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1. Wstęp
1.1. Grabowiec – początki
Opisujemy dzieje Grabowca – współcześnie osady leżącej w gminie Grabowiec, powiecie
zamojskim, województwie lubelskim (Polska).
Historia osadnictwa w Grabowcu prawdopodobnie sięga dalej niż tylko pierwszego
tysiąclecia nowej ery. Postawiliśmy sobie pytanie: ile ciekawych faktów można znaleźć od tych
czasów aż po czasy współczesne? Spróbujemy odszukać te fakty w źródłach i podać
niezmienione w tej pracy. Mamy nadzieję, że nasza ciekawość i subtelna rzetelność pozwoli
nam zgromadzić wiele faktów.

2. Grabowiec, gmina Grabowiec, powiat grabowiecki, hrubieszowski,
zamojski; rys historyczno-administracyjny
W okresie wczesnopiastowskim (X-XIII wiek) na ziemi bełskiej w dorzeczu Wisły i Bugu
naukowcy wydzielili wołości staroruskie: bełską, czerwieńską, horodelską i grabowiecką
(jednak bez ustaleń chronologicznych)1.
Grabowiec w okresie X-XIV w. przechodził z rąk do rąk w wyniku wielu wojen i
układów.
Grabowiec leżał w powiecie grabowieckim (1366-16.10.1772), hrubieszowskim i
zamojskim.
2.1. Grabowiec, neolityczne osadnictwo, 5200(?)-1900 p.n.e.
W Grabowcu występowała kultura ceramiki wstęgowej rytej2.
2.2. Grabowiec
W Grabowiec-Górze odryto grób (szkieletowy) z okresu kultury przeworskiej3. ……
2.3. Grabowiec grodzisko plemienne
Stan zasiedlenia międzyrzecza Wisły i Bugu między VI a X wiekiem przedstawiony przez
badaczy obrazuje regiony rozumiane jako terytoria plemienne: lubelski, chełmski, czerwieński,
szczebrzeszyński, lubaczowski oraz grabowiecki – w dorzeczu górnego Wieprza4.
Na terenie gminy Grabowiec (podział adm. wg stanu na 2014) archeolodzy odkryli
stanowiska z okresu starszego przedpiastowskiego (okres do połowy X wieku) w Wolicy
Uchańskiej, Skomorochach Dużych, Skomorochach Małych; stanowiska z okresu młodszego
przedpiastowskiego (okres od połowy X wieku) w Skomorochach Dużych, Skomorochach
Małych; grodziska z okresu młodszego przedpiastowskiego (okres od połowy X wieku) w
Skibicach, Grabowiec-Góra oraz stanowisko wczesnośredniowieczne niedatowane w
Grabowcu, Szczelatynie (okres do 1241 roku)5.
Rozwałka, s. 63.
Zakościelna Anna, „Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny”, Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora, Vol. 35/36, Lublin, 1982, s. 1-3.
3
Banasiewicz Ewa, „Zespół zabytków z grobu kultury przeworskiej odkryty w Górze Grabowiec, woj. zamojskie”,
Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. II, 1997, s. 277-279.
4
Rozwałka, s. 62.
5
Gurba Jan (1929-), Banasiewicz Ewa, Florek Marek (1956-), Gołub Stanisław, Rozwałka Andrzej, „Formowanie
się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej”, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, Sectio F, Historia Vol. 50, Lublin, 1995, s. 67-76.
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2.4. Grabowiec – 955?
Grabowiec wchodził w skład Grodów Czerwieńskich (nazewnictwo używane w starszej
historiografii).
W podanym okresie gród był prawdopodobnie pod panowaniem czeskim.
2.5. Grabowiec w Polsce – przed 981?
Przed 981 rokiem Grody Czerwieńskie należały do Polski, były pod panowaniem
polskim.
2.6. Grabowiec w Rusi Kijowskiej – 981
W 981 roku książę ruski (wielki książę kijowski) Włodzimierz I Wielki (ur. około 958,
zm. 15.07.1015, z dynastii Rurykowiczów, święty Kościoła prawosławnego) zdobywa Grody
Czerwieńskie i włącza je wraz w Wołyniem do Rusi Kijowskiej jako odrębną dzielnicę ze
stolicą w założonym przez siebie Włodzimierzu nad Ługą (późniejszy Włodzimierz
Wołyński)6.
Roku 6489 [981]. Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień
i inne grody, które są i do dziś dnia pod Rusią. Tegoż roku i Wiatyczów zwyciężył i nałożył na
nich dań od pługa, jaką i ojciec jego brał7.
W 988 roku Włodzimierz I Wielki przyjął chrzest z Bizancjum.
2.7. Grabowiec w Polsce – 1018
W 1018 roku Grody Czerwieńskie odbija od Rusi Kijowskiej Bolesław I Chrobry (ur.
967, zm. 17.06.1025, książę Polski, pierwszy koronowany król Polski), który zwycięża
wielkiego księcia kijowskiego Jarosława I Mądrego (ur. 978, zm. 20.02.1054, syn
Włodzimierza I Wielkiego, brat Świętopełka)8.
Roku 6526 [1018]. Przyszedł Bolesław ze Światopełkiem na Jarosława, z Lachami.
Jarosław zaś zebrawszy Ruś i Waregów, i Słowien, poszedł przeciw Bolesławowi i
Światopełkowi, i przyszedł ku Wołyniowi [gród], i stali po obu stronach rzeki Bugu. I miał
Jarosław piastuna i wojewodę imieniem Budy, i począł on lżyć Bolesława, mówiąc: ‚Oto ci
przebodziem oszczepem brzuch twój tłusty’. Był bowiem Bolesław wielki i ciężki, że i na koniu
ledwo mógł siedzieć, lecz był roztropny. I rzekł Bolesław do drużyny swojej: ‚Jeśli was ta obelga
nie obraża, to ja polegnę sam’. Wsiadłszy na koń wjechał do rzeki, a za nim wojsko jego.
Jarosław zaś nie zdążył uszykować się, i zwyciężył Bolesław Jarosława. Jarosław zaś zbiegł z
czterema mężami do Nowogrodu. Bolesław zaś wszedł do Kijowa ze Światopełkiem9.
2.8. Grabowiec w Rusi Kijowskiej – 1031
Po śmierci Bolesława I Chrobrego, za panowania Mieszka II, w 1031 roku grody
zdobywa wielki książę kijowski Jarosław I Mądry wraz z bratem księciem tmutarakańskim i
czernihowskim Mścisławem I Chrobrym (ur. 983, zm. 1036)10.
Rąkowski Grzegorz, „Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Cz. I. Wołyń”, Warszawa, 2005, s. 24.
Fragment Kroniki Nestora - „Powieść minionych lat” z około 1113 roku (jeden z trzech latopisów w zbiorze
„Latopis ipatiewski”); Nestor używał kalendarza bizantyjskiego.
8
Sokalski Bronisław (1858-1929), „Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym
i ekonomicznym”, Lwów, 1899, s. 418 (pisze o roku 1019, może wg innego sposobu liczenia lat).
9
Fragment Kroniki Nestora - „Powieść minionych lat”.
10
Sokalski Bronisław (1858-1929), „Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym,
historycznym i ekonomicznym”, Lwów, 1899, s. 418 (pisze o roku 1030, może wg innego sposobu liczenia lat).
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Roku 6539 [1031]. Jarosław i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów, i
zajęli grody czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię łącką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i
rozdzielili ich. Jarosław osadził swoich nad Rosią11.
2.9. Grabowiec w … – 1070 (1069)
W 1069 roku ziemie grodów ponownie przyłącza do Polski książę Polski Bolesław
Śmiały.
2.10. Grabowiec w udzielnym staroruskim Księstwie Bełskim – 1086
W wyniku feudalnego rozdrobnienia Rusi Kijowskiej powstało udzielne Księstwo
Bełskie. Księstwo w różnych zależnościach istniało aż do 1462 roku.
W 1191 roku zwierzchność nad księstwem sprawował, przez pewien czas, książę
mazowiecki Kazimierz (Sprawiedliwy; ur. 1138; zm. 05.05.1194), który łagodził spory między
Rurykowiczami (Romanem a Wsiewołodem)12.
2.11. Grabowiec w Księstwie Bełskim, wasalnie zależnym od Księstwa HalickoWołyńskiego13 – 1234
W latach 1234-1340 księstwo było w wasalnej zależności od Księstwa HalickoWołyńskiego (Halicko-Włodzimierskiego).
W 1240 roku Tatarzy splądrowali ziemię bełską14.
Ziemią bełską rządzili m.in. książęta z rodu Rurykowiczów. /Daniel/
126815
Księstwem halickim od 1289 roku rządził Jerzy Lwowicz, który był żonaty z Eufemią
(siostrą Łokietka). W 1308 roku książę wraz z żoną zginął w zamachu przygotowanym zapewne
przez bojarów wołyńskich, w związku z tym, że siłą zjednoczył księstwo wołyńskie z
halickim16.
Synowie Jerzego I Lwowicza władali oddzielnymi księstwami. Andrzej Juriewic władał
księstwem wołyńskim a młodszy Lew Juriewic księstwem halickim17.
Ostatni Rurykowiczowie, bracia Andrzej i Lew, zostali otruci po 21 maja 1321 roku a
przed 2 maja 1323 rokiem (przez Rusinów, brak informacji, który pierwszy został otruty)18.
Córka Andrzeja, Busza, wyszła za syna Giedymina – Lubarta.
2.12. Grabowiec w Księstwie Bełskim, wasalnie zależnym od Księstwa HalickoWołyńskiego, pod władzą Mazowsza (Piastów mazowieckich) – 1323
Po wygaśnięciu tej gałęzi Rurykowiczów władzę (na Włodzimierzu Wołyńskim, Bełzie
Fragment Kroniki Nestora - „Powieść minionych lat”.
Sokalski Bronisław (1858-1929), „Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym,
historycznym i ekonomicznym”, Lwów, 1899, s. 419.
13
Inaczej Ruś Halicko-Włodzimierska (księstwo istniało w okresie 1199-1392).
14
Martynowski, s. 334.
15
Latopis halicko-wołyński (jeden z trzech latopisów w zbiorze „Latopis ipatiewski”).
16
Tęgowski Jan, „Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński Piasta mazowieckiego Bolesława
Trojdenowicza”, Studia Podlaskie, T. XVIII, Białystok, 2009/2010, s. 314-324.
17
Tęgowski Jan, „Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński Piasta mazowieckiego Bolesława
Trojdenowicza”, Studia Podlaskie, T. XVIII, Białystok, 2009/2010, s. 314-324.
18
Tęgowski Jan, „Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński Piasta mazowieckiego Bolesława
Trojdenowicza”, Studia Podlaskie, T. XVIII, Białystok, 2009/2010, s. 314-324.
11
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i Chemie) przejął, pod koniec 1323 roku, Piast mazowiecki Bolesław Trojdenowicz (przybrał
imię Jerzy II; syn Trojdena I – księcia mazowieckiego i Marii – córki księcia halickowołyńskiego Jerzego I Lwowicza), który miał za żonę księżniczkę Eufemię Giedyminówną
(córkę wielkiego księcia Giedymina – dziadka Jagiełły, ślub 1331) – siostrę pierwszej żony
Kazimierza Wielkiego (Aldony, ślub 1325)19.
Zapewne w pierwszej kolejności Jerzy II przejął władzę, wspólnie z matką Marią
Juriewną, w rodzinnym księstwie (halickim) obejmującym ziemie: bełską (nas interesującą),
halicką, krośnieńską, przemyską, sanocką20.
7 kwietnia 1340 roku księcia Jerzego II otruli bojarzy21.
Wojewodą bełskim był m.in. Michał Jelizarowicz (1335)22.
2.13. Grabowiec w Księstwie Bełskim, wasalnie zależnym od Wielkiego Księstwa
Litewskiego – 1340
W 1340 roku król Kazimierz Wielki, jako spadkobierca Bolesława, zajął Ruś Czerwoną
z ziemią bełską23.
?
W 1349 roku król Kazimierz Wielki w czasie wyprawy przeciwko książętom litewskim
opanował Bełz i Chełm24.
?
W 1350 roku Litwini wyrzucili z tej ziemi (bełskiej) polskie załogi zamków25.
W 1350 roku król węgierski Ludwik odstępuje „królestwo” Rusi (księstwo halickowłodzimierskie) w dożywocie królowi polskiemu Kazimierzowi, z warunkiem wykupu za
100000 florenów w przypadku urodzenia syna króla Kazimierza lub w przeciwnym przypadku
powrotu Rusi do Ludwika lub jego brata Stefana26.
We wrześniu 1352 roku został podpisany układ polsko-litewski, który obowiązywał do
24 czerwca 1355 roku. Rozejm został zawarty między królem Kazimierzem, Siemowitem i jego
bratem Kazimierzem Mazowieckim a książętami litewskim Jawnutem, Kiejstutem, Lubartem,
Jerzym Narymuntowiczem, Jerzym Korjatowiczem (którzy poręczyli za wielkiego księcia
Olgierda i jego braci Korjata i Patryka). Polska uzyskała całą ziemię lwowską a Litwa
włodzimierską, łucką, bełską, chełmską i brzeską. Krzemieniec – pograniczną włość ziemi
łuckiej miał dzierżyć Jerzy Narymuntowicz w imieniu króla Kazimierza jak i książąt
litewskich27.
W 1355 roku księstwo bełskie zawojował książę litewski Lubart28.
24 czerwca 1355 roku został podpisany polsko-litewski traktat pokojowy. Na mocy,
Tęgowski Jan, „Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński Piasta mazowieckiego Bolesława
Trojdenowicza”, Studia Podlaskie, T. XVIII, Białystok, 2009/2010, s. 314-324.
20
Tęgowski Jan, „Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński Piasta mazowieckiego Bolesława
Trojdenowicza”, Studia Podlaskie, T. XVIII, Białystok, 2009/2010, s. 314-324.
21
Gloger Zygmunt (1845-1910), „Geografia historyczna ziem dawnej Polski”, wyd. Spółka Wydawnicza Polska,
Kraków, 1900, s. 45; Czuma Ignacy (1891-1963, red.), „Monografja statystyczno-gospodarcza województwa
lubelskiego. T. 1: Zagadnienia podstawowe”, Lublin, 1932, s. VIII.
22
Tęgowski Jan, „Okoliczności wstąpienia na tron halicko-wołyński Piasta mazowieckiego Bolesława
Trojdenowicza”, Studia Podlaskie, T. XVIII, Białystok, 2009/2010, s. 320.
23
Gloger Zygmunt (1845-1910), „Geografia historyczna ziem dawnej Polski”, wyd. Spółka Wydawnicza Polska,
Kraków, 1900, s. 224.
24
Urzędnicy, s. 5.
25
Martynowski, s. 334.
26
Paszkiewicz Henryk, „Z dziejów rywalizacji polsko-węgierskiej na terenie Rusi halicko-włodzimierskiej w XIV
wieku. Trzy traktaty z lat 1350-1352”, Kwartalnik Historyczny, R. 28, Lwów, 1924, s. 306-308.
27
Paszkiewicz Henryk, „Z dziejów rywalizacji polsko-węgierskiej na terenie Rusi halicko-włodzimierskiej w XIV
wieku. Trzy traktaty z lat 1350-1352”, Kwartalnik Historyczny, R. 28, Lwów, 1924, s. 306-308; Urzędnicy, s. 5.
28
Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich 1929. R.2 z.3, Lwów, 1829, s. 22.
19
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którego ziemia bełska została przydzielona księciu Lubartowi.
2.14. Grabowiec w Księstwie Bełskim, lenno Królestwa Polskiego – 1366
Grabowiec w powiecie grabowieckim
W 1366 roku ponownie wybuchła wojna między Polską a Litwą o ziemię wołyńską29.
Zwycięstwo przypadło królowi Kazimierzowi Wielkiemu30.
W 1366 roku został zawarty traktat pokojowy między wielkim księciem litewskim
Olgierdem i jego braćmi Kiejstutem (wówczas księciem trockim), Jawnutą (wówczas księciem
zasławskim), Lubartem (wówczas księciem wołyńskim) oraz ich dziećmi a królem polskim
Kazimierzem i księciami: Jerzym Narymuntowiczem, Jerzym Korjatowiczem
(Koryatowiczem), Aleksandrem Korjatowiczem (Koryatowiczem; dwaj ostatni byli braćmi,
władcami Podola). Księciu Lubartowi przyznano ziemię łucką z okolicznymi włościami i
wsiami (tak jak dawniej było) oraz król odstąpił mu pięć włości. Królowi przypadł Włodzimierz
wraz z sześcioma włościami (m.in. Horodło, Ratno) oraz książę Lubart odstąpił królowi
Krzemieniec, Boremel, Olesko, Łopatyn (współcześnie miejscowości te leżą na Ukrainie),
Bełz, Grabowiec, Chełm, Szczbrzeszyn31. Od chwili podpisania traktatu Grabowiec znalazł się
pod berłem polskim, tj. Kazimierza Wielkiego. Prawdopodobnie w 1366 roku Grabowiec został
siedzibą powiatu.
Następnie król przekazał ziemię bełską, jako lenno, księciu bełskiemu Jerzemu
Narymuntowiczowi, który później najeżdżał na ziemie korony32.
2.15. Grabowiec w Księstwie Bełskim, pod panowaniem litewskim – 1370
Już w 1370 roku po śmierci Kazimierza Wielkiego (zm. 05.11.1370) Litwa zajęła
Księstwo Bełskie. Jerzy Narymuntowicz zerwał związki lenne z Polską i włączył podległe mu
ziemie w obręb Litwy33. W 1376 roku książę wraz z innymi książętami litewskimi wziął udział
w najeździe na Polskę34.
2.16. Grabowiec w Księstwie Bełskim, … – 1377
10 lipca 1377 roku wyrusza z Sandomierza odwetowa wyprawa polsko-węgierska króla
Polski Ludwika Węgierskiego (siostrzeniec Kazimierza Wielkiego, spadkobierca tronu, król
węgierski) na Litwę. Wyprawa dzieli się na dwie grupy. Zamek Grabowiecki zdobywają
wojska starosty sandomierskiego Otto Pileckiego i starosty krakowskiego Sędziwoja z Szubina
[Sędziwój Pałuka z Szubina herbu Topór] pod dowództwem tego ostatniego. Zapewne gród był
w pewnym stopniu zniszczony (z innego źródła35 wiadomo, że gród został doszczętnie
zniszczony). W tym samym czasie druga grupa wyprawy – wojska węgierskie pod
dowództwem króla – zdobywała Bełz36.
Król odzyskał ziemię bełską i oddał Ruś Czerwoną we władanie księcia opolskiego
Gloger Zygmunt (1845-1910), „Geografia historyczna ziem dawnej Polski”, wyd. Spółka Wydawnicza Polska,
Kraków, 1900, s. 46.
30
Urzędnicy, s. 5.
31
Czuczyński A., „Traktat książąt litewskich z Kazimierzem Wielkim z roku 1366”, Kwartalnik Historyczny,
Lwów, 1890, s. 513-515.
32
Martynowski, s. 348.
33
Urzędnicy, s. 5.
34
Urzędnicy, s. 5.
35
Wittyg Wiktor, „Pieczęcie miast dawnej Polski”, Muzeum Narodowe, Kraków, 1905, s. 81.
36
Bielski Marcin (1495-1575), „Kronika polska Marcina Bielskiego T.1 Księga 3; Ludwik, Król Polski i
Węgierski”, Sanok, 1856, s. 431-432.
29
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Władysława Opolczyka, który władał Rusią37.
2.17. Grabowiec w Księstwie Bełskim w Rusi Czerwonej, pod jurysdykcją Węgier – 1378
W 1378 roku po objęciu przez Władysława Opolczyka regencji w Polsce ziemia bełska
została opanowana praktycznie przez Węgrów38.
2.18. Grabowiec w ziemi bełskiej przyłączonej do Korony – 1387
Wyprawa królowej Jadwigi (ok. 1374-1399; Jadwiga Andegaweńska; córka Ludwika
Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki) w 1387 roku na Ruś, zlikwidowała rządy sprawowane
przez Węgrów39. Ziemię bełską przyłączono do Korony.
2.19. Grabowiec w ziemi bełskiej, lenno Polski, władane przez księcia mazowieckiego 1388
Grabowiec w powiecie grabowieckim ziemi bełskiej
W 1388 roku król Polski Władysław II Jagiełło (ok. 1351-1434) przekazuje ziemię bełską
w posagu siostry Aleksandry (ok. 1371-1434) księciu mazowieckiemu Siemowitowi
Ziemowitowi) IV40. Stwierdzenie to jest sprzeczne z innym, a mianowicie, ziemia bełska
została przekazana Siemowitowi za odstąpienie od Kujaw a w posagu siostra miała otrzymać
Radom.
Należy zaznaczyć, że książę Siemowit starał się, w latach 1382-1386, o koronę po śmierci
króla Ludwika Węgierskiego (oczywiście bez skutku)41.
2 lutego 1394 roku książę Siemowit IV nadał Grabowcowi, dokumentem wydanym w
Bełzie, prawo miejskie polskie i ufundował kościół parafialny42.
23 lutego 1395 roku książę Siemowit IV wydaje w Krakowie dokument stwierdzający,
że otrzymał Bełz, Horodło, Lubaczów, Busk i Grabowiec prawem dziedzicznym i na
warunkach pełnego władztwa (cum omni iure hereditario et totali dominio)43. W tym też roku
w Krakowie król podpisuje z księciem ugodę o tym, że książę zrzeknie się praw do Kujaw i
innych ziem na Mazowszu za prawa do ziemi bełskiej na Rusi z miastami Horodło, Lubaczów,
Busk, Grabowiec44.
25 lutego 1395 roku Siemowit IV oświadczył w Krakowie, że grodów, które posiada w
ziemi bełskiej, nie będzie trzymał w swych rękach przeciw woli króla45.
Uroczyste przekazanie ziem (wystawienie dokumentów potwierdzających nadania) przez
króla odbyło się 7 stycznia 1396 roku w Krakowie46. Według „dokumentu oddawczego” zostały
przekazane następujące zamki: Bełz, Busk, Grabowiec, Horodło, Lubaczów, Łopatyn,
Wszewołosz.
Natomiast królowa Polski Jadwiga wystawiła dokumenty potwierdzające nadania 8
marca 1397 roku47. Była to infeudacja ziemi bełskiej, tj. nadanie prawa lennego na rzecz
37

Martynowski, s. 334.
Urzędnicy, s. 6.
39
Urzędnicy, s. 6.
40
Jabłonowski R2, s. 20; Martynowski, s. 332.
41
Prochaska Antoni (1852-1930), „Hołdy mazowieckie 1386-1430”, Kraków, 1904, s. 5.
42
Świeżawski ZB, s. 110.
43
Urzędnicy, s. 6.; Świeżawski ZB, s. 93.
44
Gołębiowski Łukasz (1773-1849), „Panowanie Władysława Jagiełły”, Warszawa, 1846, s. 52.
45
Tęgowski Jan, „Kilka uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły”, s. 79.
46
Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. 1847 t.1 z.2, Lwów, 1847, s. 129-130; Stamirski, s. 3.
47
Urzędnicy, s. 6; Stamirski, s. 3.
38

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

8

Grabowiec na przestrzeni dziejów

Siemowita (Mazowieckiego)48. Przekazanie przez królową było konieczne, ze względu na to,
że na podstawie zapisu wiana ustawionego przez jej małżonka – króla Jagiełłę – była Panią
Kujaw i Rusi (a zatem i ziemi bełskiej). W dokumencie zapisano możliwość sprzedawania
podarowanych ziem przez Siemowita IV, pod warunkiem sprzedaży tej ziemi poddanym
Korony. Królowa wkrótce skorzystała z tego zapisu i wykupiła część Kujaw za 12000 kop
groszy praskich (12000x60=720000 groszy praskich)49.
W 1397 roku książę Siemowit IV uposażył Goliana – wójta dziedzicznego Grabowca
wsią Skomorochy i gruntem zwanym Piaskowcem50. W tym, też roku władca miasta, Siemowit,
odbudowuje miasto51.
1 lipca 1403 roku w Hrubieszowie książę podolski Wasyl Koriatowic przyrzekł królowi
Władysławowi Jagielle, że nie będzie nigdy występował przeciwko niemu i Koronie Polskiej52.
Przed 1418 roku do powiatu grabowieckiego prawdopodobnie należały m.in.
miejscowości: Sitaniec, Sitno, Chomęciska, Piaski Ruskie, które należały następnie do powiatu
krasnostawskiego53.
Prawdopodobnie po roku 1422 rozpoczął się proces uszczuplania powiatu
grabowieckiego, który był kontynuowany na sejmiku granicznym w 1430 roku54.
Po śmierci Siemowita IV w styczniu 1426 roku ziemią władali następnie jego synowie:
Siemowit V (1426-1434, wspólnie z braćmi), Kazimierz II (książę bełski, 1426-1434, wspólnie
z braćmi; 1434-1442, samodzielnie) a następnie Władysław I Płocki (książę mazowiecki, 14261434, wspólnie z braćmi; 1442-1455, samodzielnie). Synowie Siemowita, książęta
mazowieccy, 31 sierpnia 1434 roku w Płocku dokonali podziału spadku po ojcu (w akcie tym
zapisano, że każdy z książąt będzie miał prawo mianowania wojewody w swojej dzielnicy; od
tego czasu pojawił się urząd wojewody w miejsce kasztelana)55. Ziemię bełską /Ruś Czerwoną/
z Bełzem, Buskiem, Grabowcem, Horodłem, Lubaczowem, Łopatyniem, Wszewołoszem
[Schewlosch] otrzymał książę Kazimierz II56. Po śmierci księcia Kazimierza ziemię bełską
przejął książę Władysław57.
Po śmierci, w 1455 roku, Władysława I ziemią bełską władał jego syn Władysław II
(właściwie w jego imieniu rządy sprawowała regencja w okresie 1455-1458, 1462 oraz starszy
brat Siemowit VI w okresie 1459-1461). Ziemia pozostawała w posiadaniu książąt
mazowieckich do 1462 roku, czyli przez 74 lata. Ziemia bełska, jako lennicza, powróciła do
korony, po śmierci, 27 lutego tegoż roku, bezdzietnego Władysława II (brat Siemowit VI zmarł
1 stycznia 1462 roku)58.
W 1430 roku Władysław Jagiełło podczas pobytu w Rubieszowie (Hrubieszowie)
rozstrzyga kompromisowo spór graniczny między powiatami krasnostawskim ziemi chełmskiej

48

Kodeks DKM, Nr CXXV.
Prochaska Antoni (1852-1930), „Hołdy mazowieckie 1386-1430”, Kraków, 1904, s. 7.
50
Martynowski, s. 348.
51
Wittyg Wiktor, „Pieczęcie miast dawnej Polski”, Muzeum Narodowe, Kraków, 1905, s. 81.
52
Tęgowski Jan, „Kilka uzupełnień do itinerarium króla Władysława Jagiełły”, s. 79.
53
Sochaniewicz Kazimierz, „Sitańscy h. Nałęcz na pograniczu chełmsko-bełskim w XV i XVI w.”, RTH T6, s.
153.
54
Sochaniewicz Kazimierz, „Sitańscy h. Nałęcz na pograniczu chełmsko-bełskim w XV i XVI w.”, RTH T6, s.
153.
55
Urzędnicy, s. 10; Lewicki Anatol (1841-1899) oprac., „Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 2, 13821445”, Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, T.12, Kraków, 1891, s. 336.
56
Lewicki Anatol (1841-1899) oprac., „Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 2, 1382-1445”, Monumenta
Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, T.12, Kraków, 1891, s. 336.
57
Lewicki Anatol (1841-1899) oprac., „Codex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 2, 1382-1445”, Monumenta
Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, T.12, Kraków, 1891, s. 336.
58
Gloger Zygmunt (1845-1910), „Geografia historyczna ziem dawnej Polski”, wyd. Spółka Wydawnicza Polska,
Kraków, 1900, s. 56; Stamirski, s. 3.
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i grabowieckim księstwa bełskiego59.
Do 1434 roku ziemia bełska była „kolonią mazowiecką” rządzoną z Płocka. Na tej ziemi
intensywnie osiedlała się szlachta z zaludnionego Mazowsza (szczególnie za Siemowita IV)60.
W 1435 roku w miejsce obowiązującego prawa ruskiego, w mieście Grabowiec,
wprowadzono prawo polskie.
Po wprowadzeniu sądownictwa polskiego w województwie bełskim – prawdopodobnie
od 1435 roku – utworzono w Bełzie urząd sędziego ziemskiego (bełskiego), który obsługiwał
sądy ziemskie powiatów: bełskiego, grabowieckiego i horodelskiego61.
Książę Władysław I przebywał na ziemi bełskiej m.in. na przełomie lat 1446 i 1447. 17
grudnia 1446 roku był w Horodle, 8 stycznia 1447 w Sokalu, 21 stycznia w Bełzie, 24 w
Rzeczycy i 28 stycznia w Grabowcu62.
8 stycznia 1447 roku w Sokalu książę mazowiecki Władysław I wydaje przywilej
przenoszący Grabowiec z prawa polskiego i ruskiego na magdeburskie, przy czym potwierdza
nadanie Grabowcu praw miejskich przez księcia mazowieckiego i ruskiego Siemowita. Książę
zaprowadza targ, jarmark oraz pozwala mieć postrzygalnię sukna, robić i sprzedawać piwo,
miód i gorzałkę, łowić ryby w stawie, rąbać w lesie drzewo na opał, posiadać budynki i browary
a zabrania niszczenia barci pszczelich, organizowania przez kupców (z różnych stron świata)
targów w okolicznych wsiach, robić i szynkować trunków w odległości mili od Grabowca,
powoływania land wójta przez wójta bez zgody obywateli. Nakłada obowiązek na mieszczan
Grabowca płacenia rocznie 12 groszy praskich z każdego łanu, 6 groszy od domu oraz 6 groszy
plebanowi za dziesięcinę. Ponadto mieszczanie winni stawać w razie potrzeby do naprawy
grobli i mostów. Świadczenia pieniężne mieszczanin był zobowiązany do uiszczenia w dniu 11
listopada, tj. w dniu św. Marcina (z Tours) [Vladislaus I Masoviae dux civitati Grabowyecz,
per Semovitum quondam ducem Masoviae et Russiae de novo locatae, ius maydburgense
concedit cum prohibitione tamen infra unum milliare ex omnibus partibus dictae civiratis
cervisiam vel medonem propinandi, insuper dat in piscine ducali parvo rete, quod clomia
dicitur, et hamo parvo piscium liberum usufructum ratione reformandi per eos cives aggeris
alias groblya dictae piscinae, 2 laneos agri pro pecoribus et pecudibus alias stegna, de quibus
per 12 gr. et de domibus per 6 gr. pragenses duci et per 6 gr. plebano rationc decimae super
festum s. Martini annuatim cives solvent, forum commune uno die in septimana et unum forum
annuale, rasoratorium alias postrzygalną, robora pro aedificiis et ligna pro igne, exceptis
arboribus pro mellificiis alias barcy] (więcej w monografii parafii Grabowiec)63.
Władzę w powiecie grabowieckim sprawował starosta bełski, co przewidywała umowa o
starostwa bełskie i buskie z 31 października 1457 roku64. Starostwo bełskie obejmowało swoją
jurysdykcją dwie sąsiednie wołości (powiaty): sokalską i grabowiecką.
2.20. Grabowiec w Koronie – 20 kwietnia 1462
Grabowiec w powiecie grabowieckim województwa bełskiego
20 kwietnia 1462 roku ziemia bełska, wraz z powiatami: „Lubaczowiensi, Lopacziensi,
Schevlosiensi, Grabowiczensi et Hrodlensi” (w granicach zachowanych do tego czasu), zostaje
wcielona pod bezpośrednią władzę Korony. Inkorporacja została dokonana w oparciu o zapisy
dokumentu nadawczego. Przywilej urzędowego przyłączenia księstwa do Korony został
Falski, tablica II, str. 27; Sochaniewicz Kazimierz, „Sitańscy h. Nałęcz na pograniczu chełmsko-bełskim w XV
i XVI w.”, RTH T6, s. 153.
60
Świeżawski ZB, s. 174, 207.
61
Urzędnicy, s. 10.
62
Świeżawski ZB, s. 184.
63
Wierzbowski T4.3, s. 395, Nr 816.
64
Urzędnicy, s. 13.
59
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podpisany w Brześciu, we wtorek po Wielkanocy, przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka65.
Ziemia zostaje podniesiona do rangi województwa66, które zostało podzielone na pięć67
powiatów: bełski, buski, grabowiecki, horodelski, lubaczowski lub wg innego źródła68 na
siedem: buski, grabowiecki, horodelski, jaworowski, lubaczowski, sokalski, tyszowiecki (przy
czym później tyszowiecki złączono z grabowieckim, a jaworowski włączono do ziemi
lwowskiej). W tym samym czasie69 powiat rubieszowski (hrubieszowski) znajdował się w
obrębie ziemi chełmskiej, choć z nią nie graniczył (w 1465 roku powiat rubieszowski został
wchłonięty przez powiat chełmski). Ziemia bełska zajmowała obszar między ziemią chełmską
i lwowską z jednej strony oraz ziemią przemyską i województwem wołyńskim z drugiej strony.
W 1571 roku powiat lubaczowski zostaje wchłonięty przez powiat bełski70.
Po włączeniu ziemi bełskiej do Korony powiat grabowiecki zapewne usamodzielnił się
pod względem jurysdykcyjnym. Starosta grabowiecki notowany jest od 1476 roku71.
Hierarchia urzędnicza – grabowiecka zaczęła kształtować się dopiero od XVII
wieku72. W skład hierarchii wchodziły urzędy: wojskiego (od 1636), chorążego (od 1653),
cześnika (od 1736), łowczego (od 1736), miecznika (od 1736), podczaszego (od 1736),
podstolego (od 1736), skarbnika (od 1736), stolnika (od 1736), wojskiego mniejszego (od
1765).
Starszeństwo urzędów wewnątrz poszczególnych hierarchii ziemi bełskiej kształtowało
się na wzór innych ziem Korony a także Mazowsza73. W XVI wieku Konstytucja Sejmu z 1611
roku wprowadziła następujący porządek: podkomorzy, starosta grodzki, chorąży, sędzia,
stolnik, podczaszy, podsędek, podstoli, cześnik, łowczy, wojski, pisarz, miecznik. W 1765 roku
po wprowadzeniu urzędu wojskiego mniejszego umieszczono go za miecznikiem.
13 listopada 1473 roku król Polski Kazimierz Jagiellończyk pozwolił marszałkowi
nadwornemu Pawłowi Jasieńskiemu (staroście grabowieckiemu) na zastaw w wysokości 933
florenów na mieście Grabowiec, tytułem rękojmi kasztelanowi krakowskiemu Janowi z Pilicy
(wierzycielowi króla)74.
13 marca 1476 roku król Polski Kazimierz Jagiellończyk pozwolił podskarbiemu
koronnemu Pawłowi Jasieńskiemu na dokonanie zastawu miasta Grabowca dowolnej osobie
(zastaw za pewną sumę, zastawnik pobierał dochody z miasta aż do wykupu zastawu)75.
31 grudnia 1485 roku, w miejscu nieoznaczonym („sine loco”), król Polski Kazimierz
Jagiellończyk wyznaczył w ziemi bełskiej i chełmskiej miasta na leże zimowe dla wojska, w
tym w szczególności Grabowiec („Grabovyecz”), Hrubieszów, Bełz, Horodło, Chełm76.
(Napady Tatarów w 1492, 1498 - ?)
W 1497 roku król Polski Jan I Olbracht wyruszył na nieudaną wyprawę przeciwko
Hospodarstwu Mołdawskiemu. W następnym roku, tj. 1498, wojska osmańskie wraz z
oddziałami mołdawskimi, w wyprawie odwetowej, złupiły m.in. Ruś Czerwoną77
Wierzbowski T1, Nr 590; Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich. 1929 R.2 z.3,
Lwów, 1829, s. 28; Urzędnicy, s. 6.
66
Województwo przestaje istnieć w 1793 roku ze względu na nowy podział kraju na województwa, woj. bełskie
zostało wcielone do nowo utworzonych województw: chełmskiego i włodzimierskiego; Martynowski, s. 332;
Urzędnicy, s. 6.
67
Jabłonowski R2, s. 35; Urzędnicy, s. 10.
68
Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich. 1929 R.2 z.3, Lwów, 1829, s. 28.
69
Jabłonowski R2, s. 35.
70
Urzędnicy, s. 13.
71
Urzędnicy, s. 13.
72
Urzędnicy, s. 11.
73
Urzędnicy, s. 13-14.
74
Wierzbowski T1, Nr 1086, s. 56.
75
Wierzbowski T1, Nr 1370, s. 71; Stamirski, s. 11.
76
Wierzbowski T1, Nr 1814.
77
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W 1500 roku Grabowiec został złupiony i spalony przez Tatarów (ewentualnie dwa razy
w tym roku)78.
5 czerwca 1501 roku król Polski Jan I Olbracht (przebywając w Toruniu, dwanaście dni
przed śmiercią) zwalnia z podatków, ze względu na zniszczenia dokonane przez Tatarów, na 6
lat miasto królewskie Grabowiec („Grabovyecz”) położone w ziemi bełskiej („Toruniae,
sabbato in vigilia Trinitatis (5 iun.). Rex, considerans calamitates et damna terrarum Russiae,
per Tartaros anno superiori patrata, oppido regio Grabovyecz, in terra Belzensi sito, libertatem
6 annorum ab omnibus exactionibus, proventibus, teloneis, censibus realibus donat”79.
W 1502 roku ziemię bełską najeżdżają Tatarzy80. W 1506 roku Tatarzy napadli na
Grabowiec (źródło do opisania).
4 września 1509 roku król Zygmunt Stary zwolnił miasto („oppidum”) Grabowiec
(Grabowyecz) od kontrybucji wojennych81.
Grabowiec (Grabowyecz; m.in. obok Tyszowiec, Rubieszowa - późniejszego
Hrubieszowa, Bełza, Horodła, Ratno, Potylicza, Lubaczowa) z ziemi sandomierskiej jest
wymieniany w rejestrze wozów skarbnych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej na wyprawy
wojenne w latach 1509-151182.
23 lipca 1511 roku Zygmunt Stary [w miejscowości „Brzeszcze”] potwierdza przywilej
z 1447 roku nadania praw magdeburskich miastu Grabowiec (Grabowyecz) [... concessum ad
supplicationes Agnetis Podhoreczka, relicatae Lawrenti Cothlyczky de Nyeborov, advocatae in
oppido Grabowyecz districtus Belzenis ...]83.
29 września 1518 roku król Zygmunt Stary ustanowił „vadium 300 mr” (grzywień)
między skłóconymi: wójtem miasta Grabowca Janem Rudgierzem a dzierżawcą tegoż miasta
Feliksem Cieciszewskim. „Vadium” (zakład) należało wpłacić („ad”-do) Jerzemu Krupskiemu
(panu na Orchowie) – kasztelanowi lwowskiemu, staroście bełskiemu, horodelskiemu i
sokalskiemu84.
30 grudnia 1518 roku rotmistrz królewski Albert Bystrzejewski („Bistriowski”) otrzymał
pozwolenie („konsens”) królewskie (w Krakowie) na wykup miasta Grabowca wraz z
przynależnymi wisami królewskimi, z rąk Feliksa Cieciszewskiego i innych Cieciszewskich,
do wykupu nie doszło85. 14 listopada 1519 roku król ponowił konsens, także do wykupu nie
doszło86.
(Napady Tatarów w 1519 -?)
4 marca 1521 roku Cieciszewscy dokonali, w Warszawie, działu dóbr miasta Grabowca
oraz wsi powiatu grabowieckiego Miączyn, Ornatowice, Hołużne i powiatu chełmskiego
Klesztów, Rudna87.
Grabowiec (Grabowiecz z ziemi bełskiej) jest wymieniany w rejestrze wozów skarbnych
od miast i miasteczek Rzeczypospolitej na wyprawę wojenną w 1521 roku. Grabowiec
powinien dostarczyć jeden wóz, trzy konie, jednego woźnicę – Pawła Dijaka z „framera”,
jednego pieszego – Tomasza Liszowicza z mieczem. Wóz z motyką, łopatą, siekierą i
łańcuchem. [Currus unus, equi 3, auriga Paulus Dijak cum framera, pedes 1, Thomas Liszowicz
s. 17-30.
78
Martynowski, s. 348.
79
Wierzbowski T2, Nr 1563; Martynowski, s. 348; Walawender Antoni, „Kronika klęsk elementarnych w Polsce
i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586. T. 2. Zniszczenia wojenne i pożary (z wykresami)”, 1935, s. 86.
80
Martynowski, s. 335.
81
Wierzbowski T4.1, Nr 758, s. 46.
82
Scriptores Rerum Polonicarum, Kraków, 1886, T. 9, s. 474, 476, 477.
83
Wierzbowski T4.1, Nr 1233; Stamirski, s. 6.
84
Wierzbowski T4.2, Nr 11862; Stamirski, s. 8; Urzędnicy, s. 239.
85
Wierzbowski T4.2, Nr 12002; Stamirski, s. 11, 12.
86
Wierzbowski T4.2, Nr 12397; Stamirski, s. 11, 12.
87
Wierzbowski T4.1, Nr 6567.
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cum gladis. Circa hunc currum fossorium, ligo, securis, catena nun est.]. Zawartość wozu: 1
kawał (boczek) szynki, 1 kawał wędzonego wołu., ., ., 2 worki mąki pszennej, 2 garnce ryby, 2
garnce chleba/sucharów, 1 .. masła, 2 ..soli [Contenta in curru: lardi perna 1, carnium
fumigatorum bos 1, pultium cortus 1, pise saccus 1, farine triticee sacci 2, caseorum capecie 2,
panis capecie 2, butijri czwiercz 1, salis fasczie 2.]88.
5 października 1524 roku król Polski Zygmunt Stary wydał zezwolenie Feliksowi
Cieciszewskiemu (zastawnikowi dóbr Grabowca i Miączyna) na ubezpieczenie wiana swojej
żony na majątku dóbr Grabowca i Miączyna. Ponadto zezwolił na ewentualny zastaw
wspominanych dóbr królewskich ale tylko szlachcicowi, który jest poddanym króla89.
11 lipca 1525 roku król Zygmunt Stary pozwla wójtowi miasta Grabowca Stanisławowi
Rudgierzowi zapisać pewne kwoty na wójtostwie grabowieckim tytułem zabezpieczenia
posagu swojej żony90.
W 1531 roku miasto („oppidum”) leży w powiecie grabowieckim ziemi bełskiej. Miasto
płaciło 4 floreny szosu (podstawowego podatku od majątku), pop płacił 15 groszy, wójt
dziedziczny („advocatus haereaditarius”) płacił za 2 łany pola 24 groszy, od dwóch młynów 1kołowych (w tym jeden leżący w Szczelatynie) po 6 groszy91. W tym też roku powiat
grabowiecki płacił podatku 38 florenów i 24 grosze (pierwszej raty, „summa pro prima rata”)92.
W 1531 roku w powiecie grabowieckim były parafie: Grabowiec, Gdeszyn, Łabunie,
Sitaniec, Zamość93.
W 1531 roku do powiatu grabowieckiego należały następujące miejscowości: Szopinek,
…
Ludność wiejska była rozumiana jako ludność - różnorodnych warstw wiejskich –
opodatkowana94. Rozróżnia się warstwę rolniczą (kmiecie95, zagrodniki96, komorniki97),
przemysłowo-rzemieślniczą (m.in. gorzelnie, młyny, karczmy, wyszynki, garncarze), warstwę
dworsko-folwarczną (posiadacze, dzierżawcy i rządcy z ich rodzinami, czeladź folwarczna).
Ludność miejską stanowili m.in. gospodarze rolni, zagrodniki, komorniki, rzemieślnicy,
młynarze, gorzelnicy, karczmarze, przekupni, ludność dworska i zamkowa.
Ponadto była tzw. ludność pośrednia: wójtowie, sołtysi oraz sługi. Wójtowie to klasa
dziedzicząca ziemię otrzymaną przy zakładaniu osady (w większości miasta) na prawie
niemieckim lub za prowadzenie takiego miasta. Sołtysi natomiast byli klasą dziedziczną na
wsi98.
11 grudnia 1539 roku sąd wydał na prośbę Jana i Aleksego Cieciszewskich (synów
Stanisława) odpis, z warszawskich ksiąg książąt mazowieckich, tekstu działu z 4 marca 1521
roku m.in. miasta Grabowca99.
W 31 maja 1543 roku król Polski Zygmunt Stary powiększa dochody Arnolfa
Uchańskiego (krajczy królowej Bony – „incisori reginare Bonae”, brat Jakuba Uchańskiego –
późniejszego biskupa chełmskiego i prymasa Polski) oddając mu w dożywotnie posiadanie
ufortyfikowane miasto Grabowiec wraz wsiami należącymi do miasta pod warunkiem
Scriptores Rerum Polonicarum, Kraków, 1886, T. 9, s. 493.
Wierzbowski T4.1, Nr 4559.
90
Wierzbowski T4.1, Nr 4800; Stamirski, s. 8.
91
Słownik GKP T15, cz. 1, s. 530; Jabłonowski R1, s. 239.
92
Jabłonowski R1, s. 239, 251.
93
Jabłonowski R1, s. 250-251.
94
Jabłonowski R2, s. 118.
95
W lustracjach opisywani m.in. jako zaciężni, ciągli, dannicy – wnoszący daninę, wolni – niewnoszący daniny.
96
Z rolą lub bez roli (tylko ogródek obok zagrody). Chłop posiadający mały kawałek ziemi, wynajmujący się do
pracy.
97
Chłop najmujący się do pracy w zamian za dach nad głową. Tym określeniem nazywano także syna gospodarza
wraz z jego żoną.
98
Jabłonowski R2, s. 169, 172, 176.
99
Wierzbowski T4.1, Nr 6567.
88
89
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wykupienia dzierżawy z rąk Jana i Stanisława Cieciszewskich oraz ich matki (zapewne chodzi
o wykupienie od zastawników – „manibus” Cieciszewskich /Cieciszowskich/)100.
13 czerwca 1544 roku król Polski Zygmunt Stary przyznał zastawnikom dóbr
królewskich Grabowca Piotrowi i Pawłowi Cieciszewskim (synom Feliksa) prawo do
wieczystej dzierżawy miasta Grabowca oraz wsi Miączyna i Ornatowic w powiecie
grabowieckim, po odtrąceniu przez nich i ich ojca 424 florenów z ogólnej kwoty pożyczonej
Jagiellonom101.
Dobra królewskie Grabowiec użytkowali od 07.12.1554 roku Cieciszowscy (co jest w
sprzeczności z poprzednią informacją). Dobra Grabowiec nie były lustrowane w latach 15641565 ze względu na ich zastawienie przez króla. Podczas rewizji listów (aktów zapisów na
dobrach królewskich) Piotr, Jan, Paweł i Jakub Cieciszowscy wykazali się dokumentami, że
starostwo jest obciążone legalnym zapisem, czyli starą sumą102.
W 1564 roku pieczęć Grabowca odciśnięta na dokumencie ma kształt okrągły o średnicy
28 mm. W otoku widniej napis „◊ SILLVM CIVI GRABOVIEC”. W wewnętrznym kole są
trzy spiczaste wieże na murze (wieże boczne są minimalnie niższe od środkowej, wieże stykają
się bokami)103.
W 1565 roku Sejm w Piotrkowie (18.01.-14.04.1565; król Zygmunt II August)
ustanowiono porządek odbywania roków ziemskich w województwie bełskim. Pierwszy roki
ziemski odbywał się w Bełzie w pierwszy poniedziałek po św. Trzech Króli; drugie roki
odbywały się w Bełzie w pierwszy poniedziałek po św. Wojciechu, trzecie analogicznie po św.
Trójcy, czwarte po św. Bartłomieju. Roki ziemskie w Grabowcu odbywały się za każdym razem
po dwóch tygodniach po bełskich. W tym tygodniu co roki grabowieckie, w piątek, odbywały
się roki ziemskie w Horodle. Wiece w całym województwie bełskim odbywały się, w miejscu
zwyczajowym, każdego roku w najbliższy poniedziałek po św. Franciszku 104.
W 1567 roku powiat grabowiecki miał 14,70 mil2 powierzchni i był najmniejszy z
pozostałych powiatów województwa bełskiego (powiat bełski –107,82, horodelski – 18,55,
buski – 25,42)105.
2.21. Grabowiec w I Rzeczypospolitej (Rzeczypospolitej Obojga Narodów) – 1569
Grabowiec w powiecie grabowieckim województwa bełskiego
W XVI wieku podstawą opodatkowania były łany kmiece106. W powiecie grabowieckim
było w 1569 roku 251 i ¼ łana a w 1578 roku 335 łanów.
W 1569107 roku było w powiecie na terenie wsi 176 zagrodników z rolą i 268
zagrodników bez roli. Ponadto były 72 osoby ludności108 przemysłowo-rolniczej: 15
rzemieślników, 13 pracujących przy kołach dziedzicznych, 25 przy kołach dorocznych, 10 przy
kołach gorzałczanych, 9 przy karczmach dorocznych. Była także spora grupa ludzi pracująca109
Wierzbowski Teodor, „Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński (1502-1581): monografia historyczna”,
Warszawa 1895, s. 25-26; Wierzbowski T4.1, Nr 7254.
101
Wierzbowski T4.3, Nr 21570, s. 222.
102
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t.1, s. XXVIII, 112.
103
Wittyg Wiktor, „Pieczęcie miast dawnej Polski”, Muzeum Narodowe, Kraków, 1905, s. 81.
104
Sarnicki Stanisław, „Statvta y Metrika Przywileiow Koronnych, Ięzykiem Polskim Spisane, Y porządkiem
prawie przyrodzonym a barzo snadnie nowo zebrane: Przez Stanisława Sarnickiego Szlachcica y obywatela
Chełmskiey ziemie Woysk. Krasn. W Krakowie, w Drukarni Lazarzowey, Roku Pańskiego, 1594”, s. 732.
105
Jabłonowski R2, s. 42.
106
Jabłonowski R2, s. 89.
107
Jabłonowski R2, s. 122.
108
Jabłonowski R2, s. 129, 140.
109
Jabłonowski R2, s. 145.
100
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m.in. na dworkach szlachty zagonowej, która uprawiała 8 łanów w powiecie grabowieckim.
W 1569 roku w miejscowościach wiejskich powiatu było 13 młynów110 dziedzicznych,
25 młynów dorocznych, 10 gorzelni, 2 wyszynki a w miastach 4 kotły gorzałczane111.
W 1569 roku w powiecie był jeden dom żydowski (jak na razie - brak informacji
dokładnie, w którym miejscu)112. Najstarsza gmina żydowska istniała w Grabowcu w 1570
roku. Pierwsze wzmianki o synagodze pochodzą z XVI wieku113.
Po śmierci króla Polski Zygmunta II Augusta (zm. 07.07.1572) zawiązała się, 21 lipca
1572 roku w Bełzie, konfederacja bełska. Konfederacja popierała system reprezentacyjny
podczas wolnej elekcji. W konfederacji uczestniczyli: Andrzej Tęczyński (kasztelan bełski,
starosta hrubieszowski), Mikołaj Łysakowski (kasztelan chełmski), Jan Zamoyski (starosta
brzeski i zamechski), Jan Pilecki (starosta horodelski), Aleksander Łaszcz (starosta chełmski),
Piotr Cieciszewski (starosta grabowiecki), Jan Łaszcz (podkomorzy bełski), Stanisław Trojan
z Ostrowa (chorąży bełski), Maciej Makosiej (wojski bełski), Stanisław Łaszcz Niechdewski ? (wojski horodelski), Andrzej Łaszcz z Obrowca (wojski lubaczowski), Piotr i Krzysztof
Niszczycki, Jan Łazniowski z Dłużniowa, Ambroży Łaszcz z Obrowca, Szczęsny Jagacki, Jan
Lipski z Lipska, Stanisław i Krzysztof Miękicki, Łukasz i Marcin Oleśnicki, Bartosz Łaszcz z
Kobla, Piotr Piwa z Opolska, Jan Łaszcz Świrchowski, Zygmunt Trzciński, Jan Zawacki z
Teniatynia-?, Jan i Seweryn Drohiczyński, Jakub Wożuczyński, Jan i Marcin Kmicki, Florian
Andgierz z Łuczyc, Stanisław Żuliński, Krzczon-? Suchodolski, Wojciech Waliapty, Piotr i
Maciej Komorowski, Wojciech Skrzetuszowski z Duński, Malcher-? Korczmiński, Tomasz i
Mikołaj oraz Józef Rogalski, Piotr i Janusz Nowsielecki114.
W 1573 roku w powiecie było 12 wyszynków na wsi115.
W 1578 roku Grabowiec był centrum powiatu pod tą samą nazwą116. Do powiatu
grabowieckiego należały następujące miejscowości:
1. Adwocatia Grabovicensis,
2. Barchaczów,
3. Berestecko,
4. Brzeście,
5. Czaśniki,
6. Czermno,
7. Danczepole,
8. Dębowiecz [Dębowiec],
9. Dzierążna,
10. Gdeszyn,
11. Grabowczik [Grabowczyk],
12. Grabowiec,
13. Haiowniki [Hajowniki],
14. Hołużne,
15. Honiaticki,
16. Honiaticze,
17. Horiszów Lacki [Horyszów Polski],
18. Horiszów Ruski,
19. Hruszów,
Inaczej kół. Młyny mączne często obejmowały także tartak, staw a także i działki ziemi.
Jabłonowski R2, s. 132-136, 157.
112
Jabłonowski R2, s. 163.
113
Międzynarodowy Żydowski Projekt „Cmentarze” http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-g.html
(wersja z dnia 09.12.2007).
114
Archiwum JZ T1, s. 439-442.
115
Jabłonowski R2, s. 136.
116
Słownik GKP T15, cz. 1, s. 530.
110
111
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20. Illowiec,
21. Janiewice,
22. Jaroslawiec [Jarosławiec],
23. Komorów [Komarów],
24. Koniuchi [Koniuchy],
25. Konopne,
26. Kotlice,
27. Koturów [Kotorów],
28. Krinice,
29. Labunie [Łabunie],
30. Laziska [Łaziska],
31. Lotów [Łotów],
32. Malice,
33. Miączyn,
34. Niebrzesza,
35. Niemierów,
36. Ornatowice,
37. Polanów,
38. Przesułowice,
39. Rogów,
40. Skibice,
41. Skomorochi [Skomorochy Wielkie],
42. Skomoroski [Skomorochy Małe],
43. Stabrów,
44. Szepin,
45. Szystowice,
46. Świdniki,
47. Tuczępy,
48. Udricze [Udrycze],
49. Wakiiów [Wakijów],
50. Wierpkowice [Werbkowice],
51. Wierzbie,
52. Wirzba [Wierzba],
53. Wisokie [Wysokie],
54. Wola Kotlicka,
55. Wola Łabuńska,
56. Zaborce,
57. Zamoście[Zamość],
58. Zawałów,
59. Żórawlów [Żurawlów]117.
W 1578 roku miasto płaciło 10 florenów i 4 grosze szosu od 32 i ½ łana, po 1 florenie od
15 rzemiosł i przemysłu, 16 kom. od 7 kół młyńskich oraz pop płacił 2 floreny118. Łącznie
miasto płaciło 482 złote czopowego119.
W 1578 roku starosta grabowiecki płaci szosu za 21 i ½ łana, 10 zagrodników z rolą, 4
komorników z bydłem, 6 komorników ubogich120. W powiecie grabowieckim było 58 wsi, z
Jabłonowski R1, s. 223-228.
Słownik GKP T15, cz. 1, s. 530.
119
Jabłonowski R2, s. 79.
120
Słownik GKP T15, cz. 2, s. 319.
117
118
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czego 5 królewskich (prawdopodobnie 35 łanów) i 1 duchowna; ponadto 1 miasto królewskie
(32 i ¼ łana)121. Powierzchnia powiatu wynosiła 14 mil2. W powiecie było 58 osad wiejskich
i 1 miejska122.
W 1578 roku było na wsi 246 zagrodników z rolą, 133 zagrodników bez roli, 31
komorników z bydłem i 293 komorników bez bydła123. Ponadto było 99 osób ludności
przemysłowo-rolniczej: 20 rzemieślników, 19 pracujących przy kołach dziedzicznych, 31 przy
kołach dorocznych, 2 przy kołach – foluszach, 15 przy kołach gorzałczanych, 12 przy
wyszynkach124.
24 marca 1578 Piotr Cieciszowski, starosta grabowiecki, uzyskał zgodę króla Polski
Stefana Batorego na przekazanie starostwa stolnikowi bełskiemu Jakubowi Wożuczyńskiemu,
do cesji jednak nie doszło125.
W 1588 roku Sejm Walny Koronacyjny w Krakowie (10.12.1587-20.01.1588; król
Zygmunt III Waza) w konstytucji „Roki ziemskie bełskie” ustanowiono porządek odbywania
roków ziemskich (poprawiono konstytucję z 1565 roku). Pierwszy roki ziemski odbywał się w
Bełzie w pierwszy poniedziałek po św. Trzech Króli. Drugie roki odbywały się w Bełzie w
pierwszy poniedziałek po św. Wojciechu, trzecie analogicznie po św. Janie Chrzcicielu,
czwarte po św. Jadwidze a roki ziemskie w Grabowcu odbywały się za każdym razem po dwóch
tygodniach po bełskich. W tym tygodniu co roki grabowieckie, w czwartek, odbywały się roki
ziemskie w Horodle. Natomiast roki ziemski buski odbywał się po każdych sześciu rokach
bełskich126.
12 maja 1588 w Krakowie król Polski Zygmunt III Waza wydał zgodę na odstąpienie
przez Piotra Cieciszewskiego (Cieciszowskiego), starostę grabowieckiego, swemu synowi
Jerzemu – dożywotniego prawa do wsi i wójtostwa Miączyn oraz do sum na tych dobrach
zapisanych. Cesji mógł dokonać przed dowolnymi księgami wieczystymi królestwa127.
W 1589 roku w powiecie było tyle samo ludności przemysłowo-rzemieślniczej na wsi co
w 1578 roku128.
Pod koniec XVI wieku w powiecie były dobra szlacheckie: Skomorochy, Koniuchy,
Malice, Danilczepole (późniejszy Dańczypol), Stabrow, Janiewice; dobra drobnej szlachty
(prawdopodobnie wszystkie): Komarów (z 10 działkami), Szystowice (z 8 działkami), Udrycze,
Rogów (z 7 działkami), Horyszów, Iłowiec, Świdniki; drobne dobra ziemskie: Dzierążnia,
Szepin (?)129.
Pod koniec XVI wieku powiat grabowiecki obejmował dorzecze drobnych dopływów
rzek Wieprza i Huczwy. Do powiatu należały następujące miejscowości: miasto Grabowiec (o
prawach niemieckich, stolica powiatu i starostwa, z czterema wsiami królewskimi); Żurawlów
(wieś duchowna); Stary Zamość, Udrycze, Iłowiec, Rogów, Świdniki, Skomorochy,
Szystowice, Brzeście, Gdeszyn, Janiewice, Stabrów, Horyszów, Zawałów, Koniuchy, Malice,
Honiatycze – wg źródła Koniatycze, Czermno, Komarów, Łabunie (gniazda ziemskie);
Miączyn (wieś królewska) oraz 18 innych wsi130.
Jabłonowski R2, s. 64, 66, 72, 74, 109.
Jabłonowski R2, s. 81.
123
Jabłonowski R2, s. 122.
124
Jabłonowski R2, s. 129, 133-134.
125
Urzędnicy, s. 109.
126
Przywileie Y Constitucie Seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey M.D.LXXXVIII, Kraków, 1588, s. 64-65;
Sarnicki Stanisław, „Statvta y Metrika Przywileiow Koronnych, Ięzykiem Polskim Spisane, Y porządkiem prawie
przyrodzonym a barzo snadnie nowo zebrane: Przez Stanisława Sarnickiego Szlachcica y obywatela Chełmskiey
ziemie Woysk. Krasn. W Krakowie, w Drukarni Lazarzowey, Roku Pańskiego, 1594”, s. 732, 733.
127
AGAG, MK 134, k. 385-385v (Metryka Koronna).
128
Jabłonowski R2, s. 129, 140.
129
Jabłonowski R2, s. 320-321, 325-326.
130
Jabłonowski R2, s. 361-362.
121
122
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W 1625 roku Zygmunt III zaprowadza targ w środę i jarmarki trzy razy w roku (na święto
Matki Boskiej Gromnicznej – 2 lutego, Zielone Świątki oraz Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny – 15 sierpnia) oraz pozwolił zaprowadzić cechy rzemieślnicze131. (do wyjaśnienia
- podobno 20 lutego 1627 wprowadził dopiero jarmarki, księga horodelska nr 45, k.642).
W 1629 roku Zygmunt III rozkazuje rotmistrzom piechoty wybranieckiej132 aby nie brali
z Grabowca wybrańca względnie okupów za takowego133.
W 1636 roku powołano w powiecie grabowieckim urząd wojskiego. W przywileju
nominacyjnym zapisano, że urząd wojskiego od dłuższego czasu wakował134.
19 października 1640 roku starosta grabowiecki Stanisław Sarbiewski wydał dekret
(oblatowany w księgach miejskich w 1643 roku), w którym m.in. zobowiązuje wszystkich do
posiadania rusznicy lub porządnej długiej strzelby (własnej, niepożyczonej) oraz prochu i kul
(w terminie do świąt Bożego Narodzenia w 1641 roku); przypomina o obowiązku katolików
(rzymskich i greckich) przystąpienia, co najmniej raz w roku (przed Wielkanocą) do spowiedzi
oraz uczęszczania do kościoła/cerkwi w każdą niedzielę i w święta (dekret określał kary dla
tych, co nie wypełniali powyższych obowiązków katolików)135.
W 1642 roku Sejm Walny Koronny w Warszawie (11.02-26.11.1642) w konstytucji
„Deklaracje na zapłatę wojsku” aprobował laudum uchwalone przez sejmik powiatu
grabowieckiego w województwie bełskim136.
W pierwszy piątek po Wielkanocy w 1644 roku, w obecności burgrabiego
grabowieckiego Aleksandra Kamieńskiego i starosty grabowieckiego a zarazem wójta
grabowieckiego Stanisława Sarbiewskiego, wybrano burmistrzów miasta Grabowca: Tomasza
Delążka, Andrzeja Mrożka, Jana Chirurgo oraz Stanisława Jeżowskiego (na roczną
kadencję)137.
W 1645 roku Andrzej Świdnicki, namiestnik starosty grabowieckiego, zarządził
przeprowadzanie sądów grodzkich grabowieckich dwa razy w tygodniu (środa, piątek)138.
W 1646 roku Sejm Zwyczajny Koronny w Warszawie (25.10.-07.12.1646) w konstytucji
„Deklaracja o podatku” aprobował laudum uchwalony przez sejmik bełski. Laudum dotyczyło
podatku podymnego, które został ustalony dla powiatu grabowieckiego i powiatu
horodelskiego w województwie bełskim na armatę na zamku grabowieckim. Na zamku tym
były przechowywane księgi obu powiatów jak i grodzkie grabowieckie. Do czasu dostarczenia
nowego laudum wszystkim obywatelom obu powiatów, ustalono, podług konstytucji z 1629
roku, podymne w wysokości 15 groszy. Ponieważ w laudum określono zawiadywanie armatą
przez starostę i wojskiego grabowieckiego to ustalono, że wojski nie może mieć profesji
wymyślonej i ma rezydować na zamku. Ponadto miasto Grabowiec zwolniono od podatku przez
okres czterech lat, ze względu na spustoszenia dokonane przez pożar. Natomiast miasto
Horodło zostało zwolnione przez okres siedmiu lat, ze względu na pięciokrotne doszczętne
spalenie w przeciągu dwóch ostatnich lat. Zwolnienie nie dotyczyło ustalonego podymnego na
armatę139.
W 1647 roku Sejm Nadzwyczajny Koronny w Warszawie (02.05.-27.05.1647) w
konstytucji „Deklaracja podatku na armatę do zamku grabowieckiego z powiatu
Martynowski, s. 349; Baliński T2.2, s. 194.
Rodzaj wojska składającego się z chłopów. Z każdych 20 łanów wybierano chłopa tzw. wybrańca, który służył
w piechocie w zamian za zwolnienie z podatku (powinności za tego chłopa spełniali gospodarze pozostałych 19
łanów).
133
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134
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grabowieckiego i horodelskiego uchwalona” potwierdza postanowienia w tej sprawie sejmu z
1646 roku. Ponadto przesunięto termin odbywanie się roków grabowieckich z uwagi na krótki
czas dojazdu sądu ziemskiego bełskiego do Grabowca, gdyż roki grabowieckie odbywały się
w dwa tygodnie po rokach bełskich i trzy po „królskich”. Postanowiono, że roki grabowieckie
będą sądziły „festa secundo post Festum Purificationis Beate Marie Virginis”, tj. w
poniedziałek po święcie Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej
Gromnicznej)140. Wówczas starostą grabowieckim był Stanisław Sarbiewski141.
W 1647 roku Sejm Nadzwyczajny Koronny w Warszawie (02.05.-27.05.1647) w
konstytucji „Komisja od Węgier” wyznacza na komisarzy tej komisji m.in.: Walentego
Wyrzkowskiego z Grabowczyka, Andrzeja Świdnickiego, Błażeja Horyszowskiego, Stefana
Iłowieckiego, Jana Skomorowskiego (ze Skomoroch Małych, wiceregent grodzki
grabowiecki), Marcina Skomorowskiego (ze Skomoroch Małych), Jana Wiśniowskiego (ze
Skomoroch Wielkich), Abrahama „Wereśćińskiego” (zapewne Wereszczyńskiego), Jakuba
Micowskiego (późniejszy wojski grabowiecki), Aleksandra Kowalowskiego, Piotra
Chrząstowskiego, Jana Rudnickiego (z Dańczypola), Wojciecha Rogowskiego (z Rogowa),
Abrahama Danileckiego (zapewne Danieleckiego)142.
11 maja 1648 roku [„feria secunda post festum S. Stanislai in maio” -- poniedziałek po
święcie św. Stanisława – 8 – w maju 1648 roku] odbyła się w obecności całego pospólstwa
miasta Grabowca, elekcja burmistrzów, rajców, landwójta, ławników miasta Grabowca.
Wybory zatwierdził starosta grabowiecki Stanisław Sarbiewski. Wybrano na burmistrzów: Jana
Gromko, Tomasza Delążka - wyznania rzymskokatolickiego, Aleksandra Nagórnego i
Antoniego Jarmołowicza (Jarmółowicza) - wyznania greckokatolickiego; na landwójta: Józefa
Wielogorskiego143.
/1648 – B. Chmielnicki/
W 1655 roku na Sejmie Walnym Koronnym w Warszawie (19.05.-20.06.1655) w
konstytucji „Restauracja zamków bełskiego, grabowieckiego, rubieszowskiego144” określono,
że zamki bełski, grabowiecki, horodelski, rubieszowski i żydaczewski leżą w takich miejscach,
w których fortyfikacje są potrzebne dla Rzeczypospolitej, gdyż mogą być dla nieprzyjaciela
„szkodliwe i „wstręt czyniące”. Ponadto obiecano nagrody dla starostów, którzy podejmą się
fortyfikacji tych zamków (patrz więcej w działe „Zamek warowny w Grabowcu”)145.
W 1653 roku Sejm Walny Koronny w Brześciu Litewskim (24.03.-07.04.1653) w
konstytucji „O urzędach ziemi łukowskiej i powiatu grabowieckiego” utworzył urząd
chorążego w powiecie grabowieckim i powołał na to stanowisko Wojciecha Orzeszko
Czarnołoskiego dotychczasowego podstarości grabowieckiego. Utworzono taki urząd ze
względu na to, żeby zamek grabowiecki miał własnego chorążego na wypadek pospolitego
ruszenia146.
/1655 – B. Chmielnicki/
/1657 – Jerzy II Rakoczy, Karol X Gustaw/
W listopadzie 1655 roku starosta grabowiecki Stanisław Sarbiewski nakłaniał szlachtę
zgromadzoną w Zamościu do poddania się królowi Szwecji Karolowi X Gustawowi a do
szlachty bełskiej wysłał list z taką samą prośbą. Sam starosta podpisał akt poddania się królowi
szwedzkiemu (październik 1655)147.
140
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6 lipca 1656 roku (die sextas mensis juli Anno Domini millesimo sexcentesimo
quinquagesimo sexto) król Jan Kazimierz podarował, braciom Kłębukowskim – Aleksandrowi,
Pawłowi i Janowi, dobra Chabatułowskie leżące w Grabowcu ale do miasta Grabowca nie
należące. Bracia Kłębukowscy, żołnierze, otrzymali te dorba za waleczną postawę w
ekspedycjach szwedzkich i innych ekspedycjach wojennych148.
W 1658 roku starosta grabowiecki Stanisław Sarbiewski z własnych środków ukończył
restaurację zamku (który był „z gruntu zrujnowany”) i wyposażył go w armatę i amunicję
wojenną. Na Sejmie Walnym Ordynaryjnym w Warszawie (10.07.30.08.1658) w konstytucji
„Opatrzenie jurydyki grabowieckiej”, zgodnie z konstytucją z 1655 roku, nagrodzono starostę
za fortyfikację zamku. Starosta otrzymał dobra królewskie Witków (prawdopodobnie chodzi o
Witków leżący aktualnie w gminie Dołobyczów), Modryń (gmina Mircze) i Kopyłów (gmina
Horodło), które zostały włączone do jurydyki grabowieckiej. Ponadto wydzierżawiono „jure
Emphiteusis” staroście wieś Miączyn „do lat 60”149.
Nuncjusz papieski w Polsce, ks. Jan de Torres, w relacji z 24 czerwca 1651 roku pisze,
że o niedawno wybuchłych pożarach: w Grabowcu, gdzie spaliło się prawie całe miasto oraz w
Lublinie, gdzie ogień zniszczył ok. 60 domów. Nuncjusz twierdził, że pożary zapewne wynikły
z działań Bohdana Chmielnickiego, który wysyłał ludzi do czynienia podobnych zdarzeń150.

miasta”, Lublin, 1980, s. 29, 48, 49.
148
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Mapa 1 – Rok 1659. Reprodukcja fragmentu mapy: „Tabula nova totius Regni Poloniae in guo
sunt ducatus et provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra &c Ducatus Lithuania,
Ukrania, &c in qua Volhynia et Podolia cum suis palatinatibus ac confinijs”, Amstelodami,
1659.
///Lustracja Grabowca z 1662 roku …..
30 maja 1663 roku król Jan Kazimierz zwolnił dobra Chabatułowskie, leżące w mieście
Grabowcu (właściwie na gruntach Przedmieścia, tj Góry Grabowieckiej), od wszelkich
ciężarów, przychodów żołnierskich, czynszów, stanowisk, noclegów, pokarmu dla podwodów,
itp. Zastrzegł, aby nikt nie zrobił nic złego Kłębukowskim. Ponadto zobowiązał starostę
grabowieckiego do pilnowania powyższych ustanowień. Dokument ten został oblatowany w
księgach grodzkich grabowieckich w czwartek przed świętem Matki Boskiej Gromnicznej
1688 roku. Oryginał dokumentu przyniósł Michał Kłębowskich syn Jana151.
Lustracja Grabowca w 1665 roku pokazała, że miasto Grabowiec jest w złej kondycji w
151
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wyniku przebytych wojen. Zmniejszyła się liczba zasiewanych łanów z 40 do 20, z których
płacono czynsz osepowy do zamku. Zmalała także liczba domów ze 107 do 40152 (należy
rozpatrzyć wpływ na sytuację Grabowca potopu szwedzkiego z lat 1655-1660).
W 1667 roku na Sejmie Walnym Koronnym w Warszawie () w konstytucji „Jurydyki
Grabowieckiey opatrzenie”, po śmierci chorążego owruckiego Tomasza Kazimierskiego (herb
Biberstein), reasumowano konstytucję z 1658 roku153.
W 1667 roku na Sejmie Walnym Koronnym w Warszawie () w konstytucji „Naznaczenie
miejsc chorążym województwa bełskiego” ustanowiono następującą hierarchię: pierwszy
chorąży buski a następnie grabowiecki, bełski, horodelski154.
Sejm Warszawski w 1670 roku ustalił następującą hierarchię urzędów w województwie
bełskim: powiat bełski, alternatywnie powiat grabowiecki z powiatem buskim, powiat
horodelski. Po utworzeniu hierarchii urzędniczej lubaczowskiej w 1736 roku ustalono
następującą hierarchię urzędów: powiat bełski, powiat buski, powiat grabowiecki (jako trzeci),
powiat horodelski, powiat lubaczowski. /Pozycja hierarchii wyznaczała …../W przypadku
województw pozycja poszczególnych hierarchii wśród ziem Rusi Czerwonej i Mazowsza
wyznaczała miejsce ich senatorów w senacie155.
W 1672 roku czambuły tatarskie dotarły do Hrubieszowa i Turobina i ich okolic156.
/1702-wojska szwedzkie Karola XII ?, 1715 – rola wojsk saskich, grabieże?/

Mapa 2 – Rok 1692. Reprodukcja fragmentu mapy „Estats de Pologne subdivis?s suivant
l'estendue des Palatinats”, Paryż, 1692. Na mapie zaznaczona jest siedziba starostwa w
Grabowcu leżącego w granicach województwa bełskiego.
12 stycznia 1702 roku rajcowie miasta Grabowca pożyczyli od Pawła Olszewskiego 360
zł. Kwotę tą przedstawiciele Grabowca – Dezyderiusz Gąsecki i Grzegorz Jakubiakowski
(Jakubiak), oddali 19 stycznia 1796 roku we Lwowie wnuczce Pawła Olszewskiego: Rozalii z
Olszewskich Skarzyńskiej. Kwit potwierdzający odebranie kwoty wystawił we Lwowie Maciej
Feliks Wiszniowski w obecności świadków Jana Modzelewskiego i Józefa Kaweckiego157.
W 1715 roku wojska saskie w czasie konfederacji tarnogrodzkiej dokonały wiele szkód
Baliński T2.2, s. 194, 195.
Prawa, v. 4, s. 937.
154
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w mieście Grabowcu158.
W 1736 roku Sejm Nadzwyczajny Pacyfikacyjny (25.06-09.07.1736) w konstytucji „O
urzędach województwa bełskiego” potwierdził urząd powiatu grabowieckiego: chorążego oraz
utworzył kolejne: cześnika, łowczego, miecznika, podczaszego, podstolego, skarbnika,
stolnika159.
Grabowiec leżał w dobrach królewskich (królewszczyźnie) a dzierżawionych przez
starostę grabowieckiego Jerzego Potockiego (-29.11.1744-)160.
Z województwa bełskiego było czterech posłów na Sejm Nadzwyczajny w Warszawie w
1750 roku (04.08.-18.08.1750), przy czym trzech było z Grabowca, tj. Jan (w źródle podano
„zapewne Józef”) Stadnicki – chorąży grabowiecki, Antoni Wydżga – stolnik grabowiecki
(zerwał sejm), Adam (w źródle podano Aleksander) Świeżawski – podstoli grabowiecki161.
Byt w XVIII-wiecznym (właściwie w drugiej połowie) Grabowcu, mieście będącym
siedzibą starostwa grodowego, był żywotem w małej osadzie rolniczej. Grabowiec nie posiadał
rozwiniętego rzemiosła jak i handlu. W związku z powyższym okoliczna szlachta, która
przyjeżdżała do Grabowca, w celu załatwienia spraw, to co najwyżej mogła zwiększyć spożycie
trunków162.
W 1758 roku, jednym z trzech posłów województwa beskiego, na Sejm Zwyczajny w
Warszawie (1-11.10.1758), był stolnik grabowiecki Antoni Wydżga163.
Sejm konwokacyjny w 1764 roku (07.05.-23.06.1764; Warszawa) zarządził w konstytucji
„Kwarta sprawiedliwości” lustrację królewszczyzn w 1765 roku, którą w powiecie
grabowieckim, buskim i horodelskim (województwa bełskiego) mieli przeprowadzić:
Benedykt Leszczyński (podstoli horodelski), Andrzej Głogowski (cześnik lubaczowski) a w
powiecie bełskim i lubaczowskim (woj. bełskiego) Wojciech Bełżecki (skarbnik grabowiecki),
Maciej Lipski (komisarz graniczny bełski)164.
Do powiatu grabowieckiego należały m.in. następujące miejscowości: Bohutycze165 (1764-), Dzierążnia166 (-1764-1765-), Komarów167 (-1765-), Modryń168 (-1764-), Sahryń169 (1719-).
W 1765 roku w skład grabowieckiego starostwa grodzkiego (położonego w
województwie bełskim) wchodziły następujące miejscowości: miasto Grabowiec (nad
Kalinówką) oraz wsie Góra (przedmieście Grabowca: Grabowiec Góra), Bohutycze, Miączyn,
Modryń170.
W 1765 roku lustracja Grabowca (ostatnia lustracja dóbr królewskich - Grabowiec)
zastała Grabowiec w stanie ruiny171. Zamek był w ruinie (patrz więcej w dziale „Zamek
158
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warowny w Grabowcu”)172. W mieście była kancelaria oraz ciasna izba dla sądów173. Na rynku
stał ratusz. Ponadto w Grabowcu było 13 domów żydowskich wjezdnych, 19 domów zatylnych,
132 chałupy mieszczan, 68 chałup przedmieszczan174. Dochód z miasta wynosił 7166 zł i 20 gr
a starosta Ludwik Wiga miał czystego dochodu 13222 zł 9 gr175. Grabowiec prowadził znaczny
handel zbożem176.
W 1765 roku powołano w Grabowcu urząd wojskiego mniejszego177.
13 marca 1765 roku odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowca przy obecności
rady, przedstawicieli pospólstwa i burgrabiego grabowieckiego Pawła Wydżgi. Wybrano
Grzegorza Parafiowskiego i Jakuba Pięknowskiego na burmistrzów miasta Grabowca na roczną
kadencję178.
W 1767 roku (prawdopodobnie ale przed kwietniem 1768 roku), za burmistrzów
Grzegorza Własiewicza i Jana Kodeńca, zawieziono z miasta Grabowca prowiant dla „moskali”
przebywających w Łabuniach. Prawdopodobnie podczas tego transportu część „krup”
wyładowano w Świdnikach179.
W pierwszą środę po Wielkim Piątku w 1768 roku (przed 18 marca) odbyła się elekcja
burmistrzów miasta Grabowca. „Według prawa magdeburskiego porządkiem opisanego i
przywilejów od najjaśniejszych królów panów miłościwych i całego pospólstwa miasta
Grabowca nadanych i teraźniejszego króla Stanisława Augusta pierwszego, my pospólstwo
jaśnie WJm pana starosty grabowieckiego Ludwika Wilgi i teraźniejszego WJm Macieja
Świeżawskiego komornika ziemskiego bełskiego posesora miasta Grabowca …”. Wybrano
Teodora Bonieckiego na burmistrza zamkowego i Michała Kaparskiego burmistrzem miejskim
grabowieckim180.
W 1768 roku (jak i wcześniej oraz później) nowi mieszkańcy przyjmowali prawa
magdeburskie i składali przysięgę w urzędzie „aby być sprawiedliwym całemu miastu i
pospólstwu miasta Grabowca”181.
Na weselach grali m.in. Łukasz Janiuk (-1768-), Jan Mamczuk (-1768-)182.
Dzierżawcą miasta Grabowca był komornik ziemski bełski Maciej Świeżawski (-marzec
1768-kwiecień 1769-), którego reprezentował w Grabowcu Józef Gruszecki183.
W pierwszą środę po 4 niedzieli (Letare) Wielkiego Postu w 1769 roku odbyła się elekcja
burmistrzów miasta Grabowca. „Według prawa magdeburskiego porządkiem opisanego i
przywilejów od miłościwych królów i całego pospólstwa miasta Grabowca nadanych i
teraźniejszego króla Stanisława Augusta pierwszego, my pospólstwo JWJm pana starosty i
dobrodzieja naszego pana starosty grabowieckiego Ludwika Wilgi i teraźniejszego WJm pana
Macieja Świeżawskiego komornika ziemskiego bełskiego posesora miasta Grabowca, my
sławetne pospólstwo zeszliśmy jedynie na tą elekcją do obrania sławetnych burmistrzów wraz
przystąpiliśmy przez wota nasze podajemy całemu pospólstwu sławetnego Teodora
Bonieckiego zamkowego takoż sławetnego Grzegorza Własiewicza burmistrza miejskiego
grabowieckiego, na których wraz jurament184 wypełniwszy, Jm pana Józefa Gruszeckiego
Martynowski, s. 349; Baliński T2.2, s. 195.
Martynowski, s. 349; Baliński T2.2, s. 195.
174
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175
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namiestnika będącego WJ pana komornika bełskiego ziemskiego posesora tego miasta, który
burmistrzów juramentu wysłuchał …”185.
Książę Stanisław Lubomirski, w październiku 1769 roku, wysłał w Polskę poruczników
Chtorzewskiego i Żurawskiego po pieniądze na chorągiew pancerną. 9 grudnia 1769 roku
miasto Grabowiec przekazało na chorągiew pancerną 675 złotych polskich i 4 grosze. Pieniądze
odebrał Kajetan Żurawski186.
W 1770 roku powiat grabowiecki leżący w województwie bełskim obejmował
następujące królewszczyzny: starostwo grabowieckie (Ludwik Wilga, płacił rocznej kwarty:
3311 złp 11 groszy i 3 denary; przy czym 1 grosz = 9 denarów), wieś Miączyn (Wojciech
Węgliński wraz z żoną, płacił odpowiednio 1471 złp 11 groszy 6 denarów), starostwo
tyszowieckie (Jan Mier wraz z żoną Marianną z Tarnowskich; płacił 6100 złp) i wójtostwo
tyszowieckie (Jan Mier wraz z żoną Marianną z Tarnowskich; płacił 60 złp)187.
25 marca 1771 roku według prawa magdeburskiego i nadzoru starosty grabowieckiego
Ludwika Wilgi (pana na Hołobach, Czercach, Stężarzycach) wybrano z pospólstwa Tomasza
Soroczyńskiego na burmistrza zamkowego i Eliasza Bojko na burmistrza miejskiego. Wyboru
burmistrzów jak i złożenie przez nich przysięgi dokonano w obecności burgrabiego
grabowieckiego Aleksandra Radzimińskiego – przedstawiciela starosty188.
W 1771 roku kolejny raz zbierano, w Grabowcu, prowiant dla wojska rosyjskiego189.

Mapa 3 – Rok 1771. Grabowiec siedzibą starostwa w województwie bełskim. Wycinek mapy:
Władysław Aleksander Semkowicz (1878-1949), „Mapa historyczna Rzeczypospolitej Polskiej
w r. 1771: z uwzględnieniem granic i miejsc historycznych od początku XVII w” (domena
publiczna).
Z mapy możemy wyczytać, że przed 1772 rokiem, Grabowiec leżał w województwie
Została zmieniona oryginalna pisownia wielu wyrazów; APL AMG, sygn. 35/32/0/-/10, k. 104.
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/9, k. 104.
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bełskim a Zamość w ziemi chełmskiej.
Do 1772 roku Grabowiec był miastem królewskim. Był także siedzibą starostwa
powiatowego w okresie 1366-16.10.1772.
12 marca 1772 roku Ludwik Wilga na Łokaczach, Hołobach i innych, starosta
grabowiecki, stężarzycki, witelski etc. wydał rozkaz burmistrzom Grabowca współczesnym jak
i kolejnym, aby dopilnowali sprzedawania lub zamiany gruntów tylko pomiędzy mieszczanami
grabowieckimi, gdyż szlachta już osiadłszy na wielu gruntach miejskich, wedle zwyczaju, nic
do skarbu nie wnosi. Podkreślił, że szlachta nie chce być przykładem jaka powinna być,
szczególnie w czasie pełnych nieszczęśliwych ucisków na ustawiczne podatki na wojsko i na
prowiant dla wojska. Ustanowił także karę, za złamanie zakazu, w postaci grzywny i 6
tygodniowego więzienia w wieży zamku190.
30 kwietnia 1772 roku odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowca przy obecności
rady, przedstawicieli pospólstwa i starosty grabowieckiego Ludwika Wilgę – pana na
Hołobach, Czercach i Stężarzycach (Stężycach). Wybrano Wojciecha Wysockiego (z
pospólstwa) i Grzegorza Własiewicza (zamkowego burmistrza) na burmistrzów miasta
Grabowca na roczną kadencję191.
2.22. Grabowiec pod okupacją austriacką – koniec czerwca 1772
Latem (prawdopodobnie pod koniec czerwca) 1772 roku do Grabowca wkroczyły wojska
austriackie. Wojska austriackie przekroczyły granicę Polski 14 maja 1772 roku a już w czerwcu
zajęły wszystkie planowane tereny.
2.23. Grabowiec w Austrii – 05.08.1772
W wyniku traktatu rozbiorowego Polski 5 sierpnia 1772 roku zawartego w Petersburgu
między Austrią, Rosją i Prusami województwo bełskie wraz z Grabowcem znalazło się w
Galicji Wschodniej – wschodniej części Królestwa Galicji i Lodomerii wchodzącego w skład
Austrii.
Pierwszy rozbiór Polski dla Grabowca był jedynym, gdyż znalazł się on już pod zaborem
austriackim.
2.24. Grabowiec w Królestwie Galicji i Lodomerii – wrzesień 1772
11 września 1772 roku cesarzowa Austrii Maria Teresa Habsburg wydała uniwersał –
manifest rozbiorowy (podobnie uczyniły – we wrześniu – dwa pozostałe kraje zaborcze)
uzasadniający zajęcie terenów Polski, jako dawnego księstwa halicko-włodzimierskiego
(cesarzowa koronowała się w 1741 roku na króla Węgier, a w 1769 roku dodała do swej
pieczęci herb księstwa halicko-włodzimierskiego; uważano, że w 1214 roku król węgierski
nabył prawa dziedziczne do tego księstwa)192.
Gubernatorem Galicji i Lodomerii z siedzibą we Lwowie był m.in. Johann Baptist Anton
von Pergen (wrzesień 1772-styczeń 1774), Andreas Hadik von Futak (styczeń 1774-czerwiec
1774), Heinrich Josef Johann von Auersperg (-1780-), Joseph Brygido (listopad 1780październik 1794), Joseph Graf von Mailath-Székely (-1795-; późniejszy kanclerz trybunału),
Johann Jakob Graf von Gaisruck (-1799-), Joseph von Sweerts-Sporck (-1802-), Joseph von
Ürményi (-1806-)193.
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Uniwersał cesarski z 16 października 1772 roku znosił wszystkie dotychczasowe urzędy,
konstytucję a do urzędów i szkół wprowadzał język niemiecki.
Grabowiec w powiecie hrubieszowskim cyrkułu (obwodu) lubelskiego - 1773
W 1773 roku królestwo podzielono na 6 cyrkułów (obwodów): lubelski, bełski (z siedzibą
w Zamościu), czerwonoruski, krakowski, podolski, sandomierski. Cyrkuły dzieliły się na
okręgi (powiaty, tzw. dystrykty; inaczej okręgi), których na początku było 59 a następnie 19194.
Grabowiec w dystrykcie (okręgu) zamojskim cyrkułu bełskiego - 1775
Cyrkuł bełski z siedzibą Cesarsko-Królewskiego Cyrkularnego Urzędu w Zamościu,
dzielił się na trzy dystrykty: tomaszowski (pierwszy), zamojski (drugi; dyrektorem dystryktu
był Ignacy Bojakowski), sokalski (trzeci)195.
Starostą cyrkułu belskiego był Franciszek Kuczera (-1780-)196.
29 kwietnia 1776 roku odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowca przy obecności
rady, przedstawicieli pospólstwa i burgrabiego grabowieckiego Antoniego Gutowskiego.
Wybrano Teodora Bonieckiego (z pospólstwa) i Jan Chitrenię (zamkowego burmistrza) na
burmistrzów miasta Grabowca na roczną kadencję197.
W 1777 roku w mieście Grabowcu porządku pilnował miejski strażnik nocny Bartłomiej
Dwulatek198.
25 marca 1779 roku zgodnie z prawem magdeburskim i przy jurysdykcji starosty
grabowieckiego Ludwika Wilgi wybrano burmistrzów miasta Grabowca: Teodora Bonieckiego
i Piotra Łukaszkiewicza (wybory potwierdził burgrabia grabowiecki Antoni Gutowski)199.
8 kwietnia 1780 roku zgodnie z prawem magdeburskim i przy jurysdykcji starosty
grabowieckiego Ludwika Wilgi wybrano burmistrzów miasta Grabowca: Stefana Własiewicza
i Jędrzeja Dudy (wybory potwierdził burgrabia grabowiecki Antoni Gutowski)200.
26 marca 1781 roku zgodnie z prawem magdeburskim i przy jurysdykcji starosty
grabowieckiego Ludwika Wilgi wybrano burmistrzów miasta Grabowca: Bazylego
Bonieckiego i Michała Poteruchę (wybory potwierdził burgrabia grabowiecki Antoni
Gutowski)201.
Grabowiec w cyrkule (obwodzie) zamojskim - 1782
W 1782 roku zrezygnowano z dwustopniowego podziału administracyjnego i dokonano
nowego podziału królestwa, tj. na 18 cyrkułów (obwodów). Utworzono wówczas obwód
tomaszowski (w 1783 roku siedzibę powiatu przeniesiono do Żółkwi) i obwód zamojski (z
siedzibą w Zamościu)202.
Urzędem obwodowym (Kreisamt) kierował starosta (Kreishauptmann). Urzędy
obwodowe podlegały Gubernium we Lwowie, którym kierował gubernator203. Starostą
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zamojskim był m.in. baron Mandorf (-1795-), Anton Delberg (-1799-1809-)204.
13 marca 1782 roku zgodnie z prawem magdeburskim i przy jurysdykcji starosty
grabowieckiego Ludwika Wilgi wybrano burmistrzów miasta Grabowca: Bazylego
Bonieckiego i Michała Poteruchę (wybory potwierdził burgrabia grabowiecki Antoni
Gutowski)205.
20 kwietnia 1783 roku zgodnie z prawem magdeburskim i przy jurysdykcji starosty
grabowieckiego Ludwika Wilgi wybrano burmistrzów miasta Grabowca: Wojciecha
Wysockiego i Jędrzeja Dudę (wybory potwierdził burgrabia grabowiecki Antoni Gutowski)206.
Do roku 1783 roku funkcjonowały pod zarządem austriackim sądy grodzkie i ziemskie.
W miejsce tych sądów wprowadzono sąd szlachecki lwowski. Patentem z dnia 4 marca 1780
roku zostały zaprowadzone księgi tabularne, w których wszyscy właściciele dóbr byli
zobowiązani do zapisywania swoich praw w tych księgach (na samym początku właściwie do
przeniesienia ich z ksiąg ziemskich i grodzkich)207.
20 kwietnia 1784 roku zgodnie z prawem magdeburskim i przy jurysdykcji starosty
grabowieckiego Ludwika Wilgi wybrano burmistrzów miasta Grabowca: Jędrzeja Sudę o
Jakuba Sieczkowskiego (wybory potwierdził burgrabia grabowiecki Antoni Gutowski)208.
20 marca 1785 roku odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowca przy obecności
rady, przedstawicieli pospólstwa i Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę. Wybrano Mikołaja Otrockiego i
Bazylego Bonieckiego na burmistrzów miasta Grabowca na roczną kadencję209.
W XVIII wieku osoba, która nie umiała się podpisać to mówiła (i wykonała) przysięgę i
znak „jako nie umiejący pisać kładę ten znak Krzyża Świętego w kółku”.
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Mapa 4 – Rok 1786. Reprodukcja fragmentu mapy cyrkułu zamojskiego (Carte dus Cercle de
Zamosc, Karte des Kreises von Zamosc; jest to część szóstego arkusza „Atlas des Roiaumes
De Galicie Et De Lodomerie”; domena publiczna). Z mapy możemy wyczytać m.in., że
Tuczępy leżały na granicy cyrkułu zamojskiego a zarazem na granicy Galicji i Londomerii.
W 1786 roku w Grabowcu nie było studni miejskiej210. W 1786 roku rajcy miasta
Grabowca uchwalili powołanie stróża nocnego na okres całego roku tak, aby ochronić
mieszczan od nocnej straty211.
Ze względu na duże awanturnictwo mieszczan i przedmieszczan grabowieckich w stanie
nietrzeźwym cyrkuł zamojski wydał mandat, aby w niedzielę i święta nie otwierać szynków
przed zakończeniem mszy a szczególnie nie rozpoczynać muzyki. Przypomniano także manat
z 1783 roku, w którym zobowiązano magistraty do kontroli zajazdów, szynków i aresztowania
pijaków (którzy musieli dodatkowo zapłacić 17 zł kary a właściciel szynku, gdzie znaleziono
pijaka, płacił 4 zł kary do kasy miejskiej). Ponadto miasto było zobowiązane do dzwonienia na
kwadrans przed 21 (w okresie od 1 października do 31 marca) lub przed 22 (w okresie od 1
kwietnia do 30 września), tj. na kwadrans przed zamknięciem szynków dla mieszczan i
przedmieszczan grabowieckich (goście mogli bawić się do północy oczywiście bez
pijaństwa)212.
14 maja 1786 roku odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec przy obecności
urzędników miasta Grabowca, przedstawicieli pospólstwa. Wybrano Jędrzeja Dudę (ze strony
starosty, wybranego już 30 kwietnia) i Stefana Własiewicza na roczną kadencję213.
W 1786 roku sołtysi grabowieccy sprzeciwili się przeciwko burgrabiemu
grabowieckiemu (Stefanowi Skomorowskiemu), który zobowiązał ich do zwożenia „kamieni
Wróblewska-Lipowa Krystyna, „Z problematyki pożywienia mieszkańców mista regionu środkowego Bugu w
drugiej połowie XVIII wieku” w Roczniku Lubelskim 4 (6), 1989-1990, Wojewódzka Rada Towarzystwa
Regionalnego w Lublinie, Lublin, 1991, s. 34
211
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212
Wróblewska-Lipowa Krystyna, „Z problematyki pożywienia mieszkańców mista regionu środkowego Bugu w
drugiej połowie XVIII wieku” w Roczniku Lubelskim 4 (6), 1989-1990, Wojewódzka Rada Towarzystwa
Regionalnego w Lublinie, Lublin, 1991, s. 33
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młyńskich”214.
W 1786 roku funkcjonował tylko jeden trakt publiczny z Grabowca do Krasnegostawu,
poprzez Skomorochy Małe, Skomorochy Wielkie, Majdan Hajownicki, Drewniki215.
14 marca 1787 roku odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec przy obecności
rady, przedstawicieli pospólstwa i Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę. Wybrano Jędrzeja Dudę i Mikołaja
Otrockiego na burmistrzów miasta Grabowiec na roczną kadencję216.
Przy gościńcu zamkowym na gruntach miejskich, tj. wypuście pod Górą funkcjonowała
prywatna winnica z izbą, chlewikiem od Krynicy i wolnym dojazdem do niej (-1787-)217.
Na sesji generalnej 4 kwietnia 1788 roku, przy obecności osób urzędowych i pospólstwa
oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego reprezentującego starostę
grabowieckiego Ludwika Wilgę, odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano
Michała Buczkowskiego i Bazylego Bonieckiego na burmistrzów miasta Grabowiec na roczną
kadencję218.
Na sesji generalnej [osób urzędowych i pospólstwa] 16 czerwca 1788 roku wybrano
dwóch ławników: Kajetana Parafijowskiego i Ostapiego Własiewicza219.
W 1788 roku starosta grabowiecki Ludwig Wilga posiadał co najmniej dwa młyny
(Siedlisko, Szczelatyn)220.
W 1788 roku (przynajmniej) wystąpiło kilka przypadków emigracji [zagranicznej?]
rodzin żydowskich (rodziny: Knobl – 7 osób, Bonder – 4, Stier – 5, Winter – 3, Ruben – 6;
Mähler – 2). W takiej sytuacji urzędnicy miasta sporządzali „taxę majątku” emigrującej rodziny
w oparciu o rezolucję Urzędu Cyrkularnego w Zamościu (przykładowo w przypadku czterech
pierwszych wymienionych rodzin z 16.07.1788). Spisywane były wszystkie rzeczy (domy,
lichtarze szabatowe, książki, pierzyny, ubrania, meble, itp.) i określano ich wartość w złotych
oraz podawano także wielkość posiadanej gotówki221.
Na sesji generalnej 24 czerwca 1789 roku, przy obecności osób urzędowych i
pospólstwa oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego reprezentującego
starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę, po złożeniu urzędu przez doczasowych burmistrzów,
odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano Jędrzeja Poteruchę, Kajetana
Parafijowskiego na burmistrzów miasta Grabowiec na roczną kadencję222.
W 1790 roku mieszkańcy Grabowca i Góry Grabowiec skarżyli się w magistracie
grabowieckim na poddanych Russanowskiego (właściciela wsi Koniuchy), którzy często kradli
drzewo w miejskim lesie grabowieckim zwanym Czartorią. 15 lutego 1790 roku przyłapano
cztery fury po trzech ludzi na każdej. Na furach było 128 szt. brzeziny i 113 szt. dębiny223.
3 maja 1790 roku na Przedmieściu Skierbieszowskim miasta Grabowiec wybuchł pożar.
Spaliły się m.in. zabudowania rajcy starego miasta Grabowiec Mikołaja Otrockiego 224.
Na sesji generalnej 28 czerwca 1790 roku, przy obecności osób urzędowych i pospólstwa
z miasta Grabowiec i wsi Góry oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę, po złożeniu urzędu przez
doczasowych burmistrzów, odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano
214
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Bazylego Bonieckiego i Symeona Kozłowskiego na burmistrzów miasta Grabowiec na roczną
kadencję225.
7 grudnia 1790 roku na sesji urzędowej miasta Grabowiec wybrano dwóch nowych
ławników: Antoniego Otrockiego i Jana Dybzę226.
Na sesji generalnej 31 marca 1791 roku, przy obecności osób urzędowych i pospólstwa z
miasta Grabowiec i wsi Góry oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę, po złożeniu urzędu przez jednego z
doczasowych burmistrzów, odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano
Michała Boczkowskiego (Buczkowskiego) i ponownie Bazylego Bonieckiego na burmistrzów
miasta Grabowiec na roczną kadencję227.
W 1791 roku mieszczanie grabowieccy określali np. mieszkańców Czechówki, jako
zagranicznymi228.
Na sesji generalnej 4 czerwca 1792 roku, przy obecności osób urzędowych i pospólstwa
z miasta Grabowiec i wsi Góry oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę, po złożeniu urzędu przez jednego z
doczasowych burmistrzów, odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano
Kajetana Parafijowskiego i ponownie Michała Boczkowskiego (Buczkowskiego) na
burmistrzów miasta Grabowiec na roczną kadencję229.
W czasie rozbiorów Korony grabowieccy urzędnicy stawali po różnych stronach.
Miecznik grabowiecki Jan Gabriel Staniszewski, 18 sierpnia 1792 roku, zgłosił akces do
konfederacji ruskiej230.
15 września 1792 roku pisarz grodzki Krzysztof Skibiński złożył przysięgę wobec
burmistrzów, rajców, pospólstwa miasta Grabowca i reprezentującego dominium
grabowieckiego (..) Walentego Zalewskiego [Zaliwskiego] m.in. właściwego sporządzania
aktów w księgach miejskich231.
8 listopada 1792 roku wybrano nowych radnych: Józefa Nowickiego, Jana
Machnowskiego, Józefa Mikulskiego, Kaspra Rosieckiego, Antoniego Mączkę, którzy złożyli
przysięgę Bogu, burmistrzom, rajcom, cesarzowi Franciszkowi. Zapewniali także nie
sprzeciwiać się decyzjom „Najwyższego Rządku Krajowego”232.
…
Na sesji generalnej 26 marca 1794 roku, przy obecności osób urzędowych i pospólstwa z
miasta Grabowiec i wsi Góry oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę, po złożeniu urzędu przez
doczasowych burmistrzów, odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano
Jędrzeja Dudę, Józefa Nowickiego na burmistrzów miasta Grabowiec na roczną kadencję.
Ponadto wybrano Jakuba Sieczkowskiego na wójta (zapewne Góry Grabowiec)233.
Na sesji generalnej 18 marca 1795 roku, przy obecności osób urzędowych i pospólstwa
z miasta Grabowiec i wsi Góry oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę, po złożeniu urzędu przez jednego z
doczasowych burmistrzów, odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano
Jędrzeja Dudę, Kajetana Parafijowskiego na burmistrzów miasta Grabowiec na roczną
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kadencję. Ponadto wybrano do pomocy Gabriela Wiczyńskiego na wójta (zapewne Góry
Grabowiec)234.
Na sesji generalnej 25 marca 1796 roku, przy obecności osób urzędowych i pospólstwa z
miasta Grabowiec i wsi Góry oraz Antoniego Gutowskiego burgrabiego grabowieckiego
reprezentującego starostę grabowieckiego Ludwika Wilgę, po złożeniu urzędu przez jednego z
doczasowych burmistrzów, odbyła się elekcja burmistrzów miasta Grabowiec. Wybrano
Bazylego Bonieckiego, Kajetana Parafijowskiego na burmistrzów miasta Grabowiec na roczną
kadencję. Ponadto wybrano do pomocy Gabriela Wilczyńskiego na wójta Góry Grabowiec235.
W okresie, gdy Grabowiec znalazł się w rękach Austrii, co najmniej w latach 1799-1806,
istniała Niemiecko-Żydowska Szkoła w Grabowcu (Deutschjüdische Schule, Hauptschule).
Nauczycielami tej szkoły byli B. Bart (1799), H. Feld (1802-1806)236.
Przykładowo w 1802 roku w obwodzie (kreis) zamojskim były takie szkoły w: Zamościu
(z dwoma nauczycielami), Hrubieszowie, Grabowcu, Tarnogrodzie, Tyszowcach, Tomaszowie
(wszystkie poza Zamościem z jednym nauczycielem)237.
1 listopada 1803 roku połączono dwie odrębne Galicje w jedną całość i w związku z tym
zniesiono odrębne władze – gubernium dla Galicji Wschodniej i Galicji Zachodniej (Nowej
Galicji) tworząc Galicyjskie Gubernium we Lwowie238.
Wybierany na ławnika przysięgłego Grabowca składał przysięgę, przykładowo 19
listopada 1804 roku Jakub Wysocki złożył następującą przysięgę (w obecności burmistrzów,
starych rajców i ławników): „Ja Jakób Wysocki przysięgam Panu Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu Najiaśniejszemu Monarsze Naszemu y całemu Pospulstwu jako będąc obrany za
Ławnika wszystkie Serkreta jako tylko mi powierzone zostaną sekretnie zachować będę y
przyrzekam racz mi Boże dopomóż w Trójcy Świętej Jedyny i Przewinna Męka Jego”239.
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Mapa 5 – Rok 1806. Reprodukcja fragmentu mapy Galicji (Wschodniej i Zachodniej). Charte
von Ost und West Galizien nach neuesten astronomischen Ostbestimmangen entworfen, und
revidirt auf der Sternwarte Seeberg bey Gothe gezeichnet von G.R. v. Schmidburg, Weimar,
1806. (Do wyjaśnienia: W 1782 roku zrezygnowano z dwustopniowego podziału
administracyjnego i dokonano nowego podziału królestwa, tj. na 18 cyrkułów (obwodów).
Utworzono wówczas obwód tomaszowski (w 1783 roku siedzibę powiatu przeniesiono do
Żółkwi) i obwód zamojski (z siedzibą w Zamościu)240.ewentualnie mapa przedstawia
nieaktualny podział na cyrkuły)
W księgach grodzkich Grabowca znajduje się lista mieszkańców Grabowca wysłanych
do fortyfikacji Zamościa na okres pięciu dni, lista ta jest dołączona na końcu księgi bez
określenia daty, po akcie z 28 kwietnia 1806 roku. Na tej liście zostali wymienieni: Czubarycha
wdowa, Jan Bartnik, Jakub Boniecki, Jan Boniecki, Grzegorz Głowacki, Jędrzej Gorczyński,
Konsatny Hytrenia (Chitrenia), Mikołaj Hytrenia (Chytrenia), Paweł Halicki, Adam
Jakubowski, Piotr Janiuk, Antoni Kaczmarczuk, Jan Kaparski, Tomasz Łaszkiewicz, Antoni
Łukaszkiewicz, Błażej Mikulski, Grzegorz Orzechowski, Kajetan Otrocki, Jan Sajkiewicz,
Franciszek Sieczkowski, Kajetan Sieczkowski, Konstanty Słodownik, Teodory Surma, Tymko
Swatko, Stefan Zbirowski241.
15 czerwca 1807 roku wybrano nowych ławników, którzy następnie złożyli przysięgę
stając się w ten sposób ławnikami przysięgłymi. „My niżej wyrażeni od Pospulstwa Miasta
Grabowca jako; y Gury Grabowieckiey będąc obrani za ławników Jędrzej Orzechowski, Piotr
Duda, Prokop Czausz, Grzegorz Giera, Gabriel Wilczyński, Paweł Buczkowski przysięgamy
Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu y Nayiaśnieyszemu Monarsze
Naszemu Franciszkowi IIu Jako y Całemu Pospulstwu Miasta Grabowca y Góry
Grabowieckiey, Jako wiernie, wszystkie, tak to potajemnie, jak y widoczne …(wyraz
nieczytelny) … y potrzeby, na żadne przekupienie w każdych zachodzących potrzebach y w
każdych rozkaz od zwierzchności Naszej Miejscowey posłuszemi bydź przyrzekamy y
240
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obowiązujemy się Tak Nam Boże dopomóż y niewinna Męka Jego”. Ponadto od lat kilkunastu
obrani zostali ławnicy: Jakub Wysocki, Jędrzej Buczkowski, Paweł Danilczuk, Antoni
Otrocki”242.
18 czerwca 1807 roku wybrano nowych starych rajców miasta Grabowca, którzy
następnie złożyli przysięgę. „Na tę Rotę My Michał Ulicki, Szymon Wieżański, Fedory
Brzyski, Aleksander Gierowski, Józef Mikołajowicz, Michał Futyma przysięgamy Panu Bogu
Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu y Nayiaśnieyszemu Monarsze Naszemu
Franciszkowi II Jako y Całemu Pospulstwu tegoż Miasta Grabowca y Góry Jako my i Znaszemi
Potomkami, w każdych zamysłach tegoż Grabowca całość, w Skrytościach wierność, w
zapalczywości przeciwko jedne drugiemu wstrzemięźliwość y w tylko ku Dobru Miasta tegoż
zachodzić będzie mogło bronić y zastępywać obowiązuiemy się, takm nam Boże dopomoż u
niewinna Męka Jego243.
W 1807 roku rząd austriacki sprzedał dobra królewskie Grabowiec z przyległościami, za
kwotę 168569 zł pol. i 12 gr, w ręce prywatne, tj. Janowi Terleckiemu244.
2.25. Grabowiec w Księstwie Warszawskim – 14 października 1809
14 października 1809 roku, po traktacie pokojowym między Francją a Austrią
podpisanym w Schönbrunn, Grabowiec znalazł się wraz z okręgiem zamojskim w Księstwie
Warszawskim. Grabowiec (wraz z okręgiem zamojskim) był w nowym departamencie
Księstwa Warszawskiego – lubelskim (jednym z czterech nowych, a dołączonych do sześciu
stałych) i w powiecie hrubieszowskim (jednym z dziesięciu, pozostałe powiaty to: lubelski,
lubartowski, kazimierski245, kraśnicki246, krasnostawski, chełmski, tomaszowski, zamojski,
tarnogrodzki247).
17 października 1809 roku na rozkaz „Wielmożnego Dziedzica Dobrodzieja” [Feliksa
Radziejowskiego] odbyła się przysięga nowych burmistrzów (już od kilku miesięcy
wybranych). Rota przysięgi: „My Józef Nowicki, Jakub Wysocki Przysięgamy Panu Bogu
Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i Nayiasnieyszemu Napoleonowi wielkiemu
Cesarzowi Naszemu Jako y całemu Pospolstwu Miasta tegoz Grabowca – Jako My wiernie
wszystkie tak to potaiemne jak i widoczne potrzeby rzetelnie na zadne przekupienie, w każdych
zachodzących potrzebach i Interesach utrzymywac nie zwazaiąc na Brata, Ojca, Krewnego,
Dobrodzieja i Nieprzyiaciela, w zachodzących potrzebach i Interesach utrzymowac – w
zachodzącym uszkodeniu bronic i cotylko będzie potrzeba całość tegoz Miasta Grabowca
doskutku przyprowadzac obowiązujemy się y przyrzekamy tak nam Boze dopomóż y niewinna
Męka iego”248.
Księstwo Warszawskie zostało utworzone na mocy traktatu pokojowego Francji
(Napoleona Bonaparte) z Rosją (Aleksandra I) i Prusami podpisanych odpowiednio w dniach
7 i 9 lipca 1807 roku w Tylży, z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego.
Artykuł IX traktatu ustanawiał Księstwo Warszawskie pod panowaniem elektora saskiego (na
zasadzie unii personalnej) – króla Saksonii Fryderyka Augusta I. Księstwo podobnie jak
wszystkie państwa zachodniej Europy było podporządkowane Francji. Władze polskie były
kontrolowane przez stałego rezydenta Francji (przebywającego w Warszawie).
22 lipca 1807 roku w pałacu królewskim w Dreźnie Napoleon Bonaparte osobiście nadał
Księstwu Warszawskiemu konstytucję (zgodnie z art. V ww. traktatu). Na konstytucję składało
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się 89 artykułów. Art. 1 ustawy normował, że religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią
stanu. Zgodnie z art. 3 księstwo zostało podzielone na sześć diecezji (z jednym
arcybiskupstwem i pięcioma biskupstwami) a zgodnie z art. 64 na sześć departamentów,
którymi kierowali prefekci. Departamenty podzielono na powiaty, którymi administrowali
podprefekci. Natomiast każdą municypalnością administrował prezydent bądź burmistrz. Art.
4 wskazywał na równość wszystkich obywateli wobec prawa. Art. 5 konstytucji potwierdził, że
korona Księstwa Warszawskiego jest dziedziczną w osobie króla saskiego, jego potomków,
dziedziców i następców (wg porządku następstwa w domu saskim). Prawem cywilnym
księstwa został Kodeks Napoleona (art. 69 konstytucji). Zgodnie z art. 87 ustawy przepisy były
publikowane w „Dzienniku Praw”.
Po przyłączeniu – na mocy traktatu pokojowego z 14.10.1809 roku – nowych ziem do
Księstwa Warszawskiego postanowieniem księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z dnia
24 lutego 1810 roku dodano nowe zapisy do konstytucji. W art. 2 wskazano na dołączenie
trzech diecezji obrządku łacińskiego i jednej diecezji obrządku grecko-unickiego, w art. 6
podzielono nowe tereny na cztery departamenty, czterdzieści powiatów, dwadzieścia sześć
zgromadzeń gminnych (z czego cztery w Krakowie)249.
Grabowiec w powiecie hrubieszowskim departamentu lubelskiego – 17 kwietnia 1810
Na mocy dekretu królewskiego z 17 kwietnia 1810 roku utworzono cztery nowe
departamenty, w tym departament lubelski obejmujący dotychczasowe cyrkuły: lubelski,
zamojski oraz włodawski (część)250.
Departament lubelski podzielono na dziesięć powiatów: lubelski, lubartowski,
kazimierski, kraśnicki, krasnostawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski,
tarnogrodzki oraz na sześć zgromadzeń gminnych z siedzibą w Lubinie (I - miasto Lublin, II powiaty lubelski i lubartowski), Kazimierzu (powiaty kazimierski, kraśnicki), Krasnymstawie
(krasnostawski, chełmski), Hrubieszowie (hrubieszowski, tomaszowski), Zamościu (zamojski,
tarnogrodzki)251.
W 1811 roku w domu dworskim w Grabowcu (nr 2), zwanym Ratuszem mieszkali Żydzi
(m.in. szynkarz Jonasz Fisz z rodziną)252.
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Mapa 6 – Rok 1811. Reprodukcja fragmentu mapy: „Generalkarte von Königreich Preussen u.
d. Herz. Warschau nach astronomischen Ortsbestimmungen und geodätischen Messungen
entworfen und nach den[s] Weiner Frieden begraenz[s] von D. F. Sotzmann”, Nürnberg, 1811.
Grabowiec w Księstwie Warszawskim.
24 czerwca 1812 roku rozpoczęła się napoleońska kampania rosyjska. Rosjanie
dokonywali kilkakrotnie ofensywę na tereny Księstwa Warszawskiego. 16 lipca 1812 roku
Rosjanie przekroczyli Bug pod Kryłowem i Hrubieszowem253.
23 lipca 1812 roku w Zamościu (Hrubieszów był w tym czasie zajęty przez Rosjan)
obywatele powiatu hrubieszowskiego podpisali akces do Generalnej Konfederacji Królestwa
Polskiego. Akces podpisali: Wincenty Grzymała – prezes rady departamentowej Departamentu
Lubelskiego; Jan Terlecki, Julian Terlecki, Jan Sufczyński – sędziowie pokoju powiatu
hrubieszowskiego; Felix Radziejowski – deputowany powiatu hrubieszowskiego i
tomaszowskiego; Wincenty Skotnicki, Onufry Batowski, Jan Grzymała Lubański, Karol
Swieżawski, Karol Zdziennicki – obywatele powiatu hrubieszowskiego; Józef Zbyczewski,
Kajetan Terlecki – radcy powiatu hrubieszowskiego; Joachim Wierzbicki – „pisarz Kom.
Łuszków”; Franciszek Swieżawski; Stanisław Bieliński – obywatel powiatu węgrowskiego,
pisarz magazynu solnego; Skrychiczyń – były porucznik wojsk polskich; Antoni Batowski –
były sędzia pokoju254.
W 1812 roku (już w kwietniu tego roku) Kozacy wojsk carskich rabowali m.in. w
powiecie hrubieszowskim wszystko co im popadło począwszy od pieniędzy, zwierząt, ubrań,
pościeli a kończąc na drobnych elementach wyposażenia domowego, czy ubrania. Dowódcą
był m.in. pułkownik Suryczinow255.
Herbst Stanisław, Zachwatowicz Jan, „Twierdza Zamość”, Warszawa 1936, s. 72; Dziennik Konfederacyi
Jeneralnej Królestwa Polskiego, Warszawa, 1812, Nr 13, s. 109.
254
Dziennik Konfederacyi Jeneralnej Królestwa Polskiego, Warszawa, 1812, Nr 13, s. 109-110.
255
APL ChKG, sygn. 35/95/0/6/172, k. 2, 3.
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2.26. Grabowiec pod okupacją rosyjską – 1813
Armia Napoleona i wojska Józefa Poniatowskiego cofając się spod Moskwy pozwoliły
wkroczyć wojskom rosyjskim na teren księstwa na początku lutego 1813 roku.
8 marca 1813 roku Twierdza Zamość uzupełniała zapasy także w okolicach Grabowca.
22 listopada podpisano w Sitańcu konwencję kapitulacyjną twierdzy, którą broniono od marca
tego roku. Wojska opuściły twierdzę 25 listopada i udały się do niewoli256.
14 października 1814 roku miasto Grabowiec ogarnął duży pożar, w którym spłonęła
m.in. greckokatolicka plebania (w tym metryki) i greckokatolickie zabudowania ekonomiczne
oraz rzymskokatolicki kościół i część metryk257.
Okupowanym księstwem rządziła Rada Najwyższa Tymczasowa. Okupacja rosyjska
trwała do 1815 roku.
2.27. Grabowiec w Królestwie Polskim (Królestwo Kongresowe) – 1815
Grabowiec w powiecie hrubieszowskim departamentu lubelskiego
3 maja 1815 roku Rosja, Austria i Prusy zawarły traktat o utworzeniu Królestwa
Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczypospolitej Krakowskiej, który został
dołączony do aktu końcowego kongresu wiedeńskiego. Traktat potwierdził władzę rosyjską
nad większością terenów zajętego Księstwa Warszawskiego i tak Grabowiec znalazł się w
utworzonym Królestwie Polskim (Kongresowym) pod całkowitą władzą cara Rosji. 25 maja
król saski Fryderyk August abdykował z tytułu księcia warszawskiego. 15/27 listopada 1815
roku została ogłoszona – na Zamku Królewskim w Warszawie – konstytucja królestwa. Na
konstytucję składało się 165 artykułów.
Art. 1 konstytucji określił trwałe połączenie Królestwa Polskiego z Cesarstwem
Rosyjskim. Podobnie do zapisów poprzedniej konstytucji określono przynależność korony, a
mianowicie korona Królestwa Polskiego została dziedziczona w osobie króla – cara Rosji i jego
potomków, dziedziców i następców (wg porządku następstwa ustanowionego dla tronu
cesarsko-rosyjskiego; art. 3). Król był osobową świętą i nietykalną (art. 36). Król mógł
ustanowić namiestnika dla królestwa (art. 5). Religia rzymskokatolicka otrzymała szczególną
opiekę rządu (art. 11). Równość wszystkich obywateli wobec prawa określał art. 17 konstytucji.
Zgodnie z art. 164 ustawy przepisy były publikowane w „Dzienniku Praw” 258.
Władzę wykonawczą sprawuje król (art. 35 konstytucji), następnie pod przewodnictwem
króla lub namiestnika działa rada stanu złożoną z ministrów stanu, referendarzy oraz innych
osób wskazanych przez króla (art. 63), rada stanu dzieliła się na radę administracyjną (złożoną
z namiestnika oraz z ministrów naczelników pięciu wydziałów rządowych i innych osób
wskazanych przez króla) i ogólne zgromadzenie rady stanu (art. 65, 66), województwem
rządziła komisja wojewódzka złożona z prezesa i komisarzy (art. 83), miastem rządził urząd
municypalny, a gminą wójt (art. 84).
Grabowiec w obwodzie hrubieszowskim powiatu hrubieszowskiego województwa
lubelskiego – 16 stycznia 1816
Postanowieniem księcia namiestnika Królestwa Polskiego z 16 stycznia 1816 roku
(ogłoszonym 4 marca 1816 roku) królestwo zostało podzielone na województwa (rządzone
Herbst Stanisław, Zachwatowicz Jan, „Twierdza Zamość”, Warszawa 1936, s. 74-86.
APL ChKG, [Sprawozdania z wizytacji i wizytacje cerkwi …], sygn. 35/95/0/5/139, k. 361-363; APL APGG,
Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów, 1819, sygn. 35/1999/0/1/7, k. 18/3, 18/4; APL APGG, sygn.
35/1999/0/1/63, k. 14
258
DPKP 1816, Nr 1, s. 2-103.
256
257
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przez komisje wojewódzkie złożone z prezesa i komisarzy-kierowników wydziałów), tj.
departamenty księstwa (osiem), które weszły w skład królestwa i zostały przemianowane na
województwa. Województwa zostały podzielone na obwody (rządzone przez komisarzy
obwodowych), obwody na powiaty a powiaty na okręgi miejskie i wiejskie (gminy) rządzone
przez wójtów, przy czym miastami rządziły urzędy municypalne259.
Województwo lubelskie zostało podzielone na 4 obwody (i 10 powiatów): lubelski (z
powiatów lubelskiego, lubartowskiego, kazimierskiego), krasnostawski (z powiatów
krasnostawskiego i chełmskiego), hrubieszowski (z powiatów hrubieszowskiego,
tomaszowskiego), zamojski (z powiatów: zamojskiego, tarnogrodzkiego, kraśnickiego) oraz na
530 gmin260.
Prezesem województwa lubelskiego był m.in. Marek Albertow (-07.03.1837; ostatni;
więcej patrz GSB).
Od 1815 roku Królestwem Polskim rządził, z nadania cara, namiestnik, od 1874 roku
generał-gubernator. Namiestnikiem Królestwa Polskiego byli m.in.
- książę Józef Zajączek261 (1815-1819-);
- generał-adiutant, generał feldmarszałek, książę warszawski, hrabia erewański Iwan
Fiodorowicz Paskiewicz262 (22 marca/3 kwietnia 1832-1856, zm. 1856);
- generał-adiutant, generał artylerii książę Michał Gorczakow263, s. Dymitra (-1856-maj
1861, zm. w maju 1861),
- generał-adiutant Nikołaj Onufrijewicz Suchozanet264 (maj-sierpień, październik-listopad
1861),
- hrabia Lambert265 (sierpień-październik 1861),
- Aleksander Nikołajewicz von Lüders266 (12/24 listopad 1861-),
- Konstanty Mikołajewicz (lipiec 1862-1863-)267,
- generał-adiutant Fiodor Berg268 (październik 1863-styczeń 1874, ostatni namiestnik).
Generał-gubernatorem byli m.in.
- generał-piechoty Paweł Jestafiewicz Kotzebue269 (styczeń 1874-1880; pierwszy generał
gubernator warszawski);
- generał Piotr Albedyński270 (1880-kwiecień 1883, tj. do śmierci);
- generał-adiutant Josif Władimirowicz Hurko271 (1883-listopad 1894);
- hrabia Piotr Szuwałow272 (listopad 1894-grudzień 1896);
- książę Aleksander Imeretyński273 (styczeń 1897-1901);
259

DPKP 1816, T. 1, Nr 2, s. 115-120.
DPKP 1816, T. 1, Nr 2, s. 115-120; Pamiętnik 1904, s. 24.
261
NoKP 1820, s. 101.
262
DPKP 1832, T. 14, Nr 55, s. 249; Rocznik KP 1854, s. 77; Demidowicz Tomasz (1948-), „Rada Stanu
Królestwa Polskiego 1833-1841”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 43/44
(1988/1989), Lublin, 1989, s. 78.
263
Rocznik KP 1856, s. 73; Rocznik KP 1858, s. 133.
264
Kubicki Paweł, Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915: materiały z urzędowych
świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych”, Sandomierz, 1933, s. 152;
Askenazy, s. 61, 62.
265
Riabinin LPS, s. 57; Askenazy, s. 62.
266
Riabinin LPS, s. 65-66; Askenazy, s. 62.
267
Riabinin LPS, s. 69; Askenazy, s. 651, 69.
268
Askenazy, s. 69, 80.
269
PKLG 1875, s. 1; Askenazy, s. 80, 85.
270
GW 1883, Nr 121, s. 2; Askenazy, s. 86.
271
PKLG 1887, s. 6; GW 1892, Nr 162, s. 1; Askenazy, s. 86, 89.
272
Askenazy, s. 89, 90.
273
Askenazy, s. 90.
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- I.G. Podgordnik274 (pełniący obowiązki, -marzec 1905-)
- generał-jazdy, generał-adiutant J. A. Skałon275 (-1905-1910-).
Właściciel dóbr Grabowiec z przyległościami, Feliks Radziejowski, uzyskał 7 września
1819 roku zgodę księcia namiestnika Królestwa Polskiego na sprzedaż tych dóbr276.
W 1821 roku jarmarki w Grabowcu odbywały się 12 razy w roku (13 stycznia, 2 lutego,
25 marca, 22 kwietnia, 23 maja, 20 czerwca, 11 lipca, 1 sierpnia, 20 września, 6 października,
1 listopada, 3 grudnia)277.
Komisja Województwa Lubelskiego 29 marca 1822 roku przekazała w „obserwację”
dobra narodowe Grabowiec Kajetanowi Terleckiemu278.
Komisja Województwa Lubelskiego 2 czerwca 1822 roku ogłosiła na 26 czerwca 1822
roku licytację „na dziedzictwo dóbr Miasta Grabowca” z przyległościami leżącego w obwodzie
hrubieszowskim województwa lubelskiego, w związku z ponownymi zaległościami w spłacie
rat przez nabywcę majątku. Komisja sporządziła szacunek tych dóbr na 639668 zł polskich i
określiła, że ten szacunek jest przeszacowany. Ponadto stwierdziła, że zgodnie postanowieniem
Namiestnika Królewskiego z 8 stycznia 1818 roku dobra te powinny być sprzedane na jednej
licytacji, czyli cena będzie obniżana dopóki nie znajdzie się kupiec. Dobra były zadłużone na
112709 zł polskich i 23 groszy. Ponadto podtrzymała obserwacje tych dóbr przez Kajetana
Terleckiego do czasu sfinalizowania sprzedaży279.
5 września 1822 roku Komisja Województwa Lubelskiego zaplanowała w Biurze
Komisarza Obwodu Hrubieszowskiego licytację na wydzierżawienie dochodów
konsumpcyjnych miasta Grabowiec za rok 1823, przy czym cena wywoławcza wynosiła 3040
gr280.
6 grudnia 1822 roku Wydział Wojenny Sekcja Policyjna Komisji Województwa
Lubelskiego ogłosił, że w depozycie komisji znajduje się 2154 zł należące do szpitala w
Grabowcu, które są do wypożyczenia na hipotekę (po 5 zł od 100 zł)281.
Grabowiec z przyległościami zostaje sprzedany na licytacji, 14 września 1822 roku,
Feliksowi Radziejowskiemu282.
W 1823 roku dobra Grabowiec leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się z
folwarku (zapewne Siedlisko), miasta Grabowca, wsi Bronisławka i wsi zarobnej Szczelatyn283.
Z drugiej strony wiadomo, że w skład tych dóbr w tym roku wchodziło miasto wraz z
przedmieściami oraz wsiami Bronisławka, Szczelatyn284.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
do dóbr miasta Grabowca z wsiami Bronisławka, Szczelatyn na 28 czerwca 1823 roku285.
Stosownie do decyzji „Zwierzchności Hipotecznej Województwa Lubelskiego”, z 27
listopada 1823 roku, wymieniono następujące ciężary wieczyste i służebności dóbr Grabowca
Koprukowniak Albin (1929-), „Obszarnicy lubelscy a ruch rewolucyjny na wsi w latach 1905-1907”, Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 1965, Vol. 17, Sectio F, s. 245.
275
Ślusarska Renata, „Sytuacja w guberni lubelskiej w latach 1905-1908 w świetle materiałów Urzędu
Tymczasowego Generał-Gubernatora Lubelskiego”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LublinPolonia, vol. LVI SECTIO F 2001, s. 84; Kalendarz informacyjno- encyklopedyczny na rok 1910, Warszawa,
1910, s. 552.
276
GW 1819, Nr 77, s. 1872.
277
KAL 1822, s. 31-33.
278
GW 1822, s. 1336-1337.
279
GW 1822, s. 1336-1337.
280
GW 1822, Nr 129, s. 1826.
281
DUWL 1822, Nr 51, s. 490.
282
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 23.
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Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, Nr 11).
284
Komunikat Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego, GW 1823, Nr 155, s. 2125.
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DUWL 1823, Nr 20, s. 340.
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dla kościoła rzymskokatolickiego w Grabowcu286:
- prawo wolnego wrębu we wszystkich lasach,
- prawo „wolnego mlewa wszelkiego zboża i słodu bez miarki i czekana w młynach
wystawionych i wystawić się mogących”,
- prawo „łowienia ryb sieciami w sadzawkach na potrzebę stołową”,
- prawo „pobierania po groszy sześć z każdego Łana z Miasta Grabowca”.
Wszystkie powyższe prawa zostały nadane na mocy erekcji kościoła przez Siemowita
księcia mazowieckiego z 1394 roku, przez Jana biskupa chełmskiego dnia 3 sierpnia 1431 roku
aprobowanej, przez Zygmunta króla polskiego feria sexta ante festum Sancti Petri ad
Cathedram 1528 roku potwierdzonej (w piątek przed świętem św. Piotra), w grodzie bełskim
dnia 13 lipca 1774 roku oblatowanej, wedle extraktu tabularnego z dnia 23 sierpnia 1823 roku
w Tabuli Lwowskiej Librs. fundar: 23, pag: 353 dnia 10 lipca 1791 roku zapisane.
6 września 1824 roku Wydział i Sekcja Skarbu Komisji Województwa Lubelskiego
zaplanowała w Biurze Komisarza Obwodu Hrubieszowskiego licytację na wydzierżawienie
dochodów konsumpcyjnych miasta Grabowca od 1 stycznia 1825 roku do 31 grudnia 1825,
przy czym cena wywoławcza wynosiła 3090 zł287.
30 września 1824 roku Wydział Wojenny Sekcja Policji Komisji Województwa
Lubelskiego ogłasza, że w tym dniu odbędzie się licytacja na wydzierżawienie przez miasto
Grabowiec ziemi należącej do miejscowego szpitala, tj. pola ornego (14 morgów i 775 sążni),
łąki pod Grabowczykiem (4 morgi i 1252 sążnie), łąki zwanej Czechówka pod Skomorochami
Wielkimi (1288 morg i 1500 sążni)289.
W województwie lubelskim były 42 żydowskie gminy wyznaniowe (1824-1827)290.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego z291:
- gminy Grabowiec: Stefan Kociuba (lat 22), Dominik Kosticera (lat 21), Marcin Kuryło
(lat 20).
W 1827 roku miejscowość liczyła 253 domy i 1492 mieszkańców292.
Na 28 czerwca 1827 roku Komisja Województwa Lubelskiego ogłosiła zawiadomienie o
licytacji dzierżawy dochodów konsumpcyjnych miasta Grabowca od 1 stycznia 1828 roku
poczynając od kwoty 3420 zł pol.293.
W Grabowcu stacjonował 4. Pułk Strzelców Pieszych (-1829-)294.
W 1830 roku w województwie lubelskim było 58 żydowskich gmin wyznaniowych295.
2 grudnia 1830 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego postanowiła, że w
każdym mieście (w terminie trzech dni od otrzymania informacji) powinna być urządzona straż
bezpieczeństwa składająca się ze wszystkich zdolnych do noszenia broni w wieku 18-45 lat, za
wyjątkiem duchownych i urzędników w czynnej służbie296. Co najmniej w marcu 1831 roku
działała straż bezpieczeństwa w powiecie hrubieszowskim, której naczelnikiem był komisarz
286

APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 11-14.
Ogłoszenie z dnia 5 lipca 1824 roku (ogłoszenie powtarzano co najmniej dwukrotnie, DUWL 1824, Nr 27, s.
307; DUWL 1824, Nr 28, s. 320). W tym samym czasie zaplanowano także licytację na wydzierżawienie
dochodów Krasnobrodu (3780 zł), Annopola (2077 zł 45 gr), Frampola (2014 zł 16 gr), Goraja (3766 zł 44 gr),
Modliborzyc (346 zł).
288
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289
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290
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Bromirski (prawdopodobnie chodzi o Kacpra Bromirskiego, patrz GSB). W ramach tej formacji
działały oddziały straży osadzone w Grabowcu i w okolicznych wioskach, ochraniające trakt
Krasynstaw-Wojsławice297.
7 kwietnia 1831 roku samodzielny korpus (powstańców listopadowych 1830 roku)
dowodzony przez generała Józefa Dwernickiego przesunął się „na przód półtorej mili” ku
Grabowcowi i za Stary Zamość. W kwietniu tego roku generał przekroczył Bug298.
Generał Józef Dwernicki 7 marca 1831 roku wyruszył jazdą z Lublina do Wojsławic,
mając zamiar przeszkodzić Bałbekowi w połączeniu z Kreitzem (właściwie z generałem
Cyprianem Kreutzem). W dalszą drogę do Grabowca wyprawił jeden batalion, cztery
szwadrony i dwa działa a sam skierował się do Uściługa. 16 marca 1831 roku Dwernicki,
kierując się z Krasnegostawu do Hrubieszowa, zatrzymał się w Grabowcu299.
4/16 września 1831 roku car powołał Tymczasowy Rząd Królestwa Polskiego
(4/16.09.1831-13/25.03.1832)300. Prezesem rządu był Iwan Fiodorowicz Paskiewicz (wrzesień
1831-marzec 1832), późniejszy namiestnik królestwa.
2.28. Grabowiec w Królestwie Polskim (Królestwo Kongresowe)
„nierozerwalną częścią Państwa Rosyjskiego” – 14 lutego 1832

będącym

Po powstaniu listopadowym 1830/1831 nastąpiły zmiany organizacyjne królestwa. Car
Mikołaj I nadał Królestwu 14/26 lutego 1832 roku Statut Organiczny (z art. 161 konstytucji z
1815 roku przywidywał, że zapisy konstytucji będą rozszerzane przez statuty organiczne).
Statut określił, że wojsko Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego stanowią całość
(art. 20). Główny zarząd Królestwa Polskiego składał się z Rady Administracyjnej pod
prezydencją namiestnika (art. 22), Rada Administracyjna składała się z namiestnika, głównego
kontrolera z Najwyższej Izby Obrachunkowej i innych osób wskazanych przez króla (art. 23).
Radę Stanu pod prezydencją namiestnika tworzyli główni dyrektorzy komisji, generalny
kontroler, urzędnicy z godnością radcy stanu oraz inne osoby wskazane przez króla (art. 28).
Główne akty przekładane przez Radę Stanu Królestwa Polskiego przechodziły ostatecznie
przez Radę Stanu Cesarstwa Rosyjskiego (art. 31). Utworzono trzy komisje rządowe: Komisję
Spraw Wewnętrznych i Interesów Duchownych oraz Oświecenia Publicznego, Komisję
Sprawiedliwości oraz Komisję Przychodów i Skarbu, którymi kierowali główni dyrektorzy a
także utworzono Najwyższą Izbę Obrachunkową (art. 35). Wszystkie spawy administracyjne i
sądowe rozstrzygano w języku polskim (art. 34)301.
W ramach struktury organizacyjnej władz miasta Grabowca funkcjonował Urząd
Kontroli Handlu Miasta Grabowca (-1833-1837-)302.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Ziemskiego Guberni Lubelskiej ogłosiła, na 9
czerwca 1834 roku, przetarg na wydzierżawienie dóbr Grabowiec na okres trzech lat303.
Na 19 września 1834 roku Komisja Województwa Lubelskiego ogłosiła licytację, w
Biurze Komisarza Obwodu Hrubieszowskiego, na wydzierżawienie dochodów
konsumpcyjnych miasta Grabowca za 1935 rok poczynając od kwoty 4639 zł 6 gr304.
26 maja/7 czerwca 1836 roku Komisja Województwa Lubelskiego ogłosiła
zawiadomienie o przetargu ustnym w Grabowcu na wydzierżawienie dochodu targowego i
Raport dowódcy Twierdzy Zamość (pułkownika artylerii – Jana Krysińskiego), GW 1831, Nr 69, s. 555-557.
GW 1831, Nr 101, s. 813.
299
Puzyrewski A., „Wojna polsko-rosyjska 1831 roku: z siedmioma planami bitew”, Warszawa, 1888, s. 89-91.
300
Demidowicz Tomasz (1948-), „Rada Stanu Królestwa Polskiego 1833-1841”, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 43/44 (1988/1989), Lublin, 1989, s. 78.
301
DPKP 1832, T. 14, Nr 55, s. 172-249.
302
GW 1834, Nr 44, s. 421; GW 1834, Nr 124, s. 1250; GW 1837, Nr 219, s. 6.
303
DUWL 1834, Nr 20, s. 418.
304
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jarmarcznego miasta Grabowca za okres trzech lat, tj. 01.01.1837-31.12.1839 poczynając od
kwoty 1014 zł305.
W Grabowcu stacjonował 6. Szwadron Pułku Huzarów Księcia Orani Wojsk CesarskoRosyjskich (-1836-)306.
Grabowiec w obwodzie hrubieszowskim powiatu hrubieszowskiego guberni lubelskiej – 7
marca 1837
Dekret carski z dnia 23 lutego/7 marca 1837 roku w sprawie zmiany nazwy województwa
na gubernię wprowadził w dotychczasowym podziale Królestwa Polskiego na województwa,
obwody, powiaty, miejskie i wiejskie okręgi (gminy) następujące zmiany nazw: województwo
na gubernię, prezes komisji wojewódzkiej na gubernator cywilny, komisja wojewódzka na
urząd gubernialny307.
Gubernatorem cywilnym guberni lubelskiej był m.in.
- generał-major Marek Albertow (07.03.1837-1846-; więcej w GSB),
- Stanisław Mackiewicz308 (1852-12.04.1861; zdymisjonowany; więcej w GSB),
- Antoni Boduszyński309 (właściciel dóbr Pliszczyn, ostatni Polak na tym stanowisku,
kwiecień 1861-).
Następnie 7 marca 1837 roku z ośmiu województw utworzono pięć guberni, w tym
lubelską. Lubelska gubernia składała się z 10 powiatów: biłgorajski, krasnostawski, zamojski,
janowski, chełmski, tomaszowski, hrubieszowski, nowoaleksandryjski (puławski), lubelski i
lubartowski310.
Dozorcą synagogi w Grabowcu był Srul Cukier (-1837-)311.
Gmina Grabowiec miała do odebrania z kasy obwodowej 5 złp a miasto Grabowiec 44
złp 6 groszy należności z tytułu dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska
Polskiego powracających z Austrii w listopadzie 1837 roku312.
W 1839 roku na terenie gminy Grabowiec, leżącym w Królestwie Polskim, nie było
urzędowych lekarzy, aptekarzy, akuszerek czy felczerów313.
W 1840 roku miasto Grabowiec leżało m.in. w unickiej parafii Grabowiec314.
Grabowiec w okręgu i powiecie hrubieszowskim guberni lubelskiej – 11 października 1842
Ukaz z 11 października 1842 roku zmienia nazwę obwodów na powiaty, a powiaty na
okręgi sądowe. Powiatem rządził naczelnik powiatu (w miejsce komisarza obwodu)315.
Na 15/27 września 1842 roku w imieniu Urzędu Municypalnego Miasta Grabowca
burmistrz Sokólski ogłasza ustną licytację wydzierżawienia (w trzecim terminie) dochodu
targowego i jarmarcznego miasta Grabowca (Kasy Ekonomicznej Miasta Grabowca)
poczynając od 165 rubli srebrnych (nie wiadomo za jaki okres)316.
305

DUWL 1836, Nr 24.
APL APRG, sygn. 35/1824/0/2.4/55, k. 381/7.
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26 czerwca/8 lipca 1843 roku w imieniu magistratu Grabowca burmistrz Sokólski ogłasza
ustną licytację wydzierżawienia, na okres trzech lat 01.01.1844-31.12.1846, dochodu
targowego i jarmarcznego miasta Grabowca poczynając od 165 rubli srebrnych (w ogłoszeniu
z dnia 2/14 września 1843 roku obniżono cenę wywoławczą do 140 rubli)317.
Na podstawie ukazu z 9 sierpnia/21 sierpnia 1844 roku wprowadzono z dniem 20 grudnia
1844 roku/1 stycznia 1845 roku nowy podział Królestwa Polskiego na 5 guberni zamiast ośmiu.
Reforma administracyjna połączyła gubernię lubelską z podlaską, tworząc nową większą
gubernię lubelską. Gubernia lubelska składała się wówczas z ośmiu powiatów318.
8/20 sierpnia 1844 roku ławnik i kasjer miasta Józef Sebowicz, w imieniu burmistrza,
ogłasza, że w kancelarii magistratu odbędzie się licytacja wydzierżawienia dochodów kasy
miejskiej a mianowicie z: łąk zwanych wypustem od kwoty 57 rubli srebrnych i 50 kopiejek,
targowego jarmarcznego od kwoty 129 rubli srebrnych, polowania w lesie miejskim od kwoty
5 rubli srebrnych i 10 kopiejek319.
W Grabowcu funkcjonował „Urząd Skarbowy Miasta Grabowca” (-1845-)320.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Ziemskiego Guberni Lubelskiej ogłosiła, z powodu
zaległości w spłatach dzierżawy, na 11/23 maja 1845 roku, przetarg na wydzierżawienie dóbr
Grabowiec na okres trzech lat (czynsz dzierżawny za trzy lata 39763 złp; zaległości w opłatach
13573 złp; kaucja dzierżawna 8000 złp)321.
Naczelnik Powiatu Hrubieszowskiego ogłosił na dzień 12/24 lipca 1845 roku licytację
„in minus” na entrepryzę wyreperowania ujeżdżalni wojskowej w mieście Grabowcu
począwszy od sumy 171 rs i 7 kop322.
Magistrat Miasta Grabowca ogłosił, że 18/30 lipca (z powodu braku chętnych licytacje
powtarzano 7/19 sierpnia, 12/2 września i 15/27 listopada) 1845 roku w Kancelarii Magistratu
Miasta Grabowca odbędzie się licytacja „in plus” na wydzierżawienie na okres 1846-1848
dochodów kasy bóźniczej na lata 1846-1848 a w szczególności: a) z dzierżawy łaźni
(począwszy od sumy 45 rubli w srebrze i 32 kopiejek), b) z dzierżawy świeczkowego (48 rs 2
kop.), c) z obrzezania (3 rs 52 1/4 kop.), d) z pogrzebu (9 rs), e) ze ślubu (2 rs 40 kop.).
Ogłoszenie podpisał burmistrz Sokólski323.
Naczelnik Powiatu Hrubieszowskiego ogłosił na dzień 25 czerwca/7 lipca (a następnie na
14/26 sierpnia) 1845 roku licytację „in minus” na budowę „Bydłobójni w Mieście Grabowcu”
począwszy od sumy 488 rs i 49 1/4 kop324.
Magistrat Miasta Grabowca ogłosił na następnie na 17/29 sierpnia 1845 roku licytację na
wydzierżawienie na okres 1846-1848 dochodów Kasy Ekonomicznej Miasta Grabowca a w
szczególności a) z łąk miejskich (od sumy 50 rs), b) z targowego i jarmarcznego (od 108 rs)325.
Rząd Gubernialny Lubelski ogłosił na 18/30 grudnia 1845 roku licytację na zakup „Miar
i Wag” dla 33 miast, w tym dla Grabowca326.
W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla wyszynku w Grabowcu (Kozymyje). Poza tym istniały w
Grabowcu cztery karczmy (lub wyszynki) mogące starać się o przedłużenie patentu
szynkarskiego327.
DUGL 1843: Nr 29, s. 321; Nr 38, s. 433 (w źródle pisano wymiennie Sokulski, Sokólski).
DPKP 1844, T. 34, Nr 109, s. 452-459.
319
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27 listopada 1845 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Guberni Lubelskiej
wprowadziło administrację w dobrach Grabowca (składających się z miasta Grabowca,
folwarku Siedlisko i osad Bronisławka, Szczelatyn, zastawionych towarzystwu a będących
własnością Michała Teleżyńskiego. Administracja została wprowadzona, ze względu na
zaległości spłat rat pożyczki zaciągniętej w towarzystwie przez właściciela dóbr. Delegat
towarzystwa Romuald Horodyński dokonał spisu zboża i innych produktów na terenie dóbr
Grabowca, które po potrąceniu na potrzeby gruntowe mogą być spieniężone328.
Delegat dokonał opisu stanu dóbr Grabowca. Dwór był zbudowany w części z drewna a
w części z muru pruskiego, gontami pokryty. W budynku było siedem pokoi, kuchnia i
spiżarnia. Drugi dom, o dwóch izbach, był przeznaczony na mieszkanie dla ekonoma. Trzecia
chałupa o trzech izbach była przeznaczona dla czeladzi dworskiej. Ponadto były pomieszczenia
gospodarskie: loch (zbudowany z drewna), szpichlerz (z drzewa tartego), stodoła (drewniana,
nowo pobudowana; o długości sto łokci; znajdowały się w niej: młocarnia evansowska,
czterokonna), druga stodoła („w słupy ściany lepione”; długości 100 łokci), przy której komora
(z drewna z podłogą i pułapem na sypanie zboża), obora i stajnia w czworobok zbudowana z
chrustu, gorzelnia (z muru praskiego, nieużywana), dwa młyny wodne o pięciu kamieniach329.
W skład dóbr Grabowca wchodziły dwa stawy, pola orne („przeszło morgów pięćset”),
lasy młodociane (ponad 500 morgów), łąki dworskie (ponad 300 morgów). W osadzie miejskiej
było 21 jeden włościan ciągłych (każdy posiadający do 18 morgów), w osadzie wiejskiej było
12 włościan pieszych (każdy z nich posiadał po kilka morgów). Stan włościan, w związku z
ciągłymi nieurodzajami i kilkuletnimi gradobiciami, delegat określił na poziomie nędznym.
Łączna powierzchnia dóbr wynosiła ponad 2000 morgów. Dobra płaciły podatki dworskie w
wysokości ponad 2500 zł i podatki włościańskie ponad 500 zł. Propinacja w mieście Grabowcu
była własnością dziedzica dóbr. Mieszczanie dawali olafa: 330 korcy, (…) 780 kop zboża. O
awulsa od miasta, w wysokości ponad 100000 zł, toczył się proces. Na ziemi dworskiej
wysiewa się pszenicy 110 korcy, żyta czterdzieści kilka. Ponadto jest wiele krzaków do
wykarczowania. Rozległość, wg delegata, nie da się administrować ze względu na brak mapy.
Z akt poaustriackich dobra Grabowiec mają rozległość do siedmiu tysięcy morgów. Inwentarz
żywy dóbr składał się z bydła rogatego (80 szt.), koni (30 szt.), wołów do roboty (30 szt.).
Dobra przynosiły przychód m.in. z propinacji miasta Grabowca (ok. 8352 zł rocznie), z arendy
młyna (ok. 2066 zł rocznie). Nie był przychodu z wełny, gdyż nie hodowano owiec jak i z lasu.
Czynszu od mieszczan nie pobierano, ze względu na trwający proces sądowy330.
W 1845 roku w dobrach Grabowca pracowali: ekonom, pisarz gumienny, dwóch
gajowych, czterech parobków, (…) i „Nastucha”, którzy pobierali rocznie 620 zł
wynagrodzenia331.
27 listopada 1845 roku na administratora dóbr Grabowca, na wniosek Michała
Teleżyńskiego, delegat towarzystwa Romuald Horodyński ustanowił Emiliana Frankowskiego
dotychczasowego pisarza propinacji dochodów miasta Grabowca. Następnie Emilian
Frankowski został wezwany do wykonania poniższej przysięgi, którą wykonał i podpisał332.
„Ja Emilian Frankowski przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej
Jedynemu iż poruczoną mi przez Delegowanego Radcę z Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego Guberni Lubelskiej administracje dóbr Grabowca z przyległościami
Wielmożnego Michała Teleżyńskiego dziedzicznych, jako dobry Ojciec familii prowadzić będę
i wszelkiej gorliwości w pełnieniu tych obowiązków i ściągania należytości Towarzystwu
Kredytowego dokładać oraz Regestra i Rachunki wszelkie z sumienną rzetelnością prowadzić
328
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będę tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Syna Jego Męka”.
Następnie delegat zebrał oficjalistów, służących, włościan dóbr Grabowca, którym w
imieniu prawa nakazał „ścisłe posłuszeństwo dla administratora E. Frankowskiego”. Ponadto
delegat powierzył nadzór nad administratorem Piotrowu Świdzińskiemu, właścicielowi dóbr
Skomorochy Małe333, jako członkowi stowarzyszenia334.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Ziemskiego Guberni Lubelskiej ogłosiła, z powodu
zaległości w spłatach dzierżawy, na 3/15 maja 1846 roku przetarg na wydzierżawienie dóbr
Grabowiec na okres trzech lat (czynsz dzierżawny za trzy lata 38006 złp; zaległości w opłatach
9800 złp, kaucja dzierżawna 7000 złp). Jest to kolejne ogłoszenie o dzierżawie, przy czym
zmniejszono wysokość czynszu jak i kaucji335.
2 maja 1846 roku Rząd Gubernialny Lubelski ogłosił wypłatę za dostawę koni za przejazd
cara Mikołaja I, który w październiku 1845 roku przejeżdżał prawdopodobnie, patrząc na
wykaz miejscowości skąd pochodziły konie, przez powiaty: lubelski, krasnostawski i
hrubieszowski a w szczególności przez wsie: Tuczępy, Ornatowice336.
22 czerwca 1846 roku Michał Teleżyński sprzedaje dobra ziemskie Grabowiec, tj. miasto
Grabowiec, z przedmieściami Góra, Dworzysko oraz wsiami Bronisławka i Szczelatyn a także
z folwarkiem Siedlisko wraz z przyległościami i przynależytościami, Romanowi
Tuszowskiemu, za sumę szacunkową 58350 rs337.
W styczniu i w sierpniu 1847 roku w mieście Grabowcu wybuchały pożary338.
Rząd Gubernialny Lubelski ogłosił na 22 października/2 listopada 1846 roku licytację na
wydzierżawienie, na lata 1847-1849, dochodów konsumpcyjnych miasta Grabowca (5 rzędu)
począwszy od sumy rocznej 1111 rs 65 kop.)339.
W powiecie hrubieszowskim, w 1852 roku, w kategorii lasów miejskich jako jedyne były
urządzone lasy miasta Grabowca, który miały powierzchnię 681 morgów340.
W Grabowcu (i nie tylko) „szalała” epidemia cholery. Jedno centrum epidemii
przypadało na lata 1854-1855. W 1854 roku w parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu zmarło
407 parafian a w 1855 – 541 parafian, co stanowiło 2,5-3,2 krotność liczby zgonów z lat
poprzednich341.
Na początku roku 1856 (w lutym lub marcu) spaliło się pięć domów zamieszkałych przez
rodziny żydowskie. Domy były ubezpieczone na 800 rs, straty oszacowano na 100 rs342.
27 maja 1856 roku car Aleksander II wydał ukaz o warunkowej amnestii dla emigrantów.
W oparciu o ten ukaz powróciło wielu Polaków będących na emigracji po powstaniu
listopadowym.
W 1858 roku była planowana budowa Kolei Warszawsko-Lwowskiej. Projekt
przewidywał dwie wersje linii. Pierwsza: Warszawa-Kołbiel-Żelechów-Tarnogóra-Zamość;
druga: Warszawa-Lublin-Zamość-Tomaszów. Boczna linia do granicy Wołynia miała
wychodzić z Tarnogóry poprzez Izbicę, Stryjów, Skierbieszów, Wolicę, Grabowiec, Bereść do
Hrubieszowa343.
W 1861 roku miejscowość Grabowiec liczyła 310 domów (2 murowane, 308 drewniane)
Tak podano w źródle.
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i 1998 mieszkańców (przeważnie rolników), w tym 958 Żydów. W miejscowości były dwa
kościoły (rzymskokatolicki i unicki)344.
1 marca 1861 roku szacunek dóbr Grabowca, będących własnością Romana
Tuszowskiego, został podwyższony do 75000 rs, ze względu na przeprowadzenie melioracji
oraz wygrania od mieszkańców Grabowca różnych służebności345.
W związku z narodowymi nastrojami w Królestwie Polskim car przywrócił, ukazem z 26
marca 1861 roku, Radę Stanu Królestwa Polskiego, w miejsce Ogólnego Zebrania
Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu346.
Przed powstaniem styczniowym (1863) miały miejsce na terenie Grabowca różne zrywy
narodowe. Wiosną 1861 roku obywały się m.in. procesje do nowo wystawionych krzyży
(więcej: „Monografia parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Grabowcu”).
14 października 1861 roku został wprowadzony na terenie Królestwa Polskiego stan
wojenny. Królestwo Polskie zostało podzielone na 7 okręgów wojennych. Na czele każdego
okręgu stał naczelnik wojenny. Gubernia lubelska tworzyła jeden okręg347.
Naczelnikiem wojennym guberni lubelskiej był m.in.:
- generał Aleksander Chruszczow348 (kwiecień 1861-; syn Piotra; poprzednio dowódca 5.
dywizji piechoty stacjonującej w Lublinie; ur. 1806; zm. 1875),
- pułkownik Szemberg349 (-1872-),
- generał-major v. Oldroge350 (-1875-1876-),
- generał-major Dragatt351 (-1879-1881-).
Grabowiec był w rejonie działania Sądu Policji Poprawczej, Wydział Zamojski z siedzibą
w Janowie (-1861-)352.
Wiosną 1862 roku w Grabowcu jak i w innych ośrodkach na terenie Lubelszczyzny (m.in.
Dubienka, Tarnogóra) miały miejsce nawoływania Żydów do zgody z chrześcijanami.
Rozprowadzano (np. przyklejano na domach rabinów, synagogach) tzw. proklamacje
hebrajskie wzywające do łączenia się z mieszkańcami kraju polskiego353.

Orgelbrand T10, s. 389; Słownik GKP T2, s. 776.
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 10, 11.
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Odcisk 1 – Rok 1862, 10 kwietnia. Odcisk Odcisk 2 – Rok 1862, 10 kwietnia. Odcisk
pieczęci urzędowej Wójta Gminy Grabowca pieczęci urzędowej Magistratu Miasta
(ze zbiorów parafii r.l. Grabowiec).
Grabowca (ze zbiorów parafii r.l.
Grabowiec).
Po powstaniu styczniowym 1863 roku, a właściwie po jego upadku, nastąpił czas represji.
Wielu miastom odebrano prawa miejskie lub zmieniano nazwy na rosyjskie. Podjęto akcję
zunifikowania ustroju wewnętrznego królestwa z ustrojem imperium rosyjskiego.
Burmistrz miasta Grabowca, Józef Sebowicz, z urzędu donosi naczelnikowi powiatu
hrubieszowskiego (a ten następnie do gubernatora cywilnego lubelskiego), że 26 czerwca 1863
roku, o godzinie czwartej rano, wpadł do miasta Grabowca – ze strony Bereścia – konny oddział
powstańców w liczbie kilku, mających dobre konie i uzbrojenie (pałasze, rewolwery,
karabinki). Powstańcy szukali burmistrza, którego następnie zapytali o drogę do Żukowa.
Natomiast wójt gminy Grabowiec, doniósł naczelnikowi, że tego samego dnia przez całą gminę
Grabowiec przeszedł oddział powstańców, który skierował się w stronę wsi Tuczępy. Podobną
informację złożył także wójt gminy Grabowiec354.
Ukazem o urządzeniu włościan z 2 marca 1864 roku car Aleksander II Romanow
uwłaszczył chłopów w Królestwie Polskim. Na tej podstawie przeszło na własność włościan
wiele gruntów m.in. z dóbr Grabowca.
Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 19 kwietnia
1864 roku o pieczęciach dla wójtów gmin i sądów gminnych, wójt gminy (jak i sąd gminny)
był zobowiązany do używania pieczęci urzędowej (okrągłej) o średnicy 1,3 (?) miary rosyjskiej.
W środku był herb państwa, ponadto były napisy po polsku i rosyjsku, u góry – „Powiat
hrubieszowski” a u dołu „Gmina Grabowiec”. Pieczęcie wykonywała Mennica Warszawska.
Wszystkie akty wydawane w imieniu wójta (lub sądu gminnego) były opatrzone pieczęcią i
podpisem wójta oraz podpisem pisarza (może znajdziemy przynajmniej odcisk tej pieczęci)355.
Zgodnie z postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 19 kwietnia
1864 roku o znakach dla wójtów gmin, ławników i sołtysów, wójt gminy w czasie
wykonywania obowiązków służbowych powinien nosić znak na łańcuchu z brązu zawieszonym
na szyi. Znak powinien być wykonany z brązu i pozłacany. Na głównej stronie na środku
powinien być herb państwa a góry napis po rosyjsku „Гминный Bойтъ” a u dołu po polsku
„Wójt Gminy” (odpowiednio „Лавникъ”, „Ławnik”; „Cотский”, „Sołtys”. Po drugiej stronie
znaku po środku powinna być „cyfra” oznaczająca kolejnego cara z napisem dokoła niej po
rosyjsku i po polsku „19 lutego (2 marca) 1864 roku”.
354
355
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W 1865 roku w miejscowości (Grabowiec) było 259 domów (w tym 2 murowane i 257
drewnianych) oraz 2117 mieszkańców, w tym 1004 Żydów. W tym też roku Kasa Ekonomiczna
Miasta Grabowca uzyskała 170 rs dochodu a skarb Królestwa Polskiego 1153 rs356.
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego zatwierdziła, postanowieniem z dnia 11 maja
1866 roku, zapis Lejby Merensztejna, w testamencie z dnia 1 i 23 maja 1865 roku, 500 rs na
zakup kawałka pola lub łąki albo domu na dochód dla ubogich starozakonnych w Grabowcu357.
Zgodnie z ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku o zarządzie gubernialnym i
powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego, wchodzącym w życie z dniem 13 stycznia
1867 roku królestwo ponownie podzielono. W miejsce pięciu guberni (warszawskiej,
radomskiej, lubelskiej, płockiej, augustowskiej) z 39 powiatami utworzono dziesięć guberni
(warszawską, kaliską, piotrowską, radomską, kielecką, lubelską, płocką, łomżyńską, suwalską)
z 85 powiatami. M.in. z lubelskiej guberni wyodrębniono nową gubernię siedlecką. Zarząd
gubernią powierzono gubernatorowi i zostającemu pod jego prezydencją rządowi
gubernialnemu358.
Gubernia lubelska miała 10 powiatów: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski,
krasnostawski, lubartowski, lubelski, tomaszowski, nowoaleksandryjski (puławski) i zamojski.
W każdym powiecei ustanowiono Straż Ziemską do „pilnowania porządku i bezpieczeństwa
publicznego”359.
Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 17 stycznia 1867 roku
o podziale miast i gmin w powiatach Królestwa Polskiego. W skład powiatu hrubieszowskiego
weszły miasta: Dubienka, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Uchanie oraz gminy wiejskie:
Grabowiec, Hrubieszów, Jarosławiec, Kozodawy, Kryłów, Miączyn, Miętkie, Mircze,
Mołodiatycze, Moniatycze, Ornatowice, Strzelce, Strzyżów, Werbkowice360.
Gubernią rządził gubernator, który do pomocy miał wicegubernatorów oraz pracowników
rządów gubernialnych. Gubernatorami guberni lubelskiej byli m.in.:
- generał-major361 Michał Buckowski362 (1866-1874-; syn Andrzeja; odznaczony
orderami: św. Stanisława klasy 1, św. Włodzimierza klasy 3; św. Anny klasy 2, Virtuti
Militari);
- pułkownik (później awansowany na generała-majora – około 1879) Liszyn363 (na
początku pełniący obowiązki, jednocześnie był prezesem komisji włościańskiej i
zakładów dobroczynnych, -1875-1879-);
- rzeczywisty radca stanu Leonid Siergiejewicz Stamierow (Stameroff, Stamerow)364 (1881-1885-, zarazem prezes gubernialnych komisji: włościańskiej i zakładów
dobroczynnych);
- radca365 tajny Włodzimierz Filipowicz Tchórzewski (Tchórżewski)366 (18.03.18861905), w służbie od 10.11.1864, kawaler Orderu św. Anny (1 i 2 kl.), Orderu św.
Stanisława (1 kl.), Orderu św. Włodzimierza (3 i 4 kl.); odznaczony srebrnym medalem
Rocznik KP 1866, załącznik.
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„Za pracę nad urządzeniem chłopów w Królestwie Polskim” i brązowym medalem „Za
zdławienie polskiego buntu z lat 1863-1864”;
- szambelan najwyższego dworu, rzeczywisty radca stanu Eugeniusz Wasiljewicz
Mienkin367 (Jewgienij Mienkin, syn Bazylego; z roczną pensją 1500 rubli i 500 rubli na
podróże; jednocześnie przewodniczący komisji włościańskiej i gubernialnej rady
opiekuńczej zakładów dobroczynnych; 19.03.1905-1911-);
- szambelan najwyższego dworu, rzeczywisty rada stanu Arkadiusz Hipolitowicz
Kelepowskij368 (jednocześnie przewodniczący komisji włościańskiej i gubernialnej rady
opiekuńczej zakładów dobroczynnych, -1912-);
- radca stanu Ilja Sterligow369 (-1914-; syn Jana).
Wicegubernatorami370 byli m.in. (biogramy w GSB):
-

Michał Sewastianow (08.10.1887-17.12.1900),
radca kolegialny Aleksy Małajew371 (-1901-), syn Mikołaja;
radca stanu Michał Skrjabin372 (-1905-), syn Dymitrego;
Michał Sielecki373 (-1909-), syn Wiktora;

Powiatem rządził naczelnik. Najniższym szczeblem administracyjnym była gmina
(jedynym samorządowym), na której czele stał wybierany wójt (na wybór wójta miał duży
wpływ naczelnik powiatu)374.
Wymieniony wcześniej ukaz carski z 31 grudnia 1866 roku określał także kompetencje
naczelnika powiatu, a mianowicie:
dbanie o porządek, bezpieczeństwo,
nadzór nad załatwianiem spraw,
nadzór nad powiatową strażą ziemską,
kontrola podległych magistratów miejskich i urzędów gminnych,
mianowanie urzędników na stanowiska pisarzy gminnych,
sporządzania raportów o stanie powiatu375.
Naczelnicy mieli dwóch zastępców: jednego ds. policyjnych, który był zarazem
naczelnikiem straży ziemskiej i drugiego ds. administracyjno-gospodarczych. Naczelnik oraz
zastępcy tworzyli tzw. zarząd powiatu. Decyzje podejmował samodzielnie naczelnik bądź
zarząd376.
W 1867 roku podzielone gubernię lubelską na dwa okręgi sądowe: lubelski, zamojski. Do
okręgu zamojskiego należał m.in. sąd gminny w Grabowcu dla gmin Grabowiec, Mołodiatycze
i Miączyn377.
Ukazem carskim z 10 marca 1867 roku została zlikwidowana z tym dniem Rada Stanu378,
następnie ukazem carskim w 3/15 czerwca 1867 roku została zlikwidowana Rada
Administracyjna Królestwa Polskiego. Władza przeszła do Komitetu Urządzającego Królestwa
PKLG 1906, s. 65, 162; KAL 1906, s. 70; KAL 1907, s. 70; KAL 1912, s. 65; Pamiętnik 1910, s. 26
KAL 1913, s. 75.
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Polskiego379.
W latach 1773-1867 rządy krajów zaborczych nie skonfiskowali dóbr ziemskich na
terenie gminy Grabowiec380.
W 1867 roku w Królestwie Polskim było wiele epidemii chorób, w tym i cholery. W
październiku 1867 roku w powiecie hrubieszowskim były przypadki gwałtownych zachorowań
na cholerę, głównie wśród starozakonnych. Przypadki te miały miejsce w miastach: Dubienka,
Grabowiec, Hrubieszów; w innych miejscach ustała faza zachorowań381.
Ukazem carskim z 29 czerwca/11 lipca 1867 roku ogłoszono kolejny pobór do wojska w
guberniach Królestwa Polskiego, podobnie do poboru z lat 1865, 1866, w ilości czterech
rekrutów z każdego 1000 ludności płci męskiej oraz dodatkowo „półtora człowieka” tytułem
zaległości. Dozwolona była zamiana dostawy rekruta za opłatą pieniężną. Pobór miał trwać od
2/14 października do 4/16 listopada 1867 roku382.
Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 29 grudnia 1867/10
stycznia 1868 roku dokonano pewnych zmian w podziale miast i gmin w powiatach Krolestwa
Polskiego. W powiecie hrubieszowskim została zlikwidowana gmina wiejska Ornatowice383.
W 1868 roku wprowadzono używanie w księgach urzędowych stanu cywilnego dat
podwójnych384.
Na podstawie ukazów cara Aleksandra II Romanowa z 2 marca 1864 roku o urządzeniu
włościan w Królestwie Polskim i z 9 listopada 1866 roku o zniesieniu stosunków dominialnych
w miastach Królestwa Polskiego zgodnie z tabelą likwidacyjną miasta Grabowca z 31
października 1868 roku, a zatwierdzoną przez Komisję Centralną do spraw włościańskich przy
Komitecie Urządzającym w Królestwie Polskim 15 marca 1869 roku, przeszło z dóbr miasta
Grabowca na własność mieszczan miasta Grabowca 3460 morgów 85 prętów ziemi. Podobnie
odbyło się w Szczelatynie, Bronisławce, Dworzysku, gdzie przekazano włościanom łącznie 381
morgów 102 pręty ziemi385. Za przekazane grunty właściciel dóbr Grabowiec Roman
Tuszowski otrzymał wynagrodzenie tzw. likwidacyjne386.
Wszystkie osady miasta Grabowca od numeru 1 do 258 włącznie wymienione w tabeli
likwidacyjnej z 31 października 1868 roku mają prawo387:
- pasać swoje bydło na dworskich polach (na polach po zebraniu zboża a na łąkach po
skoszeniu pierwszej trawy), tj. za drogą Hrubieszowską na 37 morgach 100 prętach, na
przedmieściu Góra na 30 morgach 71 prętach, przy łąkach Sołtysich na 40 morgach 43
prętach, przy cmentarzu na 8 morgach, przy wsi Skomorochy na 4 morgach, na łanie na
76 morgach 8 prętach, na uroczysku „Ubocz” z łąką „Czartoria” na 40 morgach 145
prętach, za lasem „Czartoria: na 2 morgach 172 prętach, na uroczysku „Szubcienszcza”
na 11 morgach 228 prętach.
19 grudnia/31 grudnia 1869 roku postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie
Polskim o przemianowaniu osiadłości niemających charakteru miejskiego w guberniach
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Królestwa Polskiego na osady wiele miast388, w tym i Grabowiec utraciły prawa miejskie i
zostały zamienione na osady. Tym samym postanowieniem utworzona osada Grabowiec
została włączona do gminy Grabowiec. Komitet przy postanowieniu opierał się na ukazie
carskim z dnia 1 czerwca 1869 roku. Ukaz carski został ogłoszony 1/13 lipca 1869 roku. W
ukazie do rządzącego Senatu car Aleksander pisze, że od wydania poprzednich ukazów (z 7
czerwca 1866 roku dotyczącego zniesienia ciążących na miastach i miasteczkach opłat
konsumpcyjnych, z dnia 28 października 1869 roku dotyczącego zniesienia stosunków
dominalnych mieszkańców miejskich względem byłych właścicieli miast) zwraca uwagę „na
potrzeby licznej w tym kraju klassy mieszczan389”. Car dostrzegł w 452 miastach królestwa
wiele miast z nazwy, w których jest mało mieszkańców, mały rozwój przemysłu i handlu,
niedostateczne dochody, które w rzeczywistości nie są miastami. Mieszkańcy tych miast nie
wykorzystują praw do zarządu gromadzkiego nadanym obywatelom wiejskim a muszą płacić
podatki obliczone według większej niż dla wsi stopy oraz są zobowiązani uiszczać liczne opłaty
na korzyść kasy miejskiej. Przemianowanie tych miast na osady przyniesie mieszkańcom
istotne ulgi. Car polecił komitetowi urządzającemu wybranie miast do przemianowania na
osady (art. 2 ukazu)390.
Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 1870 roku w Grabowcu nie było już burmistrza jak i
jego urzędników!
W 1871 roku powiat hrubieszowski miał dwa miasta: Hrubieszów (powiatowe) i
Dubienkę oraz ziemskie gminy: Białopole, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Jarosławiec,
Kryłów, Miętkie, Mircze, Miączyn, Mołodiatycze, Moniatycze, Mieniany, Werbkowice.
Gubernia lubelska miała 13 miast, 51 osad (w tym Grabowiec), 360 osiedli, 1515 wsi, 776
folwarków, 388 innych miejscowości, 145 wiejskich gmin391.
2 sierpnia 1872 roku przez Grabowiec przeszła potężna burza z gradem392.

Odcisk 3 – Rok 1975. Godło Rosji na papierze stemplowym o wartości 1 rs. Godło przedstawia
dwugłowego orła z trzema koronami oraz jabłkiem i berłem w szponach. Na piersi widnieje

Przykładowo w powiecie hrubieszowskim: Uchanie, Horodło, Kryłów; w powiecie chełmskim: Rejowiec,
Wojsławice, Sawin, Puchaczów, Pawłów; w powiecie krasnostawskim: Tarnogóra, Izbica, Gorzków, Żółkiewka,
Turobin; w powiecie zamojskim: Goraj, Frampol, Krasnobród; w powiecie tomaszowskim: Tyszowce, Komarów,
Łaszczów, Jarczów; w powiecie nowoaleksandryjskim (puławskim): Kazimierz, w powiecie lubelskim: Głusk,
Wieniawa, Piaski, Bełżyce, Bychawa, Biskupice, Chodel; w powiecie lubartowskim:, Kamionka, Michów, Firlej,
Czemierniki; w powiecie janowskim: Modliborzyce, Zaklików, Annopol, Urzędów; w powiecie biłgorajskim:
Józefów, Krzeszów.
389
Pisownia oryginalna.
390
DPKP 1869, T. 69, Nr 237, s. 245-253; DPKP 1869, T. 69, Nr 239, s. 465-469; KW 1870, Nr 26, s. 1.
391
PKLG 1873, s. 130, 133.
392
KW 1872, Nr 192, s. 2.
388
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tarcza z jeźdźcem na koniu (ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka).
W 1877 roku do gminy Grabowiec należały następujące miejscowości: Bereść,
Bronisławka, Czechówka, Dańczypol, Dworzysko, Filipin, Grabowczyk, Grabowiec,
Henrykówka, Hołużno [Hołużne], Jurydyka – Grabowiec, Kalinówka, Majdan Tuczępski,
Manin, Ornatowice, Osiczyna, Siedlisko, Skibice, Skomorochy Małe, Skomorochy Wielkie,
Szczelatyn, Szystowice, Trościanka, Tuczępy, Tuszyn, Wierzbica, Wola, Wolica Uchańska,
Wysokie, Żurawlów393.
W osadzie Grabowiec był II okręg gminnego sądu pokoju powiatu hrubieszowskiego (1877-1891-), który obejmował gminy: Grabowiec, Mołodiatycze, Miączyn394.

Odcisk 4 – Rok 1880, 12 września. Odcisk pieczęci urzędowej Wójta Gminy Grabowiec w
lubelskiej guberni (ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka).
W 1882 roku powiat hrubieszowski pod względem sądowym dzielił się na cztery okręgi
sądów pokoju: Jarosławiec, Grabowiec, Dyakonów [Dziekanów], Mądryniec [Modryniec]395.
7 września 1886 roku podczas silnej burzy (z grzmotami i gęstym gradem) piorun uderzył
w stodołę mieszczanina Ciszewskiego. Mimo szybkiej i energicznej akcji ratowniczej pożar
strawił cztery budynki gospodarcze i kilka zwierząt, których właścicielem byli Ciszewski i
Soroka396.
W 1880 roku gmina miała 19310 morgów powierzchni, na której mieszkało 6513
mieszkańców397.
Najbliższy urząd pocztowy dla miejscowości gminy był w Wojsławicach (-1877-1909)398.
Gmina Grabowiec należała do sądu gminnego okręgu II w osadzie Grabowiec (-18771914-). Gminny Sąd Pokoju w Grabowcu - drugiego okręgu sądowego w Zamościu. Był to
jeden z czterech rejonów sądów gminnych w powiecie hrubieszowskim. Sąd był dla trzech

393

SKR T1, s. 24, 55, 103, 109, 135, 147, 180-181, 196, 198, 236, 240, 362; SKR T2, s. 14-15, 142, 149-150, 204,
215, 227, 232, 235, 258, 277, 285, 305, 353.
394
SKR T2, wykaz sądów, s. 83; PKLG 1887, s. 65; PKLG 1892, s. 211.
395
Słownik GKP T3, s. 187.
396
KW 1886, Nr 255b, s. 4.
397
Słownik GKP T3, s. 777.
398
SKR T2, wykaz sądów, s. 83; Słownik GKP T2, s. 777; PKLG 1885, s. 211; KAL 1894, s. 59; Spis AOZKP
1909, s. 127; SKR T2, wykaz sądów, s. 83; PKLG 1887, s. 65.
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gmin Miączyna, Mołodiatycze i Grabowca399.
Siedziba władz gminnych była we wsi Dworzysko (-1847-1909-)400.
W 1880 roku w miejscowości był kościół, cerkiew, dwie synagogi, dom schronienia dla
starców i kalek, szkółka i garbarnia. Miejscowość liczyła 220 domów i 2612 mieszkańców401.
Drugą synagogę wybudowano prawdopodobnie ze względu na kłótnię między zwolennikami a
przeciwnikami rabina402.
W 1880 roku wieś miała 359 osad i 3460 morgów gruntu403.
W 1880 roku dobra Grabowiec składały się z folwarku Siedlisko, przyległości
Czartoria404 i Szubienica, osada Grabowiec oraz wsie: Bronisławka, Szczelatyn, Dworzysko.
Powierzchnia dóbr wynosiła 1526 morgów, w tym 524 gruntów ornych i ogrodów, 286 łąk,
138 pastwisk, 42 wody, 488 lasu, 43 zarośli, 5 nieużytków i placów. W dobrach były: 4 budynki
murowane, 22 drewniane, pokłady torfu i kamienia budowlanego (zwanego opoką), 2 młyny
wodne. Poza tym była gorzelnia i browar405.
Od chwili sprzedaży przez Austriaków miasta królewskiego Grabowiec w ręce prywatne
właścicielami dóbr Grabowiec byli:
- Terlecki Jan (1807-),
- Radziejowski Feliks (-1809-ok. 1819),
- Radziejowski Kazimierz (ok. 1819-14.09.1822),
- Radziejowski Feliks (14.09.1922-) i dzieci Józef, Jan, Oswald, Felicjanna,
- Radziejowski Józef i Radziejowski Jan (1823-01.11.1825),
- Dybowski Ignacy (-1822-; części),
- Radziejowski Józef (14.09.1822-06.05.1834; przez pewne okresy wspólnie z
rodzeństwem),
- Teleżyński Michał Nikodem (06.05.1834-22.06.184),
- Tuszowski Roman (22.06.1846-14.06.1899),
- Tuszowski Adam (-1903-1909)406,
- Tuszowski Roman, Józef, Zofia (1909-1942)407, wielkość majątku: 388 ha ziemi.
Wierzycielem sumy 69923 złp 10 gr na dobrach Grabowiec oraz prawem powrotu do
dziedzictwa był Stanisław Szołajski (zm. w 1830 roku)408.
W 1881 roku osada – przedtem miasteczko – położone nad rzeką Wolicą vel
Kalinówką409. Miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i należała
do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Osada leżała w dolinie błotnistej, otoczona
wzgórzami od południa i północy. Oddalona o 3,5 mili410 od Hrubieszowa, przy drodze z
Zamościa do Włodzimierza Wołyńskiego.
SKR T2, wykaz sądów, s. 83; Słownik GKP T2, s. 777; PKLG 1873, s. 112; PKLG 1906, s. 176; Chełmska, s.
217.
400
Słownik GKP T2, s. 777; Spis AOZKP 1909, s. 127, PKLG 1885, s. 211; PKLG 1887, s. 129; APRG, Księga
zgonów, 1847-1862.
401
Słownik GKP T2, s. 776.
402
GW 1884, Nr 131, s. 5.
403
Słownik GKP T2, s. 777.
404
Czartorya.
405
Słownik GKP T2, s. 777.
406
Sprawozdanie z Działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za czas od 1 Lipca 1907 roku do 1 Grudnia
1908 roku, Lublin, 1909, s. 63; Spis AOZKP 1909, s. 127; Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie
Polskiem na rok 1906, R. 2, Warszawa, 1906, poz. 2017; Pamiętnik 1904, s. 119.
407
KAP 1930, s. 522; KAP 1928, s. 532; KAP 1926/27, s. 1106; Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Lublin
= Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Lublin, Kraków-Warszawa, 1942.
408
GW 1830, Nr 143, s. 1378.
409
Słownik GKP T2, s. 776.
410
Mili polskich, 1 mila=7 wiorst.
399
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Odcisk 5 – Rok 1883, 12 grudnia. Odcisk pieczęci urzędowej Wójta Gminy Zamość (gmina
leżała w guberni lubelskiej, ze zbiorów parafii r.l. Grabowiec).
12 września 1883 roku podpalono dom jednego z dwóch kandydatów na rabina
grabowieckiego411. W 1883 jak i w 1884 roku ludność żydowska dzieliła się na dwie „partie”
chasydów i „mysnagdów” (prosty lud)412.
Co najmniej w latach 1885-1898 w Grabowcu odbywały się jarmarki (sześć razy do roku).
We wtorki (wg kalendarza juliańskiego): po Nowym Roku, po tygodniu Tomasza, po dniu św.
Mikołaja 9 (21) maja, po Nawiedzeniu NMP, po Narodzeniu NMP, po św. Łukaszu413.
W 1886 roku w Grabowcu był filialna apteka414. W tym samym roku w Grabowcu były
2 domy murowane i 310 domów drewnianych. Grabowiec liczył 2924 mieszkańców, w tym
1460 Żydów415.
W 1886 roku poczta była także w Wojsławicach416.
7 września 1886 roku w Grabowcu wybuchł pożar od pioruna. Spaliły się 4 budynki
gospodarcze, 500 kop zboża oraz kilka sztuk zwierząt inwentarskich417.

Odcisk 6 – Rok 1888, 10 lutego. Odcisk pieczęci urzędowej Wójta Gminy Grabowiec
411

KW 1883, Nr 257a, s. 3.
GW 1884, Nr 131, s. 5.
413
KAL 1886, s. 83; KAL 1887, s. 76; KAL 1888, s. 96; KAL 1890, s. 96; KAL 1891, s. 108; KAL 1893, s. 97;
KAL 1894, s. 84; KAL 1897, s. 71; KAL 1899, s. 93.
414
PKLG 1887, s. 113.
415
PKLG 1887, s. 122.
416
PKLG 1887, s. 129.
417
GW 1886, Nr 212, s. 5.
412
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(Lubelska Gubernia), podpisy wójta i gminnego pisarza.
W 1891 roku w Grabowcu była apteka prowadzona przez Józefa Rudnickiego418.
1 stycznia 1892 roku osada Grabowiec liczyła 3484 mieszkańców a cała gmina
Grabowiec liczyła 7417 mieszkańców419.
W 1892 roku generł-gubernator warszawski Hurko stosownie do przepisów budowlanych
z grudnia 1891 roku wskazał m.in. w województwie lubelskim osady, w których powinno być
stosowane to prawo. Wymienił m.in. Grabowiec, Komarów, Tyszowce, Horodło. Prawo
budowlane przewidywało m.in. minimalne odległości między budynkami, budowanie w rynku
osady jak i przy głównych ulicach domów krytych materiałami ogniotrwałymi. Ponadto przy
budowaniu nowych domów należało zachować szerokość głównych ulic – 8 sążni a
pozostałych 6 sążni. Kominy powinny być murowane od fundamentów420.
W 1892 roku w Grabowcu była apteka. W powiecie hrubieszowskim były jeszcze apteki
w Hrubieszowie, Kryłowie, Dubience, Horodle)421.
W pogrzebie cara Aleksandra III, pod koniec 1894 roku, brała udział delegacja z
Królestwa Polskiego w skład, której wchodzili m.in. Stanisław Wydżga (rejent warszawski),
Maurycy hrabia Zamoyski422.

Znaczek 1 – Rok 1894, 30 sierpnia. Znaczek skarbowy o wartości 80 kopiejek (ze zbiorów
Andrzeja Karczmarczuka).
15 lipca 1894 roku w okolicach Grabowca szalała burza, podczas której spadł grad
wielkości gęsich jaj. Burza obejmowała Grabowiec, Ornatowice, Szystowice, Białowody,
Tuczępy (patrz także dział dotyczący Tucząp), Hołużne, Grabowczyk a także Drohiczany
(gdzie zostały zerwane dachy), Chyżowice423.
W 1896 roku zakończono „studia projektowe” drogi żelaznej Chełm-Tomaszów-Bełżec
a biegnącej przez Wojsławice i Grabowiec424.
W 1897 roku, w związku z wizytą w Królestwie Polskim cara Mikołaja II (ostatniego
cara Rosji, zamordowanego przez bolszewików), zawiązano komitet (składający się z 46 osób)
zbierający pieniądze na „Fundusz im. Cesarza Mikołaja II na pożytek ogółu”. 31 sierpnia 1897
roku przewodniczący komitetu margrabia Zygmunt Wielopolski zwrócił się do cara
418

PKLG 1892, s. 159.
KAL 1893, s. 37-39.
420
GW 1892, Nr 162, s. 1.
421
KAL 1893, s. 45.
422
GL 1894, Nr 269, s. 3.
423
Gśw 1894, Nr 708, s. 1.
424
Głos 1896, Nr 36, s. 863.
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następującymi słowami: „…. Zbliża się szczęśliwa chwila, w któréj nareszcie dano nam
możność godnie i radośnie przyjąć ukochanego Monarchę i dowieść, że większość narodu
polskiego, nie wyrzekając się ani narodowości, ani wiary swojéj, szczerze pragnie istnieć i
rozwijać się w połączeniu z potężném państwem Rossyjskiém” Przekazano ponad 1 mln rubli.
Do komitetu weszli: doktor Ignacy Baranowski, Michał Bergson, Jan Bloch, hrabia Ksawery
Branicki, Mikołaj Brauman, hr. Feliks Czacki, książę Włodzimierz Czetwertyński, Leon
Dmochowski, Eustachy Dobiecki, doktor T. Dunin, Mieczysław Epsztejn, Stanisław
Filipkowski, Aleksander Głowacki, Mścisław Godlewski, Władysław Gostyński, Franciszek
Górski, Ludwik Górski, Edward Herbst, Oskar Kindler, Władysław Kiślański, Tadeusz
Kowalski, Leopold Kronenberg, Julian Kunicer, Władysław Lepert, książę Stefan Andrzej
Lubomirski, hr. Stanisław Łubieński, Edward Natanson, August Ostrowski, hr. Ludwik Plater,
hr. August Potocki, hr. Rodryg Potocki, Maurycy Poznański, książę Maciej Radziwiłł, Emil
Rephan, Stanisław Rotwand, Markus Zylbersztejn, Adolf Suligowski, Eustachy Swieżawski,
Karol Szlenker, Bronisław Werner, hr. Władysław Wielopolski, książę Mieczysław
Woroniecki, Lucjan Wrotnowski, hr. August Zamojski i hr. ordynat Maurycy Zamojski425.

Dokument 1 – Rok 1897, 22 września. Plan budynku dla Gminnej Kancelarii w Grabowcu, cz.
1 (Kronika Gminy Grabowiec).

425

Gśw 1897, Nr 870, s. 1.
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Dokument 2 – Rok 1897, 22 września. Plan budynku dla Gminnej Kancelarii w Grabowcu, cz.
2 (Kronika Gminy Grabowiec).

Dokument 3 – Rok 1897, 22 września. Plan budynku dla Gminnej Kancelarii w Grabowcu, cz.
3 (Kronika Gminy Grabowiec).
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Dokument 4 – Rok 1897, 22 września (zatwierdzenie 22 stycznia 1898 roku). Plan budynku dla
Gminnej Kancelarii w Grabowcu, cz. 4 (Kronika Gminy Grabowiec).
22 stycznia 1898 roku nastąpiło zatwierdzenie przez gubernialnego architekta-inżyniera
powiatu hrubieszowskiego Józefa Aleksandrowicza Kryckiego (więcej w GSB) i gubernatora
guberni lubelskiej planu budynku (sporządzonego 22 września 1897 roku), siedziby władz
gminnych przy ulicy Wojsławskiej, do realizacji426.
W 1899 roku w Grabowcu funkcjonowała biblioteka ludowa427.
W 1899 roku gubernialny powiatowy komitet trzeźwości w Hrubieszowie przedstawił
generałowi-gubernatorowi w Warszawie do rozpatrzenia projekt budowy pięciu herbaciarni
ludowych w Grabowcu, Hrubieszowie, Horodle, Kryłowie i Dubience428.
W 1901 roku Grabowiec leżał w błotnistej dolinie, miał około 2300 m2 powierzchni. W
Grabowcu był kościół, cerkiew i dwie synagogi oraz dom schronienia dla starców i kalek429.
W Grabowcu odbywały się jarmarki (sześć razy do roku). We wtorki (wg kalendarza
juliańskiego): po św. Weronice, po św. Lambercie, po św. Zofii, po Narodzeniu Maryi P.
Szkaplerznej, po Narodzeniu NMP, po Wszystkich Świętych (-1900-1921-)430.
W 1903 roku działała rządowa herbaciarnia (zapewne nazywana także ludową), w której
sklepowym był Jan Czubara (patrz GSB)431.
W 1904 roku do powiatu hrubieszowskiego należały gminy: Białopole, Dołhobyczów,
Dubienka (gmina i miasto), Grabowiec, Horodło, Hrubieszów (gmina i miasto), Jarosławiec,
Kryłów, Miączyn, Mieniany, Miętkie, Mircze, Mołodiatycze, Moniatycze, Werbkowice432.
Gmina Grabowiec, w 1904 roku, składała się z 42 miejscowości: Bronisławka (wieś),
Bronisławów (wieś), Białowody (wieś), Białowody (им.?), Czechówka (wieś), Czechówka
(kolonia), Dańczypol (wieś), Dańczypol (им.?), Dworzysko (wieś), Grabowiec (osada),
426

Kronika Gminy Grabowiec, tom I, plan budynku.
Rozwój. 1900-01-05, No 4, wyd. Wiktor i Tadeusz Czajewscy, Łódź, 05.01.1900, s. 4.
428
Rozwój. 1899-06-17, No 136, wyd. Wiktor i Tadeusz Czajewscy, Łódź, 17.06.1899, s. 4.
429
Krynicki K., „Rys geografii Królestwa Polskiego”, Gebethner i Wolff, Kraków, 1902, s. 226.
430
KAL 1901, s. 88; KAL 1902, s. 82; KAL 1903, s. 76; KAL 1905, s. 84; KAL 1906, s. 93; KAL 1907, s. 93;
KAL 1912, s. 90; Pamiętnik 1905, s. 84; Chełmska, cz. II, s. 29; KAL 1921, s. 12; KAL 1918, s. 118; KAL 1913,
s. 100.
431
APZ APPG, sygn. 88/666/0/-/29, k. 39/77.
432
KAL 1905, s. 71.
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Grabowiec-Siedlisko (им.?), Grabowczyk (wieś), Grabowczyk (folwark), Henrykówka (wieś),
Hołużne (wieś), Hołużne (folwark), Majdan Tuczępski (wieś), Manin (им.?), Ornatowice
(wieś), Ornatowice (им.?), Osiczyna (wieś), Pomianów (kolonia), Skibice (wieś), Skibice
(folwark), Skomorochy Małe (wieś), Skomorochy Małe A (им.?), Skomorochy Małe B
(folwark), Skomorochy Wielkie (wieś), Skomorochy Wielkie A (им.?), Skomorochy Wielkie
B (им.?), Szystowice (wieś), Szystowice (им.?), Szczelatyn (wieś), Trościanka (wieś), Tuczępy
(sioło), Tuczępy (им.?), Wierzbica (wieś), Wolica Uchańska (wieś), Wolica Uchańska
(kolonia), Wola Tuczępska (wieś), Wysokie (wieś), Żurawlów (wieś)433.
W 1904 roku Grabowiec (osada) o pow. 1784 ha należał do gminy Grabowiec, miał 362
domy i 4366 mieszkańców (w tym 1269 rzymskokatolików, 930 prawosławnych i 2167
Zydów). W Grabowcu funkcjonowały m.in.: cerkiew, kościół, synagoga, pieć żydowskich
domów modlitwy, przycerkiewna szkoła żeńska, szkoła początkowa, apteka, młyn wiatrowy,
rzeźnia, gminny sąd, ludowa herbaciarnia z czytelnią. W Grabowcu był także posterunek
ziemskiej straży dla dwóch gmin: Grabowca i Miączyna434.
W 1904 roku w guberni lubelskiej było 39 normalnych aptek, 3 apteki filialne i 23 apteki
wiejskie435.
W 1904 roku w guberni lubelskiej było 44 lekarzy (w tym jeden w Grabowcu), 158
felczerów, 14 dentystów, 56 akuszerek i położniczych babek, 14 weterynarzy436.
Po ukazaniu się carskiego ukazu tolerancyjnego z 17/30 kwietnia 1905 roku prawosławni
gremialni przechodzili na katolicyzm. W związku z tym planowano utworzenie guberni
chełmskiej i wyłączenie jej z Królestwa Polskiego oraz objęcie ją ponownie prawosławiem 437.
Car Mikołaj II ukazem z dnia 28 października/10 listopada 1905 roku wprowadził stan
wojenny na terenie całego Królestwa Polskiego. Generał-gubernator warszawski Skałon
wprowadził ukaz w życie 29.10./11.11.1905. Tymczasowym generałem-gubernatorem był
m.in. generał-lejtnant Eugeniusz Kakurin (30.10.1905-ok.19.10.1906), generał-lejtnant Hipolit
Pożdziejew (październik/listopad 1906), generał-lejtnant Iwan Wejmarn (27.11.1906-kwiecień
1908, tj. do końca istnienia tego urzędu). Tymczasowi generał-gubernatorzy współpracowali z
gubernatorami cywilnymi438.
W 1905 roku na dorocznych zebraniach gminnych obszarnicy a także inni (studenci,
organiści) agitowali na rzecz wprowadzenia języka polskiego do samorządu gminnego. Za takie
działania wielu zostało skazanych na grzywę lub więzienie439.
11 listopada 1905 roku odbyła się w Grabowcu manifestacja narodowa, w której
uczestniczyło około 1500 chłopów, obszarników i księży440.
W 1906 roku w Grabowcu funkcjonowała biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej w
Guberni Lubelskiej. Według stanu na grudzień 1907 roku w powiecie hrubieszowskim
funkcjonowały biblioteki w Hrubieszowie, Grabowcu (300 tomów), Raciborowicach (600
tomów), Wojsławicach (320 tomów)441.
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Znaczek 2 – Rok 1906, 18 października. Znaczki skarbowe o wartości 15 i 60 kopiejek (ze
zbiorów Andrzeja Karczmarczuka).
W 1908 roku poczta (oraz telegraf) była także w Wojsławicach442.
Wg stanu na 1 stycznia 1909 roku powierzchnia gminy Grabowiec wynosiła 20259
morgów443.
W 1911 roku gminne dokumenty urzędowe były sporządzane m.in. na papierze
pochodzącym ze Składu Materiałów Piśmiennych i Księgarni Karola Cypryszewskiego w
Hrubieszowie.
W 1911 roku z inicjatywy instruktora kółek rolniczych Czesława Olszewskiego powstało
m.in. w Grabowcu stowarzyszenie rolnicze, „Grabowieckie Stowarzyszenie Rolnicze”.
Stowarzyszenie prowadziło kółko rolnicze. Kółko funkcjonowało w ramach Hrubieszowskiego
Towarzystwa Rolniczego należącego do Centralnego Towarzystwa Rolniczego (-1912-).
Kółko w Grabowcu było jednym z ośmiu kółek funkcjonujących w okręgu hrubieszowskim
Królestwa Polskiego. Siedzibą stowarzyszenia był lokal sądu gminnego444.
W Grabowcu funkcjonował sklep „Konsumenckie Słońce” (ok grudzień 1910-1912-)445.
Na początku 1911 roku Michał Grzesiuk z Grabowca wysłał do Gazety Świątecznej list,
w którym opisał życie w Grabowcu. Oto tekst listu, z gminy Grabowca, w powiecie
hrubiesowskim, guberńji lubelskiej446:
„Gmina Grabowiec, o której mowa, leży na zachód od Hrubiesowa. Gdzie okiem rzucić,
jak wielka gmina, wszędzie czarnoziem a żyzna glina i popielucha dość urodzajna; słowem, tu ziemia jest złotodajna.
Świetnie by tutaj rolnicy żyli, gdyby swe drobne działki zcalili; te drobne działki trapią
nas srodze, - są solą w oku, a cierniem w nodze. Pola są w wielu miejscach wąziutkie po kilka
łokci, ale nie krótkie, ba! po wiorst parę ciągną się nieraz. A gdy do tego dodamy teraz to, że
tych pasów po kilka mają, aż dziw,
dlaczego o to nie dbają, by zamiast wzdychać, poszukać rady i grunta zcalić w całe osady.
Niełatwo jednak tę rzecz wykonać, bo jak tu wielu ciemnych przekonać, jakie korzyści ztąd
ludzie mają, gdy rozrzucone grunty zcalają! Niektórym u nas tak się wydaje, że im grunt teraz
większy zysk daje; że gdyby grunta swoje zcalili, toby majątku pół utracili. Zdaniem zaś
mojem, ta „szachownica” tylko złych, głupich ludzi zachwyca. Wpadnie ci w zboże bydlę
Sprawozdanie z Działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za czas od 1 Lipca 1907 roku do 1 Grudnia
1908 roku, Lublin, 1909, s. 63.
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sąsiada i z żarłocznością twą pracę zjada, a oprócz tego ile stratuje! Ileż się przez to zboża
marnuje! W drugiem znów miejscu bez twojej wiedzy sąsiad ci kawał zaorał miedzy. A tych
miedz przecie tak wiele mamy! Czemuż swych gruntów nie pozcalamy! Kłótnie i sądy z tego
powodu... To klęska, to jest zguba narodu!
Co do ludności w tej okolicy, to tu przeważnie są katolicy. Było tu w czasach niebardzo
dawnych dużo unitów i prawosławnych; ale gdy wyszedł ukaz kwietniowy, co zdjął ze
wsystkich twarde okowy, to w Grabowszczyźnie aż zakipiało: tysiące prawosławje rzucało, a
do Kościoła przejść się śpiesyli, do tego całe życie tęsknili. Każdy swobodniej odetchnął
wreszcie, bo do tej pory żył jak w areszcie. Kto tylko żyw był, biegł do kościoła, tam płacząc
rzewnie z radości woła: - Dzięki serdeczne składam Ci, Boże, że każdy jawnie już wyznać może
tę świętą wiarę, którąśmy w życiu wyznawać mogli tylko w ukryciu! Teraz, gdy jawnie ją
wyznawamy, to za nią życie w potrzebie damy.
Bóg Wszechmogący dokonał cudu: aż trzytysiączna gromada ludu na katolicyzm się
nawróciła w naszej parafji. Wspaniała siła! Wesele wielkie tu nastąpiło, uściskom bratnim
końca nie było. Wszyscy zwaśnieni się przeprosili i odtąd w zgodzie najlepszej żyli. Ówczesny
proboscz, ksiądz Komorowski, niemało poniósł kłopotów, troski, służąc tej sprawie bardzo
gorliwie. Toż był pracownik na Bożej niwie!
Lud tu jest dobry, wiarę szanuje, lecz mu oświaty dużo brakuje. Ze starszych rzadko kto
czytać umie; młodzież tę sztukę częściej rozumie, lecz czytać dobrze mało kto może; większa
część czyta - pożal się Boże! Do nabożeństwa książki precz mają, litańję, pacierz nieźle czytają;
lecz gdy próbuje czytać gazety, to się namęczy biedak, o rety! Po kilka razy to samo słowo
powtarza, kaszle, pokręca głową, to coraz spluwa, to znowu stęka; słowem, takiemu czytanie męka! Gdy się takiego słucha czytania, to zbiera człeka chęć do drzemania. A gdybyś wreszcie
takiego spytał, o czem przed chwilą w Gazecie czytał, to opowiedziećby ci nie umiał, bo choć
sam czytał, mało zrozumiał. Czytać-by wsyscy dobrze umieli, gdyby czytywać gazety chcieli,
lecz tu są całe wioski, niestety, gdzie nikt nie czyta żadnej gazety!
Szkół u nas prawie zupełnie niema, więc młodzież nasza, gdy przyjdzie zima, nie mając
gdzie się uczyć, swawoli, nie przeczuwając swojej niedoli. O tak! z młodzieżą źle się tu dzieje,
bo bez nauki strasznie dziczeje. Bardzo się u nas szerzy pijaństwo, niektórzy w piciu nie znają
miary, piją wieśniacy, pije mieszczaństwo, pije młodzieniec, pije i stary. Najwięcej jednak piwa
tu piją, choć sobie wódki też nie żałuią; niektórzy jakby dlatego żyją, na pijatykę
mienie marnują. Co prawda, u nas, w Grabowcu, mają ci, co pić lubią, wielką wygodę; bo do
tajemnych szynków trafiają, gdzie piwo, wódkę piją jak wodę. Piwiarń tu jawnych aż cztery
mamy, ale tajemnych też jest bez liku; a choć aż tyle ich posiadamy, we wszystkich pełno gwaru
i krzyku. Tam jeden woła: - Daj, Gitlo, piwa! - a drugi: - „Setkę” wódki daj, Szmulu! A mnie kiełbasy! - ktoś się odzywa. - Gwarno i parno w szynku, jak w ulu.
Tak postępują rodzin ojcowie. - A jak ich dzieci? - może kto spyta. A no, kto ciekaw,
zaraz się dowie, tylko niech, proszę, tu niżej czyta: Zajrzyj do szynków późno wieczorem, a
sporo ujrzysz też tam młodzieży; i niedziw, - idąc za ojców wzorem, piją wódeczkę, jak się
należy. Lecz tak źle tylko ci postępują, których rodzice są pijakami i sami tylko szynczków
pilnują, brząkając sobie kieliszeczkami. Szczęście, że obok owych pijaków, mamy też
trzeźwych i światłych ludzi, gorliwych chrześćjan, dobrych Polaków, na których darmo
szynkarz się łudzi. Oni zdaleka szynk omijają, świecąc swym dzieciom dobrym przykładem;
pracy społecznej ci się oddają, w najlepszej zgodzie żyją z sąsiadem.
Tu z przyjemnością zaznaczyć mogę, że się na lepsze u nas zabiera, bo wszystko to, co
włazi nam w drogę, naszym współbraciom oczy otwiera.
Niedawno, kilka miesięcy temu, powstał w Grabowcu sklep udziałowy, który odpowie
zadaniu swemu, gdy wprowadzimy porządek nowy. Jak na początek, nieźle stojimy: przeszło
stu członków się zapisało w jednym dniu tylko; no, a myślimy, że się zapisze jescze niemało.
Zarząd wybrany składa się z ludzi rozumnych, trzeźwych; no, a on dalej do pracy spólnej i tych
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pobudzi, co są dotychczas jeszcze ospali. Chociaż to powiem szczerze, otwarcie, że się i tacy u
nas znajdują, co omijają nas sklep uparcie, a u „pachciarzy” wszystko kupują. O sklepie naszym
opiszę szerzej wtedy, gdy dobrze już się rozwinie. Dzisiaj mu z serca życzę najszczerzej: niech
z uczciwości, z prawdy zasłynie!
A może chcecie wiedzieć, panowie,
jak się piszący te słowa zowie?
Imię mu Michał, Grzesiuk nazwisko.
Na tem zakończę, bo już świt blizko...”
Grabowiec w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej – 23 czerwca 1912 roku
23 czerwca/7 lipca 1912 roku (data podpisu cara Mikołaja II pod ustawą Dumy z dnia 26
kwietnia/9 maja) została utworzona z części guberni lubelskiej i części guberni siedleckiej
gubernia chełmska. Do guberni chełmskiej wszedł cały powiat hrubieszowski (z gminą
Grabowiec). Ponadto w skład guberni weszły powiaty guberni lubelskiej: chełmski (miasto
Chełm, gminy: Cyców, Siedliszcze, Pawłów, Bukowa, Wojsławice, Żmudź, Krzywieczki,
Olchowiec, Rakołupy, Rejowiec, Staw, Świerże, Turka), biłgorajski (miasto Biłgoraj, gminy
Krzeszów, Babice, Biszcza, Wola Rożaniecka, Potok Górny, Księżopol, Łukowa i Majdan
Sopocki, wsie Puszcza Solska, Rożnówka, Bojary, Dyle z gminy Puszcza Solska, wsie Dereżnia
Solska, Dereżnia Zagrody, Stary Majdan, Nowy Majdan, Rogale, Ruda Solska, Smólskie i Sól
z gminy Sól oraz wsie Harasiuki i Ryczki z gminy Huta Krzeszowska), lubartowski (wsie
Dratów, Kaniwola, Kobyłki, Ludwin i Szczecin z gminy Ludwin), krasnostawski (wsie
Dobrzyniewo, Łopiennik Ruski i Stężyca z gminy Łopiennik, Bzice, Wincentów, Krupiec,
Krupe, Zagrody, Kostunin, Zdane i Wierzchowiny z gminy Rudnik, wsie Kraśniczyn
Aleksandrowski, Anielpol, Brzeziny, Bończa, Wólka Kraśniczyńska, Drzewniki, Zalesie,
Kraśniczyn, Stara Wieś i Olszanka z gminy Czajki), zamojski (miasto i gmina Zamość z
wyjątkiem wsi Żdanów), gminy: Szczebrzeszyn, Wysoka, Zwierzyniec, Krasnobród, Łabunie,
Skierbieszów i Suchowola, wsie Wisienka, Zabytów, Monasterek i Sulmica z gminy Stary
Zamość, wsie Wola Czarnostocka, Dzielce, Radecznica, Monaster Radecznicki, Trzesiny i
Czarnostok z gminy Radecznica, wieś Rozłopy z gminy Sułów, wsie Białowola, Wólka
Wieprzycka i Lips z gminy Mokre, wsie Lipowiec, Sochy, Tereszpol i Szozdy z gminy
Tereszpol), tomaszowski i powiaty guberni siedleckiej: bialski, konstantynowski (część),
radzyński, włodawski (część). Nowa gubernia składała się z ośmiu powiatów: bialski,
biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski (konstatynowski), tomaszowski, włodawski,
zamojski447.
Uroczyste powstanie guberni chełmskiej obchodzono 1 września/13 września 1913
roku448.
Gubernatorem guberni chełmskiej był: Aleksander Wołżyn449 (1912-lipiec1914;
poprzednio gubernator siedlecki), Borys D. Kaszkarow (lipiec 1914-)450. Zabroniono używania
języka polskiego w szkołach, planowano zmienić nazwy miejscowości (w powiecie
hrubieszowskim 93 miejscowości)451.
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1914-1915”, Rocznik Chełmski, T 2, Chełm, 1996, s. 167-168; GLW 1912, Nr 173, s. 2.
448
Chełmska, s. 40-50; Wrzyszcz Andrzej, „Administracja guberni chełmskiej wobec wojny i ewakuacji w latach
1914-1915”, Rocznik Chełmski, T 2, Chełm, 1996, s. 167-168.
449
Paszkiewicz Jan Antoni, „Gubernia chełmska’, Wołanie z Wołynia (dwumiesięcznik), Nr 1(104), 2012, s. 17,
20.
450
Wrzyszcz Andrzej, „Administracja guberni chełmskiej wobec wojny i ewakuacji w latach 1914-1915”, Rocznik
Chełmski, T 2, Chełm, 1996, s. 171.
451
Wrzyszcz Andrzej, „Administracja guberni chełmskiej wobec wojny i ewakuacji w latach 1914-1915”, Rocznik
Chełmski, T 2, Chełm, 1996, s. 171.
447

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

62

W 1913 roku w miejscowościach należących m.in. do gminy Grabowiec banda Rycaja (z
głównym wspólnikiem Dymitrem Dzińkowskim) dokonała wielu napadów, w szczególności
24 lutego 1913 roku napadła na właścicielkę majątku Białowody (gmina Grabowiec) Jadwigę
Czachórską, 5 marca na właściciela majątku Cześniki (gmina Kotlice, pow. tomaszowski)
Adama Sierakowskiego i na dom dzierżawcy folwarku (hr. Zamojskiego) Horyszów Polski
Romana Grodeckiego (gdzie został zraniony Jan Joganiuk), 17 marca na właściciela majątku
Świdniki (gmina Miączyn, pow. hrubieszowski) Jana Węgleńskiego (gdzie został zabity herszt
bandy, 1 kwietnia wspólnik został złapany i wyrokiem Sądu Wojennego w Warszawie został
stracony)452. Wspólnik Dzińkowski został złapany w majątku Niedziałowicach (którego
właścicielem był Janisławski) w domu pewnego chłopa (przy złapanym znaleziono dwa
pistolety browning, złoty zegarek i 80 rubli; złapany przyznał się do 24 zabójstw)453. Kolejni
wspólnicy także zostali schwytani: Ignacy Bielak w Oświęcimiu, Jan Niemiec w Rotterdamie i
Antoni Stępniak454.
W 1913 roku powstała firma: młyn parowy W. Licht, Sz. Wajnryb (późniejsza firma:
„Młyn Gazowy w Grabowcu, Spółka Akcyjna”; w niniejszej publikcaji znajdziesz losy firmy
aż do jej likwidacji)455.
W 1914 roku w Grabowcu była wiejska apteka (Włodzimierza Lityńskiego)456.

Mapa 7 – Reprodukcja fragmentu mapy: Grabowiec, Władimir-Wołyński, Tyszkowce, Kryłów
(Karte des westlichen Russlands), Berlin, 1915 (1:100000).
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Mapa 8 – Rok 1914 (około). Reprodukcja fragmentu mapy: Freytags Gustav, „Karte der

österreichisch-russischen Grenzgebiete”. Na mapie zaznaczono kolorem zielonymżółtym granicę rosyjsko-austriacką. Z mapy możemy wyczytać m.in., że jedna droga do
Zamościa z Grabowca biegła przez Skierbieszów a druga przez Żuków, omijając
Miączyn. Wówczas mieliśmy bardzo blisko do Austro-Wegier.

Mapa 9 – Rok 1914 (po 1914). Reprodukcja fragmentu mapy: „Neueste Verkehrs-und
Reisekarte vom Westlichen Russland mit den angrenzenden Teilen von Deutschland und
Oesterreich-Ungarn” (Friedrich Ebbecke's Verlag; domena publiczna).
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Mapa 10 – Rok 1915. Powiat hrubieszowski guberni chełmskiej. Reprodukcja fragmentu mapy
„Карта Холмской губернии” (Krajowy Dom Wydawniczy Franciszka Karpowicza,
Warszawa, 1915; domena publiczna).
2.29. Grabowiec pod okupacją austriacką, 1914-1916
Przełomowe znaczenie dla dalszych losów ziem polskich miał wybuch I wojny światowej
w 1914 roku. 6 (?) sierpnia 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji. W związku
z przygranicznym położeniem Grabowca, Zamościa i innych okolicznych miejscowości
wchodzących w skład Rosji z Galicją wchodzącą w skład Austro-Węgier działania wojenne
objęły te miejscowości od początku konfliktu. Na wskazanych terenach walczyły ze sobą 4.
Armia Austro-Węgierska gen. Maurycego Auffenberga i 5. Armia Rosyjska gen. Paula von
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Plehwego457.
Front przez Grabowiec przetaczał się dwukrotnie: w sierpniu i wrześniu 1914 roku oraz
w lipcu 1915 roku458.
Ofensywa wojsk austriacko-niemieckich spowodowała cofanie się wojsk rosyjskich w
głąb Rosji oraz ewakuację ludności i mienia z terenów Królestwa Polskiego. Ewakuację
nakazał car ukazem z dnia 2 września 1914 roku459.
30 czerwca 1915 roku wojska austriacko-węgierskie zajęły Zamość460. W komunikacie
sztabu generalnego wojsk carskich w Petersburgu wzmiankowano, że 8 lipca 1915 roku
skutecznie odparto wojska nieprzyjacielskie spod Grabowca461.
Wydarzenia wojskowe od 5 do 12 lipca 1915 roku światowej wojny pokazuje poniższa
mapa wojsk austriackich/niemieckich Nr 40 z 1915 roku (Die militärischen Ereignisse von 5.
bis 12. Juli 1915) z podziałem na poszczególne „teatry wojenne”. W części drugiej widać linię
frontową w okolicy Grabowca.

Koprukowniak Albin (1929-), Witusik Adam Andrzej (1940-), redakcja, „Zamość: z przeszłości twierdzy i
miasta”, Lublin, 1980, s. 201, 202.
458
Dowódcą austro-niemieckiej 1 Armii był prawdopodobnie Victor Dankl (18.09.1954-08.01.1941) a rosyjskiej
4 Armii był Salza; dowódcą austro-niemieckiej Armii Bug był (w okresie 06.07.1915-31.03.1918) generał
Alexander von Linsingen (1850-1935) a rosyjskiej 12 Armii był Gorbatowski.
459
Głaz Alicja, „Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 roku”, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska, vol. 56, Lublin, 2001, s. 113, 114.
460
Ilustrowany kalendarz wojenny na rok 1916, Warszawa, 1916, s. 52.
461
GLub 1915, Nr 191, s. 2.
457
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Mapa 11 – Die militärischen Ereignisse von 5. bis 12. Juli 1915, część 1 (ze zbiorów Ryszarda
Karczmarczuka).
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Mapa 12 – Die militärischen Ereignisse von 5. bis 12. Juli 1915, część 2 (ze zbiorów Ryszarda
Karczmarczuka).
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Mapa 13 – Die militärischen Ereignisse von 5. bis 12. Juli 1915, część 1 (ze zbiorów Ryszarda
Karczmarczuka).
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W komunikacie z 13 lipca 1915 roku sztabu generalnego wojsk carskich w Petersburgu
wzmiankowano, że wojska austriacko-niemieckie bezskutecznie próbowały przełamać linię
frontu „w okolicy Chełma przy wsi Grabowiec”462.
Z komunikatu sztabu generalnego wojsk carskich w Petersburgu z dnia 19 lipca 1915
roku wiadomo, że 16 i 17 lipca 1915 roku armia austriacko-niemiecka po ataku artyleryjskim i
kilkakrotnych walkach na bagnety zdobyły okopy kilku kompani na froncie GrabowiecBereście463. Natomiast, jak wynika z komunikatu sztabu generalnego wojsk carskich w
Petersburgu z dnia 20 lipca 1915 roku, 18 lipca 1915 roku armia carska czterokrotnie odparła
gwałtowne ataki wojsk austriacko-niemieckich (wspierane ogniem artylerii) w okolicy
Grabowca (pod wsią Grabowiec). W tym samym dniu wojska austriacko-niemieckie zdobyły
Krasnystaw464.
Z innego źródła wiadomo: według komunikatu wojsk rosyjskich z 17 lipca 1915 roku
wojskom austriacko-węgierskim i niemieckim kilkakrotnie w nocy z dnia 15 na 16 lipca 1915
roku udało się przedrzeć przez druciane zagrody na wschód od Grabowca ale za każdym razem
były przez wojska rosyjskie wypierane. W nocy z 16 lipca na 17 lipca 1915 roku, według
komunikatu wojsk niemieckich z 19 lipca 1915 roku, wojska austriacko-węgierskie i
niemieckie (prawdopodobnie 17 lipca 1915 roku) zdobyły przejście przez rzekę Wolicę
(wschodni dopływ Wieprza) - między Skierbieszowem a Grabowcem - do okolic Grabowca.
Wzięto 3000 jeńców465. Rosjanie informowali, że 16 i 17 lipca 1915 roku zostały
przeprowadzone, przez wojska niemieckie, dwa potworne ataki na bagnety przez co zostały
zajęte okopy dwóch rot rosyjskich466
30 lipca 1915 roku armia niemiecka przekroczyła skrzyżowanie dróg pod Wojsławicami,
na linii Chełm-Grabowiec, i zajęła stanowisko na północ od Hrubieszowa. Prawo skrzydło
armii niemieckiej, Augusta von Mackensena, wsparte silnymi korpusami austriackimi, usiłuje
okrążyć lewe skrzydło armii rosyjskiej pod Hrubieszowem467.
Już na przełomie czerwca i lipca 1915 roku nastąpiła całkowita ewakuacja Rosji z
terenów królestwa. Ewakuowano m.in. urzędników różnego stopnia, którzy byli rozlokowani
w różnych częściach Rosji, gdzie rozpoczęli działalność we wrześniu 1915 roku. Większość
urzędników guberni chełmskiej znalazła miejsce w Kazaniu. Urzędnicy Królestwa Polskiego
prawdopodobnie funkcjonowali do początku 1918 roku. Dopiero dekret nr 268 Rady
Komisarzy Ludowych z dnia 5 lutego 1918 roku zlikwidował urzędy i zwolnił urzędników468.
W czerwcu 1915 roku po naradzie przedstawicieli sztabu armii rosyjskiej i komisarzy
włościańskich w Chełmie postanowiono zorganizować specjalne oddziały, których jedynym
zadaniem byłoby wypędzania ludności cywilnej i palenie domostw m.in. z powiatu
hrubieszowskiego. Miałaby pozostać goła ziemia jak w 1813 roku. Ewakuacją obowiązkowo
miała być objęta ludność męska, aby nie zasiliła armii nieprzyjaciela. Mężczyzn w wieku 1845 lat planowano wcielać do oddziałów o charakterze obronnym. Później, tj. rozkazem
naczelnego dowódcy wojsk rosyjskich księcia Mikołaja Mikołajewicza Romanowa z
03.07.1915, zakazano - przynajmniej oficjalnie - palenia dobytku ludności cywilnej, za
wyjątkiem przypadków wynikających ze strategii wojskowej469.
GŁ 1915, Nr 180, s. 4.
GŁ 1915, Nr 185, s. 3.
464
GŁ 1915, Nr 186, s. 4; GG 1915, Nr 88, s. 2; Wrzyszcz Andrzej, „Administracja guberni chełmskiej wobec
wojny i ewakuacji w latach 1914-1915”, Rocznik Chełmski, T 2, Chełm, 1996, s. 181.
465
GG 1915, Nr 87, s. 2; IKCodz 1915, Nr 181, s. 4.
466
ZLub 1915, Nr 199, s. 2.
467
ZLub 1915, Nr 212, s. 1.
468
Latawiec Krzysztof, „Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915”, Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 2003, vol. LVIII, s. 90.
469
Głaz Alicja, „Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 roku”, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska, Lublin, 2001, vol. 56, s. 113-116.
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Według stanu na 1 stycznia 1914 roku w powiecie hrubieszowskim było 74465
mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego (w tym 33703
rzymskokatolików a 40762 prawosławnych). W 1915 roku liczba ludności ewakuowanej
względnie zbiegłej wyniosła 38831 (52,1%), z tej liczby 36424 prawosławnych (89,4%), 2407
(7,4%) rzymskokatolików. Ewakuowani znaleźli się głównie w guberni riazańskiej,
orenburskiej, samarskiej, kazańskiej470.
W okresie 14.01.1913-15.10.1916 w powiecie hrubieszowskim ubyło 94556
mieszkańców (62,4%). Ubyło 73602 prawosławnych (91,6%), 9991 rzymskokatolików
(21,3%), 839 protestantów (96,2%), 10124 ludności żydowskiej (41,5%). Przybył jeden
mieszkaniec wyznania greckokatolickiego. Pod względem językowym ubyło m.in. 82689
mieszkańców władających językiem rosyjskim i 1107 polskim, 700 niemieckim471.
W okresie ewakuacji – poczta dla Grabowca i Hrubieszowa funkcjonowała w Rosji w
miejscowości Ekaterynosław (od 1926: Dniepropetrowsk, na Ukrainie). W miejscowości tej
był kościół rzymskokatolicki472.

W okresie I wojny Polacy walczyli w każdej ze stron konfliktu, w zależności od
zamieszkania danego terytorium zaborcy. W armii carskiej służyli m.in. Franciszek Bekier473,
Józef Ciszewski474, Leon Zawalski, Jakub Kulik475, Auksenty Kołtun, Józef Kalisz476, Piotr
Pawłowski477, Józef Boczkowski, Paweł Tałaj478 (Grabowiec-Góra, był ordynansem oficera
kawalerii carskiej).

Głaz Alicja, „Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 roku”, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska, Lublin, 2001, vol. 56, s. 124-125.
471
Głaz Alicja, „Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 roku”, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska, Lublin, 2001, vol. 56, s. 128.
472
Sadzewicz, s. 188, 200.
473
Informacja Ryszarda Karczmarczuka.
474
Informacja Ryszarda Karczmarczuka.
475
Pradziadek Wojtka, dziadek Henryka.
476
Dziadek Jana Kalisza.
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Dziadek Jana Kalisza.
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Informacja Ryszarda Karczmarczuka.
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Zdjęcie 1 – Rok 1915, 15 kwietnia. Jekaterynburg479. Polacy w armii carskiej (zdjęcie ze
zbiorów Wiesława Kulika oraz Celiny i Mariana Kołtuna). Od lewej stoją: Leon Zawalski
(ojciec Bronisława?), Auksenty Kołtun (ojciec Marianny Janiuk i Mariana Kołtuna), Jakub
Kulik (dziadek Wiesława, Henryka, pradziadek Wojtka). Autor zdjęcia, firma: Фотография
Н.Е. Валовой, Екатеринбругъ, Покровский Мостa, у. Каменного Моста, Нр 34.

Zdjęcie 2 – Rok 1915 (około). Polacy (z Grabowca) w armii carskiej (zdjęcie ze zbiorów
Lucyny Zawalskiej).
479

Jekaterynburg, ros. Екатеринбург. Miasto położone w azjatyckiej części Rosji, za Uralem.
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Zdjęcie 3 – Rok 1915 (około). Polacy (z Grabowca) w armii carskiej (zdjęcie ze zbiorów
Mariana Sawińca, przekazane przez Marka Gąskę).
Rok 1915 był ostatnim rokiem poboru rekruta do armii carskiej z terenu Królestwa
Polskiego, które rozpoczęły się w 1832 roku po utracie autonomii królestwa480.
Na terenach zajętych przez Austro-Węgry wydawany był „Dziennik ustaw państwa481 dla
królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych 1914” w języku niemieckim, czeskim,
włoskim, chorwackim, polskim, rumuńskim, ruskim, słoweńskim”.
Grabowiec w C. i K. Komendzie Obwodowej/Powiatowej w Hrubieszowie – 21 sierpnia 1915
roku

Odcisk 7 – Rok 1915, 18 listopada. Odcisk pieczęci urzędowej K.u.K. Kreiskommando
Hrubieszów (archiwum parafii r.l. Grabowiec).
Terytorium Królestwa Polskiego podzielono na dwie strefy okupacyjne: niemiecką i
austriacką.
Na terenie okupacji niemieckiej zostało utworzone decyzją cesarza Wilhelma II z 24
sierpnia 1915 roku Generalne-Gubernatorstwo Warszawskie, na czele z generał-gubernatorem
Hansem von Beselerem, podlegającym bezpośrednio kanclerzowi.
Na obszarze okupacji austriackiej powstało, na mocy rozporządzenia Naczelnego Wodza
Armii (arcyksięcia austriackiego Fryderyka Habsburga, księcia cieszyńskiego, marszałka
polnego) z dnia 25 sierpnia 1915 roku, z dniem 1 września 1915 roku Generalne
Caban Wiesław, „Pobór rekruta z Królestwa Polskiego do armii carskiej po upadku powstania styczniowego”,
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, vol. 54/55, Lublin, 1999/2000, s. 65.
481
Oczywiście Austro-Węgier.
480
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Gubernatorstwo Wojskowe z siedzibą początkowo w Kielcach, później – od 1 października –
w Lublinie482. Na czele gubernatorstwa stał generał-gubernator (podporządkowany
naczelnemu dowództwu armii), którym był m.in.: gen. mjr Erich483 baron Diller484 (01.09.191523.04.1916-); zbrojmistrz polny Karl von Kuk485 (09.05.1916-); gen. mjr Stanisław
Szeptycki486 (02.05.1917-08.02.1918-ok. luty 1918; hrabia; zrezygnował); gen. piechoty
Antoni Lipośćak487 (20.02.1918-; Chorwat).
Trochę wcześniej, 21 sierpnia 1915 roku, powstało K.u.K. Kreiskommando Hrubieszów
(Kaiserliche und Königliche Kreiskommando Hrubieszów), tj. C. i K. Komenda Obwodowa w
Hrubieszowie (Cesarska i Królewska Komenda Obwodowa w Hrubieszowie), która podlegała
Naczelnej Komendzie Armii (tak samo jak i Generalne Gubernatorstwo Wojskowe). Komenda
działała do pierwszych dni listopada 1918 roku, tj. do rozpadu monarchii austro-węgierskiej
(także pod nazwą: Cesarska i Królewska Komenda Powiatowa w Hrubieszowie).
Komendantem komendy był podpułkownik Stanisław Springwald488 (1915-1917-),
pułkownik Alfred Weiss von Ulog489 (październik 1917-).

Zdjęcie 4 – Rok 1916 (około). Moskwa. Polacy (z Grabowca, Władysław Piuro) w armii
carskiej (zdjęcie ze zbiorów Wiesława Kulika).

Dziennik Rozporządzeń c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce, 1915, Lublin, cz. VIII, poz. 34.
Eryk.
484
Decyzja cesarza z dnia 17 sierpnia, zastępcą został Karol Lustig z Preanfeldu (DzUrzCK_KomLub 1915, cz. I,
s. 1); Dziennik Rozporządzeń c. i k. Jeneralnego Gubernatorstwa Wojskowego dla Austryacko-Węgierskiego
Obszaru Okupowanego w Polsce, Lublin, 1916, cz. VIII, s. 1-2.
485
DzUrzCK_KomLub 1916, cz. VI, s. 55-56.
486
DzUrzCK_KomHrub 1918, Nr 3, s. 1, 4.
487
DzUrzCK_KomHrub 1918, Nr 3, s. 1.
488
APRG, Pismo komendanta K.u.K. Kreiskommando Hrubieszów z dnia 18.11.1915 w sprawie prowadzenia
metryk.
489
DzUrzCK_KomHrub 1918, Nr 1, s. 1.
482
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Opis 1 – Rok 1916 (około). Moskwa. Polacy (z Grabowca, Władysław Piuro) w armii carskiej.
Opis poprzedniego zdjęcia (ze zbiorów Wiesława Kulika).
Po wojnie powołano do życia komisje szacunkowe do określenia strat wojennych. W
maju 1916 roku działała w Grabowcu komisja szacunkowa miejscowa (41 okręgu) strat
wojennych z 1914 i 1915 roku490.

Dokument 5 – Rok 1916, 30 maja. Orzeczenie komisji szacunkowej strat wojennych (ze
zbiorów Ludwika Pawłowskiego).
Z dniem 1 czerwca 1916 roku w powiecie hrubieszowskim zaczęły działać sądy pokoju
wraz z instancją apelacyjną, tzw. „Zjazdem w Hrubieszowie”491.
Grabowiec w Generalnym Gubernatorstwie Wojskowym – 5 czerwca 1916 roku
W skład Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie wchodziło 17 komend
obwodowych (później, tj. z dniem 17.04.1917, nazwanych powiatowymi), w tym zamojska. W

490
491

Orzeczenie komisji szacunkowej z dnia 30.05.1916.
GłL 1916, Nr 166, s. 2.
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czerwcu 1916 roku dołączono trzy kolejne, w tym hrubieszowską492.

Zdjęcie 5 – Rok 1916, 7 sierpnia. Obóz jeniecki w … z okresu I wojny światowej (zdjęcie ze
zbiorów Celiny i Mariana Kołtuna). Trzeci od lewej stoi Auksenty Kołtun (trzyma drewniany
ptak493).
1 października 1916 roku wybrano nowe władze samorządowe m.in. w Hrubieszowie.
Językiem urzędowym był język polski494.
15 października 1916 roku władze austriackie przeprowadziły powszechny spis
ludności495.
W 1916 roku Grabowiec leżał w gminie Grabowiec, w powiecie hrubieszowskim a poczta
była w Hrubieszowie496.
2.30. Grabowiec w Królestwie Polskim, pod okupacją austriacką, 1916-1918
W czasie I wojny światowej, 5 listopada 1916 roku, władze okupacyjne (niemieckie i
austriackie) wydały tzw. „Akt 5 listopada” gwarantujący Polakom powstanie samodzielnego
Królestwa Polskiego. Akt został odczytany 5 listopada 1916 roku o godz. 1200 w Lublinie przez
gubernatora Kuka, akt został także odczytany w Warszawie przez gubernatora Beslera497. Akt
został ogłoszony 6 grudnia 1916 roku (w dwóch wersjach dla dwóch guberni, dla warszawskiej
ogłoszony „Z najwyższego rozkazu Jego Cesarskiej Mości Cesarza Niemieckiego, JenerałGubernator v. Beseler” i dla lubelskiej ogłoszony „Z Najwyższego Rozkazu Jego Cesarskiej i
Królewskiej Mości, Cesarza Austrii i Apostolskiego Króla Węgier Kuk Generalny Gubernator
Rozporządzenie Naczelnego Wodza Armii z 5 czerwca 1916 roku dotyczące rozszerzenia GeneralGubernatorstwa Lubelskiego o obwody Chełm, Hrubieszów i Tomaszów (Dziennik Rozporządzeń c. i k. Zarządu
Wojskowego w Polsce, 1916, Lublin, cz. XXII).
493
Wykonanie własnoręcznie lub z kolegami.
494
GLudowa 1916, Nr 36, s. 10.
495
Głaz Alicja, „Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 roku”, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska, Lublin, 2001, vol. 56, s. 126.
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Wojskowy”) i był potrzebny okupantom w celu utworzenia armii polskiej walczącej przy ich
boku z Rosją.
Proklamacja niepodległości Polski odbyła się już 4 listopada 1916 roku, w historycznym
pałacu Ballplatz we Wiedniu [Ballhausplatz], w którym odbył się kongres wiedeński w 1815
roku. Wieczorem tego dnia na zaproszenie ministerstwa spraw zagranicznych w sali biura
prasowego zebrali się przedstawiciele prasy polskiej, niemieckiej i węgierskiej. O godzinie 1900
naczelny kierownik biura prasowego radca ministerialny Oskar Montlong, w towarzystwie
swojego zastępcy sekretarza ministerialnego doktora Prażnowskiego, odczytał akt
proklamacyjny państwa polskiego wydany z rozkazu cesarza Franciszka Józefa [Franciszek
Józef I, cesarz Austrii i apostolski król Wegier do 21 listopada 1916 roku, tj. do chwili śmierci
i cesarza Wilhelma [Wilhelm II Hohenzollern, cesarz niemiecki i król Prus do 28 listopada 1918
roku, tj. do chwili abdykacji]. Na pytanie jednego z dziennikarzy polskich: „w jakim ciągu
czasu oczekiwać można urzeczywistnienia manifestu cesarskiego?”, radca odpowiedział:
„Polska już jest. To nie są obietnice Mikołaja Mikołajewicza. Za to ręczą J. C. Mość Franciszek
Józef i J. C. Mość cesarz Wilhelm. Z uderzeniem dzwonów w dniu jutrzejszym i z chwilą, gdy
na murach miast w Królestwie Polskim pojawi się niniejsza proklamacya, Polska powstała”498.
Nowy podział administracyjny ziem wprowadzony przez Austriaków pozostawił
gubernie, ale znosił obwody i wprowadzał ponownie powiaty.
5 grudnia 1916 roku na zebraniu ogólnym Komitetu Ratunkowego Obwodu
Hrubieszowskiego uchwalono m.in. wniosek natychmiastowego zniesienia granic okupacji i
cenzury. Stwierdzono także, że „Akt 5 listopada” jest punktem wyjścia do stworzenia silnego i
niezależnego państwa polskiego. Pod uchwałami podpisali się m.in. ks. Julian Kiliński, ks.
Melchior Juściński, ks. Jan Kosior, Seweryn Kiełczewski, Adam Kamforowski, Jan
Chmielewski, Władysław Guzowski, Wojciech Kaszuba, Konstanty Dobrzański, Jan
Chrzanowski499.
Na podstawie „Aktu 5 listopada” – 14 stycznia 1917 roku – rozpoczęła działalność
Tymczasowa Rada Stanu (TRS) jako pierwszy organ władzy polskiej ustanowiony na ziemiach
Królestwa Polskiego przez wojskowych generał-gubernatorów Niemiec i Austrii. 14 stycznia
1917 roku odbyło się pierwsze spotkanie rady, na której przemówienia wygłosili generałgubernator Hans von Beseler i generał-gubernator Karl von Kuk oraz przedstawiciel tej rady
Wacław Niemojowski (od 15.01.1916 – marszałek koronny, tj. przewodniczący rady)500. Był
to organ doradczy władz okupacyjnych m.in. przy tworzeniu instytucji państwowych w
Królestwie Polskim. Rada ponadto domagała się przejęcia we władanie m.in. szkolnictwa.
Zastępcą przewodniczącego rady (marszałka wielkiego koronnego) był Józef MikołowskiPomorski późniejszy członek Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu i ministerkierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rada zakończyła
działalność 25 sierpnia 1917 roku. Następcą rady były w kolejności: Komisja Przejściowa
Tymczasowej Rady Stanu (28.08.1917-11.09.1917), Rada Regencyjna Królestwa Polskiego
(12.09.1917-14.11.1918), Regent Królestwa Polskiego – Józef Piłsudski (14.11.191822.11.1918).
Szef administracji przy „Jenerał-Gubernatorstwie Warszawskim” von Kires, na mocy
rozporządzeń Głównodowodzącego na Wschodzie jak i „Jenerała-Gubernatora” wydawał
kolejne, w szczególności501:
- zabraniał dokonywania operacji w handlu przy pomocy rubla jak i wymiany rubla
(rozporządzenie z 21 kwietnia 1917 roku),
GłL 1916, Nr 309, s. 2.
ZLub 1916, Nr 619, s. 3.
500
GLudowa 1917, Nr 4, s. 3-5.
501
Urzędowy dodatek do Tomaszowskiej Gazety Urzędowej, 1917, Nr 3, poz. 14.
498
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- ….
28 kwietnia 1917 roku generał-gubernator von Beseler wydał rozporządzenie dotyczące
zakładania i użytkowania własnych urządzeń telegraficznych i telefonicznych, w którym
określił, że prawo do zakładania i użytkowania tych urządzeń w Generał-Gubernatorstwie
Warszawskim miały tylko: niemiecki zarząd poczt i telegrafów, niemieckie koleje wojskowe,
niemieckie władze wojskowe i cywilne. Gminy, towarzystwa i „pojedyncze osoby” musiały
posiadać zezwolenie na korzystanie z tych urządzeń od generał-gubernatora502.
30 kwietnia 1917 roku Cesarsko-Niemiecki Zarząd Poczt i Telegrafów poinformował, że
z dniem 1 maja 1917 roku otwiera się prywatne połączenie telegraficzne pomiędzy Austrią,
Węgrami, Bośnią-Hercegowiną, Wojskowym Jenerał-Gubernatorstwem Lubelskim i
zarządzanymi przez Austro-Węgry obszarami Serbii i Czarnogóry503.
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego została ustanowiona patentem z 12 września 1917
roku w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim (podpisanym przez hrabiego
Szeptyckiego i generał-gubernatora Hansa von Beslera)504. Rada Regencyjna dekretem z dnia
3 stycznia 1918 roku o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim
dokonała pierwszej organizacji tych władz w nowej sytuacji kraju505.
15 listopada 1917 roku przy C. i K. Posterunku Żandarmerii Polowej w Grabowcu
urządzona została stacja psów policyjnych. Z informacji o utworzeniu tej stacji czytamy: „Psy
policyjne używać można bardzo skutecznie do wykrycia wszystkich większych zbrodni, jako
to: napadów rabunkowych, morderstw, kradzieży podpaleń, itp. jednakże pod tym warunkiem,
że pies policyjny rychło sprowadzony zostanie na miejsce wypadku i, że w tem miejscu gdzie
się znajdował zbrodniarz inne osoby nie chodziły.Wzywa się przeto ludność a zwłaszcza
wójtów i sołtysów, aby w razie wyżej wyszczególnionych zbrodni bezzwłocznie zawiadamiały
c. i k. Posterunek Żandarmeryi w Grabowcu i zarządzili co należy, aby nie zatarto śladów
zbrodniarza.” 506.
W pierwszym półroczu 1918 roku, w wyniku działań Straży Kresowej, która
sfinansowała działalność czterech instruktorów budowlanych (na terenie powiatów:
hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, biłgorajskiego) powstały
spółki budowlane (jedna powstała w Hrubieszowie) w celu odbudowy zniszczeń wojennych507.
Sejmik powiatu hrubieszowskiego (-1918-) składał się z przedstawicieli trzech grup, tj.
grupy gmin wiejskich, grupy miast i grupy najwyżej opodatkowanych508. Przedstawiciele grupy
gmin wiejskich: gm. Białopole – Jan Kowalski (zam. Kurmanów, gm. Białopole), Dziekanów
i Moniatycze – Franciszek Bakala (zam. Wojsławice, gm. Moniatycze), Grabowiec – Kajetan
Gruszko, s. Marcina (zam. Ornatowice, gm. Grabowiec), Horodło – Jan Jakimczuk (zam.
Horodło), Jarosławiec – Antoni Swatowski (zam. Bokinia, gm. Jarosławiec),
Kryłów i Mieniany – Jan Szamatula (zam. Maików, gm. Kryłów), Miączyn – Michał Wilk
(zam. Stanisławka, gm. Miączyn), Miętkie i Mircze – Jan Błaszczuk (zam. Kol. Wiszniów, gm.
Mircze), Mołodiatycze i Werbkowice – Władysław Mazurek (zam. Majdan Wielki, gm.
Mołodiatycze). Przedstawiciele grupy miejskiej: miasto Dubienka – ks. Łukasz Zezuliński
(zam. Dubienka), Jan Witkowski (zam. Dubienka), miasto Hrubieszów – ks. dziekan Melchior
Juściński (wszyscy zam. w Hrubieszowie), Jan Lipnicki, Leon Bojarczuk, Berko Rozenberg,
Mendel Sztych. Przedstawiciele grupy najwyżej opodatkowanych Kazimierz Rulikowski (zam.
Szychowice, gm. Kryłów), Stanisław Skomorowski (zam. Skomorochy, gm. Grabowiec),
Urzędowy dodatek do Tomaszowskiej Gazety Urzędowej, 1917, Nr 6, poz. 30.
Urzędowy dodatek do Tomaszowskiej Gazety Urzędowej, 1917, Nr 4, poz. 18.
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Niniejszy patent.
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Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, Nr 1, poz. 1.
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Stanisław Piotrowski (zam. Łasków, gm. Mircze), Józef Lachman (zam. Zawalów, gm.
Miączyn), Jan Bielski (zam. Trzeszczany, gm. Mołodiatycze), Seweryn Kiełczewski (zam.
Wiszniów, gm. Mircze), Henryk Weychert (zam. Szystowice, gm. Grabowiec), Wojciech
Łobaczewski (zam. Peresołowice, gm. Mołodiatycze).
1 czerwca 1918 roku powstaje Królewsko-Polski Sąd Okręgowy w Zamościu wraz z
jedenastoma sądami pokoju (Reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 15 maja
1918 r. w przedmiocie utworzenia Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu,
Przepisy wykonawcze – Rady Ministrów – z dnia 30 kwietnia 1918 r. do Reskryptu Rady
Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Królewsko-Polskiego Sądu
Okręgowego w Zamościu)509. Jednym z nich był Sąd Pokoju w Grabowcu, który obejmował
gminy Grabowiec, Jarosławiec, Miączyn, Mołodiatycze, Uchanie510. Z dniem otwarcia sądu
okręgowego na jego etaty przeszli wszyscy sędziowie sądów pokoju wraz z kancelariami, w
szczególności sądu w Grabowcu511. Sąd Pokoju w Grabowcu funkcjonował co najmniej do
1925 roku512. Królewsko-Polski Sąd Okręgowy w Zamościu obejmował powiaty zamojski,
biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski (pkt 2 rekryptu)513.
9 lutego 1918 roku Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgry (wraz z sojusznikami
Królestwem Bułgarii i Imperium Osmańskim) podpisały traktat z Ukraińską Republiką Ludową
(nie mylić z traktatem brzeskim z 3 marca) na mocy, którego obiecano przekazać Ukrainie
ziemię chełmską oraz część Podlasia. Wywołało to wielkie protesty w cesarstwach jak i w
Królestwie Polskim. Protestowały różne grupy zawodowe, w szczególności nauczyciele (patrz:
Monografia Zespołu szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu). Cesarstwa wycofały się z
tego pomysłu.
Ważnym dziełem Rady Regencyjnej było ogłoszenie 7 października 1918 roku
niepodległości Polski. Rada powołała Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w
Lublinie – rząd Ignacego Daszyńskiego. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała
władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, a 14 listopada także władzę cywilną.
W 1918 roku w Grabowcu było 15 prenumeratorów tygodnika ilustrowanego: Gazeta
Ludowa, wśród nich Marcin Gruszka514.
Kółka rolnicze w Grabowcu, Ornatowicach i Majdanie Tuczępskim wchodziły (w
okresie-1918-1920-) w skład Okręgowego Związku Kółek Rolniczych w Hrubieszowie
(należącego w 1920 do Związku Kółek Rolniczych Województwa Lubelskiego i Wołynia),
którego przewodniczącym zarządu był Józef Zarek (-1920-) – administrator majątku
Siedlisko515.
2.31. Grabowiec w Republice Polskiej – 22 listopada 1918
22 listopada 1918 roku Tymczasowy Naczelnik Państwa (od 22 listopada 1918 roku)
Józef Piłsudski zmienił nazwę państwa z Królestwa Polskiego na Republikę Polską.
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej urzędował w Lublinie, od 6 do 11 listopada
1918 roku.
W Hrubieszowie funkcjonował „Komisarjat Ludowy powiatu Hrubieszowskiego”,
którym kierował komisarz ludowy (-1918-19 luty 1919), następnie „Komisarjat Rządowy w
Hrubieszowie” (-27 marca 1919-)516.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, Nr 5, poz. 11 i 12.
IWL 1925, s. 156-157; KPZA 1918, Nr 5-6, s. 87.
511
KPZA 1918, Nr 5-6, s. 88.
512
IWL 1925, s. 156-157.
513
KPZA 1918, Nr 3-4, s. 33.
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GLudowa 1918, Nr 32, s. 10.
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SZKR 1918, s. 26-27; SZKR 1920, s. 35-36.
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1 marca 1919 roku Ministerstwo Robót Publicznych powołało do życia Wydział
Odbudowy wraz z inspektorem na Ziemię Lubelską z siedzibą w Lublinie, który obejmował
powiaty; chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, puławski, zamojski, lubelski517.
2.32. Grabowiec w II Rzeczypospolitej (II Rzeczpospolita) – 11 listopada 1918 (data
symboliczna)
Data symboliczna. Dopiero 23 kwietnia 1937 Sejm przyjął ustawę ustanawiającą 11
listopada Świętem Niepodległości (dlatego też taka zmiana w chronologii z 22 listopada).
Grabowiec w powiecie hrubieszowskim województwa lubelskiego, 2 sierpnia 1919
Ustawą tymczasową z dnia 2 sierpnia 1919 roku o organizacji władz administracyjnych
II instancji powstało województwo lubelskie. Województwo lubelskie podzielono na 19
powiatów, w tym m.in. hrubieszowski, tomaszowski, zamojski518.
Pod koniec 1919 roku określono stan liczbowy mieszkańców gminy Grabowiec pod
względem wyznania, statystkę podpisał wójt gminy Grabowiec Jan Ciszewski519.
Tabela 1 – Gmina Grabowiec. Sumaryczny wykaz ludności (oryginalny tytuł zestawienia),
1919.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa miejscowości
Grabowiec osada
Góra Grabowiec
Bronisławka
Henrykówka
Dańczypol
Grabowczyk
Ornatowice
Szystowice
Skibice
Białowody
Hołużne /Hołużno/
Czechówka
Tuczępy520
Wólka Tuczępska
Trościanka
Majdan Tuczępski
Osiczyna
Wysokie
Wolica Uchańska

Katolików
1059
743
126
40
220
199
388
330
248
311
224
234
434
207
266
427
401
167
193

Liczba ludności
Prawosławnych
95
36

25
2
50
7
32
21

44
15

1
64

517

WiadLub 1919, Nr 5, s. 144.
Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, Nr 65 poz. 395; Wróblewski Dok, s. 315.
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AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
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9
6

6
5
7
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6
8
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Lp.
20
21
22
23
24
25

Nazwa miejscowości
Skomorochy Wielkie
Skomorochy Małe
Szczelatyn
Żurawlów
Dworzysko
Siedlisko folwark
Razem

Katolików
246
288
86
180
183
119
7319

Liczba ludności
Prawosławnych

Izraelitów
5

10
12
10
521

412
9893522

7
2162

W tym okresie Grabowiec był określany, jako osada miejska. Osady miejskie istniały
jedynie w byłym Królestwie Polskim i oznaczały „miejscowości o charakterze miasteczkowym,
mające pewną odrębność administracyjną, nie posiadające jednak ustroju miast i stanowiące
ogniwo między miastami a wsiami”523.
Grabowiec leżał w województwie lubelskim, które wchodziło w skład Centralnego
Terytorium Polski (razem z województwami: miasta stołecznego Warszawy, warszawskim,
kieleckim, łódzkim, białostockim)524.
Wojewodą lubelskim był m.in.
-

Stanisław Moskalewski525 (-01.07.1922-1923-),
Antoni Remiszewski526 (-1928-wrzesień 1930),
Bolesław J. Świdziński527 (ok. październik 1930-1932-; biogram w GSB),
dr J.B. Rożniecki528 (-12.02.1934-07.03.1936-),

a wicewojewodą
-

dr Stanisław Bryła529 (-1924-),
Woskowicz530 (-1930-),
Karasiński531 (-1930-),
Władysław Długocki532 (-1931-1936-).
Do powiatu hrubieszowskiego należały gminy:
1. Białopole (pow. 101,14 km2),
2. Dołhobyczów (pow. 97,73 km2, która około 1922 roku weszła w skład powiatu

W piśmie 431.
W piśmie 9912.
523
KAP 1926/27, s. 92, 1105.
524
Według podziału administracyjnego obowiązującego 01.01.1926 roku
525
ZTom 1922, Nr 2, s. 34; ZTom 1923, Nr 4(28), dodatek; AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/660, k. 390.
526
Podlasiak 1930, Nr 39, s. 3; LDW 1928, Nr 42, poz. 422, s. 992.
527
LDW 1931, Nr 2, poz. 15, s. 20; LDW 1932, Nr. 4, poz. 28, s. 86; Podlasiak 1930, Nr 39, s. 3;
528
LDW 1934, Nr 1, poz. 1, s. 2; LDW 1935, Nr 33, poz. 224, s. 650; Protokół posiedzenia Lubelskiej Rady
Wojewódzkiej odbytego w dniu 7 marca 1936, s. 41; Protokół posiedzenia Lubelskiej Rady Wojewódzkiej
odbytego w dniu 12 lutego 1934, s. 58.
529
GłL 1924, Nr 294, s. 7.
530
Podlasiak 1930, Nr 39, s. 3.
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Podlasiak 1930, Nr 39, s. 3.
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tomaszowskiego),
3. Dziekanów (pow. 73,20 km2, która około 1922 roku stała się częścią gminy
Hrubieszów),
4. Grabowiec (pow. 117,43 km2),
5. Horodło (pow. 161,63 km2),
6. Jarosławiec (pow. 105,78 km2),
7. Kryłów (pow. 107,56 km2),
8. Miączyn (pow. 115,17 km2),
9. Mieniany (pow. 78,54 km2),
10. Miętkie (pow. 88,68 km2),
11. Mircze (pow. 79,82 km2),
12. Mołodiatycze (pow. 104,07 km2),
13. Moniatycze (pow. 98,73 km2),
14. Werbkowice (pow. 117,46 km2)533.
W powyższym wykazie brakuje gmin miejskich.
Granice Polski zostały ustalone według Traktatu Wersalskiego z Niemcami z 28 czerwca
1919 r., postanowień Rady Ambasadorów w Paryżu z 28 lipca 1920 r. i według układów w
Rydze z R.S.F.R.S. w październiku 1920 r.
W listopadzie 1919 roku apteka w Grabowcu podała ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza
starszego534.
27 sierpnia 1920 roku 1. Armia Konna Siemiona Budionnego z linii Koniuchy-KomarówCzartowiec wyruszyła na Krasnystaw i Hrubieszów. Mniejsza grupa wojsk przecięła linię
kolejową między Miączynem a Zawalowem i opanowała Grabowiec535.
28 sierpnia 1920 roku 2. Dywizja Piechoty Legionów walczy niepomyślnie w okolicach
Grabowca, który przechodzi z rąk do rąk536.
29 sierpnia 2. Dywizja Piechoty Legionów ruszyła na odbicie Grabowca537.
30 sierpnia 1920 roku 14. Dywizja Kawalerii z oblężenia Zamościa została skierowana,
przez Budionnego, na Grabowiec, w tym samym czasie 11. Dywizja Kawalerii uderzała na
Komarów, gdzie 31 sierpnia armia Budionnego została pokonana538.
30 sierpnia 1920 roku nowy dowódca 3. Armii gen. Sikorski wydaje rozkazy na 31
sierpnia m.in. pułkownikowi Michałowi Żymierskiemu dowódcy 2. Dywizji Piechoty
Legionów, który ma uderzać z Grabowca na Miączyn, likwidując punkty oporu i kontynuować
marsz w kierunku Malic539.
Według komunikatu naczelnego dowództwa Wojska Polskiego z 31 sierpnia 1920 roku
wiadomo, że 30 sierpnia 1920 roku armia Budionnego oblegała Zamość. Jedna kolumna tej
armii (patrz wyżej 14. Dywizja) posuwająca się w kierunku Grabowca, w krwawych walce
została, przez 2. Dywizję Legionów, zepchnięta na południe540.
533
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1 września 1920 roku Siemion Budionny rozkazał generalny odwrót swej armii na
wschód. 6 września Lubelszczyzna była wolna od Rosjan541.
Leopold Jezierski w artykule zamieszczonym w Gazecie Świątecznej w 1920 roku tak
opisał Grabowiec: … „Grabowiec to ładne miasteczko; nieszczęściem jego jest tylko błoto,
którego w czasie roztopów bywa po uszy, no i żydzi, którzy obsiedli jak kawki dzielnicę
rynkową. Chrześcijanie z wyjątkiem kilku rzemieślników zajmują się jedynie rolnictwem; poza
tem przemysł, handel, rzemiosła, wszystko w rękach żydów. A dobrze im tu się dzieje, bo targi
i jarmarki dość liczne odbywają się co poniedziałek. …542.
Większość firm w Grabowcu i okolicy w latach dwudziestych XX wieku była
zarejestrowana w sądzie543.
W 1921 roku gmina Grabowiec jest jedną z 281 jednostek administracyjnych
województwa lubelskiego544. Grabowiec545 jest jedną z 8085 miejscowości województwa
lubelskiego546.
14 maja 1921 roku Sejmik Zamojski rozpoczął akcję pomocy dla „Górnoślązaków”.
Zwrócono się do rad miejskich, gminny, burmistrzów, wójtów, sołtysów, proboszczów,
obywateli, nauczycieli, sekretarzy, aby tworzyli komitety, które zajmowałyby się zbiórka
pieniędzy547.
W 1921 roku żołnierze wojska polskiego otrzymują tytuły bezpłatnego nadania ziemi w
oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 grudnia 1920 roku o nadaniu ziemi
żołnierzom Wojska Polskiego548.
W nocy z 24 na 25 lipca 1921 roku w Grabowiec-Górze wybuchł pożar, w którym zginęła
sześcioletnia dziewczynka Janina Wojczak549.
30 września 1921 roku w skład gminy wchodziły 43 miejscowości (wsi, folwarków,
kolonii, osad miejskich)550.
30 września 1921 roku w gminie Grabowiec było 1195 budynków mieszkalnych i 28 z
przeznaczeniem na cele mieszkalne, 9194 mieszkańców (w tym 4436 mężczyzn, 4758 kobiet).
6681 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 691 prawosławnego, 1820
mojżeszowego, 2 greckokatolickiego. 7347 mieszkańców było narodowości polskiej, 135
rusińskiej, 1700 żydowskiej, 6 białoruskiej, 3 rosyjskiej, 2 bułgarskiej, 1 litwińskiej551. Było
ponadto 2328 koni, 2908 bydła rogatego, 49 owiec, 2037 trzody chlewnej552.
30 września 1921 roku osada miejska Grabowiec leżała w gminie Grabowiec i miała 339
budynków mieszkalnych oraz jeden z przeznaczeniem na cele mieszkalne, w których mieszkało
2750 osób (1309 mężczyzn, 1441 kobiet). 820 mieszkańców było wyznania
Wyszczelski Lech, „Niemen 1920”, Warszawa, 2008, s. 48-49.
Gśw 1924, Nr 2269, s. 3.
543
KAP 1926/27, s. 1105.
544
Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku: mieszkania ludność
stosunki zawodowe tablice państwowe; Le Premier Recensement Général de la République Polonaise du 30
septembre 1921: logements population professions tableaux relatifs á la pologne entiére; Warszawa, 1927, cześć
I, s. 5.
545
Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku: mieszkania ludność
stosunki zawodowe tablice państwowe; Le Premier Recensement Général de la République Polonaise du 30
septembre 1921: logements population professions tableaux relatifs á la pologne entiére; Warszawa, 1927, cześć
I, s. 5.
546
W tym 54 miejscowości niezamieszkałych.
547
ZZam 1921, Nr 11, s. 3.
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Dz.U. 1921, Nr 4, poz. 18.
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GłL 1921, Nr 204, s. 3.
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SMRP 1921 T4, s. 30.
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SMRP 1921 T4, s. 30.
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Krzywicki Ludwik (1859-1941), „Spis ludności i zwierząt gospodarskich z dnia 30 września 1921 roku; wyniki
tymczasowe”, Warszawa, 1923, s.28.
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rzymskokatolickiego a 209 prawosławnego a 1721 mojżeszowego. 1030 mieszkańców było
narodowości polskiej, 41 rusińskiej, 1676 żydowskiej i 3 innej553.

Odcisk 8 – Rok 1921. Odcisk pieczęci urzędowej urzędnika Wydziału Hipotecznego powiatu
hrubieszowskiego (ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka).
Na początku lat dwudziestych XX wieku do Polski przybywali repatrianci. Na terenie
powiatu hrubieszowskiego w okresie 01.06.1921-31.12.1922 repatrianci stanowili 7,8% w
stosunku do ogółu mieszkańców według stanu z dnia 30.09.1921 roku554.
24 grudnia 1921 roku powstał Komitet Pomocy Powracajacym z Rosji w Zamościu, w
skałd którego weszli m.in. Kuncewiczowa (prezes, dyrektor Seminarium Żeńskiego w
Zamościu), A. Krauze (starosta zamojski), Kosmalski (burmistrz miasta Zamościa). Komitet
m.in. uruchomił kuchnię i herbaciarnię na stacji Zawada555.

Odcisk 9 – Rok 1922, 16 lutego. Odcisk pieczęci Powiatowej Komendy Uzupełnień w
Hrubieszowie (ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka).
11 marca 1922 zostało oficjalne zarejestrowane (działało już w roku poprzednim)
Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tarbut”, które prowadziło ochronki,
szkoły elementarne i zawodowe oraz oświatę wśród dorosłych. W drugiej połowie lat

553

SMRP 1921 T4, s. 30.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia, „Wyniki spisu dzieci z czerwca 1926 roku w zastosowaniu do
badania potrzeb szkolnictwa powszechnego”, Warszawa, 1928, s. 33.
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ZZam 1922, Nr 13, s. 4.
554

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

84

Grabowiec na przestrzeni dziejów

dwudziestych XX wieku powstał oddział tego stowarzyszenia w Grabowcu556.
Od 1922 roku działało w Grabowcu Koło Młodzieży Wiejskiej. 27 grudnia 1922 roku
dwanaście kół z powiatu hrubieszowskiego (m.in. z Zawalowa, Hostynnego, Trzeszczan,
Horodła) zostało zorganizowanych w Okręgowy Związek Kół Młodzieży Wiejskiej.
Działalność koła w Grabowcu jak i w Trzeszczach wyróżniała się na tle pozostałych kół557.
W 1922 roku prężnie działało Kółko Rolnicze w Grabowcu wchodzące w skład Związku
Kółek Rolniczych Województwa Lubelskiego (kółko zostało pochwalone, mimo że nie było w
wykazie kół, koła w Grabowcu)558.
Ułani 2. Pułku Strzelców Konnych stacjonującego w Hrubieszowie przyjeżdżali do
Grabowca na wypas koni559.

Zdjęcie 6 – Rok 1922 (około). Grabowiec. Występ orkiestry 2. Pułku Strzelców Konnych z
garnizonu w Hrubieszowie. Skróty pułku „2 SK” widnieją na „proporczykach” przy trąbkach
(zdjęcie wykonano w okresie październik 1920-1935; w październiku 1920 roku przeniesiono
jednostkę z Chełma do Hrubieszowa a w 1935 roku zmieniono rodzaj noszonych rogatywek;
zdjęcie ze zbiorów Mirosława Bednarczyka; informacja Ryszarda Karczmarczuka).

Doroszewski Jerzy, „Życie oświatowe wśród mniejszości narodowych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939”
w - Rocznik Lubelski R. 31/32 (1989-1990) - Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie, Lublin,
1992, s. 186-187.
557
SZKR 1922, s. 63.
558
SZKR 1921, s. 174; SZKR 1923, s. 62.
559
Informacja Ryszarda Karczmarczuka.
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Zdjęcie 7 – Rok 1922, 13 lipca (prawdopodobnie). Orkiestra 34. Pułku Piechoty (zdjęcie ze
zbiorów Mariana Sawińca, przekazane przez Marka Gąskę). Zdjęcie wykonano na tle pomnika
(poza Grabowcem, prawdopodobnie w Białej Podlaskiej).
18 grudnia 1922 roku wpisano do Rejestru Handlowego (dział A) Sądu Okręgowego w
Zamościu firmę: młyn parowy Dawida Lichta i Szulima Wajnryba. Firma powstała w 1913
roku. Właścicielami firmy byli mieszkańcy Grabowca: Szulim Wajnryb (60%) i Dawid Licht
(40%). W 1922 roku kapitał firmy wynosił 24000 złotych (51840 marek polskich)560.
26 stycznia 1923 roku wpisano do Rejestru Handlowego (dział A) Sądu Okręgowego w
Zamościu firmę „Majer Ruwin Bursztyn, skład apteczny” w Grabowcu561.
25 października 1923 roku wpisano do Rejestru Handlowego (dział B) Sądu Okręgowego
w Zamościu następujące firmy z Grabowca: „Sprzedaż mięsa” (właściciel Jenta Pach), „Handel
towarów łokciowych” (Rywka Borensztajn), „Handel towarów łokciowych” (Brucha Wald)562.
15 maja 1923 roku w gminie Grabowiec „szalała burza”. We wsi Tuczępy podczas ulewy
zalane zostały budynki mieszkalne i zabudowania gospodarskie Jana Połcia, Wiktorii Sitarz,
Antoniego Daniluka (na wysokość 1,5m). Uszkodzone drogi i mosty we wsi Tuczępy zostały
zabezpieczone przez policję do czasu naprawy. Natomiast we wsi Żurawlów spalił się, od
pioruna, dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze Antoniego Grzyba. W Skomorochach
Małych spaliły się, od pioruna, zabudowania gospodarcze Józefa Prystupy563.

ZZam 1923, Nr 29, s. 3 (źródło wskazał Dariusz Pawłoś).
ZZam 1923, Nr 6, s. 7.
562
ZZam 1923, Nr 29, s. 3 (źródło wskazał Dariusz Pawłoś).
563
GłL 1923, Nr 137, s. 4.
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Zdjęcie 8 – Rok 1923, 24 czerwca. Oddział strażaków (zdjęcie z kroniki gminy Grabowiec a
udostępnione przez Mieczysława Zawalskiego).
16 lipca 1923 roku odbył się uroczysty pogrzeb posterunkowego Państwowej Policji Jana
Kowalczyka, który zginął we folwarku Tuczępy (parz informacje o Tuczępach). Kondukt
pogrzebowy prowadził ks. Andrzej Borsukiewicz, proboszcz miejscowej parafii w asyście
czterech proboszczy sąsiednich parafii. Orkiestra Państwowej Policji „żegnała marszem
pogrzebowym kolegę”. „Za orszakiem pogrzebowym postępowały tłumy publiczności”. Nad
grobem przemawiali w serdecznych słowach ks. Andrzej Borsukiewicz, komendant IV Okręgu
Policji Państwowej Galera, starosta hrubieszowski Bolesław Zamościk564.
Rada Gminy Grabowiec na specjalnym posiedzeniu asygnowała 1,5 mln marek polskich
na pokrycie kosztów pogrzebu oraz powołała komitet, który ma opiekować się wychowaniem
i wykształceniem trzech sierot pozostałych po śp. Posterunkowym Janie Kowalczyku565.
W lutym 1924 roku w Grabowcu było koło Komunistycznej Partii Polski, do którego
należało 14 członków. Było to jedno z 10 kół w okręgu lubelskim, do których łącznie należało
96 członków566.
W 1924 roku kilku mieszkańców Skomoroch Małych i Wolicy Uchańskiej dokonywali,
z bronią w ręku, kradzieży gęsi w gminie Grabowiec567.

GłL 1923, Nr 194, s. 6.
GłL 1923, Nr 194, s. 6.
566
Horoch, Emil (1941-), „Komunistyczna Partia Polski w województwie lubelskim w latach 1918-1938”, Lublin,
1993, s. 57.
567
GłL 1924, Nr 10, s. 3.
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Zdjęcie 9 – Rok 1924, 11 maja. Orkiestra 34. Pułku Piechoty (zdjęcie ze zbiorów Mariana
Sawińca, przekazane przez Marka Gąskę).

Zdjęcie 10 – Rok 1924 (około). Pluton żołnierzy zapewne 34. Pułku Piechoty. Pluton jest
wyposażony w dwa karabiny maszynowe CKM MAXIM 08 (zdjęcie ze zbiorów Mariana
Sawińca, przekazane przez Marka Gąskę; opis zdjęcia Ryszard Karczmarczuk).
W 1924 roku w województwie lubelskim było 136 aptek publicznych, w tym 77
normalnych, 56 wiejskich, 3 filialnych568. Nie było aptek zakładowych i Kas Chorych. Na jedna
568

Spis L 1924/25, s. 55.
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aptekę przypadało 15335 mieszkańców. W powiecie hrubieszowskim było 7 aptek (5 normalne
i 2 wiejskie; przypadało 14800 mieszkańców na aptekę)569. Wspomnieć należy także o powiecie
zamojskim, gdzie było 8 aptek (4 normalne, 4 wiejskie; przypadało 16110 mieszkańców na
aptekę)570.
Urząd Gminy Grabowiec posiadał w tym czasie pieczęć urzędową z napisem w otoku
„URZĄD GMINY GRABOWIEC, POW.HRUBIESZÓW” i orłem w koronie po środku.
Wg stanu na 1 stycznia 1925 roku poczta znajdowała się w Hrubieszowie a stacja
kolejowa w Miączynie571.
25 stycznia 1925 roku otwarto Urząd Pocztowo-Telegraficzny w Grabowcu (w pełnym
zakresie). Nowy urząd został połączony z siecią pocztową „ambulansem pocztowym” na trasie
Lublin-Włodzimierz572.
4 listopada 1925 roku uruchomiono w Grabowcu centralę telefoniczną do wymiany
telegramów i rozmów międzymiastowych573.
Wg stanu na 1 grudnia 1925 roku urząd pocztowy dla miejscowości gminy był w
Grabowcu a najbliższa stacja kolejowa w Miączynie574. Najbliższy telegraf i telefon był w
Hrubieszowie575.
W Grabowcu działał młyn motorowy576 (-1925-1926-), parowy577 (-1928-1930-).
Spadkobiercą młyna był m.in. D. Licht (-1926-1930-)578.
W 1925 roku Zarząd Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Hrubieszowie na podstawie
porozumienia zawartego w 1925 roku z władzami samorządowymi utworzył Gminną
Bibliotekę w Grabowcu (a także inne gminne biblioteki publiczne w powiecie hrubieszowskim:
w Białopolu, Strzyżowie, Kryłowie i Uchaniach)579.
W 1925 roku mieszkańcy Grabowca mieli możliwość korzystania m.in. z normalnej linii
kolejowej Zawada-Włodzimierz Wołyński przez Zamość, Hrubieszów, Uściłóg i wąskotorowej
linii kolejowej Uściług-Uhnów przez Horodło, Szpikołosy, Hrubieszów, Gozdów,
Werbkowice, Turkowice, Tuczapy z odnogami Gozdów-Wojsławice (przez Leopoldów,
Mojsławice, Teratyn, Uchanie), Szpikołosy-Matcze (przez Kopytów). Ponadto mogli korzystać
m.in. z państwowej drogi kołowej (gruntowej, w budowie) – tzw. Wołyńskiej: Zamość-Korzec
przez Hrubieszów, Uściług i z powiatowej drogi kołowej Zamość-Skierbieszów (w budowie).
Należy wiedzieć, że drogi to jedno a środki lokomocji to drugie. Firma „Feliks Kaim”
obsługiwała stała linię autobusową na trasie Lublin-Zamość przez Piaski-Krasnystaw-Izbicę
(autobus Beriet z 25 miejscami, wyjazd z Zamościa o 11 i 18, a z Lublina o 8 i 15)580.
W Grabowcu mieścił się Posterunek Policji Państwowej dla wsi i gminy Grabowiec (Apteki normalne w: Hrubieszowie (dwie: ss. A. Duchäteau; Apoloniusz Duchäteau), Uchaniach (Ss. S.
Jurkiewicza), Kryłowie (Jerzego Grzegorza Dziemskiego); wiejskie w: Dubience (Ss. S. Czajkowskiego), w
Horodle (Ss. I. M. Trzaskowskiego), Grabowcu; Spis L 1924/25, s. 57.
570
Normalne w: Zamościu (trzy: Abrama Stern, Hersza Cwirn – Nowa Osada; Ss. Z. Kłosowskiego; Mariana
Suchańskiego), Szczebrzeszynie (Jana Szczygłowskiego); wiejskie w: Skierbieszowie (Piotra Łotuszyńskiego),
Frampolu (Stanisława Bohdanowicza), Krasnobrodzie (Ss. I. Niedzielskiego), Zwierzyńcu (Janiny Gulińskiej);
Spis L 1924/25, s. 62-63.
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1925-)581.
W 1925 w województwie lubelskim było 97 żydowskich gmin wyznaniowych. W
powiecie hrubieszowskim było 5 takich gmin: Dubienka, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów,
Uchanie582.
Według stanu na 1 stycznia 1926 roku w Grabowcu mieściła się agencja urzędu poczty,
gdzie znajdował się telefon międzymiastowy (nie było telegrafu)583.
Warto byłoby znaleźć dawnych mieszkańców gminy Grabowiec będących członkami
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej (-1926-).
11 marca 1927 powstało Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Jabne”,
które miało charakter wyznaniowy i upowszechniało język hebrajski i przedmioty judaistyczne.
Stowarzyszenie miało ścisły związek ze stronnictwem Mizrachi. Oddział tego stowarzyszenia
powstał w Grabowcu na początku lat 30-tych XX wieku584.
21 czerwca 1927 roku odbyły się wybory do Rady Gminnej w Grabowcu. Do walki
stanęły dwie listy wyborcze: polska i żydowska. Zwyciężyła lista polska, na którą głosowali
także Rusini. Lista polska uzyskała 1426 głosów a żydowska 719. Przebieg wyborów był
spokojny585.
W nocy z 5 na 6 listopada 1927 roku w Grabowcu, w związku z rocznicą Rewolucji
Październikowej, został wywieszony transparent, trzy odezwy Komunistycznej Partii Polski i
jedna Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej586.
W 1927 roku, według artykułu zamieszczonego w Gazecie Świątecznej, mieszkańcy
gminy Grabowiec życzyli by sobie, żeby wójt z urzędem gminy i radą gminną zajęli się
porządkiem w miasteczku Grabowcu i uporządkowaniem dróg w gminie. „...toż na drodze do
Grabowca można kark skręcić, takie tam wyrwy i doły! W miasteczku zaś błoto tak okropne,
że ludzie więzną w niem z wozami. Przecież gmina zbiera od wielu lat targowe, a nawet bajory
nie pozasypywane. Czy gmina ma wyrównywać niedobory dochodem z targów? Tak być nie
powinno. Przecież ludzie okoliczni warci są tego, żeby mieli jaki-taki postój za te pieniądze, co
je na targach składają gminie. Niechże gmina Grabowiec o tem pomyśli!587.
Grabowiec był i jest siedzibą banku. Funckjonowały następujące banki: Bank Kupiecki
– Spółdzielnia z o.o. w Grabowcu (-1928-1930-), Bank Rzemieślników i Drobnych Kupców z
o.o. w Grabowcu (-1928-1930-)588.
10 września 1928 roku odbyła się w Grabowcu zamknięta kwesta uliczna na rzecz
organizacji syjonistycznej Keren Kajemet Leisrael (Żydowski Fundusz Narodowy), podczas
której zebrano 33,13 zł589.
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oraz Stacji Kolejowych, Upoważnionych do Wymiany Telegramów Prywatnych (wg stanu z dnia 1 stycznia 1926
r.), Warszawa, 1926, s. 46.
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Doroszewski Jerzy, „Życie oświatowe wśród mniejszości narodowych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939”,
Rocznik Lubelski R. 31/32 (1989-1990), Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie, Lublin, 1992, s.
188.
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IKCodz 1927, Nr 127, s. 8.
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Zdrojewski, s. 202.
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Odcisk 10 – Rok 1928. Odcisk pieczęci urzędowej Urzędu Gminy Grabowiec, pow.
hrubieszowski (ze zbiorów Lucyny Zawalskiej).
26 października 1928 roku Okręgowy Urząd Ziemski w Lublinie590 na podstawie art. 8,
9, 10 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i
organizacji urzędów i komisji ziemskich (DzU 1923, Nr 90, poz.706) oraz art. 256 ustawy z
dnia 28 grudnia 1925 o wykonaniu reformy rolnej (DzU Nr 1926, Nr 1, poz.1) zatwierdził
projekt parcelacji części dóbr Grabowiec – Miasto o obszarze 46,9426 ha stanowiących
własność Romana, Zofii i Józefa Tuszowskich oraz udzielił zezwolenia na przeniesienie tytułu
własności tych części na rzecz siedmiu nabywców za sumę ogólną 30701 zł591.
Wojewódzka Komisja do Walki z Alkoholizmem ustaliła na 1928 rok liczbę koncesji na
sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Grabowiec na 3, w tym 1 bez wyszynku i 2 z
wyszynkiem592.
13 grudnia 1928 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie w
Grabowcu: Wiejskie Kółko Myśliwskie593.
W 1929 roku w Atlasie pocztowo-komunikacyjnym Rzeczypospolitej Polskiej widnieje
urząd pocztowy w Grabowcu przy najbliższej trasie kolejowej Zawada-Włodzimierz594. W tym
też roku w Grabowcu odbywa się co tydzień jednodniowy targ595.

Podległy Ministrowi Reform Rolnych.
Na podstawie odpisu z odpisu orzeczenia.
592
LDW 1928, Nr 42, poz. 429, s. 1012.
593
LDW 1931, Nr 10, poz. 107, s. 164.
594
Atlas pocztowo-komunikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1929, Instytut Kartograficzny „Gea”, s.
24.
595
Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za Rok 1929, Lublin, kwiecień 1929, s. 91.
590
591
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Zdjęcie 11 – Rok 1929 (około). Grupa młodzieży (zdjęcie ze zbiorów Ireny Żukowskiej).
W pierwszym rzędzie od lewej siedzi: …
W drugim rzędzie od lewej siedzi: Irena Krawczuk (po mężu Sokołowska), n, n, Piotr
Świątecki.
W trzecim rzędzie od lewej siedzi/stoi: Aniela Świątecka (żona Piotra), n.
1 Maja 1929 roku świętowała grupa 100 osobowa w Grabowcu podczas uroczystej
akademii596.

Odcisk 11 – Rok 1929 (około). Odcisk pieczęci Stowarzyszenia Spożywców „Zachęta”.
W 1930 roku w Grabowcu była poczta i urząd telefoniczny a urząd telegraficzny
znajdował się w Hrubieszowie597.

Olszewski Edward, „manifestacje 1-majowe” w „Zamość: z przeszłości twierdzy i miasta”, Lublin, 1980, s.
295-296.
597
KAP 1930, s.521.
596
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Reprodukcja 1 – Rok 1930. Kartka „pocztowa”. 10. rocznica wyzwolenia Ojczyzny od najazdu
bolszewickiego (Wyd. Zakłady Graficzne Koziańskich w Warszawie; ze zbiorów Ryszarda
Karczmarczuka).
Przez pewien okres funkcjonowała „Rzeźnia Gminna w Grabowcu”, która miała swoją
pieczęć.

Odcisk 12 – Rok? Odcisk pieczęci Rzeźni Gminnej w Grabowcu (ze zbiorów Wiesława
Kulika).
W dniach 16-17 marca 1930 roku odbył się kurs strażacki dla oficerów OSP Grabowiec.
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Zdjęcie 12 – Rok 1930, 17 marca. Uczestnicy kursu dla oficerów OSP w Grabowcu.

Zdjęcie 13 – Rok 1930, 3 maja. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu (autor Leon
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Sokołowski, zdjęcie ze zbiorów Lucyny Boczkowskiej, opis zdjęcia Karol Chilewicz).
W drugim rzędzie od lewej: n, n, n, Piotr Otrocki (prawdopodobnie), Jan Łapiński
(kapelmistrz orkiestry, ze Świdnik), Michał Rybka.
W trzecim rzędzie drugi od lewej: prawdopodobnie Swatko.
W piątym rzędzie stoją od lewej: Aleksander Boczkowski (dziadek Krystyny Czausz z
Nowickich, z biblioteki gminnej), n, Jan Kontek.

Zdjęcie 14 – Rok 1930 (?; na odwrocie zdjęcia wpisano 1933 rok; na zdjęciu w oknie nie ma
kraty, na kolejnym zdjęciu krata jest). Grupa pracowników Urzędu Poczty i Telegrafu w
Grabowcu przed siedzibą tego urzędu. Na zdjęciu są także chłopcy, harcerze. Przy płocie stoi
urzędowy rower, z przymocowaną tabliczką z napisem „Dyrekcja Poczt …, T69” (zdjęcie ze
zbiorów Stanisława Sagana przekazane przez Damiana Szczukę; fotograf: Leon Sokołowski).

Zdjęcie 15 – Rok 1930, 16 czerwca. Siedziba Urzędu Poczty i Telegrafu w Grabowcu (zdjęcie
ze zbiorów Stanisława Sagana przekazane przez Damiana Szczukę; fotograf: Leon
Sokołowski). Budynek powstał, co najmniej, w 1927 roku (na kominie widnieje rok: 1927).
W 1931 roku w Grabowcu była ręczna centrala (z centralną baterią) pracująca w dni
powszechne w godz. 800-1200 i 1500-1800, w dni świąteczne 900-1100 i 1500-1600. W Grabowcu
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telefony posiadały instytucje: Urząd Gminy w Grabowcu (nr telefonu 2), Posterunek Policji
Państwowej w Grabowcu (nr 1) oraz osoby prywatne: Icek Lerner (względnie Lehner, kupiec
jaj, zam. przy ulicy Kościelnej 59; nr telef. 4), Stanisław Skomorowski (właściciel majątku
Skomorochy; z możliwością połączenia się z zarządem majątku Skomorochy; nr 6), Józef
Tuszowski (właściciel majątku Siedlisko; z możliwością połączenia się z zarządem majątku
Siedlisko; nr 5)598.
Koło Młodzieży Wiejskiej w Grabowcu urządziło 19 lutego 1931 roku kwestę, która dała
czystego zysku 15,73 zł599.
W 1931 roku komitet organizujący w Grabowcu akademię na cześć marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego, zebrane dobrowolne składki w wysokości 19 zł 30 gr, przesłał na konto
Ilustrowanego Kuryera Codziennego w Krakowie na rzecz budowy łodzi podwodnej
„Odpowiedź Treviranusowi” (do kwietnia 1931 roku zebrano łącznie 78877 zł i 61 gr)600.

Zdjęcie 16 – Lata 30-te XX wieku (prawdopodobnie). Panorama Grabowca (zdjęcie ze zbiorów
Celiny i Mariana Kołtunów).
Według stanu na 1 czerwca 1931 roku do powiatu hrubieszowskiego należały dwie gminy
miejskie: Dubienka (powierzchnia: 518,51 ha; ludność: 3608), Hrubieszów (2383,92; 13474) i
14 gmin wiejskich: Białopole (17085,60; 9330); Dołhobyczów (8893,92; 6502), Dziekanów
(7285; 5121), Grabowiec (6038,48; 10480), Horodło (13050,08; 10747), Kryłów (8924,68;
7470), Miączyn (8140,16; 6690), Mieniany (7573,16; 4627), Miętkie (z siedzibą w Sahryniu;
7922,88; 5453), Mircze (7488,80; 6186), Mołodiatycze (9403,52; 8154), Moniatycze (7022,40;
7256), Uchanie (8897,28; 9132), Werbkowice (11048,24; 8010)601.
W tym okresie hodowla ogierów była pod specjalnym nadzorem państwowym. Ogiery
podlegały przeglądom i wydawano odpowiednie dokumenty. Taki przegląd dla powiatu
hrubieszowskiego (w tym gminy Grabowiec) odbył się przykładowo 9 lipca 1931 roku w
Hrubieszowie602.
Spis abonentów Państwowych o Koncesjonowanych Sieci Telefonicznych w Polsce (z wyjątkiem m. st.
Warszawy) 1931/32 r., Warszawa, s. 133.
599
LDW 1931, Nr 20, s. 416.
600
IKCodz 1927, Nr 127, s. 8.
601
LDW 1931, Nr 17, poz. 170, s. 316.
602
LDW 1931, Nr 17, poz. 166, s. 312.
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13 września 1931 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu przeprowadziła kwestę
uliczną, która dała 6,80 zł czystego zysku603.

Zdjęcie 17 – Rok 1931 (około). Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu (zdjęcie ze zbiorów
Lucyny Boczkowskiej). W pierwszym rzędzie w środku siedzi Alojzy Spaltenstein (kierownik
szkoły w Grabowcu w latach 1924-1932).
Oprócz dwóch wcześniej wymienionych stowarzyszeń żydowskich istniało także
Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Freiheit”, które zajmowało się oświatą wśród dorosłych.
Towarzystwo było pod wpływami Poalej-Sjon - prawicy. Ogniwo organizacyjne towarzystwa
powstało w Grabowcu na początku lat 30-tych XX wieku604.
31 sierpnia 1931 roku odbyła się kwesta uliczna w Grabowcu na rzecz Stowarzyszenia
kulturalno-oświatowego „Freiheit”, która dała czystego zysku 14,83 zł605.

603

LDW 1931, Nr 23, s. 490.
Doroszewski Jerzy, „Życie oświatowe wśród mniejszości narodowych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939”,
Rocznik Lubelski R. 31/32 (1989-1990), Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie, Lublin, 1992, s.
188.
605
LDW 1931, Nr 22, s. 460.
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Zdjęcie 18 – Rok 1931 (około). Grupa dziewczynek (zdjęcie ze zbiorów Haliny Nowickiej).
W pierwszym rzędzie od lewej: Leokadia Czuper, Zofia Tałaj, Weronika Nowaczewska.
W drugim rzędzie od lewej: córka kierownika poczty oraz Wincentyna Paluch.
W trzecim rzędzie od lewej: Jadwiga Nowaczewska (po mężu Nowicka, rocznik 1921,
córka Grzegorza i Marii z Paulów, mama Hieronima Nowickiego), Stanisława Cybulska,
Leokadia Krawczuk.
10 września 1931 roku uchwałą ogólnego zgromadzenia gminnego gmina Grabowiec
weszła w skład Związku Międzykomunalnego dla budowy szkół powszechnych w powiecie
hrubieszowskim, którego statut wojewoda lubelski ogłosił 16 stycznia 1932 roku, W skład
związku weszły ponadto gminy: Białopole, Horodło, Uchanie, Kryłów, Moniatycze a także
miasto Dubienka i Hrubieszowski Powiatowy Związek Komunalny606.
8 października 1931 roku wojewoda lubelski ustalił w województwie liczbę punktów
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w szczególności w Grabowcu – dwa (liczba
mieszkańców 5150) i w Tuczępach (liczba mieszkańców 950) - jeden607.
6 grudnia 1931 roku zorganizowano zjazd Związku Sąsiedzkiego w Grabowcu, na który
przybyło około 120 członków z 8 kół. W skład prezydium związku, na 1932 rok, weszli:
Mackiewicz (Sołtysy Łanowe), Bronisław Paul, Alojzy Spaltenstein608.
9 grudnia 1931 roku powiat hrubieszowski liczył 129957 mieszkańców, w tym 63365
wyznania rzymskokatolickiego i ormiańskokatolickiego, 674 greckokatolickiego i obrządku
wschodniego kościoła katolickiego, 49128 prawosławnego, 419 ewangelickiego, 544 innego
chrześcijańskiego, 15785 mojżeszowego (oraz 7 bez wyznania i 35 nie podano wyznania).
Wśród ludności powiatu hrubieszowskiego 101394 mieszkańców używało języka polskiego,
jako ojczystego (w tym na wsi 88858 a w mieście 12536), 16214 języka ukraińskiego (16064,
150), 2852 języka ruskiego (2839, 13), 58 białoruskiego (57, 1), 412 rosyjskiego (374, 38), 22
czeskiego (22, 0), 3 litewskiego (3, 0), 365 niemieckiego (359, 6), 8209 żydowskiego (4043,
4166), 331 hebrajskiego (179, 152), 23 innego (22, 1); przy czym 74 osoby nie podało danych
(60, 14). W skład powiatu wchodziło 16 gmin, w tym dwie miejskie. W miastach mieszkało
17077 osób, a na wsi 112880. Rolnictwem zajmowało się 96544 mieszkańców powiatu (w tym
606

LDW 1932, Nr 4, poz. 28, s. 81-86.
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93804 na wsi, a 2740 w miastach); ogrodnictwem, rybołówstwem i leśnictwem odpowiednio
1123 (1011, 12); górnictwem i przemysłem 16132 (9796, 6336); handlem i ubezpieczeniem
7876 (3726, 4150); komunikacją i transportem 1851 (926, 925); służbą publiczną, kościołem,
organizacjami i instytucjami społecznymi 1668 (949, 719); szkolnictwem, oświatą i kulturą
1054 (699, 355); lecznictwem i higieną, utrzymaniem czystości, zakładami opieki społecznej
484 (198, 286); służbą domową 1080 (730, 350); pozostałymi działami 2145 (1041, 1104)609.
W 1932 roku również była poczta w Grabowcu a stacja kolejowa w Miączynie610.
W dniach 17-23 stycznia 1932 roku Związek Sąsiedzki przy pomocy Okręgowego
Związku Młodzieży Wiejskiej w Hrubieszowie zorganizował w Grabowcu kurs oświatowospołeczny. Kursu wysłuchało 78 słuchaczy z 11 kół młodzieży wiejskiej z gminy Grabowiec,
Miączyn, Mołodiatycze (m.in. z Tuczęp, Skomoroch Małych, Żurawlowa, Osiczyna, Świdnik).
Wykłady prowadzili: Spaltenstein (kier. szkoły powszechnej), Wójtowicz, Ohlówna, Szlonzak,
ks. Dolecki, Gałczyński, Paul, Czechowski (zapewne Stanisław) oraz instruktor OZMW – J.
Wójciuk611.

Zdjęcie 19 – Rok 1932 (około). Pracownicy Urzędu Gminy Grabowiec (zdjęcie ze zbiorów
Haliny Nowickiej). W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Marzec, Abram Boruch (prowadził
sklep tekstylny; informacja Ryszarda Karczmarczuka), Piotr Nowicki (wójt gminy Grabowiec),
Paweł Gałczyński (sekretarz gminy Grabowiec), Jan Greniuk, Szymon Haus (felczer).W
drugim rzędzie stoją od lewej: n, Władysław Hawryluk (), Stanisław Koprowski, Józef
Ciszewski (dziadek Ryszarda Karczmarczuka), Franciszek Nowicki.
24 stycznia 1932 roku (niedziela) Związek Strzelecki w Grabowcu zorganizował obchody
rocznicy powstania styczniowego (obchody przesunięto na niedzielę ze względu na
umożliwienie udziału jak największej liczbie mieszkańców). Obchody zorganizowali: Józef
Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9.XII.1931 r., mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki
zawodowe, województwo lubelskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1938, s.
28, 30, 70.
610
Borowski Marian, „Adresowa Książka Parafialna”, Kraków 1932, s. 51.
611
KL 1932, Nr 36, s. 2.
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Łukaszkiewicz, Z. Świątecki, Otrocki612.
W lutym 1932 roku Związek Strzelecki w Grabowcu zorganizował 10-dniowy kurs
narciarski613.
4 marca 1932 roku w skład gminnego komitetu wykonawczego, gminy Grabowiec,
obchodów imienin pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wchodzili: Piotr Nowicki
(wójt gminy Grabowiec), Wacław Poznański, Alojzy Spaltenstein (kierownik miejscowej
szkoły powszechnej), Tomasz Ostrowski (lekarz weterynarz), Karol Zaltz (prawdopodobnie
lekarz medycyny)614. Program615 obchodów przedstawiał się następująco:
- 920 – zbiórka oddziałów strzeleckich i straży pożarnych,
- 1000 – uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym,
- 1100 – defilada organizacji,
- 1120 – okolicznościowe przemówienie Wacława Poznańskiego,
- 1700 – akademia w Sali 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Grabowcu, śpiew chóru
Związku Młodzieży Wiejskiej pod kierownictwem Alojzego Spaltensteina oraz
deklamacje.
30 maja 1932 roku wójt gminy Grabowiec Piotr Nowicki zawiera umowę z Eugenią
Marią Horwatt [Eugenią Marią Aliną Horwatt] (zam. w folwarku Siedlisko) na bezpłatne
dostarczenie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w osadzie Grabowiec (2300 świec
żarowych). Energia miała być dostarczana z nadwyżek produkcyjnych agregatu umieszczonego
w wydzierżawionym młynie w Grabowcu, którego właścicielem był Józef Tuszowski. Umowa
przewidywała także dostarczanie energii elektrycznej osobom prywatnym wg cennika
ustalonego w tej umowie616.

612

KL 1932, Nr 30, s. 2.
KL 1932, Nr 73, s. 4.
614
KL 1932, Nr 78, s. 2.
615
KL 1932, Nr 78, s. 2.
616
Umowa na dostarczenie energii elektrycznej (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława Horwatta).
613
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Zdjęcie 20 – Rok 1932, 24 grudnia. W drugim rzędzie od lewej: n, n (trochę w głębi), n, n, n,
Piotr Nowicki (wójt gminy Grabowiec), Paweł Gałczyński (sekretarz gminy Grabowiec), ks.
Edward Dolecki (wikariusz parafii Grabowiec), Alojzy Spaltenstein (kierownik szkoły w
Grabowcu; w kapeluszu, z wąsikiem), n, n, n. W przedostatnim rzędzie jest zakreślona głowa
jednej osoby – prawdopodobnie Stanisława Sagana. Zdjęcie ze zbiorów Stanisława Sagana
przekazane przez Damiana Szczukę. Fotograf: Leon Sokołowski (opis zdjęcia m.in. Ryszard
Karczmarczuk).
W 1933 roku mieszkańcy Grabowca mieli 12 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 21 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Sąd grodzki był w
Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu (w ramach Okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie), taki
stan rzeczy był także 01.05.1935)617. Miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w
gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii
prawosławnej w Bereściu (Bereście)618.
W 1933 roku była poczta w Grabowcu, stacja kolejowa w Miączynie. Do gminy
Grabowiec należały następujące miejscowości: Białowody, Czechówka Dolna, Czechówka
Górna, Dańczypol, Dworzysko, Filipin, Grabowczyk, Grabowiec, Grabowiec Góra,
Henrykówka, Hołużno [Hołużne], Majdan Tuczępski, Manin, Ornatowice, Osiczyna,
Siedlisko, Skibice, Skomorochy Wielkie, Skomorochy Male, Szczelatyn, Szystowice,
Trościanka, Tuczępy, Tuszyn, Wierzbica, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska, Żurawlów619.
W 1933 roku w Grabowcu istniał oddział Grabowiec Ligi Morskiej i Kolonialnej
SKR 1933, s. 79; Lista Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie według stanu na
dzień 1 maja 1935 roku, Lublin, 1935, s. 19.
618
SKR 1933, s. 79.
619
SKR 1933, s. 92, 282, 309, 380, 410, 481, 522, 530, 982, 1000, 1202, 1205, 1225, 1546, 1549, 1550, 1671,
1695, 1748, 1759, 1767, 1885, 1905, 2041.
617
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działający w obwodzie Hrubieszów i miał 27 członków zwyczajnych 620. W 1934 roku oddział
skupiał 230 członków, w tym 12 zwyczajnych621. W 1935 roku oddział zwany Grabowiec Góra
skupiał 242 członków, w tym 12 zwyczajnych622. W 1936 roku oddział liczył już 294 członków,
w tym 26 zwyczajnych i 38 popierających623.
Komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie I-rewiru ogłosił na 29 stycznia 1934 roku
w folwarku Grabowiec-Siedlisko licytację ruchomości należących do Józefa Tuszowskiego, tj.
trzech krów o wartości 600 zł (była to licytacja w drugim terminie) oraz dwóch koni
wyjazdowych (wałach, gniady) i bryczki o wartości 750 zł624.
Powiatowa Komisja Przysposobienia Rolniczego w Hrubieszowie zorganizowała, 3
marca 1934 roku, w budynku szkoły w Grabowcu rejonowy kurs przedkonkursowy dla
wszystkich stowarzyszeń prowadzących przysposobienie rolnicze i podjęły wyzwanie
konkursowe. Przybyły zespoły z Grabowca, Gdeszyna, Bereścia, Czartorii, Rogowa,
Ornatowic, Drogojówki, Majdanu Wielkiego i Zawalowa625.

Odcisk 13 – Rok 1934, 23 maja. Odcisk pieczęci pisarza hipotecznego pow. hrubieszowskiego.

Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1933, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin, 1934, s. 60.
621
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1934, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin, 1935, s. 36.
622
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1935, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin, 1936, s. 53.
623
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1936, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin 1937, s. 119.
624
KN 1934, Nr 2, s. 4, KN 1934, Nr 3, s. 4.
625
OgniwoAKDL 1934, Nr 2, s. 16.
620
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Zdjęcie 21 – Rok 1934, 31 maja. Zespół muzyczny (mandolinistów) z nauczycielem Leonem
Wójtowiczem (zdjęcie ze zbiorów Marii Ciszewskiej, synowej Weroniki Ciszewskiej z
Otrockich). Od lewej: n, Aleksandra Różańska, Regina Boczkowska, Weronika Otrocka (po
mężu Ciszewska), Leon Wójtowicz, n, Helena Kicińska, n, Stefania Grela, Janina Kalinowska.

Zdjęcie 22 – Rok 1934, 31 maja. Druga strona zdjęcia zespołu muzycznego z podpisami
(zdjęcie ze zbiorów Marii Ciszewskiej). Podpisały się następujące osoby: Stefania Grela
(absolwentka szkoły w 1934 roku), Hnida Kleiner (rocznik 1921, uczennica klasy VIa, córka
Arona i Szejry), Leon Wójtowicz, Barbara Szczypa, Helena Kicińska, Janina Kalinowska,
Regina Boczkowska (przyszła lekarka), Aleksandra Różańska (absolwentka szkoły w 1935
roku).
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Zdjęcie 23 – Rok 1934, 31 maja. Zespół Mandolinistów. Muzyczna grupa uczniów i
„młodzieży” z nauczycielem. W pierwszym rzędzie siedzi Janina Kalinowska. W drugim
rzędzie od lewej siedzą: n, Weronika Otrocka (po mężu Ciszewska), nauczyciel Leon
Wójtowicz, Stefania Grela, Bolesław Gorczyński (informacja Dariusza Januszka). Autor
zdjęcia Leon Sokołowski, zdjęcie ze zbiorów Marii Ciszewskiej. Na zdjęciu jest także
Pawłowski.

Zdjęcie 24 – Rok 1934, 31 maja. Druga strona zdjęcia z muzyczną grupą uczniów z
nauczycielem (zdjęcie ze zbiorów Marii Ciszewskiej).
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Zdjęcie 25 – Rok 1934, 31 maja. Druga strona zdjęcia z muzyczną grupą uczniów z
nauczycielem (zdjęcie ze zbiorów Karola Chilewicza).
Komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie I-rewiru ogłosił na 20 czerwca 1934 roku
w majątku Siedlisko licytację ruchomości należących do Józefa Tuszowskiego, tj. sterty
pszenicy, sterty jęczmienia, sterty owsa o wartości 3650 zł i sterty bobiku (o wymiarach
12mx4mx4m), biurka orzechowego krytego czerwonym suknem o wartości 1000 zł (drugi
zestaw ruchomości był planowany do licytacji następnie na 06.08.1934)626.
Z dniem 15 lipca 1934 roku zostały zmienione godziny urzędowania w dziale służby
telefonicznej agencji pocztowo-telegraficznej w Grabowcu na 8-21 bez przerwy627.

626
627

LDW 1934, Nr 14, s. 240 i Nr 18, s. 279.
LDW 1934, Nr 17, s. 268.
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Zdjęcie 26 – Rok 1934. Uczniowie z nauczycielami (zdjęcie ze zbiorów Marii Ciszewskiej,
autor Leon Sokołowski).
W pierwszym rzędzie od lewej siedzą nauczyciele: Aleksander Jóźwik, Leon Wójtowicz,
n, n, n, n, Irena Derkacz, Stanisław Derkacz, Hinda Broch, Władysław Romski, Franciszek
Krakiewicz.
W drugim rzędzie trzecia od lewej Weronika Otrocka. W czwartym rzędzie ósma od lewej:
Regina Boczkowska.

Znaczek 3 – Rok 1934, 13 października. Znaczek Funduszu Obrony Morskiej (ze zbiorów
Henryka Kulika).
W 1934 roku w skład województwa lubelskiego wchodziło 19 powiatów, 277 gmin
wiejskich i 33 gminy miejskie628. W skład powiatu hrubieszowskiego wchodziło 14 gmin
wiejskich (Białopole, Dołhobyczów, Dziekanów, Grabowiec, Horodło, Kryłów, Miączyn,
Mieniany, Miętkie, Mircze, Mołodiatycze, Moniatycze, Uchanie, Werbkowice) i 2 miejskie
(Dubienka, Hrubieszów). Gmina Grabowiec miała pocztę w Grabowcu, stację kolejową w

628

Spis gmin miejskich i wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1934, s. 39.
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Miączynie a sąd grodzki w Hrubieszowie629.
W 1935 roku w Grabowcu było … telefonów. Telefony mieli: ks. proboszcz Józef
Czarnecki (nr 10, abonent doszedł w okresie 01.10.1934-20.05.1935), mgr farmacji Adam
Brykalski (nr 11, apteka, abonent doszedł w okresie 01.10.1934-20.05.1935)630.

Zdjęcie 27 – Lata 30-te XX wieku. Od lewej stoją: n, Janina Boczkowska (córka Karola
Boczkowskiego, stryjeczna siostra Ireny Żukowskiej). Zdjęcie ze zbiorów Ireny Żukowskiej.
3 sierpnia 1935 roku odbyły się wybory w gminie Grabowiec dwóch delegatów do
zgromadzenia okręgowego z siedzibą w Chełmie (obejmującego powiaty: chełmski,
krasnostawski i hrubieszowski). Następnie zgromadzenie okręgowowe miało za zadanie
ustalenie listy kandydatów na posłów do Sejmu (zawierającą co najmniej czterech
kandydatów)631.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku gmina Grabowiec w powiecie hrubieszowskim
składała się z następujących 21 gromad: Bronisławka (Bronisławka wieś), Białowody (wieś,
kolonia, folwark), Czechówka (wieś), Dańczypol (wieś, folwark), Grabowiec (Grabowiec
osada, Dworzysko wieś, Siedlisko folwark), Góra Grabowiec (Góra Grabowiec wieś, Łanowe
Sołtysy wieś), Grabowczyk (wieś, folwark), Hołużno [Hołużne] (Hołużno wieś, Hołużno
folwark, Wierzbica wieś, Białowody 2 kolonia), Majdan Tuczępski (Majdan Tuczępski wieś,
Manin kolonia), Osiczyna (Osiczyna wieś), Ornatowice (wieś, folwark), Szystowice
(Szystowice wieś, Szystowice folwark, Szerokie folwark, Henrykówka wieś), Skibice (wieś,
kolonia), Skomorochy Duże (Skomorochy Duże wieś, Skomorochy Duże folwark, Filipin
folwark), Skomorochy Małe (wieś, kolonia), Szczelatyn (wieś), Tuczępy (Tuczępy wieś,
Tuczępy folwark, Ostków folwark), Trościanka (wieś), Wolica Uchańska (wieś, kolonia),
Wólka Tuczępska (wieś, kolonia), Żurawlów (wieś)632.
W maju 1936 roku wybuchł w Grabowcu groźny pożar, w wyniku zaprószenia ognia.
Spaliły się 53 gospodarstwa. Sześć osób zostało ciężko poparzonych633.

629

Spis gmin miejskich i wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1934, s. 41-42.
Dodatek do spisu abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce na 1935 r.,
Wydawnictwo Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Warszawa, 1935, s. 2.
631
LDW 1935, Nr 16, poz. 130, s. 293; Ustawa z dnia 8 lipca 1935 roku ordynacja wyborcza do Sejmu (art. 39),
DzU 1935, Nr 47, poz. 319.
632
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 505.
633
IKCodz 1936, Nr 155, s. 7.
630
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Zdjęcie 28 – Rok 1936. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu (zdjęcie ze
zbioru Lucyny Boczkowskiej).
1 lipca 1936 roku w Grabowcu była agencja pocztowa przedsiębiorstwa „Polska Poczta,
Telegraf i Telefon” (stopnień nr 1; numer pola przewozowego 564; numer sytuacyjny pola dla
telefonu 63-53, służący do obliczania odległości między urzędami; godziny pracy w dziale
telegraficzno-telefonicznym od 800 do 2100, przy czym w lecie od godz. 700). Punktem wymiany
przesyłek był Miączyn na odcinku kolejowym Zawada-Włodzimierz634.
Na przełomie września i października 1936 roku policja przeprowadziła akcję
pacyfikacyjną gmin: Skierbieszów, Nowa Osada, Miączyn, Grabowiec, Honiatycze, Czajki w
poszukiwaniu komunistów i broni635.
W październiku 1936 roku Rada Powiatowa w Hrubieszowie poszukiwała lekarza
rejonowego dla ośrodka w Grabowcu. Do obowiązków lekarza należało prowadzenie ośrodka
zdrowia i ambulatorium dla biednych, badanie dzieci szkolnych, szczepienie ochronne i akcje
sanitarne636.
W 1936 roku kapitał zakładowy firmy „Młyn Gazowy w Grabowcu, Spółka Akcyjna”
(poprzednio młyn parowy D. Licht, Sz. Wajnryb) roku wynosił 51000 zł. W 1938 roku firma
zatrudniała 3 pracowników. Napęd młyna: 35HP. W 1938 roku była to spółka akcyjna
spadkobierców Szulima Wajnryba i W. Lichta637.
W 1936 roku proponowano pracownikom różnych instytucji i firm przyłączenie się do
składania datków, co najmniej w wysokości 0,5% pensji, na Fundusz Obrony Narodu.
3 marca 1937 roku na zebraniu założycieli spółdzielni handlowej podpisano statut oraz
wybrano władze:
- prezesa rady nadzorczej spółdzielni: ks. Czarnecki Józef (proboszcz),
- sekretarza rady nadzorczej spółdzielni: Gałczyński Paweł (sekretarz urzędu gminy),
- prezesa spółdzielni: Pawelec Jan,
Spis urzędów, agencyj i pośrednictw pocztowo - telekomunikacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
oraz stacyj kolejowych, upoważnionych do wymiany telegramów. Stan z dnia 1-go lipca 1936 r., Warszawa, 1936,
s. 96.
635
Orędownik 1936, Łódź, 1936, Nr 247, s. 5.
636
IKCodz 1936, Nr 291, s. 22.
637
Rocznik PPH 1938, poz. 6267.
634
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skarbnika spółdzielni: ks. Karauda Józef (wikary),
sekretarza spółdzielni: Czyżyk Bronisław (nauczyciel),
komisję rewizyjną: Ziółkowski Jan, Biernacki Michał, Surma Piotr,
komisję propagandową: Gałczyński Paweł, Derkacz Stanisław (kierownik szkoły),
Ziemba Józef,
- komisję gospodarczą: ks. Czarnecki Józef, Sacawa Janina, Koprowski Stanisław.
Przewodniczącym wszystkich komisji z urzędu był prezes rady nadzorczej spółdzielni638.
W latach trzydziestych XX wieku niektórzy mieszkańcy Grabowca przeprowadzili się do
innych miejscowości, sąsiednich jak i do dalszych takich jak Lwów, Włodzimierz Wołyński a
także do Argentyny i Ameryki.
W okresie międzywojennym XX wieku (między pierwszą a drugą wojną światową)
istniał w Grabowcu „ośrodek leczniczy” należący do Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu,
ul. Lwowska 13. Do ubezpieczalni (co najmniej w 1936 roku) należały jeszcze następujące
ośrodki lecznicze: Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród-Bondyrz, Józefów,
Biłgoraj, Krzeszów, Tarnogród, Frampol, Hrubieszów, Dubienka, Horodło, Kryłów,
Krasnystaw, Izbica, Wysokie-Żółkiewka, Tomaszów, Tyszowce, Łaszczów-Wożuczyn639.
-

W 1938 roku Międzykomunalny Związek Budowy Szkół wybudował szkołę, w stanie
surowym, w Grabowcu o 10 salach640.

Zdjęcie 29 – Rok 1938. Budowa drogi w Grabowcu, ulicy Wojsławskiej. Po lewej stronie na
domem widać wieżyczkę cerkwi w Grabowcu. W garniturach i w krawacie od lewej stoją: wójt
gminy Jan Poterucha, sekretarz urzędu gminy Adam Kamforowski, … . Zdjęcie ze zbiorów
córki Ireny – Jana Poteruchy, wójta gminy Grabowiec, zdjęcie przekazał Tadeusz Halicki.

638

Kronika Gminy Grabowiec, tom I.
Rocznik L 1936, s. 231-232. Rocznik L 1938, s. 126.
640
GłL 1938, Nr 221, s. 5.
639

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

109

Fotograf Leon Sokołowski.

Zdjęcie 30 – Rok 1938 (około). Spacerkiem po ulicy Wojsławskiej. Od lewej idą: Edward
Ciszewski (ojciec Grzegorza), Weronika Ciszewska (z domu Otrocka, żona Edwarda),
Franciszek Orzechowski, Jadwiga Ciszewska (siostra Edwarda), Weronika Ciszewska (córka
Józefa), Konstanty Surma (ojciec Grzegorza). W tle m.in. dom, w którym był sklep u
Dwojakowskiego (widoczny między Weroniką Ciszewską a Franciszkiem Orzechowskim).
Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka.
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Zdjęcie 31 – Rok 1938 (około). Hrubieszowski Klub Jeździecki. Zawody hippiczne. Od lewej
stoją: Zofia Tuszowska, Maria Sękowska, Lula Jaroszyńska, Jadwiga Horodyska, Roman
Tuszowski, Władysław Horodyski. Zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego, Jacka Augustyniaka.
19 listopada 1938 roku Głos Lubelski donosi, że w powiecie hrubieszowskim za
zaległości w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim będzie sprzedanych w drodze licytacji 10
majątków, w tym Grabowiec. Pozostałe majątki, to: Horyszów Ruski, Kozodawy, Mircze,
Modryniec (lit. A i B), Nowosiółki (lit. A), Podhorce, Skomorochy Wielkie, Strzyżów, Starzyń,
Wołkowyje. Z powiatu tomaszowskiego tylko Honiatycze641.
W 1939 roku jarmarki w Grabowcu odbywały się w poniedziałki642.

641
642

GłL 1938, Nr 318, s. 5.
Ilustrowany kalendarz częstochowski na rok 1940, Częstochowa, 1939 (?), s. V (dział jarmarki).
Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

111

Zdjęcie 32 – Rok 1939. Rada Gminy Grabowiec. Zdjęcie ze zbiorów córki Ireny – Jana
Poteruchy, wójta gminy Grabowiec, zdjęcie przekazał Tadeusz Halicki. Foto: Leon
Sokołowski.
W 1939 roku w powiecie hrubieszowskim były cztery ośrodki zdrowia w Hrubieszowie,
Białopolu, Kryłowie oraz w Grabowcu. Ośrodek w Grabowcu był przychodnią ogólną,
dziecięcą, przeciwgruźliczą i przeciwjagliczą643.

643

Spis L 1939 CIX, s.35.
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Zdjęcie 33 – Rok 1939, 17 czerwca. Adolf Krzyszczuk przed rodzinnym domem, przy ulicy
Hrubieszowskiej (zdjęcie ze zbiorów Marii Janiuk).
W ośrodku w Grabowcu pracowało dwóch lekarzy: Włodzimierz Stankow, Piotr
Badowski (-1936-1939-)644.
Należy nadmienić, że w tym czasie w okolicznych miejscowościach (np. w Miączynie)
nie było takiego ośrodka645.
Na podstawie spisów dentystów z 1931646 roku i 1939647 roku należy zaznaczyć, że przed
wojną w Grabowcu nie było lekarza – dentysty, który prowadziłby praktykę. Były natomiast
osoby, które prowadziły niezarejestrowane usługi dentystyczne (szczególnie dotyczące
wyrywania zębów).
W 1939 roku w Grabowcu była wiejska apteka Antoniego 648 (zapewne popełniono błąd
w imieniu) Brykalskiego649.
W maju 1939 roku w kilku miejscowościach gminy Grabowiec szalała potężna burza,
która zniszczyła połowę zbiorów rolnych. Straty oszacowano na 25000 zł650.

644

Rocznik L 1936, s. 231-232; Rocznik L 1938, s. 126.
Rocznik L 1936, s. 231-232; Rocznik L 1938, s. 126.
646
Spis L 1931, s. XLV części dotyczącej lekarzy-dentystów.
647
Spis L 1939 CVII.
648
Nie ma pomyłki autora niniejszej publikacji.
649
Spis L 1939 CVIII, s.15.
650
IKCodz 1939, Nr 143, s. 13.
645

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

113

Zdjęcie 34 – Rok 1939, lipiec. Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Szkoła
Podoficerska. 1 Kompania Szkolna (kompania mistrzowska) – za dobre wyniki w strzelaniu
(zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka; opis zdjęcia Ryszard Karczmarczuk). W
pierwszym rzędzie, pierwszy od prawej siedzi Roman Karczmarczuk, ojciec Ryszarda
Karczmarczuka. Na zdjęciu także: płk Stanisław Sitek (komendant CWŻ, zginął w Katyniu),
por. Bolesław Podrażka (siedzi po prawej stronie płk Sitka; ur. 01.11.1909 w Łowiczu,
dowódca plutonu w CWŻ, zamordowany w 1940 roku w Charkowie), Bolesław Gałaszkiewicz
(Kolonia Horyszów Polski), Jan Przesmycki (Horodło), Benedykt Sawic (Zamość), Antoni
Smolira (Izbica), Tadeusz Ostapiński (Sitaniec), Albin Słota (Zamość), Józef Majdan (Lublin),
Lucjan Duma (Potok), Piotr Łoś (Majdan Stary), Józef Grzesiuk (Kraśniczyn).
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Zdjęcie 35 – Rok 1939, wrzesień. Grabowiec, ul. Skierbieszowska. Od lewej: Aleksy z
Michałem Agustyniakowie, Halina Stanisława Horwatt i prawdopodobnie Ignacy Horwatt
(zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego Augustyniaka, Jacka Augustyniaka; foto: Skubiszewski).
Pierwsze działania wojenne we wrześniu 1939 roku
12 września 1939 roku, na rozkaz przybyłego do Zamościa generała brygady Antoniego
Szylinga (dowódcy Armii Kraków), stacjonujący w zamojskim garnizonie ośrodek zapasowy
3. Dywizji Piechoty Legionów wyruszył w kierunku Włodzimierza Wołyńskiego przez
Skierbieszów, Grabowiec, Horodło. 14 września 1939 roku oddziały niemieckie zajęły
Zamość651.
Nocą z 19 na 20 września 1939 roku sztab generała brygady Stefana Dąb-Biernackiego
ulokował się w Grabowcu652.
Grupa „Kowel” utworzona w Kowlu, przez pułkownika dyplomowanego Leona Wacława
Koca, z resztek kilkudziesięciu ugrupowań wyruszyła z Kowla w kierunku Warszawy. Po
przekroczeniu Bugu grupa maszerował dwoma trasami północna i południową. Północną trasą
(m.in. przez Horodło, Teratyn, Uchanie) maszerowała podgrupa ppłk.dypl. Franciszka
Pokornego, południową (m.in. przez Uściług, Szpikołosy, Moniatycze, Mołodiatycze w
kierunku Grabowca) podgrupa ppłk. Aleksandra Kiszkowskiego. Straż przednią i tylną podgrup
stanowiły szwadrony kawalerii. Podgrupa ppłk. Aleksandra Kiszkowskiego (i prawdopodobnie
ppłk. Władysława Adamusa) dotarła, rano 23 lub 24 września, do Grabowca i Grabowca-Góry
a następnie przemaszerowała na nocleg do miejscowości Kryniczki (za Majdanem
Skierbieszowskim). 24 września, w godzinach wieczornych, dotarła do Grabowca straż tylna,
tj. szwadron zapasowy 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego rtm. Eugeniusza
Cierpickiego i improwizowany szwadron zapasowy 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana
Białasiewicz Wojciech, „Dywersja niemiecka na Zamojszczyźnie w 1939 roku” w – Tygodnik Zamojski Nr
38/2010, s. 20.
652
Białasiewicz Wojciech, „Prezydent, złoto i Hołd pruski”, Tygodnik Zamojski Nr 35/2010, s. 11.
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Batorego ppor.rez.inż. Antoniego Chorążego653.
Plany utworzenia nowej „republiki rad” we wrześniu 1939 roku
Dyrektywa nr 01 Rady Wojennej Frontu Białoruskiego z 16 września 1939 roku określała
zasady przejęcia ziem polskich a w szczególności ziem leżących między Wisłą a Bugiem. Po
wyborach, kontrolowanych przez Armię Czerwoną, do Polskiego Zgromadzenia Ludowego
ziemie leżące między Wisłą a Bugiem miały wejść w skład ZSRR jako Polska Związkowa
Republika Radziecka (tak jak to się stało z Ukrainą i Białorusią)654.
W związku ze zmianami planów przez Stalina, który zapragnął Litwy, podpisano 28.09.1939 - w Moskwie protokół do układu Ribbentrop-Mołotow z 23.08.1939, w którym
zagwarantowano Stalinowi Litwę a ziemie polskie leżące między Wisłą a Bugirm przydzielono
Niemcom655.
2.33. Grabowiec pod okupacją rosyjską, 25.09.1939-09.10.1939
Na województwo lubelskie, w tym w rejon Grabowca, 17 września 1939 roku wyruszyła
z rejonu Nowogrodu Wołyńskiego 5. Armia. Armia szła przez Równe (17 września), Łuck (18
września), Włodzimierz Wołyński (19-20 września), Kowel (21 września), Chełm (22
września), Krasnystaw (23 września), Zamość (24 września). 5. Armią dowodził komdiw Iwan
Gierasimowicz Sowietnikow. Armia wchodziła w skład frontu ukraińskiego, którego
komisarzem politycznym był Nikita Siergiejewicz Chruszczow656.
Rano 25 września (między ósmą a dziewiątą), w poniedziałek, (względnie 24 września)
do Grabowca-Góry wkroczyły czołówki Armii Czerwonej. Z tej pozycji ostrzelali Grabowiec.
Szwadrony polskie zaatakowały szarżą, która jednak załamała się w ogniu maszynowym
nieprzyjaciela. Większość ułanów powróciła w nieładzie na pozycje wyjściowe, za rzekę
Kalinówkę. Część ułanów zginęła (m.in. ppor. Jan Franciszek Mazur – zastępca dowódcy
improwizowanego szwadronu oraz kilku ułanów z obydwu szwadronów), część została ranna
(m.in. rtm. Eugeniusz Cierpicki) a pozostali dostali się do niewoli. Ułani, wzięci do niewoli
zostali zabici przez nieprzyjaciela, który także po zajęciu osady Grabowiec wymordował
obsługę i rannych Szpitala Polowego Nr 2, 9. Pułku Piechoty Legionów657. Szpital polowy
(zorganizowany w budynku szkoły) był dowodzony przez kapitana Henryka Wiślickiego,
którego zamordowano w drzwiach szpitala. Następnie w sali szpitala zostało zamordowanych
trzech żołnierzy658.
Prawdopodobnie do Grabowca, w ten poniedziałkowy dzień, wkroczyli żołnierze 81.
Dywizji Strzelców wchodzącej w skład XV. Korpusu Strzelców. Dywizja działała po osi:
Hrubieszów, Grabowiec, Krasnystaw (na południe od Krasnegostawu)659.
Około 9 października wojska sowieckie opuściły Grabowiec.
Bordzań Tomasz, „Grupa pułkownika Zieleniewskiego”, Biłgoraj, 2004, s. 26-28, 33-35.
Gnatowski Michał, „Scenariusze i procedura aneksji przez ZSRR ziem północno-wschodnich II
Rzeczypospolitej po 17 września 1939 roku”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia,
Lublin, 2005, Vol. 60, s. 141-142.
655
Gnatowski Michał, „Scenariusze i procedura aneksji przez ZSRR ziem północno-wschodnich II
Rzeczypospolitej po 17 września 1939 roku”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia,
Lublin, 2005, Vol. 60, s. 142.
656
Muszyński Zbigniew R., „Armia Czerwona na Lubelszczyźnie. Jesień 1939 (cz. 2)”, Relacje 1989 nr 36,
Tygodnik Wschodni, Lublin, 01.09.1989.
657
Bordzań Tomasz, „Grupa pułkownika Zieleniewskiego”, Biłgoraj, 2004, s. 26-28, 33-35; Muszyński Zbigniew
R., „Armia Czerwona na Lubelszczyźnie: Jesień 1939 (cz. 6)”, Relacje 1989, Nr 40, Lublin, 19.10.1989.
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Bordzań Tomasz, „Grupa pułkownika Zieleniewskiego”, Biłgoraj, 2004, s. 21-22; Muszyński Zbigniew R.,
„Armia Czerwona na Lubelszczyźnie: Jesień 1939 (cz. 6)”, Relacje 1989, Nr 40, Lublin, 19.10.1989.
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Bordzań Tomasz, „Grupa pułkownika Zieleniewskiego”, Biłgoraj, 2004, s. 22.
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2.34. Grabowiec pod okupacją niemiecką, 10-25.10.1939
Pierwszą władzę okupacyjną w okresie od chwili agresji do 25 października 1939 roku
stanowił Zarząd Wojskowy (niem. Militarverwaltung). W ramach zarządu funkcjonowali
szefowie zarządu cywilnego (niem. Chef der Zivilverwaltung) podporządkowani dowódcom
poszczególnych armii.
2.35. Grabowiec pod okupacją niemiecką, 26.10.1939-1944
Grabowiec w powiecie hrubieszowskim dyskrytu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa
Jednostką administracyjno-terytorialną było Generalne660 Gubernatorstwo dla
okupowanych ziem polskich (niem. Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen
Gebiete) utworzone na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 roku o
administracji okupowanych ziem polskich. Dekret wszedł w życie 26 października 1939 roku.
Zatem władza z dniem 26 października przeszła z rąk wojskowych w cywilne. Generalne
Gubernatorstwo powstało z części terytorium okupowanej II Rzeczypospolitej i zostało
podzielone na cztery dystrykty661: warszawski, krakowski, radomski, lubelski.
Generalnym gubernatorem był doktor Hans Frank662, szefem dystryktu lubelskiego
Ernest Zörner.
Urząd gminny nosił nazwę Gemindsamt in Grabowiec Kreis Hrubieszów. Wójt gminy na
podstawie zarządzenia z dnia 18 stycznia 1940 roku naczelnika powiatu (niem. Landrat) z
Hrubieszowa mianuje z dniem 27 stycznia 1940 roku nauczycielami tutejszej szkoły
poprzednich nauczycieli (nie wszystkich). Szkoła w Grabowcu funkcjonowała od 23
października 1939 roku do 30 kwietnia 1943 roku, tj. do momentu wysiedlenia ludności
Grabowca przez okupantów hitlerowskich.
2 kwietnia 1940 roku szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu (OKW; Oberkommando
der Wehrmacht) Wilhelm Keitel, w stosownym zarządzeniu, zabronił posługiwania się
językiem hebrajskim663.

Od 8 lipca 1940 roku jednostka nazywała się: Generalne Gubernatorstwo (niem.: Das Generalgouvernement).
Jednostka administracyjna.
662
Urodził się 23 maja 1900 roku w Karlsruhe, zmarł 16 października 1946 roku w Norymberdze (wyrok).
1939 – 1945 Generalgouverneur Generalgouvernement.
663
Urynowicz Marcin, „Listy o Zagładzie”- Pamięć i Sprawiedliwość, IPN, Warszawa, 2002, Nr 1 (1), s. 122.
660
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Zdjęcie 36 – Rok 1940. Grabowiec. Od lewej stoją: Jadwiga Koprowska, Stefania Boczkowska,
Zygmunt Kołodyński, Regina Boczkowska, Feliks Boczkowski (zdjęcie ze zbiorów Reginy
Boczkowskiej).

Zdjęcie 37 – Rok 1940. Grabowiec. Od lewej stoją: Feliks Boczkowski, Stefania Boczkowska,
Regina Boczkowska, Zygmunt Kołodyński, Stanisław Derkacz; siedzi Jadwiga Koprowska
(zdjęcie ze zbiorów Reginy Boczkowskiej).
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Zdjęcie 38 – Rok 1940. Grabowiec. Od lewej stoją: Feliks Boczkowski, Stanisław Derkacz,
Stefania Boczkowska, Jadwiga Koprowska. Od lewej siedzą: Regina Boczkowska, Zygmunt
Kołodyński (zdjęcie ze zbiorów Reginy Boczkowskiej).

Zdjęcie 39 – Rok 1940 (około). Przed domem ludowym (późniejszą plebanią) stoją od lewej
(prawdopodobnie): Kamforowski (syn-? Adama, sekretarz gminy), Franciszek Boczkowski,
Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
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Poznański, syn policjanta, Staszczuk (zginął na Majdanku), n (zdjęcie ze zbiorów Tadeusza
Halickiego).

Zdjęcie 40 – Rok 1940, 29 września. Grabowiec, obok kina (zdjęcie ze zbiorów Ryszarda
Karczmarczuka). Od lewej siedzą: Franciszek Wysocki, Irena Jarosz z Czartorii, Kazimierz
Paul (ojciec Barbary Fik), Zofia Surma (po mężu Kozłowska), Weronika z Ciszewskich
Karczmarczuk, Roman Karczmarczuk (ojciec Ryszarda Karczmarczuka, mąż Weroniki).
W czasie okupacji wysiedlonych mieszkańców Grabowca i innych miejscowości
kierowano najpierw do obozu przejściowego w Zamościu a następnie po segregacji byli
wysyłani do przymusowej pracy do III Rzeszy, względnie byli wywożeni (starsi i dzieci) do
różnych miejscowości dystryktu lubelskiego, warszawskiego (np. do Siedlec) lub do obozu
koncentracyjnego Auschwitz. Na miejsce wysiedlonych lokowano Ukraińców z powiatu
zamojskiego664.
Według ustaleń w 1940 roku robotnicy przymusowi z okręgu zamojskiego byli kierowani
przez urzędy pracy do Nadrenii w Niemczech665.
W 1940 roku młyn posiadał agregat prądotwórczy i dostarczał energię elektryczną co
najmniej na ulicę Skierbieszowską.

Kubica Helena, „Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943”,
wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, instytut Pamięci Narodowej, Oświęcim-Warszawa, 2004, s. 1416.
665
Bonusiak Włodzimierz, „Rekrutacja, rozmieszczenie i struktura polskich robotników przymusowych do pracy
w Rzeszy”, Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, Rzeszów, 2005, s. 85.
664
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Zdjęcie 41 – Rok 1941, 18 lutego. Ulica Skierbieszowska, przed starym domem rodziny
Boczkowskich. W dniu ślubu Stefani Boczkowskiej z Julianem Samsonowiczem. Przed
saniami stoją od lewej Stefania Boczkowska, Julian Samsonowicz (pochodził z Opatowa), na
saniach siedzą od lewej: Leon Boczkowski (trzyma lejce), Regina Boczkowska, Izabela
Boczkowska (dziewczyna; po mężu Kicińska), Elżbieta Kopczyńska (świadek), Kamiński
(świadek), Feliks Boczkowski (w okularach), Franciszek Boczkowski. W głębi stoi syn sąsiada
z naprzeciwka – Kauma Lehrner. Na zdjęciu widoczne są także słupy doprowadzające energię
elektryczną z agregatu prądotwórczego znajdującego się we młynie (zdjęcie ze zbiorów Izabeli
Kicińskiej, opisu dokonała Regina Boczkowska).

Zdjęcie 42 – Rok 1941. Grabowiec (prawdopodobnie przy skrzyżowaniu ulicy
Skierbieszowskiej z ulicą Kozią) Trzecia od lewej siedzi Irena Hawryluk, po mężu Aurzecka
(zdjęcie ze zbiorów Ireny Janiny Żukowskiej z Boczkowskich, mamy Zofii).
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Dokument 6 – Rok 1941, 17 lipca. Dokument wydania leku z apteki Adama Brykalskiego w
Grabowcu, cz. 1. Dokument ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego przekazał Tadeusz Halicki.

Dokument 7 – Rok 1941, 17 lipca. Dokument wydania leku z apteki Adama Brykalskiego w
Grabowcu, cz. 2. Dokument ze zbiorów Wielisława Kalinowskiego przekazał Tadeusz Halicki.
Generalne Gubernatorstwo zostało poszerzone na mocy dekretu Hitlera z 1 sierpnia 1941
roku o nowy dystrykt galicyjski, w skład którego weszły tereny II Rzeczypospolitej zajęte w
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1939 roku przez Związek Radziecki, tj. tereny dawnych województw: lwowskiego,
tarnopolskiego, stanisławowskiego i wołyńskiego.

Mapa 14 – Rok 1941, 15 marca. Reprodukcja fragmentu mapy: „Die neuen deutschen
Ostgebiete (Polen): stand vom 15.März 1941”, Berlin, 1941 (domena publiczna). Grabowiec
częścią Generalnego Gubernatorstwa.
W 1942 roku w Grabowcu funkcjonowała poczta (w ramach Niemieckiej Poczty
Wschodu), która była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-13, 15-18 a w soboty
8-13. Na poczcie nie było publicznej rozmównicy666.
W urzędzie pocztowym „Grabowiec” było zainstalowanych 17 telefonów. Wykaz
telefonów667:
a. Bieńkowski Tadeusz, Gut Grabowczyk, majątek ziemski Grabowczyk – 9,
b. Brykalski Adam, Mgr Apotheker – 11 (wówczas aptekarz już nie żył),
c. Gaiser G.L. – 4,
d. Gemeindeamt (Urząd Gminy) – 2,
e. Gutsverwaltung Świdniki und Rogów, Węgleński Ksawery Gutsbesitzer Świdniki –
(administracja majątku ziemskiego Świdniki-Rogów, Węgleński Ksawery właściciel
ziemski w Świdnikach) – 7,
Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Lublin = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Lublin,
Kraków-Warszawa, 1942.
667
Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Lublin = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Lublin,
Kraków-Warszawa, 1942.
666
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f. Ihnatowicz Bohdan Dr – 13,
g. Landw668.
Kreishandelsgenossenschaft
mit
Anteilhaftung
Hrubieszów
Erfassungsstelle (Rolnicze Stowarzyszenie, punkt wydawania) – 16,
h. Lutnicki Witold Bezirkstierarzt (rejonowy lekarz weterynarii) – 17,
i. Polizei Polnische Polizeiposten – 1,
j. Rudnicki Kazimierz, majątek Tuczępy – 15,
k. Skomorowski Edward, Gut Skomorochy – 6 (w aneksie poprawiono na Ligenschatgut
Skomorochy),
l. Stankow „Wladimier“ Dr – 14,
m. Tuszowski Józef, Gut Grabowiec-Siedlisko – 5,
n. Weychert Henryk Józef, Gut Szystowice – 12,
o. Judenrat – 3
p. Łapkiewicz Wojciech, Pfarrer (proboszcz) – 19,
q. Polizei, komendant – 8.
21 maja 1942 roku w Grabowcu zostało rozstrzelanych 33 Żydów przez niemiecką
żandarmerię, zwłoki zakopano na łące669.
4 czerwca 1942 roku Ita i Icchak z getta w Grabowcu napisali list, w którym zmienili
nazwę Grabowiec na Grobowiec i określili swoje położenie, bardzo ciężkie, następującymi
słowami „zajmują legowisko u Dużego Gefara”670.
5 czerwca 1942 roku Icchak z kibicu w Werbkowicach napisał list z getta w Grabowcu
do Henocha Gutmana i kierownictwa Hechaluc-Dror. W liście napisał „W mieście panuje
nastrój jak przed akajdą. Dwa tygodnie temu odbyło się wielkie święto rytualne, z którego
skorzystało przeszło 30 osób”. Słowo akajda oznaczało świętą ofiarę a „wielkie święto
rytualne” oznaczało śmierć671. Zatem ten list potwierdza śmierć 33 Żydów, którzy zostali
rozstrzelani 21 maja. Listy z getta był pisane po polski, gdyż wówczas używanie hebrajskiego
było zabronione.
8 czerwca 1942 roku został skierowany transport 1200 mieszkańców gminy Grabowiec
do Obozu Zagłady w Sobiborze672.
W budynku domu ludowego działał w okresie okupacji sklep Spółdzielni Jedność w
Grabowcu (patrz także „Monografia rzymskokatolickiej parafii św. Mikołaja w Grabowcu”).
12 listopada 1942 roku Heinrich Himmler tworzy w Zamościu pierwszy okręg
wysiedleńczy na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Tak powstała placówka przesiedleńcza
w Zamościu podlegający ekspozyturze w Łodzi, wchodzącej w skład Centrali Przesiedleńczej
w Poznaniu nadzorowanej przez Szefa Policji Bezpieczeństwa i SD (Erlaß des Chefs der
Sicherheitspolizei und des SD; Umwandererzentralstelle Posen, Dienstelle Litzmannstadt,
Zweigstelle Zamosc). Pod oddział UMZ-Zamość podlegały obozy w Zamościu i w Zwierzyńcu.
Na naradzie, 23 listopada 1942 roku w Zamościu, starosty zamojskiego i niemieckich
dowódców wojskowych ustalono – z uwagi na braki rzemieślników w powiecie – że robotnicy
wykwalifikowani i rzemieślnicy wiejscy będą zamieszkiwali w „byłym getcie miasta
Grabowca”, dokąd mieliby zabrać ze sobą sprzęt domowy, konia z wozem. Ponadto robotnicy
zatrudnieni w dwóch dużych majątkach ziemskich a mieszkających na terenach objętych akcją
wysiedleńczą, będą nadal pracowali, ale ich mieszkaniem miał zająć się właściciel ziemski673.
Zapewne skrót wyrazu: Landwirtschaftliche.
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa, 1957, T. IX, s. 187.
670
Urynowicz Marcin, „Listy o Zagładzie”- Pamięć i Sprawiedliwość, IPN, Warszawa, 2002, Nr 1 (1), s. 128.
671
Urynowicz Marcin, „Listy o Zagładzie”- Pamięć i Sprawiedliwość, IPN, Warszawa, 2002, Nr 1 (1), s. 126.
672
Tablica informacyjna z Muzeum Byłego Hitlerowskiego obozu Zagłady w Sobiborze.
673
Madajczyk Czesław (red.), „Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i
niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej”, Warszawa, 1979, T1, s. 197, 198.
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10 lutego 1943 roku wysiedlono następujące wsie gminy Grabowiec: Żurawlów,
Skomorochy Duże, Skomorochy Małe674.
18 lutego 1943 roku kontynuowano wysiedlenie mieszkańców Hrubieszowszczyzny, w
tym gminy Grabowiec. Wysiedlono mieszkańców Grabowca, Grabowiec-Góry, Grabowczyka,
Ornatowic, Trościanki, Czechówki675.
Między 10 a 20 lutego 1943 roku wysiedlono ponadto wsie gminy Grabowiec:
Białowody, Bronisławkę, Dańczypol, Henrykówkę, Majdan Tuczępski, Osiczynę, Szystowice,
Tuczępy, Wólkę Tuczępską676.
19 lutego 1943 roku byli wysiedleni m.in.: Wacław Kalinowski wraz z żoną Julią i synem
Wielisławem.
Na terenie GG wprowadzono obowiązkowe zaciemnienie677, np. we wrześniu 1943 roku
zaciemnienie obowiązywało od 2045 do 500 a w styczniu 1945 roku od 1710 do 720.
2.36. Grabowiec w Rzeczypospolitej Polskiej – 22 lipca 1944
W drugiej dekadzie lipca 1944 roku oddział AK „Czarnego” rozbroił Niemców w
Grabowcu678.
22 lipca 1944 roku nastąpiło wyzwolenie Grabowca z okupacji niemieckiej przez wojsko
radzieckie.
Z dniem 22 sierpnia 1944 roku wprowadzono władzę administracyjną I-szej instancji:
starostwo powiatowe ze starostą (funkcjonowały także takie organa jak Powiatowa Rada
Narodowa, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej), II-giej instancji: urząd wojewódzki z
wojewodą (funkcjonowały także takie organa jak Wojewódzka Rada Narodowa, Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej). Powyższą decyzją Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
a zatwierdzoną przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej zlikwidował podział
administracyjny wprowadzony przez okupanta679.
Należy zaznaczyć, że nową władzę administracyjną wprowadzano praktycznie wcześniej.
I tak do 11 sierpnia 1944 roku w Hrubieszowie była dwuwładza, funkcjonowała Powiatowa
Rada Narodowa oraz Powiatowa Delegatura Rządu Emigracyjnego680.
Grabowiec w gminie Grabowiec powiatu hrubieszowskiego województwa lubelskiego – 22
sierpnia 1944
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie
powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji uchylił, z dniem 22 sierpnia 1944
roku, podział administracyjny wprowadzony przez niemieckiego okupanta i wprowadził
podział państwa na województwa i powiaty681. Województwem kierował wojewoda a
powiatem starosta.
Madajczyk Czesław (red.), „Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i
niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej”, Warszawa, 1979, T1, s. 490.
675
Madajczyk Czesław (red.), „Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i
niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej”, Warszawa, 1979, T1, s. 524.
676
Madajczyk Czesław (red.), „Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i
niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej”, Warszawa, 1979, T1, s. 443.
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Wojewodą lubelskim był m. in.
- Kazimierz Sidor682 (-wrzesień 1944-),
- Wacław Rózga683 (-1945-1949),
- Paweł Dąbek684 (1949-1950-)
a wicewojewodą Sokołowski685 (-1945-1948-).
Krajowa Rada Narodowa wprowadziła, z dniem 20 września 1944 roku, strukturę
organizacyjną rad narodowych i określiła ich zadania. Oprócz Krajowej Rady Narodowej
zaczęły działać wojewódzkie rady narodowe, powiatowe rady narodowe, miejskie rady
narodowe i gminne rady narodowe (taki stan rzeczy trwał do 12 kwietnia 1950 roku)686.
20 września 1944 roku została powołana Wiejska Służba Porządkowa687.
Na początku września 1944 roku trwały prace nad przywróceniem (po zniszczeniach
wojennych) łączności telegraficznej na linii lubelskiej, łączącej następujące miejscowości:
Gorzków, Grabowiec, Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Mołodiatycze, Parczew, Piaski,
Rybczewice, Szczebrzeszyn. Zamość, Zwierzyniec688.
Przed 22 września 1944 roku została uruchomiona łączność telefoniczna na dwóch
odrębnych sieciach między następującymi miejscowościami:
- sieć lubelska: Gorzków, Grabowiec, Hrubieszów, Krasnystaw, Lubartów, Lublin,
Mołodiatycze, Moniatycze, Parczew, Piaski, Rybczewice, Szczebrzeszyn, Zamość,
Zwierzyniec, Żółkiewka;
- sieć rzeszowska: Bystrowice, Jarosław, Jasionka, Łańcut, Przemyśl, Przeworsk,
Radymno, Rzeszów, Żurawica. Sieć rzeszowska miała łączność ze Lwowem689.
W październiku 1944 roku Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu podaje do wiadomości,
że miejscowości m.in. Grabowiec, Biłgoraj, Chełm, Horodło, Mołodiatycze, Moniatycze,
Krasnystaw, Kraśniczyn, Lublin, Lwów, Łabunie, Rzeszów, Sandomierz, Tomaszów Lubelski,
Uchanie, Werbkowice, Zamość, Zwierzyniec, Żmudź posiadają połączenia telefoniczne
międzymiastowe690.
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Zdjęcie 43 – Rok 1945. Grabowiec, ul. Skierbieszowska. Budynek ośrodka zdrowia. W tym
budynku, po przeniesieniu ośrodka, mieszkała Antonina Lancmańska. Na zdjęciu, przy furtce,
stoi ... . Budynki zostały rozebrane przed 2000 rokiem. Zdjęcie ze zbiorów Reginy
Boczkowskiej.
W 1946 roku niektórzy mieszkańcy gminy przeprowadzili się na tzw. „Zachód”, m.in. do
Biskupiec, Wrocławia.
22 lutego 1946 roku powołano Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO)691.
Wojewódzka komisja ds. upaństwawiania przedsiębiorstw w Lublinie w wykazie z dnia
6 września 1946 umieściła firmę z Grabowca, która przeszła na Skarb Państwa na podstawie
art. 3 ust. 1 lit. A ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17). Był to młyn zbożowy
(poprzednie nazwy: młyn parowy W. Licht, Sz. Wajnryb, „Młyn Gazowy w Grabowcu, Spółka
Akcyjna”, młyn parowy D. Licht, Sz. Wajnryb) będący własnością następujących osób: Ruchla
Hostyk, Fajga Szyster, Cipa-Rywka Licht. Właścicielom przysługiwało odszkodowanie692.
Właściciele wnieśli zastrzeżenia do decyzji upaństwowienia młyna693.

Olszewski Edward, „W walce o utrwalanie władzy ludowej na Zamojszczyźnie”, Zamojszczyzna - ruch
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Zdjęcie 44 – Rok 1947. Kawalerka. Grupa młodzieży. Od lewej stoją: Franciszek Kołodziej,
Jan Organista, Mieczysław Zawalski (ojciec Lucyny Zawalskiej), Wacław Halicki (ojciec
Tadeusza Jana Halickiego), Bronisław Bojko, Bronisław Kodeniec, Józef Henryk Boczkowski.
Zdjęcie ze zbiorów Lucyny Zawalskiej. Opis zdjęcia Tadeusz Jan Halicki.
Gminą Grabowiec kieruje Zarząd Gminny w Grabowcu. Zarząd używa pieczęci w
kształcie elipsy z orłem bez korony i napisem poniżej orła „ZARZĄD GMINNY W
GRABOWCU POWIAT HRUBIESZOWSKI”.

Odcisk 14 – Rok 1948 (prawdopodobnie). Odcisk pieczęci urzędowej Zarządu Gminnego w
Grabowcu, powiat hrubieszowski.
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Zdjęcie 45 – Rok 1949. Bolesław Bierut – prezydent RP.
Objazdowe załatwianie czynności urzędowych (roki urzędowe, które odbywały się raz na
kwartał) w 1949 roku odbyły się w Grabowcu 9 marca, 23 czerwca, 6 lipca, 14 grudnia (poza
Grabowcem były jeszcze roki w następujących miejscowościach pow. hrubieszowskiego
Waręż, Dubienka, Bełz). Podobnie działo się w 1950 roku (15 marca, 13 czerwca)694.
W dniach 23-24 maja 1949 roku miała miejsce klęska gradowa. Grad wielkości kurzego
jaja zniszczył plony (szczególnie żyto) w Kolonii Ornatowice, Hołużnym, Czechówce Górnej,
Szystowicach, Ornatowicach, Grabowczyku695.
Z dniem 12 kwietnia 1950 roku wprowadzono terenowe organa władzy, tj. rady narodowe
gmin, dzielnic, powiatów, województwa696. Zniesiono stanowiska m.in. wojewodów,
starostów, wójtów. Organem wykonawczym i zarządzającym zostało prezydium rady. W skład
prezydium gminnej rady narodowej wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i
sekretarz. Taki stan rzeczy trwał do 29 stycznia 1958 roku.
W dniach 27-30 lipca 1950 roku w Grabowcu zorganizowano publiczną zbiórkę
legalizacyjną dla gmin Grabowiec i Miączyn, podczas której została przeprowadzona następcza
legalizacja urządzeń mierniczych697.
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Zdjęcie 46 – Rok 1950 (lub 1951). Strażacy (zdjęcie ze zbiorów Wiesława Litwina, opis zdjęcia
Wiesław Litwin). W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Zygmunt Boczkowski, Tadeusz
Szawracki (brat Zofii Mizerskiej), Kazimierz Izdebski (prawdopodobnie), Edward Frąc. W
drugim rzędzie siedzą od lewej: Piotr Steć (stryj Lucyny Marnik), Bronisław Bojko, Teodor
Orzechowski, Marian Kasprowicz, Henryk Boczkowski, Marian Sabalski, Roman Zawalski. W
trzecim rzędzie stoją od lewej: Wacław Nowaczewski, Wacław Bełzecki, Prystupa (mieszkał
na Dworzysku), Kazimierz Ciszewski, Stanisław Nowaczewski, Józef Litwin, Mieczysław
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Tarajko (z ulicy Skierbieszowskiej).

Zdjęcie 47 – Rok 1950, 18 października. Rynek w Grabowcu (foto Gustaw Kulik, zdjęcie ze
zbiorów Marianny Kulik).
Po drugiej wojnie światowej lecznica dla zwierząt mieściła się w byłym dworze na
Siedlisku.
/zdjęcie/
15 lutego 1951 roku została podpisana umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zmianie odcinków terytoriów
państwowych, która została ratyfikowana 26 maja 1951 roku. Plotki o zawieraniu takiej umowy
rozchodziły się wśród mieszkańców całego pogranicza a w szczególności gminy Grabowiec
powiatu hrubieszowskiego. Ludzie bardzo się bali, że ich majątek pozostanie wchłonięty przez
„Rosję”. W wyniku te umowy Polska oddała m.in. 480 km2 powierzchni województwa
lubelskiego698.

Dokument 8 – Rok 1951. Znaczek Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych (ze

698

DzU 1951, Nr
Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

131

zbiorów Mirosława Bednarczyka).
2.37. Grabowiec w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Polska Rzeczpospolita Ludowa,
PRL] – 22 lipca 1952
W sierpniu 1952 roku w skład gminy Grabowiec wchodziły następujące miejscowości:
Białowody Kolonia, Białowody, Bronisławka, Czechówka, Dańczypol, Grabowczyk,
Grabowiec-Góra, Grabowiec, Henrykówka, Hołużne, Majdan Tuczępski, Ornatowice Kolonia,
Ornatowice, Osiczyna, Skibice, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Szczelatyn,
Trościanka, Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska, Żurawlów699.
28 listopada 1952 roku gmina Grabowiec składała się z 25 gromad: Białowody Kolonia
(Białowody Kolonia), Białowody (wieś), Bronisławka (wieś), Czechówka (wieś), Dańczypol
(Dańczypol, Dańczypol Kolonia), Góra Grabowiec (Góra Grabowiec Kolonia oraz wsie Góra
Grabowiec, Łanowe Sołtysy), Grabowiec (Grabowiec Kolonia oraz wieś Dworzysko i osada
miejska Grabowiec), Grabowczyk (Grabowczyk, Grabowczyk Kolonia), Henrykówka (wieś),
Hołużne (Hołużne, Hołużne Kolonia, oraz wieś Wierzbica), Majdan Tuczępski (Majdan
Tuczępski, Manin Kolonia), Ornatowice Kolonia (Ornatowice Kolonia), Ornatowice (wieś),
Osiczyna (wieś), Siedlisko (kolonia), Skibice (Skibice, Skibice Kolonia), Skomorochy Duże
(Skomorochy Duże oraz kolonia Filipiny), Skomorochy Male (Skomorochy Małe, Skomorochy
Małe Kolonia), Szczelatyn (wieś), Szystowice (wieś), Trościanka (wieś), Tuczępy (Tuczępy
oraz kolonia Ostków), Wolica Uchańska (Wolica Uchańska, Wolica Uchańska kolonia), Wólka
Tuczępska (Wólka Tuczępska, Wólka Tuczępska Kolonia), Żurawlów (wieś). Wszystkie
miejscowości obsługiwała poczta w Grabowcu700.
…..
Grabowiec w gromadzie Grabowiec powiatu hrubieszowskiego województwa lubelskiego –
28 września 1954
Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu
gromadzkich rad narodowych, z dniem 28 września 1954 wprowadzono w miejsce
dotychczasowych gmin i gromad nowe gromady (a tym samym Gromadzkie Rady
Narodowe)701. W oparciu o powyższą ustawę Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie
uchwałą nr 8 z dnia 5 października 1954 roku w sprawie podziału na nowe gromady powiatu
hrubieszowskiego, uchwaliła powstanie 52 gromad w powiecie hrubieszowskim. Utworzono
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wówczas gromady …

Zdjęcie 48 – Rok 1955 (około). Panorama Grabowca (zdjęcie ze zbiorów Adama Skóry).
W dniach 7-12 lipca 1956 roku w Grabowcu urzędował Objazdowy Urząd Miar, który
obsługiwał w tym czasie następujące gromady: Grabowiec, Horyszów, Miączyn, Skomorochy,
Świdniki, Szystowice, Tuczępy, Zawalów. Osoby, które stosowały lub przechowywały
nielegalizowane, nielegalne i nierzetelne urządzenia miernicze podlegające legalizacji
podlegały karze aresztu do 3 miesięcy lub karze grzywny do 4500 zł lub obu karom łącznie702.
W 1956 roku dokonano elektryfikacji Grabowca, Grabowca-Góry i Siedliska.
W tym okresie oprócz gromady Grabowiec istniały gromady: Tuczępy, Szystowice,
Skomorochy.
2 października 1956 roku na łamach Życia Warszawy ukazuje się artykuł Mikołaja
Kozakiewicza „Laik w Grabowcu” opisujący ówczesny Grabowiec. Przedstawiamy cały
artykuł poniżej703.
„Tak zwany pierwszy rzut oka nie wypada dla Grabowca zbyt pochlebnie. Zabudowany
chaotycznie wzdłuż plątawiska niebrukowanych, błotnistych uliczek, ze stadami gęsi
spacerujących po „zabradziażonym” wszelkimi budami placu, który nie wiadomo dlaczego
nazywa się rynkiem z domami o strzechach skołtunionych i przekrzywionych na bakier, o
ścianach wygiętych jak boki arki Noego przypomina żywcem wsie i miasteczka z opowiadań
Gogola lub Sałtykowa-Szczedryna.
Sklepy grabowieckie! Wyjąwszy jeden, podobny do tego co kojarzymy z nazwą sklepu,
to budy z desek, z rozkładaną ścianą frontową, która w ten sposób zamienia się w „ladę” i
szerokie „okno”, przez które dokonuje się transakcji. Trzeba zobaczyć te centymetry kurzu
pokrywającej buty i kalosze, smoczki i grzebienie, skarpetki i koszule, bele drelichu i| wełny
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sukienkowej - aby w oka-mgnieniu zdać sobie sprawę z grabowieckiej higieny i estetyki handlu.
A domy mieszkalne? Cóż tu ukrywać - mieszkańcy Polski centralnej i Ziem Zachodnich
nie zdają sobie sprawy, że tak jeszcze ludzie mieszkają. Widziałem izby, w których nie było
ani jednej całej szyby (wszystkie były mozaikami z kawałeczków szkła), widziałem domy, w
których nie ma szafy, zresztą niepotrzebnej, gdyż cały dobytek ubraniowy wisi na dwóch
gwoździach wbitych w belkę podtrzymującą sufit, widziałem mieszkania, w których gdy trzem
osobom nalano zupę na talerze, to czwarta musi czekać, gdyż brak dla niej naczynia do jedzenia,
widziałem plecione ze słomy „sławojki” bez drzwi, z drewnianym pudełeczkiem 70 x 70 cm
na fekalia, potrzebne do użyźniania gleby. „Sławojki”, na których żerują tysiące much.
Widziałem niemało ludzi, którzy nawet w niedzielę noszą obuwie, jakiego w Warszawie nie
kupiłby żaden handlarz starzyzną. Radio jest tu luksusem dostępnym kilkunastu
zamożniejszym gospodarzom, zegarek rzadkim zjawiskiem. Cała wieś brudna, waląca się,
zaniedbana sprawia wrażenie osiedla chylącego się do ruiny.
Na sporządzonej w tym roku tablicy w miejscowym kościele czytamy: „Po raz pierwszy
wspominają o Grabowcu kronikarze ruscy w XIII wieku. W roku 1366 stanowił on własność
Kazimierza Wielkiego. W roku 1500 miasto wraz z kościołem zostało spalone przez Tatarów.
Od tego roku datuje się upadek miasta ...”
Tak, tego nie da się zaprzeczyć, widać na Grabowcu te 456 lat upadku! Darmo
wypatrywałem na dachach anten radiowych, na podwórkach maszyn rolniczych, na polach
traktorów, kombajnów, koparek gwiaździstych - słowem tego wszystkiego, co mieszczuch
dzięki lata trwającej propagandzie przywykł kojarzyć z pojęciem wsi. Socjalistycznej wsi.
I wówczas przychodził mi na mysi złośliwy dowcip o tym dygnitarzu, który
rozczarowanemu obywatelowi, co to wrócił z „terenu” i nie ujrzał tam tego, co obiecywała mu
prasa poradził: „A wy, obywatelu czytajcie więcej gazet, a mniej pętajcie się po kraju”!
Drugie oblicze.
Gdybym napisał o Grabowcu tylko to, co ujawnia się na pierwszy rzut oka - nie
napisałbym prawdy. Przynajmniej nie byłaby to cała prawda. Bo oto jak kwiat na bagnie, jak
zielony pęd na próchniejącym pniu, wykwita ni stąd, ni z owąd budynek pełnej 11-letniej szkoły
ogólnokształcącej w tej zapadłej wsi. Już dwie matury odbyły się w przyciasnym budynku tej
szkoły (która posiada chyba jedyny poza kościołem murowany budynek Grabowca). Tylko w
roku bieżącym 10 chłopców i dziewcząt wychowanych na grabowieckim razowcu wstąpiło na
uniwersytety i politechniki całej Polski. Jest też w Grabowcu izba porodowa, ośrodek zdrowia
z etatowym lekarzem, stały punkt dentystyczny, a nawet (słuchajcie, słuchajcie!) autentyczna
Apteka Społeczna i stałe przedszkole oraz kino wiejskie. Jest Poczta, Telegraf i Telefon, jest
od niedawna stałe połączenie autobusowe z odległym o 30 km Hrubieszowem, a tym samym z
koleją. Wielokrotnie musiałem przełazić przez drzewa powalone na uliczki wsi. To ekipa
elektrotechników wkopuje słupy linii wysokiego napięcia, usuwa drzewa zawadzające
przewodom z czerwonej miedzi. Na walących się ruderach rozpina się sieć podlinii
elektrycznej, w zmurszałych ścianach osadza się kontakty i gniazdka elektryczne, na
odpadającym wapnie sufitów czernią się rurki Bergmana i iskroszczelne klosze na lampy.
Kto może powiedzieć, że to wszystko nie jest zdobyczą naszych czasów, że nie są to
zwiastuny XX wieku wkraczającego do Grabowca? A jednocześnie nie mogłem wyzwolić się
od wrażenia, że jest w tym coś paradoksalnego, wyraźna przepaść między jakimiś bardzo
podstawowymi, zasadniczymi warunkami bytu i pracy mieszkańców, a tym wszystkim co
wnosi tu ze sobą nasza socjalistyczna rzeczywistość. Streptomycyna i „sławojki” wyżej
opisanego typu, elektryczność i brak talerzy, „Przegląd Kulturalny” w kiosku na rynku i jedyne
ubranie na gwoździu, autobus do Hrubieszowa i drogi, na których konie zapadają po kolana w
bioto, szkoła 11-letnia i sklepy-budki dla psa. Dziecko, które przyjmuje się według wszelkich
reguł sztuki akuszeryjnej w izbie porodowej i to samo dziecko wychowujące się w gnojówce
przed walącą się chałupą. Złośliwy dowcip o tym mądrym dygnitarzu radzącym czytać gazety,
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niepostrzeżenie ustąpił w moich myślach miejsca przysłowiom ludowym typu: „ … kwiatek
przy kożuchu”.
Rachuby bez pokrycia
Nie odróżniam lnu od konopi, prosa od gryki i dlatego nie podejmuję się szczegółowo
pisać o powikłanych sprawach rolnych Grabowca. Odróżniam jednak człowieka od człowieka,
bzdurę od słuszności, prawdę od kłamstwa i dlatego spróbuję napisać o kilku sprawach
historycznych i problemach dnia dzisiejszego nurtujących mieszkańców tej wsi.
Gdy was oprowadzają po wsi często zdarza się usłyszeć: „Przy tej chałupie Ukraińcy
zamordowali X czy Ygreka”, „W tym domu AK-owcy zastrzelili ukraińskiego policjanta”.
W relacjach ludzi z czasów wojny są tylko dwa zwalczające się obozy: „AK-owcy zwani
inaczej „podziemnymi” i Ukraińcy. O Niemcach nie słyszałem.
W sąsiedztwie kościoła jest plac zawalony cegłami. Cementowa posadzka nosi jeszcze
wyraźny kształt greckiego krzyża. To nie jest pamiątka z czasów tatarskich. Ta ruina nie liczy
więcej niż lat 10. Jest to miejsce, na którym stała cerkiew prawosławna, miejsce kultu licznej
przed wojną ludności ukraińskiej. Rozebrano ją cegła po cegle, niby że był budulec potrzebny.
Ale jakoś sterty cegły nie są tak pilnie potrzebne skoro od lat murszeją na wietrze i deszczu.
Dziś we wsi nie ma Ukraińców. Tak przynajmniej głosi się oficjalnie. Mała jednak
przechadzka po miejscowym cmentarzu i porównanie nazwisk na płytach nagrobkowych
pisanych cyrylicą z tabliczkami na domach Grabowca daje dużo do myślenia.
Patrząc na zwaliska cerkwi w Grabowcu, widząc ruiny świątyń prawosławnych i unickich
w innych wsiach leżących przy szosie Hrubieszów - Grabowiec, stawiałem sam sobie
bezskutecznie pytanie: komu i na co to było potrzebne? Czyżby chodziło o stworzenie za
wszelką cenę pozorów, że jesteśmy od roku 1945 państwem jednonarodowym? Czy
spodziewano się wraz ze starymi cerkiewkami zburzyć aż do fundamentów powikłane sprawy
narodowościowe, wyrwać z korzeniami nacjonalistyczne nienawiści i waśni? Jeśli tak, to
rachuby te się nie sprawdziły. Stary konflikt polsku - ukraiński, zastąpiła wojna podjazdowa
„miejscowych” i „zabużańców”. - Szyld się zmienił - walka została.
Problemy dnia dzisiejszego
Grabowiec jest miejscowością o bardzo nieustabilizowanej opinii publicznej. To wieś
neurasteniczna. Raz po raz wybucha jakaś psychoza, która szaleje obok „zabużańsko –
miejscowej” manii prześladowczej, będącej stalą „wielką psychozą” wsi.
Są i inne psychozy.
Przybyłem do Grabowca w okresie „chwilowego” braku (zbyt częste są te chwilowe braki
na wsiach!) cukru w kramach GS. Skutek był taki, że zaczęto masowo wykupywać sól, nawet
po 50 kg na gospodarstwo. Mieszczuch tego nie pojmie, że można wobec braku cukru robić
zapasy soli. Mieszkańcy Grabowca „wiedzą jednak, że brak cukru świadczy o zbliżającej się
wojnie, a w czasie wojny zawsze brak soli. Kto wie czy to jeszcze nie atawistyczny lęk przed
brakiem soli z czasów tatarskich najazdów? Prędzej jednak jest to skutek plotki, rodzącej się w
ciemnych brudnych chatach, a może i świadomie lansowanej przez tych, którym zależy, żeby
„zabużańcy” nie czuli się zbyt pewnie, zbyt „na stałe” na ziemi „miejscowych”. Nie podejmuję
się tego rozstrzygnąć.
„Zabużańcy” w ogóle nie mają tu lekkiego życia. Osiedlano ich na gospodarkach
Ukraińców wysiedlonych lub tych, którzy uciekli z armią Hitlera. Wszystkie papiery, plany
gospodarstw, dokumenty hipoteczne zaginęły. O ziemi przynależnej do danego gospodarstwa
dowiadywał się osadnik zza Buga od sąsiadów. Oczywiście „miejscowych”. Ileż to pretekstów
do kłótni, sporów, zaorywania miedz, niszczenia zasiewów itp. samosądów, które nie
skończyły się do dnia dzisiejszego.
Poza tym nikt nie wiedział dokładnie ile właściwie ma ziemi, bo ta jest rozbita na szereg
poletek odległych nieraz o parę kilometrów. Oglądałem np. gospodarkę 3-hektarowego
„zabużańca” rozbitą na 11 (słownie: jedenaście) poletek, widziałem dwuhektarową, gospodarkę
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rozrzuconą w 5 (słownie: pięciu) miejscach. I tak jest wszędzie. W tych warunkach łatwo sobie
wyobrazić jak wyglądała praktyka ustalania wymiaru odstaw obowiązkowych, klasyfikacji
gruntu, określania użytkowanej powierzchni areału itp. Jako przykład niech posłuży gospodarz
X, który po latach starań doprowadził do komisyjnego wymierzenia jego gruntu i wówczas
okazało się, że przez szereg lat odstawiał zboże z areału o blisko hektar większego niż miał
rzeczywiście (co stanowiło 25 proc. jego gospodarki).
Minęło już 12 lat Polski Ludowej i jak dotąd nie udało się wymierzyć sprawiedliwie
użytkowanej ziemi, określić słusznie klasę gruntu, nie postąpiono ani o krok w dziele
skomasowania rozproszonych poletek. „Miejscowi” twierdzą, że to „zabużańcy" brużdżą.
„Zabużańcy” szepczą, że to „miejscowym” nie zależy na ujawnianiu ukrytych morgów, o
których istnieniu w obecnym rozproszeniu i bałaganie sam diabeł nic pewnego nie wie. Znów
nie czuję się na siłach rozstrzygać, kto ma rację. Na pewno jednak nie mają racji te czynniki
powiatowe i wojewódzkie, które zwlekają z komasacją gruntów i ponowną klasyfikacją ziemi
oraz jej dokładnym wymierzeniem.
Na razie wszystkie starania gospodarzy idą w niepokojącym kierunku wykręcenia się od
wszelkich odstaw, korzystając z wyraźnego zelżenia nacisku, fiskalnego na wieś. A ulga jest i
to wyraźna.
Przede wszystkim cieszą się chłopi, że od roku nie ciągnie się ich siłą do spółdzielni
produkcyjnej, której niezbyt zachęcający przykład mają tuż pod bokiem. Śmieją się, że tamtą
spółdzielnię założono piorunem, bo gdy piorun spalił osiedle, uczyniono warunkiem odbudowy
przystąpienie do spółdzielni. No i od tego to już jest taka „pieruńska” spółdzielnia.
Łatwiej też dziś niż przed rokiem uzyskać zwolnienie od tego czy innego obowiązku.
zmniejszenie tego czy innego wymiaru odstaw.
Ale mnie, jako laikowi, wydawało się, że to chyba jeszcze nie to. Tu nie o doraźne ulgi
tylko chodzi, ale o zasadnicze uzdrowienie gospodarstw i stosunków we wsi, o remonty
walących się budynków i budowę nowych, o odnowienie inwentarza, o cegły i cement, drewno
i papę, węgiel i nawozy, o więcej artykułów przemysłowych i mądrzejszą politykę cen - słowem
o to wszystko co zawarte zostało w programie VII Plenum KC, a czego jeszcze ze świecą nie
znajdziesz w Grabowcu. Dopiero wtedy to wszystko dwudziestowieczne cośmy dali i jeszcze
damy Grabowcowi nabierze właściwego blasku i sensu, zacznie z kolei w zasadniczy sposób
przeobrażać życie, poglądy i umysły ludzkie. Na razie to wszystko jest co najwyżej zaliczką na
socjalizm. Zaliczką, którą trzeba dopiero uzupełnić do pełnej sumy, jaka należy się
mieszkańcom Grabowca, za to, że zgodnie lub nawet niekiedy wbrew ich woli pomagają
budować nasz dzień jutrzejszy ...”

Odcisk 15 – Rok 1957, 23 maja. Odcisk pieczęci urzędowej Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Grabowcu oraz podpis i pieczątka sekretarza tegoż prezydium.
Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie podjęła 28 września 1957 roku uchwałę w
sprawie aktywizacji i rozwoju gospodarczego miast, miasteczek i osiedli. Grabowiec jako
osiedle typu miejskiego zaliczono do III grupy, tj. miejscowości zaliczanych o lokalnych
funkcjach gospodarczo-kulturalnych. Dla tej grupy osiedli zaplanowano rozwijanie rzemiosła
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indywidualnego, drobnych zakładów produkcyjnych (społecznych, państwowych) do obsługi
rolnictwa i do produkcji materiałów budowlanych a także do rozwijania indywidualnego
budownictwa mieszkaniowego704.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20 listopada 1957 roku uchwałę w
sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla
Grabowca liczbę 27 radnych oraz dla Skomoroch Małych, Szystowic i Tuczęp po 15. Przy
czym Powiatowa Rada w Hrubieszowie liczyła 55 radnych (stosowna uchwała WRN w
Lublinie z 31.10.1957)705.
Z dniem 29 stycznia 1958 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rad narodowych,
zmieniono przepisy wprowadzone w 1950 i 1954 roku706.

Odcisk 16 – Rok 1958. Odcisk pieczęci urzędowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lublinie.
Po wojnie światowej w Grabowcu funkcjonował bank, pod nazwami: Spółdzielnia
Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Grabowcu (), Kasa Spółdzielcza w Grabowcu (). Aktualnie
bank w Grabowcu jest oddziałem Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu (-20132016-). Kod systemowy banku (w 2006 roku): 9605707.
Kierownikami/dyrektorami banku byli m.in.: Jan Dwojakowski (patrz GSB), Ryszard
Kwiatkowski, Bronisława Zielińska (-2012-2016-).
W Grabowcu funkcjonowała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w
Grabowcu. GS w Grabowcu była członkiem Centrali Rolniczej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Warszawie (-1958-) następnie podlegało (-lata sześćdziesiąte XX wieku)
Wojewódzkiemu708 Związkowi Spółdzielni Rolniczych w Zamościu (WZSR) a one CZSR w
Warszawie.
W ramach GS działały: sklepy specjalistyczne (np. obuwniczy, elektryczny), sklepy
spożywczo-przemysłowe (prawie we wszystkich miejscowościach gminy), pawilon handlowy,
zakład kowalsko-ślusarski, restauracja „Kalinówka” (), restauracja „Zamkowa” (--najnowsza),
piekarnia (budynek piekarni popada w ruinę), magazyn materiałów budowlanych, magazyn
zbożowy, baza.
Na początku 1959 roku powzięto myśl budowy nowej siedziby dla Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Grabowcu. 31 stycznia 1959 roku zorganizowano zabawę taneczną w szkole w celu
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zebrania funduszy na budowę tego ośrodka. Zebrano 24000 zł709.
Wiosną 1959 roku rozpoczęto budowę ulicy Skierbieszowskiej i ulicy Cmentarnej710.
W 1959 roku przejmuje obsługę kiosku „RUCH” w Grabowcu druga w historii tego
punktu sprzedawczyni Kazimiera Kulik i będzie go prowadziła do 31 grudnia 1991 roku711.
Z dniem 1 stycznia 1960 roku zniesiono gromadę Szystowice i włączono do gromady
Grabowiec oraz zniesiono gromadę Tuczępy i włączono do gromady Skomorochy712.
W 1960 roku otwarto siedzibę Lecznicy dla zwierząt w Grabowcu przy ulicy
Wojsławskiej713.

Odcisk 17 – Rok 1960, 27 czerwca. Odcisk stempla kasowego Kasy Spółdzielczej w Grabowcu.
W 1962 roku położono pierwszą nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi Wojsławskiej
(od budynków lecznicy dla zwierząt do skrzyżowania w centrum Grabowca) i drogi
Hrubieszowskiej (od skrzyżowania w centrum Grabowca do skrzyżowania z ulicą Kozią).
W 1963 roku wykonano kamienną drogę (wówczas nazwaną Cmentarną) długości 150 m
łączącą ulicę Skierbieszowską z aleją przycmentarną (zdjęcia z prac są zamieszczone w
monografii parafii r.l. Grabowiec)714.
Wiosną 1963 roku uporządkowano place w centrum Grabowca. Urządzono skwerki z
chodnikami.
W nocy z 14 października na 15 października 1963 roku wybuchł pożar Grabowca.
Spaliło się wiele domów i budynków gospodarczych. Pożar wybuchł od zabudowań
gospodarczych znajdujących się od strony cmentarza a rozprzestrzenił się poprzez ulicę 700 –
lecia w kierunku ulicy Wojsławskiej. Pożar sięgnął zabudowań znajdujących się na ulicy
Koziej. W pasie szerokości około 100 m, od mostu na ulicy Wojsławskiej do szkoły, spaliło się
około 15 budynków mieszkalnych i 50 budynków gospodarczych715.
25 lipca 1964 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Grabowcu.

Odcisk 18 – Rok 1964 (około). Odcisk pieczęci urzędowej Prezydium Gromadzkiej Rady
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Narodowej w Grabowcu oraz podpis sekretarza (Bolesława Grechuty) tegoż prezydium.
W 1964 roku otwarto murowaną siedzibę OSP Grabowiec.

Odcisk 19 – Rok 1964, 7 lipca. Odcisk pieczęci urzędowej Urzędu Stanu Cywilnego w
Grabowcu.
Według stanu na 1 stycznia 1965 roku w powiecie hrubieszowskim było 24 gromad, w
tym gromada w Grabowcu i w Skomorochach Małych716.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 25.03.1965 roku uchwałę w sprawie
ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla Grabowca i
Skomoroch po 27 radnych717.

Odcisk 20 – Rok 1965, 16 kwietnia. Odcisk pieczęci nagłówkowej Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Grabowcu oraz pieczątki podpisowej i podpis prezesa Kazimierza
Jonaka (ze zbiorów Wiesława Kulika).
7 czerwca 1966 roku, po południu ok. godz. 1630 nastąpiło „oberwanie chmury” nad
Grabowcem. Straszna ulewa połączona z burzą, piorunami i gradem wybiła wiele szyb i zalała
budynek718 do poziomu okien, w którym była siedziba poczty. Kataklizm zebrał dwie ofiary
śmiertelne719.
W roku 1966 Gromadzka Rada Narodowa w Grabowcu wykonała plan kontraktacji
pszenicy w 100,8%.
19 maja 1967 roku została otwarta Izba Pamiątek w Grabowcu. Otwarcia dokonał
Stanisław Weremczuk – zastępca kierownika Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej oraz Tadeusz Nosko przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej w Grabowcu. Makietę zamku, umieszczoną w izbie, wykonał Eugeniusz
Nikołajew720.
716

DUWRNL 1965, Nr 2-10, poz. 11, s. 5-6.
DUWRNL 1965, Nr 13, poz. 44, s. 88.
718
Przy skrzyżowaniu ulic Wojsławskiej i 700-lecia.
719
KP T2, str. 40.
720
Jaroszyński Wacław, „Wspólnym wysiłkiem”, zbiór materiałów, Gminna Biblioteka w Grabowcu, s. 30-31.
717
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Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie podjęło 29 czerwca 1968 roku
uchwałę o zniesieniu gromady Skomorochy Małe i włączeniu jej do gromady Grabowiec721.
W skład Społecznego Komitetu Obchodu 700-lecia Grabowca, przypadającego w 1968
roku, wchodzili m.in. Lucjan Banaszkiewicz (zastępca przewodniczącego), Marian Hawryluk,
Kuszyk.

Odcisk 21 – Rok 1968, 25 marca. Odcisk pieczątki nagłówkowej Społecznego Komitetu
Obchodu 700-lecia Grabowca oraz podpisy członków tego komitetu.

Odcisk 22 – Rok 1968, 8 czerwca. Odcisk pamiątkowego stempla z okazji 700-lecia Grabowca
(zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Nosko).
8 czerwca 1968 roku odsłonięto pomnik tzw. „700 lecia Grabowca”, który stanął w
centrum Grabowca, przy skrzyżowaniu ulic: Rynek, Skierbieszowska, Hrubieszowska,
Kościelna. Po 1989 roku dodano koronę, którą następnie wymieniono na ładniejszą. W 2008
roku pomnik poddano renowacji. Dodano krzyż i zmieniono tablicę.

721

DUWRNL 1968, Nr 9, poz. 100, s. 71.
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Zdjęcie 49 – Rok 2008, 14 sierpnia. Pomnik „700 lecia Grabowca” (foto Henryk Kulik).

Zdjęcie 50 – Rok 2008, 14 sierpnia. Tablica na pomniku „700 lecia Grabowca”, przed
renowacją (foto Henryk Kulik).
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Zdjęcie 51 – Rok 2008, 2 września. Pomnik „700 lecia Grabowca”, po renowacji (foto Henryk
Kulik).
W dniach 19-20 października 1968 roku odbyły się uroczystości z okazji 700-lecia
Grabowca. W programie uroczystości były m.in. następujące punkty:
- musztra wojskowa,
- wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Banku Spółdzielczego w Grabowcu,
- uroczysta akademia w świetlicy szkolnej (występowały dzieci szkolne; wygłaszano
referaty, w szczególności Wacław Jaroszyński wygłosił referat „Góra Zamkowa – symbol
Grabowca),
- uroczysta akademia na boisku szkolnym (występowały dzieci oraz chór 700-lecia).
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Zdjęcie 52 – Rok 1968. Pamiątkowa plansza (zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Nosko).

Medal 1 – Rok 1968, 18-20 września. Pamiątkowy medal z okazji 700 lecia Grabowca
(Jaroszyński Wacław, „Wspólnym wysiłkiem”, zbiór materiałów, Gminna Biblioteka w
Grabowcu).
W 1968 roku na Górze Grabowiec stał jeszcze jeden krzyż, który na początku lat 70-tych
XX wieku uległ czasowi.
W marcu 1969 roku miejscowość Grabowiec otrzymała II miejsce w III grupie
miejscowości o charakterze ponadgromadzkim w V Wojewódzkim Konkursie Czystości,
Estetyki i Aktywizacji w 1968 roku (co gwarantowało otrzymanie 150000 zł).
W Grabowcu działało Kółko Rolnicze Międzykółkowa Baza Maszynowa w Grabowcu (1969-1985-). Kółkiem władał zarząd, który powoływał kierownika bazy w uzgodnieniu z
Powiatowym Związkiem Kółek Rolniczych w Hrubieszowie (PZKR w Hrubieszowie).
Kierownikiem bazy był m.in.: Nosko Tadeusz.
W 1970 roku w dniach 19-20 września przeprowadzono tzw. Dni Grabowca i gromadzkie
święto plonów722.
722

Kronika Gminy Grabowiec, tom I oraz Kuszyk Józef, „Dni Grabowca”, Sztandar Ludu, 22.09.1970.
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Odcisk 22– Rok 1970, 26 czerwca. Odcisk pieczątki nagłówkowej Banku Spółdzielczego w
Grabowcu.
Grabowiec w gminie Grabowiec powiatu hrubieszowskiego województwa lubelskiego – 1
stycznia 1973
Z dniem 1 stycznia 1973 roku zlikwidowano gromady a utworzono gminy. Między
innymi utworzono723 gminę Grabowiec w powiecie hrubieszowskim.
24 czerwca 1973 roku odbyła się uroczystość 50-lecia OSP w Grabowcu, podczas której
wręczono strażakom sztandar i dokonano odznaczenia sztandaru złotym medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”.

Odcisk 23 – Rok 1973, 2 sierpnia. Odcisk pieczątki nagłówkowej naczelnika gminy Grabowiec.
6 października 1974 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru IX Szczepowi
Drużyn im. Marii Konopnickiej w Grabowcu (wchodzącemu w skład Hufca Hrubieszów).
Grabowiec w gminie Grabowiec województwa zamojskiego – 1 czerwca 1975
Z dniem 1 czerwca 1975 roku wprowadzono nowy podział administracyjny Polski.
Zrezygnowano z trójstopniowego podział administracyjny kraju (województwo, powiat,
gmina) i wprowadzono nowy dwustopniowy podział (województwo, gmina). Sporo spraw
urzędowych załatwiano w Urzędzie Rejonowym w Hrubieszowie (m.in. szkolnictwo, służba
zdrowia, sądownictwo).
W 1975 roku oddano do użytku bazę Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Grabowcu przy ulicy Skierbieszowskiej, w skład, której weszły m.in.: piekarnia724, skup bydła,
magazyn zbożowy725, skład węgla, skup drobiu, skup surowców wtórnych. Powierzchnia bazy
3,5 ha, koszt budowy 22 mln złotych726.

Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Nr XXI/92/72 z dnia 5 grudnia 1972 roku - w oparciu o
art. 101 ust. 1 z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (DzU 1972, Nr 49, poz. 314).
724
O wydajności 5 ton pieczywa na dobę, zatrudniający 7-8 piekarzy. Koszt budowy piekarni 3,5 mln złotych.
725
O pojemności 1200 ton, w tym 200 ton w blaszanych silosach.
726
M.in. Kronika Gminy Grabowiec, tom I.
723
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Zdjęcie 53 – Rok 1976, 21 marca. Wybory do Sejmu i rad narodowych (zdjęcie ze zbiorów
Wojciecha Hołosyniuka). Przy urnie stoją harcerze od lewej: Jarosław Antoniuk, Jacek Wojtas.

Zdjęcie 54 – Rok 1976, 21 marca. Wybory do Sejmu i rad narodowych (zdjęcie ze zbiorów
Wojciecha Hołosyniuka). Głos do urny wrzuca Piotr Zawalski.
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Zdjęcie 55 – Rok 1976, 1 maja. Uroczystości 1 majowe. Występ Żeńskiego Chóru
Grabowieckiego (zdjęcie ze zbiorów Celiny i Mariana Kołtunów).
Dla wygody rolników działał Punkt Skupu Owoców i Warzyw w Grabowcu Zakładu
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „NIELEDEW” w Nieledwi (-1979-1988-).
W styczniu 1979 roku Grabowcem zawładnęła sroga zima. Drogi zostały zawiane
śniegiem i Grabowiec został odcięty od świata.
W nocy z 6 na 7 marca 1979 roku wybuchł pożar ratusza, tzw. murowanki w Grabowcu.
Z dniem 28 lipca 1983727 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące systemu rad
narodowych i samorządu terytorialnego, które obowiązywały do 1 lipca 1984 roku.
W 1983 roku utworzono Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu.
W 1983 roku z inicjatywy Mieczysława Kulika powstała Orkiestra Dęta Gminnego
Ośrodka Kultury w Grabowcu.
23 października 1983 roku oddano do użytku remizę OSP Grabowiec-Góra728.
28 października 1984 roku oddano do użytku remizę OSP Henrykówka.
14 września 1985 roku oddano do użytku remizę OSP Rogów. Uroczystość oddania do
użytku remizy była połączona ze świętem plonów729.
W lipcu 1985730 roku oddano do użytku remizę OSP Siedlisko.
6 września 1987 roku zgromadzenie mieszkańców gminy po mszy o 1000 poświęconej
ofiarom września 1939 roku dokonało wyboru członków „Społecznego Komitetu Uczczenia
Ofiar Września 1939 roku”. W pierwszy skład komitetu weszli: Bogusław Pasieczny
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (DzU 1983, Nr 41, poz.
185).
728
Kronika Gminy Grabowiec, tom I.
729
Kronika Gminy Grabowiec, tom I.
730
Kronika Gminy Grabowiec, tom I.
727
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(przewodniczący), Marian Sieczkowski, Edward Ciszewski, Wacław Jaroszyński, Bronisław
Kodeniec731.
W dniach 1-3 września 1989 roku oddano do użytku nową siedzibę posterunku Milicji
Obywatelskiej w Grabowcu. Posterunek mieścił się we wcześniejszym domu rodzinnym
Orzechowskich. Nieruchomość została zakupiona przez MO. Na piętrze budynku przez pewien
okres znajdował się służbowe mieszkanie komendanta posterunku, gdzie mieszkał Tadeusz
Bartyzel.
2.38. Grabowiec w Rzeczypospolitej Polskiej (III Rzeczpospolita) – 31 grudnia 1989
Z dniem 27 maja 1990 roku wprowadzono nowe zadania dla jednostek gminnych732.

Jaroszyński Wacław, „Wojna obronna w 1939 roku. Uczczenie ofiar września.”, zbiór materiałów, Gminna
Biblioteka w Grabowcu.
732
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych (DzU 1990, Nr 32, poz. 191)
731
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Zdjęcie 56 – Rok 1996, czerwiec. Osuchy. Rocznica bitwy pod Osuchami (zdjęcie ze zbiorów
Ryszarda Karczmarczuka).

Zdjęcie 57 – Rok 1996, wrzesień. Wójt gminy Grabowiec Wiesław Lachowski stoi na placu
budowy wysypiska (zdjęcie ze zbiorów Teodozji Pawłowskiej).
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18 stycznia 1997 roku dokonano otwarcia i poświęcenia nowego skrzydła budynku
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu oraz Liceum Ogólnokształcącego w
Grabowcu a także kotłowni na słomę. Poświęcenia obiektów dokonał kanclerz kurii ks.
Franciszek Greniuk.
Na początku ogrzewaniem ciepłem ze słomy objęto budynki: szkoły, urzędu gminy,
banku, ośrodka zdrowia.
14 listopada 1997 roku Rada Gminy Grabowiec na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół w Grabowcu podjęła uchwałę nadania zespołowi imienia Henryk Sienkiewicza.
5 maja 1998 roku odbyło się uroczyste nadanie Zespołowi Szkół w Grabowcu imienia
Henryka Sienkiewicza (formalnie od 14 listopada 1997 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Grabowiec) a także poświęcenie sztandaru dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w
Grabowcu.
Grabowiec w gminie Grabowiec powiatu zamojskiego województwa lubelskiego – 1
stycznia 1999
1 stycznia 1999 weszła w życie reforma administracyjna Polski, która wprowadziła
trójstopniową strukturę podziału terytorialnego, tj. województwo (rządowo-samorządowe),
powiat i gmina.
W lipcu 1999 roku nastąpiło włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu do
krajowego systemu ratownictwa.
14 lipca 2002 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru OSP gminy Grabowiec.
22 września 2002 roku w Grabowcu (naprzeciwko kościoła) odsłonięto i poświęcono
pomnik - Żołnierzom Armii Krajowej „Rzeczypospolitej Grabowieckiej”, wysiedlonym,
pomordowanym w obozach koncentracyjnych, ofiarom pacyfikacji Grabowca i okolic, w latach
1939-1945.
16 grudnia 2002 roku w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu odbyło
się spotkanie, przygotowane przez nauczycieli języków obcych, plastyki i muzyki pod hasłem
„Święta Bożego Narodzenia w Europie” poświęcone tradycjom świątecznym we Francji, w
Niemczech, Rosji i Polsce. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Alexandra Flesch
reprezentująca Ambasadę Francji w Polsce, Natalia Rheims – lektorka jęz. francuskiego na
uniwersytetach KUL i UMCS w Lublinie, Stanisław Kuropatnicki – przewodniczący Rady
Gminy Grabowiec, Zbigniew Chudoba – przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół im.
Henryka Sienkiewicza w Grabowcu oraz uczniowie i nauczyciele.
W 2002 roku w gminie działało 157 firm, z czego prawie połowa w zakresie usług733.
W 2003 roku dokonano remontu ulicy Wesołej. Poprawiono chodniki przy ulicy
Skierbieszowskiej (150 m.b.), Hrubieszowskiej (68 m.b.).
W 2004 roku położono nową nawierzchnię asfaltową ulicy Wesołej (450 m.b.).
Poprawiono chodniki, przy użyciu kostki brukowej, przy ulicy Skierbieszowskiej (56 m.b.),
Kościelnej (173 m.b.), Wojsławskiej (87 m.b.).

Komisja Obszarów Wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich,
Instytut Geografii I Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk,
„Studia Obszarów Wiejskich, tom IX”.
733
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Zdjęcie 58 – Rok 2004, 2 stycznia. Grabowiec, ulica Kościelna. Po lewej stronie stoi budynek
szkoły, po prawej stronie dom rodziny Kulików oraz drewniany budynek sklepu Agromasz,
gdzie wcześniej mieściło się przedszkole (foto Henryk Kulik).
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Zdjęcie 59 – Rok 2004, 6 czerwca. Grabowiec. Uroczystości rocznicowe powstania OSP
Grabowiec (zdjęcie ze zbiorów Adama Skóry).
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Zdjęcie 60 – Rok 2004, 6 czerwca. Uroczystości rocznicowe powstania OSP Grabowiec
(zdjęcie z kroniki gminy Grabowiec, foto Tadeusz Halicki).

Zdjęcie 61 – Rok 2004, 6 czerwca. Uroczystości rocznicowe powstania OSP Grabowiec
(zdjęcie z kroniki gminy Grabowiec, foto Tadeusz Halicki).
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Zdjęcie 62 – Rok 2004. Grabowiec, domy przy ulicy Skierbieszowskiej (zdjęcie ze zbiorów
Zofii Żukowskiej).

Zdjęcie 63 – Rok 2004. Grabowiec, dom przy ulicy Skierbieszowskiej (zdjęcie ze zbiorów Zofii
Żukowskiej).
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16 kwietnia 2005 roku zaobserwowano w Grabowcu rzadkiego orła z rodziny
jastrzębiowatych: orzełek (Aquila pennata) – odmiany ciemnej734.
W 2005 roku położono nową nawierzchnię asfaltową ulicy Wesołej (237 m.b.). Położono
nowe kostki brukowe na chodnikach przy ulicy: 700-lecia (103 m.b.), Wspólnej (52 m.b.),
Wojsławskiej (228 m.b.).
14 października 2006 roku uroczyście otwarto salę gimnastyczną przy Zespole Szkół im.
Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (więcej informacji zamieszczono w monografii zespołu).
W 2006 roku położono nowe kostki brukowe na chodniku przy ulicy Koziej (77 m.b.),
położono nową asfaltową nawierzchnię ulicy Krynoczki (195 m.b.)
2 września 2007 roku zaobserwowano w Grabowiec-Górze rzadkiego ptaka drapieżnego
z rodziny jastrzębiowatych: kurhannik (Buteo rufinus) a 16 września 2007 roku w tej samej
miejscowości: orzełek (Aquila pennata) – odmiany ciemnej735
W 2007 roku dokonano remontu nawierzcni dróg w centrum Grabowca.
W nocy z 10 na 11 listopada 2007 roku Koło Terenowe PTTK w Grabowcu
zorganizowało I Nocny Rajd Niepodległości, którego trasa wiodła przez miejscowości:
Grabowiec, Grabowiec-Góra, Czartoria-Gdeszyn, Ostrówek, Korytyna, Szystowice,
Ornatowice-Kolonia, Hołużne, Czechówka, Skomorochy Duże, Skomorochy Małe. W rajdzie
uczestniczyło 14 osób. Uczestnicy rajdu zapalali znicze w miejscach związanych z walkami
niepodległościowymi.
28 września 2008 roku przy pomniku w Grabowiec-Górze zorganizowano uroczystość
upamiętniającą 69. rocznicę zbiorowego mordu na polskich żołnierzach przez żołnierzy Armii
Czerwonej.
W 2008 roku położono asfaltową nawierzchnię placu przy przystanku autobusowym w
Grabowcu oraz ulicy Zielonej i Koziej.
W tym też roku zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford dla OSP
Grabowiec (129800 zł, przy dofinasowaniu w wysokości 50000 zł dokonango przez Zarząd
Główny ZOSP RP w Warszawie).
W 2009 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową ulicy Cmentarnej i Koziej.
Położono nowe chodniki z kostki brukowej przy ulicy Skierbieszowskiej (122 m.b.),
Wojsławskiej (116 m.b.). W tym samym roku rozpoczęto modernizację budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Grabowcu, przy ulicy Rynek.
W 2010 roku ukończono modernizacje budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Grabowcu (budynku po dawnej restauracji „Zamkowa” należącej wcześniej do GS Samopomoc
Chłopska w Grabowcu).
19 lutego 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji 69. rocznicy wysiedlenia Grabowca
i okolic.
17 czerwca 2012 roku odbyła się uroczystość z okazji 68. rocznicy pacyfikacji Grabowca
i okolic.
26 czerwca 2012 roku przedstawiciele gminy Grabowiec uczestniczyli w dożynkach
powiatowych w Gorajcu.
2 września 2012 roku, na placu przy kościele, odbyły się dożynki gminno-parafialne.
W 2012 roku GOK w Grabowcu w ramach ogólnopolskiej akcji „Pracownie Orange”
otrzymał pracownię wyposażoną w trzy komputery z łączem internetowym, telewizor, dwie
konsole PlayStation, dwie kanapy.
23 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość z okazji 70. rocznicy wysiedlenia Grabowca
i okolic oraz 69. rocznicy pacyfikacji Grabowca. Na cmentarzu przykościelnym odsłonięto
pomnik ku pamięci i przestrodze w 70 rocznicę wysiedlenia dzieci z terenu gminy Grabowiec.
Budynek po zamkniętym Posterunku Policji w Grabowcu został wystawiony na sprzedaż.
734
735

Komisja Faunistyczna, „Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2005”, Raport nr 22, 2006, s. 91.
Komisja Faunistyczna, „Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2007”, Raport nr 24, 2008, s. 91.
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Nieruchomość zakupiła firma, która po rozbiórce budynku, wybudowała pawilon handlowy
otwarty w 2015 roku pod marką Delikatesy Centrum.

Zdjęcie 64 – Rok 2013, 17 października. Budynek dawnego posterunku MO a następnie Policji
w Grabowcu (zdjęcie Dominik Kordyś).
W Grabowcu jedną z ulic jest ulica Górna, przy której jest tylko kilka budynków. Przy
tej ulicy stał kiedyś drewniany dom, w którym urodził się Czesław Roman Kulik, syn Jakuba
(dziadek Wojtka Kulika).

Zdjęcie 65 – Rok 2013, 17 października. Grabowiec, ul. Górna (foto Dominik Kordyś).
Poniżej przedstawiamy zdjęcie fragmentu ulicy Górnej przechodzącej następnie w alejkę
prowadzącą, przez mostek na rzece Kalinówka, na Grabowiec-Górę. Ulica jak i alejka wymaga
Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
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rewitalizacji i bieżącego nadzoru władz a przyroda odwdzięczy się wspaniałymi widokami dla
mieszkańców Grabowca oraz gości.

Zdjęcie 66 – Rok 2013, 17 października. Grabowiec, ul. Górna (foto Dominik Kordyś).
W wyniku długotrwałej śnieżycy i silnego wiatru, pod koniec stycznia 2014 roku drogi
na terenie gminy Grabowiec były nieprzejezdne przez kilka dni.
W 2014 roku powstaje kolejna apteka w Grabowcu, która mieściła się przy ulicy Koziej
7. W dalszym ciągu funkcjonowała prywatna apteka Marianny Halickiej-Jach (od 1992 roku).
15 czerwca 2014 roku odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek
ochotniczych straży pożarnej z terenu gminy Grabowiec i gminy Miączyn.
22 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość z okazji 71. rocznicy wysiedlenia Grabowca
i okolic.
24 sierpnia 2014 roku, na błoniach, odbyły się gminne dożynki.
22 lutego 2015 roku odbyła się uroczystość z okazji 72. rocznicy wysiedlenia Grabowca
i okolic. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks.
Adama Firosza. Po mszy św. uczestnicy złożyli kwiaty przed pomnikiem „ku pamięci i
przestrodze” na cmentarzu przykościelnym.
30 sierpnia 2015 roku, na błoniach, odbyły się gminno-parafialne dożynki. Mszę św.
dziękczynną odprawił ks. Zygmunt Żółkiewski, proboszcz parafii. Starostami dożynek byli
Małgorzata Lackowska (Majdan Tuczępski) i Wojciech Walkowski (Skomorochy Duże).
Starostowie na miejsce dożynek przyjechali bryczka powożoną przez Jarosława Ulanowskiego.
W dożynkach uczestniczyli m.in.: starosta powiatu zamojskiego Henryk Matej, były poseł RP
Ryszard Stanibuła.
1 września 2015 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Głos Grabowca”, którego
pomysłodawcą, wydawcą i redaktorem naczelnym był Maciej Herbut. Redakcja miesięcznika
mieściła się w Bereściu. Wydano osiem numerów miesięcznika.
4 października 2015 roku, na błoniach, odbyło się I Święto Pieczonego Ziemniaka w
Gminie Grabowiec, podczas którego przeprowadzono m.in. konkursy zgrabnościowe i na
dokończenie przysłów.
W październiku 2015 roku oddano do użytku w Grabowcu, przy ulicy Skierbieszowskiej
przystanek autobusowy „na żądanie”.
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Na jesieni 2015 roku dokonano rozbiórki budynku, przy ulicy Koziej w Grabowcu, w
którym ostatnio mieściła się placówka Poczty Polskiej.
Z dniem 31 grudnia 2015 roku została zlikwidowana Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Grabowcu. Spółdzielnia była w likwidacji przez kilkanaście lat (-199531.12.2015). Likwidatorem był Jan Załoga.
21 sierpnia 2016 roku, na błoniach, odbyły się gminne dożynki.
25 września 2016 roku na błoniach odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka” (druga
edycja).
W listopadzie 2016 roku oddano do użytku parking w Grabowcu, przy ulicy Koziej; w
miejscu powstałym po rozbiórce budynku, w którym ostatnio mieściła się placówka Poczty
Polskie, a wcześniej Muzeum Regionalne w Grabowcu, posterunek Policji, szkoła.

Zdjęcie 67 – Rok 2018, 15 lipca. Parking w Grabowcu, przy ulicy Koziej (foto Henryk Kulik).
21 maja 2017 roku odbyła się w Grabowcu pierwsza edycja zawodów w powożeniu
zaprzęgami konnymi.
20 sierpnia 2017 roku, na błoniach, odbyły się gminne dożynki.
W listopadzie 2017 roku oddano do użytku w Grabowcu, przy skrzyżowaniu ulic
Wojsławskiej i Wesołej plac zabaw dla dzieci o pow. 1055 m2. Warto zaznaczyć, że w latach
osiemdziesiątych XX wieku były tam wykonane wykopy pod fundamenty domu nauczyciela.
25 lutego 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji 75. rocznicy wysiedlenia Grabowca
i okolic.
27 maja 2018 roku odbyła się w Grabowcu druga edycja zawodów w powożeniu
zaprzęgami konnymi.
10 czerwca 2018 roku zostały przeprowadzone międzygminne zawody sportowopożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu gminy Grabowiec i gminy
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Miączyn.
26 sierpnia 2018 roku odbyły się w Grabowcu dożynki powiatowo-gminne.
26 września 2018 roku wniosek UG w Grabowcu dotyczący projektu
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowcu” uzyskał od Zarządu
Województwa Lubelskiego pozytywną akceptację na dofinasowanie ze środków EFRR
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w wysokości 501112,67 zł. Ogólna
wysokość planowanych prac wyniesie 1071452, 57 zł.
Według kosztorysu inwestycyjnego przedstawionego przez starostę powiatu zamojskiego
25 września 2018 roku koszt remontu drogi powiatowej nr 3233L Uchanie-Grabowiec w
miejscowościach Grabowczyk, Grabowiec i Ornatowice wynosi 2300000 zł, w tym dotacja
1840000 zł (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz wkład własny 460000
(wspólnie wniesiony w równych częściach przez Powiat Zamojski i Gminę Grabowiec).
Remont drogi ma usunąć skutki gwałtownego spływu wód opadowych, które miały miejsce w
2017 roku. Do remontu przewidziane są następujące odcinki: od km 10+970 do km 13+490 w
miejscowościach Grabowczyk i Grabowiec; od km 8+090 do km 3+380, od km 8+740 do km
10+970 w miejscowościach Ornatowice i Grabowczyk.

3. Grabowiec – podstawowe dane
3.1. Nazwa
Nazwa pochodzi prawdopodobnie od lasów grabowych, które od dawnych czasów
znajdowały się w okolicy736.
Na przestrzeni dziejów używano także nazw: Grabowiecz737, Graboviec,
3.2. Liczebność mieszkańców gminy Grabowiec
Tabela 2 – Stan liczbowy mieszkańców Grabowca
Data/rok
1877
1880
1890
01.01.1892
1905
1906

Liczba
6513738
6513739
7843740, w tym 1886 prawosławnych
7417741
9723742, w tym 6121 katolików, 2642 prawosławnych
5912743
10627, w tym 5493 katolików, 2716 prawosławnych, 2415 Żydów, 3
01.01.1909
protestantów744
Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała
Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego, tom 3, wydanie 2, s, 347.
737
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 2, s. 286.
738
SKR T2, wykaz alfabetyczny gmin, s. 18.
739
Słownik GKP T2, s. 777.
740
Słownik GKP T15, cz. 1, s. 591.
741
KAL 1893, s. 39.
742
Grabski Władysław (1874-1938), oprac., Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. 1913, R.1, wyd.
Gebethner i Wolff, Warszawa, 1914, dział I, s. 43.
743
PKLG 1906, s. 168.
744
Grabski Władysław (1874-1938), oprac., Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. 1914, R.2, wyd.
736
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Data/rok

Liczba
9194, w tym 6681 rzymskokatolików, 1820 Żydów, 691 prawosławnych,
30.09.1921
2 grekokatolików745
4741746
4798747
4602748
4545749

2004
2006
31.12.2007
31.12.2008

W 1905 roku w gminie Grabowiec katolicy stanowili 63% wszystkich mieszkańców,
prawosławni – 27,2%750. W 1909 roku katolicy stanowili 51,7% mieszkańców a prawosławni
25,6%. Gmina Grabowiec w powiecie hrubieszowskim stanowiła główną siedzibę katolików,
gdyż w powiecie hrubieszowskim w 1905 roku było katolików 26,8% ogółu mieszkańców a w
1909 roku 29,2%. Dla przykładu w gminie Werbkowice katolicy stanowili odpowiednio 12,3%;
13% a prawosławni 85,9%; 84% ogółu mieszkańców.
3.3. Liczebność mieszkańców Grabowca
Tabela 3 – Liczba mieszkańców Grabowca w latach 1900-2009
Rok/data
1827
1861
1865
1880
1885
1886
01.01.1892
1900
1909

Liczba
1492751
1998, w tym 958 narodowości żydowskiej752
2117, w tym 1004 narodowości żydowskiej753
2612754
W przedziale 2000-3000755
2924, w tym 1460 Żydów756
3484757
2900758
4485759, w tym 1026 katolików, 1124 prawosławnych, 2335 Żydów

Gebethner i Wolff, Warszawa, 1915, dział I, s. 19.
745
SMRP 1921 T4, s. 33.
746
Wg GUS, dane z 30 czerwca 2004 r, http://www.stat.gov.pl
747
Państwowa Komisja Wyborcza.
748
Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa, 2009, s. 100.
749
Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa, 2009, s. 100.
750
Grabski Władysław (1874-1938), oprac., Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. 1913, R.1, wyd.
Gebethner i Wolff, Warszawa, 1914, dział I, s. 43.
751
Słownik GKP T2, s. 776.
752
Orgelbrand T10, s, 389; Słownik GKP T2, s. 776.
753
Rocznik KP 1866, załącznik.
754
Słownik GKP T2, s. 776.
755
PKLG 1885, s. 167.
756
PKLG 1887, s. 122.
757
KAL 1893, s. 38.
758
Orgelbrand Samuel (1810-1868), „Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami”, tom I-XVIII,
Warszawa, 1898-1912, tom VI, s. 274.
759
Grabski Władysław (1874-1938), oprac., Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. 1914, R.2, wyd.
Gebethner i Wolff, Warszawa, 1915, dział I, s. 33.
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Rok/data

Liczba
2750, w tym 1030 narodowości polskiej, 1676 żydowskiej, 41 rusińskiej,
30.09.1921
6 białoruskiej, 3 rosyjskiej, 2 bułgarskiej, 1 litwińskiej760
1926
2750761
09.12.1930
2750
2009
934762
W 1885 roku w Grabowcu ludność żydowska przekraczała liczebnie ludność katolicką763.
3.1. Liczba mieszkańców gminy żydowskiej
Do rozbioru Polski Żydzi nie mieli prowadzonych ksiąg metrykalnych. Rząd austriacki
wprowadził księgi metrykalne dla Żydów. Do tego czasu w niektórych rodzinach ojciec
zapisywał daty urodzenia swoich dzieci na pierwszej kartce modlitewnika a na ostatniej daty
śmierci najbliższych764.
Tabela 4 – Liczba Żydów w Grabowcu
Liczba Żydów
958
(wszystkich mieszkańców było 1998)
766
1676 (wszystkich mieszkańców było 2750)

Rok
1865
1921

765

W 1885 w Grabowcu ludność żydowska przekraczała liczebnie ludność katolicką767.
Tabela 5 – Liczba Żydów w gminie Grabowiec
Rok/data
01.01.1909
1921

Liczba Żydów w gminie Grabowiec
2415 (wszystkich mieszkańców było 10627)
1700769 (wszystkich mieszkańców było 9194); wg innego źródła
1721770
768

3.2. Akta grodzkie i ziemskie grabowieckie
Przy każdym771 sądzie (grodzkim, ziemskim) były zaprowadzane księgi, zwane aktami.
760

SMRP 1921 T4, s. 30.
KAP 1926/27, s. 1105.
762
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”. Ogólna liczba mieszkańców
gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
763
PKLG 1885, s. 167.
764
Gawrysiakowa Janina, Grupy wyznaniowe ludności w Lubelskiem w XIX wieku, Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1992, s. 27.
765
Słownik GKP T2, s. 776.
766
SKR 1921 T4, s. 30.
767
PKLG 1885, s. 167.
768
Grabski Władysław (1874-1938), oprac., Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. 1914, R.2, wyd.
Gebethner i Wolff, Warszawa, 1915, dział I, s. 19.
769
SKR 1921 T4, s. 30.
770
Międzynarodowy Żydowski Projekt „Cmentarze” http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-g.html
(wersja z dnia 09.12.2007).
771
Akta RP, s. VI.
761
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Księgi pisano w języku łacińskim772. Dopiero konstytucja z 1543 roku pozwoliła używać języka
polskiego ale w wielu urzędach w dalszym ciągu używano języka rosyjskiego i łacińskiego
nawet do XVIII wieku773.
W 1646 roku na zamku grabowieckim były przechowywane księgi powiatu
grabowieckiego, powiatu horodelskiego i grodzkie grabowieckie774.
Przez pewien czas, 1772-1828, księgi należały do cesarstwa austriackiego775.
Akta ziemskie i grodzkie przywiezione do Lwowa zostały złożone w klasztorze oo.
Bernardynów, tj. potocznie nazywanym archiwum Bernardyńskim. W 1787 roku przystąpiono
do porządkowania tegoż archiwum (zatrudniając 150 pisarzy) 776.
Co najmniej w latach 1824-1825 roku „archiwum” mieściło się w Sądzie Pokoju w
Hrubieszowie w tzw. „izbie ustępowej”, tj. pomieszczenia gdzie wysyłano strony na czas
wydania wyroku. W tym archiwum przechowywano m.in. 17 ksiąg Grabowca z okresu 16431810777.
W 1828 roku cesarstwo austriackie wydało Rosji akta grabowieckie (a także horodelskie)
znajdujące się w archiwum we Lwowie778 (akta przekazano w myśl artykułów konwencji z 3
maja 1815 roku).
13 września 1829 roku grabowieckie księgi ziemskie (1529-1777) i grabowieckie księgi
grodzkie (1502-1784) zostały przywiezione z Warszawy do Archiwum Akt Dawnych w
Lublinie (utworzonym w 1827). Księgi grabowieckie (oraz także horodelskie) były porządnie
oprawione i opatrzone sygnaturami779.
W 1887 roku księgi zostały przewiezione do Archiwum Centralnego w Wilnie. W latach
sześćdziesiątych XX wieku akta powróciły do Lublina780.
3.3. Zamek warowny w Grabowcu (część powtórzona z drugiego rozdziału)
31 maja 1543 roku zamek jest określany jako „fortalitium Graboviecz”
(łac.fortalicium)781.
Przed 1578 rokiem Aleksander Gwagnin (Włoch, 1534-1614) tak opisał Grabowiec i
zamek w Grabowcu „Grabowiec miasto drzewiane w równinie, a zamek na górze wysokiej,
naturą i obroną miejsca niedostępne leży”782.
W 1646 roku Sejm Zwyczajny Koronny w Warszawie (25.10.-07.12.1646) w konstytucji
„Deklaracja o podatku” aprobował laudum uchwalony przez sejmik bełski. Laudum dotyczyło
podatku podymnego, które został ustalony dla powiatu grabowieckiego i powiatu
horodelskiego w województwie bełskim na armatę na zamku grabowieckim. Na zamku tym
były przechowywane księgi obu powiatów jak i grodzkie grabowieckie. Do czasu dostarczenia
nowego laudum wszystkim obywatelom obu powiatów, ustalono, podług konstytucji z 1629
772

Akta RP, s. VIII.
Balzer Oswald, Kancelarye i akta grodzkie w wieku XVIII (Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do
„Gazety Lwowskiej”, Rok 9, Nr 11, Lwów, 1881, s. 1010).
774
Prawa, v. 4, s. 95, 98.
775
Akta RP, s. VIII-XI.
776
Akta RP, s. XI.
777
Mencel Tadeusz, „Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827-1887)”, Rocznik Lubelski T. 1 (1958), Lublin,
1958, s. 12.
778
Akta RP, s. XI.
779
Mencel Tadeusz, „Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827-1887)”, Rocznik Lubelski T. 1 (1958), Lublin,
1958, s. 18-20.
780
Przypisy do historii, Tygodnik Chełmski, Nr 17/175, Chełm, 25.04.1981, s. 4.
781
Wierzbowski T4.1, Nr 7254.
782
Gwagnin Aleksander (1534-1614), „Z kroniki sarmacyi europejskiej: opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego,
ziemie ruskiej, ziemie pruskiej, ziemie inflantskiej, ziemie żmudzkiej”, Kraków, 1860, s. 203; Słownik GKP T2,
s. 777.
773
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roku, podymne w wysokości 15 groszy. Ponieważ w laudum określono zawiadywanie armatą
przez starostę i wojskiego grabowieckiego to ustalono, że wojski nie może mieć profesji
wymyślonej i ma rezydować na zamku783.
W 1647 roku Sejm Nadzwyczajny Koronny w Warszawie (02.05.-27.05.1647) w
konstytucji „Deklaracja podatku na armatę do zamku grabowieckiego z powiatu
grabowieckiego i horodelskiego uchwalona” potwierdza postanowienia w tej sprawie sejmu z
1646 roku. Wówczas starostą grabowieckim był Stanisław Sarbiewski784.
W 1655 roku na Sejmie Walnym Koronnym w Warszawie (19.05.-20.06.1655) w
konstytucji „Restauracja zamków bełskiego, grabowieckiego, rubieszowskiego785” określono,
że zamki bełski, grabowiecki, horodelski, rubieszowski i żydaczewski leżą w takich miejscach,
w których fortyfikacje są potrzebne dla Rzeczypospolitej, gdyż mogą być dla nieprzyjaciela
„szkodliwe i „wstręt czyniące”. Ponadto obiecano nagrody dla starostów, którzy podejmą się
fortyfikacji tych zamków (patrz więcej w działe „Zamek warowny w Grabowcu”)786.
W 1658 roku starosta grabowiecki Stanisław Sarbiewski z własnych środków ukończył
restaurację zamku (który był „z gruntu zrujnowany”) i wyposażył go w armatę i amunicję
wojenną. Na Sejmie Walnym Ordynaryjnym w Warszawie (10.07.30.08.1658) w konstytucji
„Opatrzenie jurydyki grabowieckiej”, zgodnie z konstytucją z 1655 roku, nagrodzono starostę
za fortyfikację zamku. Starosta otrzymał dobra królewskie Witków (prawdopodobnie chodzi o
Witków leżący aktualnie w gminie Dołobyczów), Modryń (gmina Mircze) i Kopyłów (gmina
Horodło), które zostały włączone do jurydyki grabowieckiej. Ponadto wydzierżawiono „jure
Emphiteusis” staroście wieś Miączyn „do lat 60”787.
W 1765 roku lustracja Grabowca pokazuje „zmczysko stare na górze, w wałach opadłych,
na którym sklep, gdzie consevatur archiwum xiąg ziem. i grodz., lecz mur znacznie się
porozpadał; na wierzchu wieża, rezydenya drewniana, stajnia” ...788.
Z lustracji Grabowca w 1765 roku dowiadujemy się także, że mieszczanie grabowieccy
posiadający grunt na terenie miasta lub przedmieścia zobowiązani byli do pracy na polach
starosty (tzw. obowiązek odżyniania kop zboża). Natomiast mieszczanie posiadający budynki
mieli obowiązek płacenia daniny osypowej.
Zatem wówczas jeszcze sterczały szczątki zamku, których właścicielem był ostatni
starosta grabowiecki Ludwik Wilga. W tych ruinach mieściło się archiwum akt ziemskich i
grodzkich Grabowca. Ludwik Wilga mury rozebrał a materiał zużył na budowę zabudowań
gospodarskich789.
Wacław Jaroszyński sądził, że mury zamku rozebrał Feliks Radziejowski i przeznaczył
na cele prywatne.
W 1845 roku z zamku były tylko szczątki („przedmieście Góra zwane, rozrzucone ma
wśród drzew domy po górze, na której sterczą szczątki zamczyska)790.
Pod koniec XIX wieku (podobno już w 1861 roku) z dawnego zamku pozostały tylko
bramy wjazdowe i ślady fos, oraz lochy ziemne, które zostały w tamtych czasach zasypane791.
W 1906 roku jest mowa o zamku z XIV wieku, jako zabytku z czasów Jagiellońskich, po
którym zostały fundamenty i zasypane piwnice792.
783

Prawa, v. 4, s. 95, 98.
Prawa, v. 4, s. 125.
785
Hrubieszowskiego.
786
Prawa, v. 4, s. 125; Słownik GKP T2, s. 777.
787
Martynowski, s. 349; Prawa, v. 4, s. 564.
788
Słownik GKP T2, s. 777; Baliński T2.2, s. 195; Martynowski, s. 349; Lustracja z 1765 roku.
789
Słownik GKP T2, s. 777.
790
Baliński T2.2, s. 195
791
Orgelbrand Samuel (1810-1868), „Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami”, tom I-XVIII,
Warszawa, 1898-1912, tom VI, s. 274.
792
Offmański Mieczysław, „Słownik miejscowości, w których znajdują się jeszcze zabytki czasów Piastowskich
784
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Zdjęcie 68 – Lata 30-te XX wieku. Widok na „Górę Zamkową” od strony drogi GrabowiecGrabowiec-Góra (zdjęcie z materiałów Wacława Jaroszyńskiego „Zamek i trzy krzyże”).
W 1968 roku na „Górze Zamkowej” stał tylko jeden krzyż, który na początku lat 70-tych
XX wieku uległ czasowi.
W 1968 roku przeprowadzono na „Górze Zamkowej” sondażowe prace badawcze793.
W 1971 roku Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PP PKZ Oddział w Lublinie,
na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, prowadziła prace archeologiczne na
„Górze Zamkowej”. Pracami kierowała magister Maria Supryn. Znaleziono, w górnej warstwie
wykopu, duże ilości ceramiki z okresu XV-XVIII. Poniżej znajdowała się warstwa kulturowa
z okresu XII-XV wieku. Znaleziono grób z sprzed około 3 tys. lat (obok czaszki natrafiono na
naczynie ceramiczne, wewnątrz którego było drugie naczynie). Znaleziono następujące
monety: srebrny półtorak koronny Zygmunta III Wazy (1625 rok), srebrny szeląg litewski
Zygmunta III Wazy (1626 rok), miedziany szeląg koronny Jana Kazimierza (1666)794.
19 kwietnia 1981 roku postawiono trzy metalowe krzyże na szczycie „Góry Zamkowej"
(krzyże wykonał Józef Chwedyk, krzyże pomalował Andrzej Orzechowski, doły pod krzyże
wykopał Andrzej Byra; Feliksa Orzechowska dokonała przecinki krzewów).
20 kwietnia 1981 roku, na „Górze Zamkowej”, odbyła się uroczystość patriotycznoreligijna pod przewodnictwem proboszcza rzymskokatolickiej parafii Grabowiec ks. Stefana
Saweckiego w asyście administratora parafii ks. Franciszka Nuci. Ksiądz proboszcz dokonał
poświęcenia Trzech Krzyży.
3.4. Rzeka Kalinówka, Wolica795, Wojsławka, Wotyka
W 1880 roku podano następujący opis rzeki796. Źródło rzeki znajdowało się pod
Białowodami (w powiecie hrubieszowskim). Rzeka płynęła w stronę południowo-zachodnią
i Jagiellońskich (963-1572)”, Warszawa, 1906, s. 18.
793
Gurba J., Kutyłowski A., „Badania sondażowe na „Górze Zamkowej” w Grabowcu, Biuletyn TRH 1970, Nr 4,
s. 31; Gurba J., Kutyłowski A., „Informator archeologiczny 1968”, s. 344.
794
Supryn Maria, „Informacja o badaniach archeologicznych na stanowisku - Góra Zamkowa - w Grabowcu, pow.
Hrubieszów”, Biuletyn TRH 1972, Nr 2, s. 19-23; Supryn Maria, „Grabowiec pow. Hrubieszów, woj. lubelskie.
Dokumentacja z badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku „Góra Zamkowa” – wykonany na
zlecenie PWRN Wydział Kultury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Lublin 1972.
795
Pozostałe nazwy przytoczone w - Słownik GKP T3, s. 682.
796
Słownik GKP T3, s. 682.
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pod Białowodami, Kalinówką, Szystowicami, Grabowcem, Cieszynem (tutaj wchodziła w
powiat zamojski). Następnie płynęła w stronę północno-zachodnią w kierunku wsi MajdanSzorcówka, Hajowniki, Swidy, Zabytów, Skierbieszów i Monastyrek. Przy wsiach
Skierbieszów i Monastyrek tworzy dwa stawy, do których wpływały miejscowe strumyki.
Kończy bieg na północ od Izbicy wpadając do Wieprza jako prawobrzeżny dopływ. Kalinówka
przyjmowała strumienie: z prawego brzegu poniżej Grabowca strumień z Tuczęp, z lewego
brzegu strumień od Świdnik (w tym samym miejscu co poprzedni), poniżej Żukowa strumień
z Iłowca, poniżej Skierbieszowa strumień od Huczki. Długość rzeki wynosiła 35 wiorst.
W 2018 roku w wykazie nazw wód płynących w Polsce wymieniana jest Kalinówka jako
struga wpływająca do Wolicy. Kalinówka wpada do Wolicy za stawami znajdującymi się w
miejscowości Siedlisko. Zatem nastąpiła zmiana nazwy dopływu rzeki Wieprz797.
Natomiast rzeka Wolica bierze swój początek w miejscowości Tuczępy/Trościanka i
oprócz wpadającej do niej Kalinówki wpadają także dwie inne strugi Marianka i Pawłowa.
Struga Marianka bierze swoje źródło w Świdnikach a wpływa do Wolicy na rozlewisku
znajdującym się na południowy wschód od Szczelatyna, przy moście na drodze ze Szczelatyna
do Rogowa. Struga Pawłowa bierze swoje źródlo w lesie na południe od Łazisk a wpływa do
Wolicy na południe od Lipiny Nowej.
3.5. Ulice w Grabowcu
W 1798 roku w aktach miasta Grabowca można spotkać określenie: „ …z drugiej strony
ulicy do Cmentarza na Rudki idącej …”798.
Ulica Królewska jest wzmiankowana w 1755 roku799.
Ulica Kozia jest wzmiankowana:
- w 1750 roku, przy której miała grunty rodzina Bodakowskich (Bazyli wraz z żoną i synem
Łukaszem)800.
- w 1805 roku, przy której pod nr 134 mieszkał Michał Janiuk (s. Marcina) z żoną
Franciszką a sąsiadami byli Piotr Duda i Jan Bobek (na górce ponad drogą)801.
Ulica Skierbieszowska jest wzmiankowana już w 1719 roku802.
Ulica Szeroka wzmiankowana w 1960 roku.
Ulica Narożna (sąsiadująca z ulicą Rynek) jest wzmiankowana w 1732 roku803.
Ulica Poprzeczna:
- wzmiankowana jest w 1809 roku804.
- od 1968 rokiem nazywała się 700 lecia.
797

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych
www.ksng.gugik.gov.pl (v. 19.10.2018).
798
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/16, k. 145.
799
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/7, k. 5.
800
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/7, k. 1, 2.
801
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/17, k. 50.
802
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/5, k. 138.
803
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/5, k. 370, 371.
804
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/17, k. 144, 185.

poza

Granicami

Rzeczypospolitej

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Polskiej

Grabowiec na przestrzeni dziejów

164

Ulica Rynek jest wzmiankowana w 1732 roku805.
Ulica Tylna jest wzmiankowana w 1732 roku806.
Ulica Zatylna jest wzmiankowana w 1790 roku807.
Ulica Wojsławska jest wzmiankowana już w 1756 roku808.
Ulica Wypustowa jest wzmiankowana w 1777 roku809.
W 2009 roku w Grabowcu były następujące ulice: 700 lecia, Cmentarna, Górna,
Hrubieszowska, Jatkowa, Kościelna, Kozia, Krynoczki, Parkowa, Partyzantów, Rynek,
Rzeczna, Skierbieszowska, Wesoła, Wojsławska, Wspólna, Zielona.
Kilka osób mieszka na ulicach Górna, Partyzantów i Rynek. Ponad 200 osób mieszka na
ulicach: Skierbieszowskiej, Wojsławskiej. Na pozostałych ulicach liczba mieszkańców nie
przekracza 70.
Grabowiec-Góra:
Droga Zahajna/Zagajna – biegnącą od Kryniczek do wygonu810.
3.6. Zabytki w rejestrze zabytków811
Tabela 6 – Wykaz zabytków na terenie gminy Grabowiec według stanu na 25 czerwca 2010
roku
Miejscowość
Bereść
Dańczypol
Grabowczyk
Grabowiec
Grabowiec
Grabowiec, ul.
Wojsławska 36
Hołużne
Skomorochy
Duże

Nazwa zabytku

Nr
w rejestrze
Z A/403
Z A/460
Z A/188

Cmentarz wojenny z I wojny światowej
Założenie dworskie w granicach działki
Park podworski w granicach działki
Kościół
parafialny
rzymskokatolicki
pod
wezwaniem św. Mikołaja wraz z wyposażeniem Z A/210
wnętrza, dzwonnica, otoczenie w granicach
Cmentarz grzebalny z drzewostanem i nagrobkami
Z A/327
(wg karty cmentarza)
Budynek Urzędu Gminy wraz z działką

Z A/496

Park w granicach działki

Z A/449

Dwór i park

A/443

805

APL AMG, sygn. 35/32/0/-/5, k. 371.
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/5, k. 370.
807
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/12, k. 390.
808
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/7, k. 38.
809
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/12, k. 84.
810
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/9, k. 106.
811
Obwieszczenie Nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 25 czerwca
2010 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych „A” województwa
lubelskiego.
806
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Wolica
Uchańska
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Nr
w rejestrze

Cmentarz wojenny z I wojny światowej

Z A/404

Dwór i park

Z A/238

3.7. Obszary Natura 2000 na terenie gminy Grabowiec
Tabela 7 – Wykaz obszarów specjalnej ochrony siedlisk programu Natura 2000 według stanu
na dzień 31 października 2010 roku
Nazwa
obszaru

Opis obszaru

Kod
obszaru

Pas wygony – pastwiska – ciągnącego się po obu
stronach drogi gruntowej z Grabowiec-Góra do Czartorii.
Ochrona śródpolnej kolonii susła perełkowanego.
Położenie geograficzne centralnego punktu obszaru: E
23° 33' 19", N 50° 48' 2". Obszar 8,4 ha. Minimalna
Wygon
wysokość nad poziomem morza 217, maksymalna 242,
PLH060027
Grabowiecki średnia 219812.
„Wygon Grabowiecki” jest ponadto rezerwatem
przyrody. Jest to obszar pastwisk i drogi gruntowej o
obszarze 6,8 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze
względów naukowych i dydaktycznych stanowiska susła
perełkowanego813.
Dolina
PLH060058
Wolicy

4. Miejscowości gminy Grabowiec
W 2015 roku do gminy Grabowiec należały następujące miejscowości: Bereść (wieś),
Bronisławka (wieś), Cieszyn (wieś), Czechówka (wieś), Dańczypol (wieś), Dańczypol (osada
leśna), Grabowczyk (wieś), Grabowiec (osada), Grabowiec-Góra (kolonia), Grabowiec-Góra
(wieś), Henrykówka (wieś), Hołużne (wieś), Majdan Tuczępski (wieś), Ornatowice (wieś),
Ornatowice-Kolonia (kolonia), Rogów (wieś), Siedlisko (kolonia), Skibice (wieś), Skomorochy
Duże (wieś), Skomorochy Małe (wieś), Szczelatyn (wieś), Szystowice (wieś), Tuczępy (wieś),
Wolica Uchańska (wieś), Wólka Tuczępska (wieś), Żurawlów (wieś)1.
4.1. Wykazy mejscowości gminy Grabowiec
Tabela 8 – Wykaz miejscowości gminy Grabowiec (na przestrzeni dziejów)

„Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000” http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/ (v. 31.10.2010).
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 11 grudnia 1995 roku w
sprawie uznania za rezerwat przyrody, Monitor Polski Nr 5 z 1995 roku, poz. 62.
1
GUS, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju.
812
813
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Nazwa miejscowości
Beresteczko
Bereść (Bereście)
Bereść Kolonia
Białowody
Bronisławka
Bronisławka Folwark
Cieszyn
Czechówka Dolna
Czechówka Górna
Dańczypol
Dworzysko
(Dworzyska)
Filipin
Grabowczyk
Grabowiec
Grabowiec Góra
(Grabowiec-Góra)
Henrykówka (Majdan
Dańczypolski)
Hołużne
Jurydyka - Grabowiec
Kalinówka
Łanowe Sołtysy
Łotów
Majdan Tuczępski3
Majdan Szczelatyński
Manin4
Obłyczyn
Ornatowice

Uwagi
Przynależność do gminy Mołodiatycze2 (-1875-1961)
Przynależność do gminy Mołodiatycze (-1880-1961)
Przez pewne okresy miejscowość należała do gminy
Grabowiec

Przynależność do gminy Skierbieszów (-1921-1933-)

-1811-1811Patrz: Majdan Tuczępski
Patrz: Beresteczko
Przez pewne okresy miejscowość należała do gminy
Grabowiec (-1885-1952-)

Osiczyna
Pomianów
Rogów
Siedlisko
Skibice
Skomorochy Małe
Skomorochy Wielkie

Przynależność do gminy Miączyn (-1935-)

Miejscowość nosiła także nazwę: Mołodziatycze.
Inaczej Tuczempski.
4
Inaczej Majdan Tuczempski.
2
3
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Nazwa miejscowości
Szczelatyn
Szerokie
Szubienica
Szystowice
Świdniki

Uwagi

Przez pewne okresy miejscowość należała do gminy
Grabowiec (-1935-). Przynależność do gminy Wojsławice
(od…)

Trościanka
Tuczępy5
Tuszyn
Wierzbica
Wolica Uchańska
Wólka Tuczępska6
Wysokie
Zawalów
Żurawlów

Patrz Tuczępy.

W gminie Grabowiec do 01.04.1929.

Tabela 9 – Wykaz miejscowości gminy Grabowiec w 1919 roku7
Nazwa miejscowości

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Grabowiec osada
Góra Grabowiec
Bronisławka
Herykówka
Dańczypol
Grabowczyk
Ornatowice
Szystowice
Skibice
Białowody
Hołużno
Czechówka
Tuczępy8
Wólka Tuczępska
Trościanka
Majdan Tuczępski
Osiczyna

5

Inaczej Tuczempy.
Inaczej Wola Tuczępska.
7
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
8
W piśmie Tuczempy.
6
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Lp.
18
19
20
21
22
23
24
25

Nazwa miejscowości
Wysokie
Wolica Uchańska
Skomorochy Wielkie
Skomorochy Małe
Szczelatyn
Żurawlów
Dworzysko
Siedlisko folwark

Tabela 10 – Wykaz miejscowości gminy Grabowiec wg stanu na 1921 rok9
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
9

Nazwa miejscowości
Białowody
Białowody
Bronisławka
Czechówka Dolna
Czechówka Górna
Dańczypol
Dańczypol
Dworzysko
Filipin
Grabowczyk
Grabowczyk
Grabowiec
Grabowiec-Góra
Henrykówka
Hołużno [Hołużne]
Hołużno [Hołużne]
Łanowe Sołtysy
Majdan Tuczempski [Majdan Tuczępski]
Majdan Tuczempski [Majdan Tuczępski]
Manin
Ornatowice
Ornatowice
Osiczyna
Siedlisko
Skibice
Skibice

Rodzaj miejscowości
folwark
wieś
wieś
wieś
wieś
folwark
wieś
wieś
folwark
folwark
wieś
osada miejska
wieś
wieś
folwark
wieś
wieś
kolonia
wieś
kolonia
folwark
wieś
wieś
folwark
kolonia
wieś

SMRP 1921 T4, s. 30.
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Lp.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nazwa miejscowości
Skomorochy Małe
Skomorochy Małe
Skomorochy Wielkie
Skomorochy Wielkie
Szczelatyn
Szerokie
Szystowice
Szystowice
Trościanka
Tuczempy [Tuczępy]
Tuczempy [Tuczepy]
Tuszyn
Wierzbica
Wolica Uchańska
Wólka Tuczempska [wólkaTuczępska]
Wysokie
Żurawlów
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Rodzaj miejscowości
kolonia
wieś
folwark
wieś
wieś
folwark
folwark
wieś
wieś
folwark
wieś
folwark
wieś
wieś
wieś
wieś
wieś

Tabela 11 – Wykaz miejscowości gminy Grabowiec wg stanu na 2017 rok (okres
obowiązywania sołectw 1998-2017)
Lp.

Nazwa miejscowości

1
2
3
4

Bereść
Bronisławka
Cieszyn
Czechówka
Dańczypol
Dańczypol (leśniczówka)
Grabowczyk
Grabowiec
Grabowiec-Góra
Grabowiec-Góra (sołtysy)
Henrykówka
Hołużne
Białowody-Kolonia
Majdan Tuczępski
Ornatowice
Ornatowice-Kolonia
Rogów
Siedlisko

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numer jednostki sołectwa, w przypadku
siedziby sołectwa
0888468
0888451
0888474
0888480
0888497
0888505
0888511
0888528
0888534
0888540
0888557
0888563
0888563 część integralna
0888586
0888592
0888600
0888617
0888623
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Lp.
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nazwa miejscowości
Skibice
Skomorochy Duże
Skomorochy Małe
Szczelatyn
Szystowice
Tuczępy
Ostków
Wolica Uchańska
Wólka Tuczępska
Żurawlów

Numer jednostki sołectwa, w przypadku
siedziby sołectwa
0888630
0888646
0888669
0888675
0888681
0888698
0888698 część integralna
0888712
0888729
0888735

4.2. Beresteczko, Obłyczyn

Jest to wieś osadnicza. Mająca w 1565 roku 4½ łana ziemi uprawnej10.
Podczas lustracji tych dóbr królewskich w latach 1564-1565 występuje jako wieś leżąca
z wsią Bereście „na jednej dziedzinie”11.
W 1564 lub 1565 we wsi było 9 osiadłych kmieci na półłankach. Ośmiu z nich płaciło
roczny czynsz po 12 groszy, 2 kury (valoris, tj. albo - 1 grosz), 2 korce hrubieszowskie owsa
(albo 16 groszy) co łącznie dawało 7 florenów i 22 grosze. Dziewiąty kmieć nie płacił czynszu
tylko wykonywał pracę woźnego. Dwa półłanki były puste, które wówczas zasiewał dwór12.
Wioska, po 10 września 1557 roku, była postawiona na gruncie Bereścia za dzierżawcy
Anny Rudgierzowej (wdowy po Stanisławie Rudgierze – sędzim ziemskim bełskim), jej
pasierba i dzieci Fryderyka Rudgierza (brata Stanisława)13.
W 1578 Beresteczko leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem miejscowości był
Buchowski (3 łany, 3 zagrodników z ziemią i 2 komorników)14.
Folwark następnie nosił nazwę Obłyczyn. Właścicielem Obłyczyna był Damian
Poznański (-1903-1904-)15.
4.3. Bereść, Bereście16, Beresczie17 (kolonia, wieś)
2 lutego 1394 roku miejscowość Bereść weszła do nowo utworzonej parafii
Jabłonowski R2, s. 401.
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. 112.
12
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. 113.
13
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. 113.
14
Jabłonowski R1, s. 225.
15
Pamiętnik 1904, s. 118; Pamiętnik 1905, s. 116.
16
Miejscowość była tak nazywana np. w KAP 1926/27, s. 1084; SKR 1933, s. 79.
17
Miejscowość była tak nazywana np. w- Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw
ruskiego, podolskiego i bełskiego, 1564-1565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s.
112.
10
11
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rzymskokatolickiej w Grabowcu18.
W skład dóbr Bereść wchodziły dwie wsie Bereść i Beresteczko oraz folwark Bereść (1564-1565-)19.
W 1564 lub 1565 we wsi osiadłych było 12 kmieci na półłankach, którzy płacili roczny
czynsz po 12 groszy, 2 kury (valoris, tj. albo 1 grosz), 2 korce hrubieszowskie owsa (albo 16
groszy) co łącznie dawało 11 florenów i 18 groszy. Byli także zagrodnicy w liczbie 5, którzy
płacili po 8 groszy rocznego czynszu, co dawało łącznie 1 floren i 10 groszy. W miejscowości
był także niewielki młyn, położony „nie na ustawicznej wodzie”, tylko na stawie. Młyn
pracował trochę tylko na wiosnę. Dzierżawca młyna mógł zmielić 12 korców zboża i w związku
z tym płacił czynsz po 15 groszy od korca, czyli łącznie 6 florenów w roku. W tych dobrach
leżały trzy stawy: jeden duży i dwa małe. Z dużego osiągano 12 krasnostawskich beczek
solonych ryb oprócz tego co zjedzono. Za te beczki płacono po 6 florenów, co łącznie dawało
24 floreny co trzy lata. Z dwóch pozostałych nie było korzyści poza tym, że ryby
wykorzystywano na żywność20.
Przed 1564 rokiem (za dzierżawcy Stanisława Rudgierza) zbierano we folwarku żyto
(citra vel ultra 500 kop), owies (citra vel ultra 500 kop), jęczmień (citra vel ultra 100 kop),
tatarki (gryki, citra vel ultra 16 kop), groch (2 borgi), pszenicę (bardzo mało), siano (citra vel
ultra 8 stogów). W oparciu o te dane wyliczono roczny czynsz w wysokości 450 florenów 21.
W 1578 Bereście leżało w powiecie grabowieckim. Właścicielem miejscowości był
Witwiński – „per advocatum”, tj. wójt (3 łany, 3 zagrodników z ziemią i 3 komorników)22.
Bereść leżał w gminie Bereść (-1810-1820-)23.
W 1823 roku dobra Bereście leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się z wsi i
folwarku tej samej nazwy24.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Bereść lit. A (Słotwińskiego) i Bereść lit. B (Lityńskiego) na 28 czerwca 1823 roku25.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego z26:
- gminy Bereść (Setyńskie/Sotyńskie?): Mikołaj Rewucha (lat 29), Józef Rewucha (lat 21).
W 1827 roku w miejscowości było 88 dymów (domów mieszkalnych) i 481
mieszkańców. Istniała także cerkiew parafialna „dla ludności rusińskiej”27.
W 1827 roku wierzycielem sumy 4000 zł zapisanych w hipotece dóbr Bereście była Tekla
z Jarzynów Potocka (rozwiedziona) a po jej śmierci (prawdopodobnie w 1827 roku) jej córka
Józefa Potocka28.
Gmina Bereść (Tuszyńskiego) miała do odebrania z kasy obwodowej 6 złp a gmina
Bereść (Olszewskiego) 2 złp należności z tytułu dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy

Świeżawski ZB, s. 110.
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. 112.
20
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. 113.
21
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. 114.
22
Jabłonowski R1, s. 225.
23
APL APGB: sygn. 35/1619/0/1/1; sygn. 35/1619/0/1/4.
24
Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, dziennik
nr 11).
25
DUWL 1823, Nr 20, s. 340.
26
DUWL 1825, Nr 41, s. 466-472.
27
Słownik GKP T1, s. 140.
28
DUWL 1827, Nr 31.
18
19
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byłego Wojska Polskiego powracających z Austrii w listopadzie 1837 roku29.
W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla Lityńskiego w Bereściu30.
Na 11/23 maja 1846 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Guberni Lubelskiej ogłosiło
licytację na trzyletnią dzierżawę zaległych w opłatach dóbr Bereście lit. C w okręgu
hrubieszowskim i parafii Grabowiec. Opłata dzierżawna była określona na poziomie od 4613
r.sr., ponadto zaległości dóbr wynosiły 800 r.sr. a kaucja dzierżawna 1200 r.sr.31.
W 1847 roku rozporządzeniem władz w Warszawie miał być zabezpieczony majątek i
fundusze Alfonsa Jana Nepomucena Franciszka Korwina Olszewskiego – syna właścicielki
części dóbr Bereście. Syn właścicielki dóbr Bereście był aplikantem w byłej komisji
województwa sandomierskiego, który w czasie rewolucji zbiegł za granicę32.
21 czerwca 1859 roku Władysław Struss wydzierżawił część dóbr Bereść Wilhelminie z
Łączyńskich Lityńskiej i Róży z Lityńskich Węgleńskiej żonie Franciszka Węgleńskiego za
sumę 29400 złp33.
10 maja 1860 roku Julian Świdziński kupuje, za dwakroć czternaście tysięcy sześćset
sześćdziesiąt sześć złp 26 groszy, tj. trzydzieści dwa tysiące rubli srebrem, części dóbr Bereść
lit. A (zwana Ołtarzewszczyzną) i lit. B z przyległościami i przynależytościami, które zostały
wystawione na licytację w Trybunale Cywilnym w Lublinie w drodze działów pomiędzy
sukcesorami Tomasza Lityńskiego34.
15 stycznia 1866 roku właścicielem dóbr Bereść lit. A i lit B był Julian Świdziński
(mieszkał w dobrach Bereść) a wierzycielami35:
- Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które udzieliło pożyczki,
- Emilia z Sawickich Matczyńska, żona Ludwika Matczyńskiego (wierzycielka sumy
10000 złp, mieszkała w dobrach Łukowa, okręg tarnogrodzki),
- Eleonora z Popławskich Świdzińska, żona Juliana Świdzińskiego (wierzycielka sum
20293 zł 10 groszy, 50000 złp; mieszkała w Bereściu),
- Saturnin Lityński, pod opieką matki Wilhelminy (wierzyciel sumy 39498 zł 18 groszy,
mieszkał w dobrach Nedeżów),
- Julian Wojciechowski (wierzyciel sumy 6000 złp, mieszkał w Lublinie),
- Antoni Mijakowski (wierzyciel sumy 15000 złp, mieszkał w folwarku Antonówka, okręg
hrubieszowski),
- Tomasz Skomorowski (wierzyciel sumy 5000 złp, mieszkał w dobrach Skomorochy
Wielkie),
- Feliks Świdziński (wierzyciel sumy 5000 złp, mieszkał w dobrach Skomorochy Wielkie),
- Bronisław Holtzer (wierzyciel sumy 4900 złp, mieszkał w Lublinie),
- Stanisław Illustrowski (wierzyciel sumy 2000 złp, mieszkał w Lublinie),
- Antoni Wojewódzki (wierzyciel 13000 złp, mieszkał w Grabowcu),
- Ela Ejzer (wierzyciel 7700 złp, mieszkał w Grabowcu.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach36.
Wieś leżała w gminie Mołodiatycze (-1880-1933-).
29

DUWL 1837, Nr 12, s. 173-175.
DUGL 1845, Nr 24, s. 396.
31
DUGL 1846, Nr 19, s. 390-391.
32
GW 1847, Nr 339, s. 1.
33
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/650, k. 14.
34
APL Ciświcki Leon, sygn. 35/335/0/-/1, akt nr 54 z 1860 roku; APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/650, k. 1, 2.
35
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W 1900 roku Bereść (Bereście) leżał w gminie Mołodiatycze, w powiecie
hrubieszowskim i należał do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu37.
W 1903 roku Bereść leżał w gminie Mołodiatycze, w powiecie hrubieszowskim guberni
lubelskiej i należał do parafii prawosławnej w Bereściu38.
W 1904 roku Bereść (wieś) o powierzchni ok. 282 ha, leżał w gminie Mołodiatycze, miał
97 domów i 727 mieszkańców (w tym 40 rzymskokatolików, 687 prawosławnych). W
miejscowości była cerkiew, gminna szkoła, publiczna biblioteka oraz młyn wodny39.
W 1904 roku Bereść lit. A (им.?) o powierzchni ok. 327 ha i należący do K.
Pasierbskiego, leżał w gminie Mołodiatycze, miał 6 domów i 25 mieszkańców (w tym 9
rzymskokatolików, 10 prawosławnych i 6 Żydów)40.
W 1904 roku Bereść lit. B (им.?) o powierzchni ok. 100 ha i należący do A.
Poznańskiego, leżał w gminie Mołodiatycze, miał 2 domy i 8 mieszkańców (w tym 5
rzymskokatolików, 3 prawosławnych)41.
W 1904 roku Bereść lit. C (им.?) o powierzchni ok. 327 ha i należący do A. Bergusa,
leżał w gminie Mołodiatycze, miał 4 domy i 28 mieszkańców (w tym 3 rzymskokatolików, 6
prawosławnych i 19 Żydów)42.
W 1904 roku Bereść lit. D (им.?) o powierzchni ok. 241 ha i należący do Henryka
Weycherta, leżał w gminie Mołodiatycze, miał 3 domy i 17 mieszkańców (w tym 10
rzymskokatolików, 7 prawosławnych)43.
Z komunikatu sztabu generalnego wojsk carskich w Petersburgu z dnia 19 lipca 1915
roku wiadomo, że w lipcu 1915 roku armia austriacko-niemiecka walczyła z armią rosyjską na
froncie Grabowiec-Bereście(czy aby o tą miejscowość chodziło?)44.
30 września 1921 roku wieś Bereście leżała w gminie Mołodziatycze (powiat
hrubieszowski) i miała 80 budynków mieszkalnych oraz 20 przeznaczonych na cele
mieszkalne, w których mieszkało 577 osób (281 mężczyzn, 296 kobiet). 104 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego, 472 prawosławnego a 11 mojżeszowego. 179 mieszkańców
było narodowości polskiej, 386 rusińskiej, 11 żydowskiej i 1 innej45.
30 września 1921 roku kolonia Bereście leżała w gminie Mołodziatycze (powiat
hrubieszowski) i miała 12 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 75 osób (36
mężczyzn, 39 kobiet). 5 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 60
prawosławnego. 26 mieszkańców było narodowości polskiej i 49 rusińskiej46.
11 lutego 1925 roku w Bereściu powstała filia Ukraińskiego Towarzystwa
Dobroczynności i Oświaty „Ridna Chata” (Ojczysty Dom). Mężem zaufania był Grzegorz
Koźluk a następnie Paweł Kozak. Towarzystwo powstało 14 października 1919 roku w
Chełmie (w okresie 1921-1922 działalność towarzystwa była zawieszona), które zajmowało się
prowadzeniem czytelni, bibliotek i organizowaniem życia kulturalno-oświatowego.
Towarzystwo było pod wpływami lewicowego ruchu KPZU (Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy), zostało zlikwidowane przez wojewodę lubelskiego w 1930 roku za
sprzyjanie ruchowi komunistycznemu. Pod koniec 1925 roku działała przy ogniwie
biblioteka47.
Słownik GKP T15, s. 102.
Kopie dokumentów z 1903 ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka.
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W 1925 roku Bereść leżał w granicach gromady Gdeszyn gminy Mołodiatycze.
W roku 1926 wieś liczyła 652 mieszkańców. Sąd grodzki był w Grabowcu a okręgowy
w Zamościu48.
Koło Młodzieży Wiejskiej w Bereściu (gmina Mołodiatycze) urządziło 21 września 1931
roku kwestę, która dała czystego zysku 18 zł49.
W 1933 roku mieszkańcy Bereścia (wsi) mieli 9,5 km do najbliższej stacji kolejowej w
Koniuchach a 17 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Sąd grodzki był w
Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w
gminie Mołodiatycze oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii
prawosławnej w Bereściu50.
W 1933 roku mieszkańcy Bereścia (koloni) mieli 10 km do najbliższej stacji kolejowej
w Koniuchach a 17,5 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Sąd grodzki
był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim,
w gminie Mołodiatycze oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii
prawosławnej w Bereściu51.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku miejscowość Bereść (wieś) należała do gromady
Bereść gminy Mołodiatycze powiatu hrubieszowskiego52.
W marcu 1944 roku oddziały AK i BCh przeprowadziły akcję na wioskę Bereść
traktowaną jak bazę UPA. Według wspomnień uczestników akcji zginęło do trzystu osób a
według ukraińskich źródeł do ośmiuset53.
W 1952 roku Bereść należał do gminy Mołodiatycze54.
28 listopada 1952 roku wieś Bereść należała do gromady Bereść gminy Mołodiatycze.
Poczta dla Bereścia była w Grabowcu55.
W 1954 roku utworzono gromadę Gdeszyn z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w
Gdeszynie. W skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad z
gminy Mołodiatycze: Zaborce, Bereść, Gdeszyn (wieś) i Gdeszyn (kolonia).
W roku 1961 gromada Gdeszyn została zlikwidowana. Wieś Bereść włączono do
gromady Grabowiec.
W 2003 roku wykonano część nowej drogi asfaltowej Szystowice-Henrykówka-Bereść
(950 m.b.).
W 2005 roku wykonano kolejną część nowej drogi asfaltowej Szystowice-HenrykówkaBereść (750 m.b.).
W 2007 roku wykonano kolejną część nowej drogi asfaltowej Szystowice-HenrykówkaBereść (1940 m.b.).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 316 osób56.
Dzierżawcami majątku Bereść byli:
w - Rocznik Lubelski R. 31/32 (1989-1990) - Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie, Lublin,
1992, s. 191-193; Kuprianowicz Grzegorz, „Ukraińskie życie kulturalno-oświatowe i ekonomiczne na
Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu” w Rocznik Chełmski, t. 1, Chełm, 1995, s. 189, 211.
48
KAP 1926/27, s. 1084.
49
LDW 1931, Nr 25, s. 553.
50
SKR 1933, s. 79.
51
SKR 1933, s. 79.
52
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 508.
53
Krajewski Kazimierz, „Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na terenie Polski” w – Biuletyn Instytutu Pamięci
Narodowej Nr 7-8/2010, Kraków, 2010, s. 131.
54
DUWRNL 1952, Nr 14, poz. 94, s. 72.
55
DUWRNL 1953, Nr 3, poz. 3, s. 35.
56
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”. Ogólna liczba mieszkańców
gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
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- Rudgierz Stanisław (28.07.1554-)57,
- Rudgierz Anna, jej pasierb oraz dzieci Fryderyka Rudgierza (od śmierci Stanisława
Rudgierza)58.
Właścicielami majątku Bereść byli:
- Witwiński (1578),
- Rostkowski Jan (1715)59,
- Słotwiński Franciszek (1816)60, Mukańska Maria (1816 roku)61, Olszewski Wincenty (lit.
D; -1816 do/przed 1837)62,
- Słotwiński i Lityński (1823, zapisani odpowiednio w częściach A i B ksiąg
wieczystych)63,
- Lityńska Pelagia (lit. A, przed majem 1827)64,
- Olszewski Kazimierz (części, -1844-),
- Świdziński Marek (części; -08.06.1852),
- Lityński Tomasz (części; -1820-18.08.1855),
- Świdziński Julian (-1857-17.06.1873),
- Strus Władysław (-21.06.1859-1860-, zapewne części),
- Kamiński Bazyli i Kamińska Maria (-1882-1885-; zapewne części)
- Czechowski Karol (-1891-),
- Berger Judka (lit. C, 1903-1904-),
- Bergus A. (lit. C, -1904-),
- Pasierbski Wiktor (cześci, 1903-1904),
- Pasierbski K . (lit. A, -1904-),
- Weychert Henryk Józef (lit. D., -1904-1909).
4.4. Białowody-Kolonia
Część integralna wsi Hołużne.
4.5. Bronisławka, Majdan Grabowiecki (wieś)
Bronisławka wchodziła, jako wieś zarobna, w skład dóbr miasta Grabowca (-1807-1869).
Właścicielem majątku Bronisławka, jako „Majdanu Grabowca” był Jan Mikołaj
Wilczopolski (-1816-; więcej GSB)65. Bronisławka należała do Grabowca jako Majdan (-1810)66.
Wieś należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu (-1810-1875).
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. XXV.
58
Chłapowski Krzysztof, Żytkowicz Helena, „Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego, 15641565”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 1992, t. 1, s. 113.
59
Kaczmara Marian (ksiądz), „Dzieje Parafii Grabowiec”, Lublin 1968 (praca magisterska, egzemplarz w
archiwum parafii Grabowiec), s. 89.
60
AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. Rep.60/A/202, k. 196-198.
61
AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. Rep.60/A/202, k. 196-198.
62
AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. Rep.60/A/202, k. 196-198;
GW 1837, Nr 255, s. 5 i Nr 166 s. 5.
57

63
64

DUWL 1827, Nr 19, s. 204.
AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. Rep.60/A/202, k. 196-198.
66
APL APGTuczępy, sygn. 35/2161/0/1/, k. 12.
65
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W 1845 roku na Bronisławce (wówczas gmina Grabowiec) istniał wyszynk mogący starać
się o przedłużenie patentu szynkarskiego67.
Na podstawie ukazów cara Aleksandra II Romanowa z 2 marca 1864 roku o urządzeniu
włościan w Królestwie Polskim zgodnie z tabelą likwidacyjną wsi Bronisławka zatwierdzoną
28 czerwca 1866 roku przez Komisję Centralną do spraw włościańskich przy Komitecie
Urządzającym w Królestwie Polskim, przeszło z dóbr Grabowca na własność włościan wsi
Bronisławka 131 morgów 59 prętów gruntów używalnych i 21 morgów 234 pręty
nieużytków68.
Wszystkie osady wsi Bronisławki od numeru 1 do 8 włącznie wymienione w tabeli
likwidacyjnej z 28 czerwca 1866 roku mają prawo69:
- otrzymywania, w miarę potrzeby, z dworskich lasów materiał na separację i odbudowanie
starych swoich budowli oraz chrust do grodzenia,
- otrzymywania na opał zbieraninę gałęzi po ściętych drzewach po jednej furze na tydzień
przez cały rok na każdą osadę, wjeżdżając do lasu z siekierą.
W 1877 roku miejscowość leżała w gminie Grabowiec powiatu hrubieszowskiego oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach70.
W 1880 roku wieś leżała w gminie Grabowiec i w parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu71. Wieś miała 10 osad i 153 morgi gruntu72.
W 1904 roku Bronisławka o pow. 85 ha należała do gminy Grabowiec, miała 8 domów i
142 mieszkańców (w tym 124 rzymskokatolików, 18 prawosławnych). Przez Bronisławkę
przepływała Kalinówka73.
W 1919 roku wieś liczyła 126 mieszkańców, wszyscy byli wyznania
rzymskokatolickiego74.
30 września 1921 roku wieś Bronisławka leżała w gminie Grabowiec i miała 18
budynków mieszkalnych, w których mieszkało 108 osób (52 mężczyzn, 56 kobiet). Wszyscy
mieszkańcy byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej75.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 14 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 20 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Miejscowość
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu76.

67

DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 46-48.
69
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 51-53.
70
SKR T1, s. 55.
71
Słownik GKP T1, s. 380.
72
Słownik GKP T2, s. 777.
73
KAL 1905, s. 71.
74
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
75
SMRP 1921 T4, s. 30.
76
SKR 1933, s. 162.
68

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

177

Zdjęcie 69 – Rok 1950, 18 października. Widok na Bronisławkę od strony mostu na trasie
hrubieszowskiej. Po prawej stronie wyraźnie widać rzekę (zarys w trawie) obok posesji
Wawrzyniuka (autor Gustaw Kulik, zdjęcie ze zbiorów Wiesława Kulika).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 96 osób77.
21 października 2017 roku oddano uroczyście drogę asfaltową Bronisławka-Grabowiec
(o długości ok. 1 km). W nocy z 15 na 16 lipca 2018 roku wiele zastępów straży pożarnej
ratowała mieszkańców „dolnej” Bronisławki przed zalaniem ich dobytku. Mieszkańcy, już w
fazie budowy, domagali się zmiany odwodnienia tej drogi i wykonaniu m.in. przepustu pod
drogą, który ułatwiłby przepływ wody gromadzącej się przy głównej drodze Hrubieszowskiej.
4.6. Bronisławów (wieś)
Możliwe, że tak nazwano folwark Bronisławka.
W 1904 roku Bronisławów o pow. ? należał do gminy Grabowiec, miał 2 domy i 47
mieszkańców (w tym 31 rzymskokatolików, 16 prawosławnych)78.
4.7. Cieszyn, Czeszin79 (wieś, kolonia)
W 1532 roku wieś królewska w ziemi chełmskiej weszła w skład dóbr chełmskiego
biskupstwa wschodniego w wyniku zamiany za Bytyń. W 1533 roku wieś weszła w skład dóbr
chełmskiego biskupstwa łacińskiego80.
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”. Ogólna liczba mieszkańców
gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
78
KAL 1905, s. 71.
79
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 179.
80
Czarnecki Władysław, „Sieć osadnicza ziemi chełmskiej od połowy XIV wieku do połowy XV wieku”, w
77
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W 1557 roku we wsi była sadzawka należąca do biskupów chełmskich81.
W 1564 roku Czeszin leżał w powiecie chełmskim ziemi chełmskiej i parochii-parafii
łacińskiej Skierbieszów (4½ łana ziemi, 4 zagrodników z ziemią oraz 4 komorników)82.
W XVIII wieku Cieszyn w dalszym ciągu należał do dóbr biskupa chełmskiego, wchodził
w skład tzw. klucza skierbieszowskiego. Za czasów biskupa Walentego Wężyka w Cieszynie
postawiono nowy drewniany folwark (jedna izba z dwoma alkierzami i jedną spiżarnią.
Wówczas też była stara stodoła, duża nowa obora, stara karczma. Wszystkie budynki były z
drewna. W dobrach cieszyńskich były także cztery stawy, ogródek za folwarkiem, łąki, las (tzw.
sezonowy, bez drzew przeznaczonych do budowy83.
W 1823 roku dobra Cieszyn leżały w powiecie krasnostawskim84.
Wieś należała do parafii rzymskokatolickiej Skierbieszów (dekanat krasnostawski
diecezji lubelskiej; -1824-1877-)85.
Wieś należała do parafii greckokatolickiej Skierbieszów dekanatu grabowieckiego (1811-1824-), do parafii greckokatolickiej Skierbieszów dekanatu zamojskiego diecezji
chełmskiej (-1827-1880-)86.
W 1827 roku miejscowość liczyła 36 domów i 223 mieszkańców87.
W 1840 roku wieś leżała w gminie Skierbieszów88.
Wieś leżała w okręgu krasnostawskim (-1827-1859-)89.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie zamojskim, w gminie Skierbieszów. Sąd
pokoju był w Krasnymstawie a poczta w Zamościu90.
W 1880 roku wieś leżała w powiecie zamojskim, w gminie Skierbieszów. Liczyła 336
mieszkańców, w tym 315 Rusinów91.
W 1905 roku Cieszynie (wówczas powiat zamojski) była szkoła cerkiewna, w której
uczył Jan Nakielski92.
W 1906 roku Cieszyn należał do parafii rzymskokatolickiej Skierbieszów93.
W 1915 roku w Cieszynie (wówczas powiat chełmski w guberni chełmskiej) była
cerkiewna przychodząca jednoklasowa szkoła, w której uczył Jan Serafimczuk94.
30 września 1921 roku wieś Cieszyn leżała w gminie Skierbieszów (powiat zamojski) i
miała 28 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 170 osób (86 mężczyzn, 84 kobiety).
4 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego 158 prawosławnego a 8 mojżeszowego.
108 mieszkańców było narodowości polskiej i 2 rusińskiej95.
W 1933 roku miejscowość leżała w obrębie gminy Skierbieszów (powiat zamojski).
Rocznik Chełmski, T. 3, Chełm, 1997, s. 27.
81
Marca wg źródła- Wierzbowski Teodor, „Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński (1502-1581): monografia
historyczna”, Warszawa 1895, s. 147.
82
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 179.
83
LNNB, fond 141, opis 1, sygn. 745.
84
Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 25 kwietnia 1823 roku (DUWL 1823, Nr 20).
85
Rocznik 1824, s. 51; Rocznik 1826/27, s. 121; Rocznik 1830, s. 71; SKR T2, s. 95.
86
Rocznik 1824, s. 77; Kopie dokumentów z 18.01.1859 roku, 29.12.1858 roku ze zbiorów Andrzeja
Karczmarczuka; Kopia dokumentu z 10.12.1835 roku ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka; Rocznik 1830, s. 112;
Rzemieniuk USP, s. 225; Słownik GKP T1, s. 696.
87
Słownik GKP T1, s. 696.
88
Rzemieniuk USP, s. 225.
89
Rocznik 1824, s. 77; Rocznik 1830, s. 112; Kopia dokumentu z 10.12.1835 roku ze zbiorów Andrzeja
Karczmarczuka; Kopie dokumentów z 18.01.1859 roku, 29.12.1858 roku ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka.
90
SKR T2, s. 95.
91
Słownik GKP T1, s. 696.
92
PKLG 1906, s. 201.
93
Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dieciesis Lublinensis: pro anno Domini
1906, Lublin, 1906, s. 70.
94
Chełmska, s. 245.
95
SMRP 1921 T4, s. 125.
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Mieszkańcy mieli 10 km do najbliższej stacji kolejowej w Miączynie a 22 km do najbliższej
linii autobusowej Krasnystaw – Zamość. Sąd grodzki i okręgowy był w Zamościu.
Miejscowość należała do parafii prawosławnej w Łaziskach96.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku miejscowość Cieszyn (wieś) należała do gromady
Cieszyn gminy Skierbieszów powiatu zamojskiego. Mieszkańcy byli obsługiwani przez agendę
pocztową w Skierbieszowie97.
W nocy z 31 grudnia 1942 na 1 stycznia 1943 roku, koło północy, dwa plutony szturmowe
AK ppor. J. Śmiecha (pseudonim „Ciąg”) i popr. P. Złomańca (pseudonim „Podlaski”)
zaatakowały Cieszyn. Po pewnym czasie oddziały musiały się wycofać, gdyż naciągnęła
żandarmeria ze Skierbieszowa.
25 stycznia 1943 roku kompania szturmowa AK pod dowództwem Franciszka
Krakiewicza (pseudonim „Góral) dokonała akcji odwetowej przeciwko kolonistom niemieckim
w Cieszynie (leżącym wówczas w powiecie zamojskim). Zginęło 106 kolonistów98.
7 września 1949 roku starosta zamojski K. Głębski wydał orzeczenie w sprawie
„przejęcia na własność Skarbu Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do
Z.S.R.R., położonego we wsi Cieszyn, gminy Skierbieszów, pow. zamojskiego”. W orzeczeniu
stwierdzono, że w 1945 roku przejęto na własność państwa 694, 475 ha gruntów rolnych, wód
i lasów oraz zabudowania a taże inwentarz żywy i martwy. Obszar ten został włączony do
obszaru scalenia gruntów w Cieszynie i w wyniku tej komasacji wydzielono 629,5294 ha
gruntów na skarb państwa. W orzeczeniu wymienieni zostali przedstawiciele 107 rodzin,
którym odebrano mienie (wykaz osób planuje się zamieścić w „Grabowieckim Słowniku
Biograficznym”). Większość gruntów miała urządzone hipoteki (grunty były oznaczone jako
leżące w Kol. Cieszyn od nr 1 do nr 4). Od orzeczenia „osobom zainteresowanym”
przysługiwało prawo odwołania do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego w Zamościu w terminie 14 dniowym licząc od dnia 30 po dacie
wydania Lubelskiego Dziennika Wojewódzkiego, w którym orzeczenie zostało ogłoszone99.
28 sierpnia 1946 roku podjęto procedurę scalenia gruntów w Cieszynie (gmina
Skierbieszów) o powierzchni około 781 ha i należących do 51 gospodarstw, przy czym do
obszaru scalenia gruntów włączono około 11 ha należących do gromady Wolica Uchańska
gminy Grabowiec100.
W 1952-1953 Cieszyn leżał w gromadzie Cieszyn gminy Skierbieszów101.
31 grudnia 2007 roku w Cieszynie mieszkały 142 osoby102.
W latach 2009-2010 roku wykonano asfaltową drogę gminną w Cieszynie (2390,5 m.b.).
Miejscowość należy do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w
Łaziskach (-1966-2018-)103.
Właścicielami dóbr Cieszyn byli:
- Borchowska Tekla (-1823-)104,
- .…
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SKR 1933, s. 262.
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 609.
98
Doroszewski SDS, s. 74-75.
99
LDW 1949, Nr 31, poz. 340, s. 254-256.
100
LDW 1946, Nr 24, poz. 138, s. 238, 239.
101
DUWRNL 1952, Nr 14, poz. 104, s. 95; DUWRNL 1953, Nr 3, poz. 3, s. 112.
102
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”. Ogólna liczba mieszkańców
gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
103
Spis DL 1966, s. 204.
104
Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 25 kwietnia 1823 roku (DUWL 1823, Nr
20).
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4.8. Czechówka (wieś)
Miejscowość jest oddalona od Wojsławic o 5 wiorst105, od Hrubieszowa o 21 wiorst, od
Lublina o 83 wiorst, od Kowla o 100 wiorst a od rzeki Wieprz o 33 wiorst106.
Czechówka należała do gminy Ornatowice (-1825-)107.
W 1827 roku było w miejscowości 11 domów i 67 mieszkańców108.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu109.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach110.
W 1880111 roku wieś leżała w gminie Grabowiec i w parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu. Wieś miała 98 morgów gruntu. Liczyła 9 osad.
W 1904 roku Czechówka (wieś) o pow. ok. 55 ha leżały w gminie Grabowiec, miała 6
domów i 156 mieszkańców (w tym 112 rzymskokatolików, 44 prawosławnych). We wsi był
młyn wodny112.
W 1904 roku Czechówka (kolonia) o pow. ok. 139 ha leżały w gminie Grabowiec, miała
12 domów i 139 mieszkańców (w tym 125 rzymskokatolików, 14 prawosławnych)113.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Czechówce.
W 1919 roku wieś (razem z folwarkiem) liczyła 241 mieszkańców, w tym 234
rzymskokatolików, 7 Żydów114.
13 stycznia 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie: Kółko
Rolnicze „Kłos” w Czechówce (gm. Grabowiec)115.

1 wiorst=1066,7805 metrów.
Słownik GKP T1, s. 779.
107
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/8.
108
Słownik GKP T1, s. 779.
109
Rzemieniuk USP, s. 225.
110
SKR T1, s. 103.
111
Słownik GKP T1, s. 779.
112
KAL 1905, s. 76.
113
KAL 1905, s. 76.
114
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Zdjęcie 70 – Rok 1931. Czechówka. Uczniowie klasy IV Szkoły Powszechnej w Czechówce z
nauczycielem. Pierwszy po lewej stojący uczeń to Karol Kraj (zdjęcie ze zbiorów Aleksandry
Król, przekazane przez Karola Chilewicza; autor Leon Sokołowski).
W latach 1975-1986 w Czechówce istniał punkt filialny Szkoły Podstawowej w
Grabowcu.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 128 osób116.
Właścicielem majątku Czechówka był m.in.:
- Jan Mikołaj Wilczopolski (-1816-1822-; więcej GSB).
4.9. Czechówka (folwark)
Folwark powstał w 1868 roku z oddzielenia od dóbr Białowody117. Folwark liczył 225118
morgów, w tym gruntów ornych i ogrodów 122 morgi, łąk 12 morgów, lasów 80 morgów,
nieużytków i placów 12 morgów. Folwark miał młyn wodny.
4.10. Czechówka Dolna (wieś)
30 września 1921 roku wieś leżała w gminie Grabowiec i miała 21 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 137 osób (63 mężczyzn, 74 kobiety). 130 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego a 6 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli
narodowości polskiej119.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 17 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 18 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”. Ogólna liczba mieszkańców
gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
117
Słownik GKP T1, s. 779.
118
W źródle jest błąd, suma składników gruntów wynosi nie 225 a 226.
119
SMRP 1921 T4, s. 30.
116
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Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i do parafii ewangelickiej w Chełmie120.
4.11. Czechówka Górna (wieś)
30 września 1921 roku wieś leżała w gminie Grabowiec i miała 11 budynków
mieszkalnych, w których mieszkały 83 osoby (52 mężczyzn, 31 kobiet). 82 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego a 1 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości
polskiej121.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 16,5 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 18 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i do parafii ewangelickiej w Chełmie122.
4.12. Dańczypol, Danilczepole123 (wieś, folwark)
W 1578 roku „Danilczepole” leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielami wsi byli:
Simon (Szymon) Danilecki (1/4 łana, 1 zagrodnik bez ziemi), Joannes (Jan) Danilecki (1 łan, 2
zagrodników z ziemią, 2 zagrodników bez ziemi)124.
W 1647 roku właścicielem Dańczypola był Jan Rudnicki125.
Pod koniec XVI wieku były to dobra szlacheckie leżące w województwie bełskim, w
powiecie grabowieckim126.
W 1823 roku dobra Dańczypol leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się ze wsi i
folwarku tej samej nazwy127.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego z128:
- Dańczypola: Kazimierz Gruszka (lat 26), Józef Kinda (lat 22), Kaulan Słoda (lat 25).
W 1827 roku było w miejscowości 15 mieszkańców czynszowych129, którzy płacili130
rocznie 150 rubli w srebrze131.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu132.
W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla wyszynku w Dańczypolu (wówczas gmina Dańczypol?) pod
lasem. Ponadto funkcjonował jeszcze jeden wyszynk (lub karczma), który mógł starać się o
przedłużenie patentu133.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
120

SKR 1933, s. 282.
SMRP 1921 T4, s. 30.
122
SKR 1933, s. 282.
123
Nazwa używana w - Jabłonowski R2, s. 320.
124
Jabłonowski R1, s. 226.
125
Prawa, v. 4, s. 105.
126
Jabłonowski R2, s. 320.
127
Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, Nr 11).
128
DUWL 1825, Nr 41, s. 466-472.
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Czynsz były uregulowany.
Słownik GKP T1, s. 898.
132
Rzemieniuk USP, s. 225.
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DUGL 1845, Nr 24, s. 393, 396.
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należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach134.
W 1888 roku majątek Dańczypol sprzedawał na jarmarku w Warszawie owczą wełnę (o
wadze 66 pudów 1 funt)135.
W 1904 roku Dańczypol (wieś) o pow. 45 ha leżał w gminie Grabowiec, miał 11 domów
i 233 mieszkańców (w tym 113 rzymskokatolików, 120 prawosławnych). Przez miejscowość
przepływała rzeka Kalinówka. W miejscowości był młyn wodny136.
W 1904 roku Dańczypol (folwark) o pow. 403 ha leżał w gminie Grabowiec i był
własnością Kazimierza Dębowskiego, miał 6 domów i 26 mieszkańców (w tym 19
rzymskokatolików, 7 prawosławnych)137.
Na 24 lipca/6 sierpnia 1909 roku dobra Dańczypol zostały wystawione przez Dyrekcję
Szczegółową Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Lublinie na przymusową sprzedaż
(poprzez licytację) w związku z zaległościami w spłacie rat kredytu (zaległości wynosiły 2842
rubli 68 kopiejek)138.
W 1919 roku wieś liczyła 254 mieszkańców, w tym 220 rzymskokatolików, 25
prawosławnych, 9 Żydów139.
W Dańczypolu funkcjonowała szkoła dla dzieci z Dańczypola i Grabowczyka (-19191924-)140. Nie było jej w wykazie szkół wg stanu na dzień 1 grudnia 1925 roku141.
30 września 1921 roku folwark Dańczypol leżał w gminie Grabowiec i miał 6 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 96 osób (41 mężczyzn, 55 kobiet). 79 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego, 7 prawosławnego a 10 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy
byli narodowości polskiej142.
30 września 1921 roku wieś Dańczypol leżała w gminie Grabowiec i miała 17 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 116 osób (52 mężczyzn, 64 kobiety). 105 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego, 11 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli
narodowości polskiej143.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 13 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 18 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i do parafii prawosławnej w Bereściu144.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkały 72 osoby145.
8 lipca 2012 roku odbył się kolejny piknik poleń „U źródełka” w Dańczypolu.
Przeprowadzono m.in. konkurs „Danie z Dańczypola”. Wystąpiły chóry: „Kaliny” z Kalinówki
„Knieja” z Zamościa,
13 lipca 2013 roku obył się piknik „U źródełka” w Dańczypolu.
3 maja 2015 roku odbyły się uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele
134

SKR T1, s. 109.
GW 1888, Nr 115, s. 2.
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KAL 1905, s. 72.
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KAL 1905, s. 72.
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GłW 1909, Nr 77, s. 3.
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AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
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Kulik Wojciech, Renata, Henryk „Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”.
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Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia, „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku
szkolnym 1925/26 – stan z dnia 1 grudnia 1925 roku”, Lwów, 1927, s. 152-154
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SMRP 1921 T4, s. 30.
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SKR 1933, s. 309.
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Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”. Ogólna liczba mieszkańców
gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
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parafialnym. Część oficjalna odbyła się przy pomniku 700-lecia Grabowca. Podczas
uroczystości występowała Orkiestra Dęta GOK w Grabowcu oraz Kapela Ludowa GOK w
Grabowcu.
12 lipca 2015 roku obył się piknik „U źródełka” w Dańczypolu. Przed piknikiem została
odprawiona msza św. przez ks. Zygmunta Żółkiewskiego, proboszcza parafii i ks. Pawła
Kostrubca, wikariusz parafii. Po mszy św. została poświęcona, przez ks. Zygmunta
Żółkiewskiego, figura Matki Boskiej, która została usytuowana przy źródełku.
10 lipca 2016 roku obył się piknik „U źródełka” w Dańczypolu.
Właścicielami majątku Dańczypol byli:
-

Simon [Szymon] Danilecki, Joannes [Jan] Danilecki (-1578-)146,
Jan Rudnicki (1643-1647-),
Apolonia Danilecka Poperska (-1792-),
Jan Uleniecki (-1812-1817-),
Franciszek Dobrowolski (-1829-),
Wacław Dobrowolski (-15.12.1844),
Ignacy Holtzer (-1832-1844-),
Piotr Łukasz Kamiński (-05.09.1870),
Leon Maciejowski, Julia Waleria Leokadia Maciejowska z Kamińskich (-1871-),
Kazimierz Dębowski (-1903-1909-).

Rządcą majątku był m.in. Piotr Kamieński (-1917-).
Na dobrach Dańczypol Wincenty Olszewski (zmarły przed 1838 roku) miał zapisaną
sumę 4500 zł polskich „z procentem”147.
4.13. Dworzysko, Dworzyska148 (wieś)
Dworzysko, jako przedmieście, wchodziło w skład dóbr miasta Grabowca (-18071869)149.
Na podstawie ukazów cara Aleksandra II Romanowa z 2 marca 1864 roku o urządzeniu
włościan w Królestwie Polskim zgodnie z tabelą likwidacyjną wsi Dworzysko zatwierdzoną 28
czerwca 1866 roku przez Komisję Centralną do spraw włościańskich przy Komitecie
Urządzającym w Królestwie Polskim, przeszło z dóbr Grabowca na własność włościan wsi
Dworzysko 147 morgów 270 prętów gruntów używalnych150.
Wszystkie osady wsi Dworzysko od numeru 1 do 12 włącznie wymienione w tabeli
likwidacyjnej z 28 czerwca 1866 roku mają prawo151:
- otrzymywania, w miarę potrzeby, z dworskich lasów materiał na separację i odbudowanie
starych swoich budowli oraz chrust do grodzenia,
- otrzymywania na opał zbieraninę gałęzi po ściętych drzewach po jednej furze na tydzień
przez cały rok na każdą osadę, wjeżdżając do lasu z siekierą,
- pasać swoje bydło w dworskich lasach za wyjątkiem zagajników.
Powyższe prawo nie dotyczyło osady o numerze 13.
Jabłonowski R1, s. 226.
Komunikat Rejenta Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Lubelskiej, GW 1837, Nr 255, s. 5.
148
Nazwa używana w - Słownik GKP T2, s. 237.
149
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58.
150
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 46-48.
151
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 51-53.
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W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach152.
W 1880 roku wieś leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i należała do
parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Wieś153 miała 13 osad i 148 morgów gruntu154.
W 1904 roku Dworzysko (wieś) o pow. 85 ha leżało w gminie Grabowiec, miało 15
domów i 153 mieszkańców (w tym 137 rzymskokatolików, 16 prawosławnych)155.
W 1919 roku wieś liczyła 193 mieszkańców, w tym 183 rzymskokatolików, 10
prawosławnych156.
30 września 1921 roku wieś Dworzysko leżała w gminie Grabowiec i miała 22 budynki
mieszkalne, w których mieszkały 193 osoby (94 mężczyzn, 99 kobiet). 150 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego, 22 prawosławnego a 21 mojżeszowego. 168 mieszkańców było
narodowości polskiej, 4 rusińskiej a 21 żydowskiej157.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 14 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 19 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i do parafii prawosławnej w Bereściu158.
4.14. Filipin (folwark)
W 1877 roku folwark leżał w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należał do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach159.
W 1880 roku folwark należał do dóbr Skomorochy, w powiecie hrubieszowski, w gminie
Grabowiec i należał do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Był oddalony o 4 mile od stacji
drogi żelaznej. Powierzchnia folwarku wynosiła 100 morgów, w tym 84 morgi gruntów ornych
i 16 morgów łąk160.
30 września 1921 roku folwark Filipin leżał w gminie Grabowiec i miał 2 budynki
mieszkalne, w których mieszkało 30 osób (16 mężczyzn, 14 kobiet). Wszyscy mieszkańcy byli
wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej161.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 14 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a najbliższa linia autobusowa to: Chełm – Hrubieszów. Poczta była w Grabowcu.
Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w powiecie
hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu162.
4.15. Franciszków (folwark)
Franciszków leżał w obrębie gminy Miączyn (-1884-1952-)163. Współczesnie należy do
152
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gminy Grabowiec i jest częścią Rogowa.
W 1904 roku Franciszków (folwark) o powierzchni ok. 129 ha i należące do Jana Gryna,
leżały w gminie Miączyn, miały 2 domy i 10 mieszkańców (w tym 9 rzymskokatolików, 1
prawosławnych)164.
Właścicielem folwarku Franciszków był:
- Jan Gryn (-1904-),
- Andrzej Thor (-02.01.1897; więcej GSB),
- Jan Thor (-1898-; więcej GSB).
4.16. Grabowczyk, Grabowczik165 (wieś, folwark)
W 1578 roku „Grabowczik” leżał w powiecie grabowieckim. Właścicielami wsi byli:
Chmiel (1/2 łana, 1 zagrodnik bez ziemi), Joannes (Jan) Sistowski (1/2 łana, 2 zagrodników z
ziemią, 1 komornik)166.
W 1647 roku właścicielem dóbr Grabowczyk był Walenty Wyrzykowski167.
W 1823 roku dobra Grabowczyk leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się ze wsi
i folwarku tej samej nazwy168.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Grabowczyk na 28 czerwca 1823 roku169.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego z170:
- gminy Grabowczyk: Iwan Karp (lat 25), Józef Sarzyński (lat 25), Wojtek Futyna (lat 28).
W 1827 roku Grabowczyk liczył 10 domów i 78 mieszkańców171.
8/20 kwietnia 1837 roku Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
Guberni Lubelskiej ogłasza puszczenie w drodze licytacji w trzyletnią dzierżawę
(12/24.06.1837-12/24.06.1840) dóbr ziemskich „Grabowczyk”, położonych w powiecie
hrubieszowskim, z powodu zaległości w zapłacie raty grudniowej w 1836 roku172.
Gmina Graboczyk miała do odebrania z kasy obwodowej 2 złp należności z tytułu
dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z
Austrii w listopadzie 1837 roku173.
Z ogłoszenia Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni
Lubelskiej z dnia 19 kwietnia/1maja 1839 roku dowiadujemy się, że właściciele dóbr
Grabowczyk wzięli 22300 zł pożyczki a żądają 7900 zł „odnowionej” pożyczki. Ponadto
wiadomo, że płacili 297 zł i 26 groszy podatku ofiary (wg stawki 24 grosze)174.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu175.
W 1845 roku w Grabowczyku (wówczas gmina Grabowczyk?) funkcjonował jeden
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wyszynk (lub karczma), który mógł starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego176.
Na 14/26 maja 1846 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Guberni Lubelskiej ogłosiło
licytację na trzyletnią dzierżawę zaległych w opłatach dóbr Grabowczyk w okręgu
hrubieszowski i parafii Grabowiec. Opłata dzierżawa był określona na poziomie od 4963 r.sr.,
ponadto zaległości dóbr wynosiły 822 r.sr. a kaucja dzierżawna 1200 r.sr.177.
W 1866 roku we wsi było 12 domów. Wieś miała 114 morgów powierzchni a folwark
miał powierzchnię 472 morgów178.
W 1874 roku folwark Grabowczyk miał 246 morgów ziemi ornej (300-prętowych), 53
morgi łąk i wygonów, 5 morgów nieużytków. Hodowano 60 szt. bydła rogatego, 25 koni (w
tym 16 roboczych), 4 woły, 500 owiec. Do 12 calowej orki wykorzystywano dwa pługi:
Howarda z fabryki Cegielskiego (36 rubli srebrnych) i Dombasle’a z fabryki Lilpopa (36 rs.).
Do innych orek wykorzystywano pług nr 2 Romana Cichowskiego z Linowa (15 rs.). W pracach
polowych wykorzystywano także ekstyrpatory (9 rs.), drapacze, pogłębiacz belgijski, brony
zwyczajne ( 2 rs. 50 kop.), brony szkockie (5 rs.), brony czeskie (do łąk)179.
W 1874 roku budynki gospodarcze (stodoły, obory, stajnia, owczarnia) w folwarku
Grabowczyk były z drzewa tartego. Ściany budynków były plecione z chrustu. Dachy były
oparte na sochach dębowych (słupkach rozwidlonych u góry) bez wiązania i kryte słomą.
Budynki były naprawiane snopkami i kołkami ale opierały się burzom. Nie było zawaleń
budynków180.
W 1874 roku w folwarku Grabowczyk było ośmiu parobków i dwóch chłopaków.
„Chronicznym złem w tej okolicy jest brak robotnika i czeladzi dworskiej”. „Pieniądze nie mają
tu żadnej wartości i nic nie pomogą, niepodobna zebrać we właściwej porze żyta, ..”. W
związku z powyższym ograniczono uprawę niektórych roślin181.

Odcisk 24 – Rok 1874, 15 lutego. Odcisk pieczęci Sądu Pokoju Okręgu Hrubieszowskiego (ze
zbiorów Andrzeja Karczmarczuka).
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Odcisk 25 – Rok 1874, 14 czerwca. Odcisk pieczęci Wójta Gminy Hrubieszów (ze zbiorów
Andrzeja Karczmarczuka).

Odcisk 26 – Rok 1875, 11 stycznia. Odcisk pieczęci Sądu Pokoju Okręgu Hrubieszowskiego
(ze zbiorów Andrzeja Karczmarczuka).

Odcisk 27 – Rok 1875. Odcisk pieczęci „Люблинской Казенной Палаты” (ze zbiorów
Andrzeja Karczmarczuka).
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
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Wojsławicach182.
W majątku był dwór drewniany wybudowany prawdopodobnie w XVII wieku. W 1880
roku Władysław Czachórski powiększył dwór poprzez dodanie do prawego boku - skrzydła
skierowanego na dziedziniec. Wówczas wykonano także parkiety a ściany obito tapetami. W
salonie wykonano politurowany sufit belkowany. Ponadto politurą pokryto drzwi183.
W 1880 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu184.
W 1880 roku w majątku dwukrotnie przebywał Henryk Sienkiewicz, który napisał tam
„Niewolę tatarską”185.
W Grabowczyku istniał niewielki park, który powiększył do około 5 ha Władysław
Czachórski. W ogrodzie były m.in. szpalery grabowe strzyżone do wysokości 4 m, aleja lipowa
(lipy był kilkusetletnie)186.
W 1904 roku Grabowczyk (wieś) o pow. 76 ha należał do gminy Grabowiec, miał 9
domów i 150 mieszkańców (w tym 98 rzymskokatolików, 52 prawosławnych)187.
W 1904 roku Grabowczyk (folwark) o pow. 272 ha należał do gminy Grabowiec i był
własnością Władysława Czachórskiego, miał 6 domów i 36 mieszkańców (w tym 30
rzymskokatolików, 6 prawosławnych)188.
Pod koniec drugiej wojny światowej dwór został zniszczony. Z parku ocalały dwie aleje
(jedna w rzucie podkowy), które były powiązane z altanami lipowymi189.
W 1919 roku wieś liczyła 201 mieszkańców, w tym 199 rzymskokatolików, 2
prawosławnych190.
30 września 1921 roku folwark Grabowczyk leżał w gminie Grabowiec i miał 6
budynków mieszkalnych, w których mieszkało 117 osób (52 mężczyzn, 65 kobiet). 97
mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 19 prawosławnego i 1 greckokatolickiego.
Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej191.
30 września 1921 roku wieś Grabowczyk leżała w gminie Grabowiec i miała 14
budynków mieszkalnych, w których mieszkało 90 osób (42 mężczyzn, 48 kobiet). Wszyscy
mieszkańcy byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej192.
W 1933 roku mieszkańcy mieli 14 km do najbliższej stacji kolejowej w Miączynie a 18
km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w Grabowcu. Sąd
grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w powiecie
hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu
i parafii prawosławnej w Bereściu193.
Właścicielami majątku (lub części) Grabowczyk byli:
-

Chmiel, Joannes (Jan) Sistowski (-1578-)194,
Walenty Wyrzykowski (-1647-),
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-

Aleksander Wyrzykowski (-1653-)
Franciszek Kaliński (-1792-)195,
Rajmund Chmieliński (-1811-02.05.1826),
Adam Chmieliński (-1845-),
Kazimierz Chmieliński (-1844-1853-),
Justyna Chmielińska z Bełżeckich (-24.03.1850),
Wiktor i Maria Czachórski,
Stanisław i Jadwiga Czachórski,
Władysław Czachórski (-1904),
Tadeusz [Tadeusz Jan] Węgliński (-1909-)196,
Jan Franciszek Ksawery Węgleński (-1908-17.03.1913),
Tadeusz Bieńkowski,
Zofia Węgleńska, po mężu Bieńkowska (-1928-1945), wielkość majątku: 256 ha
ziemi197.
W 1843 roku Jan Łaniewski (który zmarł prawdopodobnie w 1843 roku) miał zapisane w
księgach hipotecznych dóbr Grabowczyk sumy 128 dukatów, 18 złp, 137 złp198.
W 1844 roku Aniela Olszańska (która zmarła prawdopodobnie w 1844 roku) miała
zapisane w księgach hiotecznych dóbr Grabowczyk sumę 2548 złp i 22½ gr199.
Kucharzem w majątku Grabowczyk był Roman Radziewicz (-1926-), który miał syna
Jana urodzonego w Peresołowicach (był uczniem Szkoły Powszechnej w Grabowcu).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 126 osób200.
4.17. Grabowiec
Patrz rozdział Grabowiec, gmina Grabowiec, powiat grabowiecki.
4.18. Grabowiec-Góra, Grabowiec Góra (wieś)
Wcześniej było to przemieście Grabowca. Po pewnym czasie przedmieście wyodrębniło
się z miasta Grabowca i stało się oddzielną wsią201.
W 1730 roku w księgach miasta Grabowca jest wzmiankowana Wołucza, tj. część
„Sołtysostwa Grabowieckiego”202. Dobra te, nazywane także: Wołuczyzna, należały m.in. do
Jana Bystrzanowskiego a następnie do Kajetana Żurawskiego Skomorowskiego (-22.01.1787),
Feliksa Aleksandra Gutowskiego (22.01.1787-16.06.1788), Antoniego Gutowskiego
(16.06.1788-)203. Z aktu kupna-sprzedaży tych dóbr z 22 stycznia 1787 roku przez Feliksa
Aleksandra Gutowskiego od Kajetana Żurawskiego Skomorowskiego dowiadujemy się co
wchodziło w skład tych dóbr: grunty orne z zasiewami ozimymi, łąki, lasy, sady, ogrody,
zarośla, błota, pastwiska, wypusty oraz dworek z tartego drzewa, stodoła (ze zbożem, żytem i
jęczmieniem w snopach będących w zapolach), lamus (nowo wybudowany z letnią izdebką z
oknami taflowanymi, skarbczykiem, szpichlerzem z zasiekami), wozownia, gumno (w kwadrat
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W tym samie czasie Węgleński Franciszek Stefan Wawrzyniec był właścicielem dóbr: Miączyn a Węgleński
Jan (zapewne Tadeusz Jan) dóbr Świdniki; Spis AOZKP 1909, s. 152.
197
KAP 1928, s. 532; KAP 1930, s. 522.
198
DUGL 1843, Nr 39.
199
DUGL 1845, Nr 6, s. 91.
200
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
201
O wyodrębnianiu
202
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/5, k. 380.
203
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/12, k. 365-369.
196

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

191

zbudowane), loch i inne przybudówki204.
Funkcjonowała gmina Grabowiec-Góra (-1810-)205.
1 lipca 1815 roku w Grabowiec-Góra ginie od pioruna Stefan Borys (w wieku 15 lat), syn
206
Jana .
W aktach metrykalnych parafii w Grabowcu (jeszcze w połowie XIX wieku)
mieszkańców Grabowiec-Góry określano, jako przedmieszczan w Grabowcu zamieszkałych.
W 1845 (prawdopodobnie) roku „przedmieście Góra zwane, rozrzucone ma wśród drzew domy
po górze, na której sterczą szczątki zamczyska)207.
W 1919 roku wieś liczyła 779 mieszkańców, w tym 743 rzymskokatolików, 36
prawosławnych208.
30 września 1921 roku wieś Grabowiec-Góra leżała w gminie Grabowiec i miała 104
budynki mieszkalne, w których mieszkały 643 osoby. 609 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego a 34 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej209.
W nocy 25 lipca 1921 roku wybuchł pożar, którego ofiarą była sześcioletnia dziewczynka
Janina Wojczak. Spaliło się 5 zagród gospodarskich, 4 konie i 4 sztuki bydła210.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 10 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 21,5 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereściu211.
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Zdjęcie 71 – Rok 1938, lato. Od lewej siedzą Bogdan Pietnowski, n, Edward Pawłowski (ojciec
Barbary, Teresy, Anny), Weronika Ciszewska (po mężu Karczmarczuk, matka Ryszarda),
Regina Pawłowska, Janina Kocaj, Maria Kliszcz, Otrocki. Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda
Karczmarczuka, opis zdjęcia Ryszard Karczmarczuk.
19 lutego 1943 roku podczas wysiedlenia Grabowiec-Góry został zabity były młynarz
Konstanty Rodzik, który przeciwstawił się wysiedleniu słowem i zamachem laską w stosunku
do żołnierza niemieckiego212.
W 1969 roku powstało Kółko Rolnicze Międzykółkowa Baza Maszynowa w GrabowiecGórze. Pierwszym kierownikiem był Jan Załoga.

Zdjęcie 72 – Rok 1989, 16 września. Pamiątkowe autografy Kaliny Jędrusik i Anny
Nehrebeckiej (ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka).
W 1997 roku poświęcono sztandar i wóz bojowy dla OSP Grabowiec-Góra.
22 października 2003 roku nastąpiło włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w
212
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Grabowiec-Górze do krajowego systemu ratownictwa213.
W 2004 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi w Grabowiec-Góra (Sołtysy,
300 m.b.).

Zdjęcie 73 – Rok 2004, 17 września. Grabowiec-Góra. 65. rocznica agresji Armii Czerwonej
na Grabowiec. Uroczystości przy pomniku (foto Renata Kulik).

Decyzja nr III/52 KSRG z dnia 22 października 2003 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej.
213
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Zdjęcie 74 – Rok 2004, 17 września. Grabowiec-Góra. 65. rocznica agresji Armii Czerwonej
na Grabowiec. Uroczystości przy pomniku (foto Renata Kulik).

Zdjęcie 75 – Rok 2004, 17 września. Grabowiec-Góra. 65. rocznica agresji Armii Czerwonej
na Grabowiec. Uroczystości przy pomniku (foto Renata Kulik).
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31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 563 osoby214.
W 2009 roku położono nowy chodnik z kostki brukowej prowadzący z Grabowca na
Grabowiec-Górę (160 m.b.). W tym też roku zakupiono używany średni samochód dla OSP
Grabowiec-Góra.
W 2010 roku wykonano chodnik w Grabowiec-Góra (235 m.b.).
30 września 2012 roku przy pomniku Grabowiec-Góra odbyła się uroczystość 73.
rocznicy agresji Armii Czerwonej na Polskę.
5 maja 2013 roku odbyła się uroczystość 50-lecia OSP Grabowiec-Góra.

Zdjęcie 76 – Rok 2013, 17 października. Budynek Stacji Paliw BR w Grabowiec-Górze (foto
Dominik Kordyś).
27 września 2014 roku przy pomniku Grabowiec-Góra odbyła się uroczystość 75.
rocznicy agresji Armii Czerwonej na Polskę.
W lipcu 2015 roku zostało utworzone Koło Gospodyń Wiejskich Grabowiec-Góra (KGW
Grabowiec-Góra). Kierownikiem koła została Elżbieta Czata.
21 września 2015 roku przy pomniku Grabowiec-Góra odbyła się uroczystość 76.
rocznicy agresji Armii Czerwonej na Polskę. W obchodach uczestniczyła kompania honorowa
II Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w
Hrubieszowie.
20 września 2015 roku odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Grabowiec-Góra, zakupionego głównie ze środków Wspólnoty
Gruntowej Grabowiec-Góra. Samochód poświęcił ks. Zygmunt Żółkiewski, proboszcz parafii
r.l. w Grabowcu.
25 września 2016 roku przy pomniku Grabowiec-Góra odbyła się uroczystość 77.
rocznicy agresji Armii Czerwonej na Polskę.
24 września 2017 roku przy pomniku Grabowiec-Góra odbyła się uroczystość 78.
rocznicy agresji Armii Czerwonej na Polskę.

Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
214

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

196

Grabowiec na przestrzeni dziejów

4.19. Henrykówka, Majdan Dańczypolski215 (wieś)
Dziedziczką wsi Henrykówka, wchodzącej w skład dóbr Szystowice lit. A, była Anna z
Kocowskich, primo voto Liniewska, secundo voto Czernecka, tertio Teleżyńska (-1816-1823)216.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach217.
W 1880 roku wieś leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i należała do
parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu218.
W 1904 roku Henrykówka (wieś) o pow. 46 ha należała do gminy Grabowiec, miała 5
domów i 117 mieszkańców (w tym 106 rzymskokatolików, 11 prawosławnych)219.
W 1919 roku wieś liczyła 40 mieszkańców, wszyscy byli wyznania
rzymskokatolickiego220.
30 września 1921 roku wieś Henrykówka leżała w gminie Grabowiec i miała 8 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 39 osób (24 mężczyzn, 15 kobiet). Wszyscy mieszkańcy
byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej221.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 13 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 20 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu222.
W 2003 roku wykonano część nowej drogi asfaltowej Szystowice-Henrykówka-Bereść
(950 m.b.).
W 2005 roku wykonano kolejną część nowej drogi asfaltowej Szystowice-HenrykówkaBereść (750 m.b.).
W 2007 roku wykonano kolejną część nowej drogi asfaltowej Szystowice-HenrykówkaBereść (1940 m.b.).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 61 osób223.
4.20. Hołużne, Hołużno (wieś, folwark)
W 1578 roku Hołużne leżały w powiecie grabowieckim i należały do starostwa
grabowieckiego - (3 łany)224.
Hołużne należały do gminy Ornatowice (-1817-1825-)225.
W 1827 roku w miejscowości było 20 domów i 111 mieszkańców. Folwark był oddalony
od Grabowca o 4 wiorsty a od Wojsławic o 5. Powierzchnia folwarku wynosiła 344 morgi, w
Wyjaśnienie, że są to nazwy tej samej miejscowości w AAL AKGDL, Fundusze, inwentarze, budowle kościoła
parafialnego w Grabowcu 1815-1939, sygn. Rep.60/IVb/57, k. 149.
216
Jabłonowski R1, s. 226; Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku
(DUWL, Nr 11); AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202,
k. 196-198; APL Górski, sygn. 35/322/0/-/10, akt nr 2136; DUWL 1823, Nr 20, s. 341.
217
SKR T1, s. 196.
218
Słownik GKP T3, s. 60.
219
KAL 1905, s. 72.
220
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
221
SMRP 1921 T4, s. 30.
222
SKR 1933, s. 522.
223
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
224
Jabłonowski R1, s. 226.
225
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/12; APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/7.
215
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tym 291 morgów gruntów ornych i ogrodów, 7 morgów łąk, 3 morgi pastwisk, 33 morgi lasów,
10 morgów nieużytków i placów. Stosowano płodozmian 10 polowy. We folwarku było 9
budynków drewnianych226.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu227.
W 1868 roku folwark został oddzielony od dóbr Białowody228.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach229.
W 1880 roku wieś leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i należała do
parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu230.
W 1904 roku Hołużne (wieś) o pow. 72 ha należało do gminy Grabowiec, miało 8 domów
i 140 mieszkańców (w tym 98 rzymskokatolików, 42 prawosławnych)231.
W 1904 roku Hołużne – folwark – o pow. 179 ha leżał do gminy Grabowiec i był
własnością Anastazego Główczyńskiego, miał 2 domy i 26 mieszkańców (w tym 17
rzymskokatolików, 9 prawosławnych)232.
W 1905 roku stacja pocztowa była w Wojsławicach233.
W 1919 roku wieś liczyła 250 mieszkańców, w tym 224 rzymskokatolików, 21
prawosławnych, 5 Żydów234.
Co najmniej w latach 1919-1924 w miejscowości funkcjonowała szkoła dla dzieci z
miejscowości: Hołużne, Czechówka Górna, Czechówka Dolna, Wierzbica235. Nie było jej w
wykazie szkół wg stanu na dzień 1 grudnia 1925 roku236.
30 września 1921 roku folwark Hołużne leżał w gminie Grabowiec i miał 2 budynki
mieszkalne, w których mieszkało 85 osób (41 mężczyzn, 44 kobiety). Wszyscy mieszkańcy
byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej237.
30 września 1921 roku wieś Hołużne leżała w gminie Grabowiec i miała 13 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 78 osób (42 mężczyzn, 36 kobiet). 65 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego a 13 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości
polskiej238.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 16 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 15 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu, parafii prawosławnej w Bereściu i ewangelickiej w Chełmie239.
26 października 1933 roku komornik Sądu Grodzkiego w Chełmie II rewiru
przeprowadził licytację ruchomości, należących do Amelii z Gawłowskich Cierpiałowskiej
zam. w Hołużnym (gm. Werbkowice, pow. chełmski?), w skład, których wchodziło: 5 wieprzy,
16 prosiąt, 12 metrów pszenicy, 6 metrów żyta, 6 metrów owsa, 1 - rocznej jałówki
Słownik GKP T3, s. 115.
Rzemieniuk USP, s. 225.
228
Słownik GKP T3, s. 115.
229
SKR T1, s. 198.
230
Słownik GKP T3, s. 115.
231
KAL 1905, s. 72.
232
KAL 1905, s. 72.
233
Pamiętnik 1905, s. 112.
234
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
235
Kulik Wojciech, Renata, Henryk „Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”.
236
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia, „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku
szkolnym 1925/26 – stan z dnia 1 grudnia 1925 roku”, Lwów, 1927, s. 152-154
237
SMRP 1921 T4, s. 30.
238
SMRP 1921 T4, s. 30.
239
SKR 1933, s. 530
226
227
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oszacowanych na 770 zł. Licytacja była przeprowadzona na zaspokojenie wierzytelności
Zygmunta Witolda Gawłowskiego i innych240.
Właściciele majątku Hołużne:
-

Liniewski Franciszek (-1803-),
Wilczopolski Jan Mikołaj (-1816-1822-),
Główczyński Anastazy Stanisław (-1898-1909-),
Główczyńska Felicja Julia (-1898-),
Główczyński Bogdan i spółka (-1926-1930-), wielkość majątku: 182 ha ziemi241,
Główczyńska Halina (-1931-).

31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 107 osób242.
4.21. Jurydyka – Grabowiec (prawdopodobnie też o nazwie Advocatia Grabovicensis)
Jurydyka była to nazwa sądu grodzkiego (miejskiego) i oznaczała jednocześnie całe
terytorium podlegające jurysdykcji tego sądu. W przypadku rozszerzania się miast tworzono z
przyległych wsi lub folwarków nowe jurydyki, czyli nowe okręgi miejskie, mające swój
oddzielny zarząd i sądy. W przypadków włączenia gruntów miejscowości pod mniejsze miasta,
miejscowości te pozostawały często nadal folwarkami ze względu na brak mieszkańców243.
Jurydyka Grabowiecka podlegała proboszczowi parafii r.l. w Grabowcu.
W 1578 roku Advocatia Grabovicensis leżały w powiecie grabowieckim (1½ łana, 1
komornik, 1 łan opuszczony)244.
W 1827 roku miejscowość liczyła 36 domów i 256 mieszkańców245.
Według inwentarza „fundi instructi” kościoła parafialnego w Grabowcu z 15/27 listopada
1849 roku poddanymi Jurydyki Grabowieckiej proboszcza kościoła w Grabowcu byli: Ostap246
Kulik, Jan Pisarczuk, Jan Nowaczewski, Marcin Grechula247.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach248.
4.22. Kalinówka
Kalinówka wchodziła w skład gminy Szystowice (-1811-1817-)249.
Radcą gminy był Maciej Stryik, gospodarz z Kalinówki (-1811-)250.
Dziedziczką wsi Kalinówka, wchodzącej w skład dóbr Szystowice lit. A, była Anna z
240

KN 1933, Nr 24, s. 4.
KAP 1926/27, s. 1106; KAP 1928, s. 532; KAP 1930, s. 522.
242
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
243
Słownik GKP T3, s. 638.
244
Jabłonowski R1, s. 226; Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku
(DUWL, Nr 11); AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202,
k. 196-198.
245
Słownik GKP T3, s. 638.
246
Wschodni odpowiednik imiom Eustacjusz, Eustazjusz, Eustazy.
247
AAL AKGDL, Fundusze, inwentarze, budowle kościoła parafialnego w Grabowcu 1815-1939, sygn.
60/IVb/57, k. 50-58.
248
SKR T1, s. 236.
249
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2, k. 200/60; APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/7, k. 167/82.
250
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2, k. 200/60.
241
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Kocowskich, primo voto Liniewska, secundo voto Czernecka, tertio Teleżyńska (-1816-1823)251.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach252.
W 1880 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu253. Miejscowość nie została ujęta w spisie
urzędowym miejscowości zamieszczonym w Памятная Книжка Люблинской Губерни на
1872 годъ.
4.23. Łanowe Sołtysy (wieś)
30 września 1921 roku wieś Łanowe Sołtysy leżała w gminie Grabowiec i miała 11
budynków mieszkalnych i jeden z przeznaczeniem na cele mieszkalne, w których mieszkało 85
osób (34 mężczyzn, 51 kobiet). 78 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 7
prawosławnego. 84 mieszkańców było narodowości polskiej a 1 innego254.
4.24. Majdan Tuczępski, Majdan Tuczemski255, Majdan Tuczempski256 (wieś, folwark)
Właścicielem dóbr Majdan Tuczępski był Józef Grudnicki (-1816-czerwiec 1849-; patrz
Grabowiecki Słownik Biograficzny).
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu miała 11
domów i 65 mieszkańców257. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 ½ wiorsty.
Folwark nosił także nazwę Manin. Folwark był oddalony od Hrubieszowa o 28 wiorst258.
W 1845 roku na Majdanie Tuczępskim (wówczas gmina Tuczępy?) istniał wyszynk
mogący starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego259.
W 1873 roku folwark został oddzielony od dóbr Tuczępy260.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i parafii greckounickiej w Tuczępach. Sąd
pokoju był w Grabowcu a poczta w Wojsławicach261.
W 1883 roku wieś i folwark leżały w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należały do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu262.
W 1884 roku powierzchnia folwarku wynosiła 419 morgów, w tym 391 morgów gruntów
ornych, 2 morgi pastwisk, 23 morgi zarośli, 3 morgi nieużytków. W folwarku były 3 budynki
Jabłonowski R1, s. 226; Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku
(DUWL, Nr 11); AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202,
k. 196-198; APL Górski, sygn. 35/322/0/-/10, akt nr 2136; DUWL 1823, Nr 20, s. 341.
252
SKR T1, s. 240.
253
Słownik GKP T3, s. 681.
254
SMRP 1921 T4, s. 30.
255
Miejscowość była tak nazywana, np. w Rocznik L 1938, s. 982.
256
Miejscowość była tak nazywana, np. w = Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich
położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom
2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 12.
257
Słownik GKP T5, s. 909; Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
1827, s. 321.
258
Słownik GKP T6, s. 97.
259
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
260
Słownik GKP T6, s. 97.
261
SKR T1, s. 362.
262
Słownik GKP T5, s. 909.
251
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murowane i 4 drewniane263.
W 1904 roku Majdan Tuczępski (wieś) o pow. 152 ha leżał w gminie Grabowiec, miał
38 domów i 458 mieszkańców (w tym 426 rzymskokatolików, 27 prawosławnych i 5 Żydów).
W miejscowości był młyn wiatrowy264.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Majdanie
Tuczępskim.
W 1918 roku do Okręgowego Związku Kółek Rolniczych w Hrubieszowie należał także
m.in. Związek Młodzieży w Majdanie Tuczępskim265.
W 1919 roku wieś liczyła 432 mieszkańców, w tym 427 rzymskokatolików, 5 Żydów266.
30 września 1921 roku kolonia Majdan Tuczępski leżała w gminie Grabowiec i miała 29
budynków mieszkalnych, w których mieszkało 148 osób (74 mężczyzn, 74 kobiety). 143
mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 5 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy
byli narodowości polskiej267.
30 września 1921 roku wieś Majdan Tuczępski leżała w gminie Grabowiec i miała 31
budynków mieszkalnych i jeden z przeznaczeniem na cele mieszkalne, w których mieszkały
224 osoby (106 mężczyzn, 118 kobiet). 221 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego
a 3 prawoslawnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej268.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 16 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 21 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Tuczępach269.
W 2003 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi Tuczępy- Majdan Tuczępski
(200 m.b.).
W 2005 roku położono nową nawierzchnię asfaltową drogi w Majdanie Tuczępskim (120
m.b.).
W 2006 roku położono nową nawierzchnię asfaltową drogi w Majdanie Tuczępskim (75
m.b.).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 187 osób270.
Informacje o szkole w Majdanie Tuczępskim
Tabela 12 – Podstawowe informacje o szkole powszechnej, podstawowej w Majdanie
Tuczępskim

Rodzaj szkoły
1 klasowa
2 klasowa

Lata
funkcjonowania
(około)
1925-1926
1933-1934

Informacje o kierownikach

Słownik GKP T6, s. 97.
KAL 1905, s. 74.
265
SZKR 1918, s. 26-27.
266
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
267
SMRP 1921 T4, s. 30.
268
SMRP 1921 T4, s. 30.
269
SKR 1933, s. 982.
270
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
263
264
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Rodzaj szkoły

Lata
funkcjonowania
(około)

4 klasowa271 (zapewne łączone oddziały
np. I+II, III+IV)
4 klasowa

1947-1948

1973-1975
1975-1976
Punkt Filialny SP w Grabowcu (klasy IIV)
1976-1977
Punkt Filialny SP w Tuczępach
01.09.1977-1983
Punkt Filialny SP w Tuczępach (4 klasy)
1983-1984
Pozaszkolny Oddział SP w Tuczępach
1992-1993
?
Szkoła została zlikwidowana
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Informacje o kierownikach
Naukę religii prowadził n-l
Bas Zofia
Bas Zofia
Sieniatyński Jan
Sieniatyński Jan

4.25. Manin, Majdan Tuczempski272 (folwark-kolonia)
W 1875 roku folwark leżał w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należał do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i parafii greckokatolickiej w Tuczępach. Sąd
pokoju był w Grabowcu a poczta w Wojsławicach273.
W 1904 roku Manin o pow. 302 ha leżał w gminie Grabowiec i był własnością W.
Newenglowskiego, miał 6 domów i 37 mieszkańców rzymskokatolików274.
30 września 1921 roku kolonia Manin leżała w gminie Grabowiec i miała 8 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 31 osób (15 mężczyzn, 16 kobiet). 28 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego a 3 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości
polskiej275.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 16 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 21 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Tuczępach276.
Patrz także hasło: Majdan Tuczępski.
4.26. Majdan Szczelatyński
Majdan Szczelatyński należał do gminy Grabowiec (-1811-)277.
4.27. Obłyczyn (patrz Beresteczko)
4.28. Ornatowice, Sznatowycze278 (wieś, folwark)

Kronika Parafii Św. Anny w Tuczępach, t. 1, s. 17.
Nazwy używane m.in. w - Słownik GKP T6, s. 97.
273
SKR T1, s. 362.
274
KAL 1905, s. 74.
275
SMRP 1921 T4, s. 30.
276
SKR 1933, s. 1000.
277
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2, k. 6/9.
278
Nazwa używana w – Wierzbowski T.4.3, Nr 21570.
271
272
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W Ornatowicach, w okresie neolitu, występowała kultura ceramiki wstęgowej rytej279.
2 lutego 1394 roku miejscowość Ornatowice weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu280.
W 1578 roku Ornatowice leżały w powiecie grabowieckim i należały do starostwa
grabowieckiego - (6 łanów, 8 zagrodników z ziemią, 3 zagrodników bez ziemi, 2
komorników)281.
W 1821 roku dobra Ornatowice w powiecie hrubieszowskim województwa lubelskiego
zostały zajęte prawomocnym wyrokiem Trybunału Lubelskiego i oddane w licytację na
trzyletnią dzierżawę282.
W 1823 roku dobra Ornatowice leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się ze wsi
i folwarku tej samej nazwy oraz ze wsi zarobnych Czechówka, Białowody i Hołużne283.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu miała 29
domów i 201 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 wiorsty284.
Dziedziczka dóbr Zawalowa (lit. A) Marianna z Wiśniewskich Jankowska miała zapisaną
sumę na dobrach Ornatowice – 22417 złp 27 gr (1827 rok)285.
Komornik Sądowy Województwa Lubelskiego ogłosił na 20 maja 1829 roku licytację
trzyletniej dzierżawy dóbr Ornatowice z przyległością Czechówka (zajętych sądownie) na
okres od 24 czerwca 1829 roku do 26 czerwca 1832 roku. Cena wywoławcza 5000 złp286.
8/20 kwietnia 1837 roku Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
Guberni Lubelskiej ogłosiła licytację trzyletniej dzierżawy (12/24.06.1837-12/24.06.1840)
dóbr ziemskich „Ornatowice”, położonych w powiecie hrubieszowskim, z powodu zaległości
w zapłacie raty grudniowej w 1836 roku. Podobnie działo się w 1839 roku w związku z
zaległościami w spłacie raty czerwcowej i grudniowej w 1838 roku jak i dużo wcześniej tj. w
1835 roku w związku z zaległościami w spłacie raty grudniowej w 1834 roku287.
Na 24 maja 1839 roku Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
Guberni Lubelskiej ogłosiła licytację trzyletniej dzierżawy dóbr Ornatowice288.
W 1840 roku wieś należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu289.
Ornatowice były siedzibą gminy Ornatowice (-1863-) leżącej w powiecie
hrubieszowskim. W skład gminy wchodziły m.in. miejscowości: Ornatowice, Hołużne. Gminą
kierował wójt. Wójtem był m.in. Lichocki (-1863-)290.

Zakościelna Anna, „Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny”, Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora, Vol. 35/36, Lublin, 1982, s. 1-3.
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alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
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Odcisk 28 – Rok 1863. Odcisk pieczęci Odcisk 29 – Rok 1863. Odcisk pieczęci
urzędowej Wójta Gminy Ornatowice (ze urzędowej Wójta Gminy Ornatowice (ze
zbiorów parafii r.l. Grabowiec).
zbiorów parafii r.l. Grabowiec).
Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 17 stycznia 1867
roku o podziale miast i gmin w powiatach w skład powiatu hrubieszowskiego weszła m.in.
gmina wiejska Ornatowice291.
Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 29 grudnia 1867/10
stycznia 1868 roku dokonano pewnych zmian w podziale miast i gmin w powiatach Krolestwa
Polskiego. W powiecie hrubieszowskim została zlikwidowana gmina wiejska Ornatowice292.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i parafii greckounickiej w Grabowcu293.
W 1884 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Miejscowość była oddalona od
Hrubieszowa o 23 wiorsty a od Wojsławic o 6 wiorst. W miejscowości był młyn wodny.
Folwark miał 1010 morgów powierzchni, w tym 554 morgi gruntów ornych i ogrodów, 129
morgów łąk, 312 morgów lasu, 15 morgów nieużytków. We folwarku były 2 budynki
murowane i 15 drewnianych. Las był nieurządzony. Wieś Ornatowice miała 38 osad i 466
morgów powierzchni294.
W 1904 roku Ornatowice (wieś) leżały o pow. 122 ha w gminie Grabowiec, miały 43
domy i 588 mieszkańców (w tym 346 rzymskokatolików, 242 prawosławnych). Przez
miejscowość przepływała rzeka Kalinówka. W miejscowości była przycerkiewna szkoła295.
W 1904 roku Ornatowice (folwark względnie kolonia) o pow. 603 ha leżały w gminie
Grabowiec i były własnością Faustyna Rudnickiego, miały 5 domów i 44 mieszkańców (w tym
38 rzymskokatolików, 6 prawosławnych)296.
W pierwszym półroczu 1918 roku, w wyniku działań Straży Kresowej, która
sfinansowała działalność czterech instruktorów budowlanych (na terenie powiatów:
hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, biłgorajskiego) powstały
spółki budowlane (jedna powstała w Ornatowicach) w celu odbudowy zniszczeń wojennych297.
W 1919 roku wieś, razem z kolonią, liczyła 444 mieszkańców, w tym 388
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rzymskokatolików, 50 prawosławnych, 6 Żydów298.
30 września 1921 roku folwark Ornatowice leżał w gminie Grabowiec i miał 6 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 139 osób (64 mężczyzn, 75 kobiet). 137 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego a 2 prawosławnego. 138 mieszkańców było narodowości
polskiej a 1 rusińskiej299.
30 września 1921 roku wieś Ornatowice leżała w gminie Grabowiec i miała 40 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 251 osób (121 mężczyzn, 130 kobiet). 233 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego a 18 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli
narodowości polskiej300.
26 lutego 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie: Kółko
Rolnicze „W oświeconej gromadzie siła” w Ornatowicach (gm. Grabowiec)301.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 16 km do najbliższej stacji kolejowej w
Koniuchach a 16 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereściu302.
15 listopada 1934, względnie 12 grudnia 1934 roku, roku mieszkańcy Ornatowic założyli
Spółdzielnię Spożywców „Samoobrona”303.
Prawdopodobnie w lutym 1938 roku powstało, z inicjatywy nauczycielki kierującej
szkołą w Ornatowicach – Zofii Kamforowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Ornatowicach,
które miał 18 członkiń304.
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SMRP 1921 T4, s. 30.
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Zdjęcie 77 – Rok 1938, 5 lutego. Bal karnawałowy w Domu Ludowym w Grabowcu,
współcześnie-stara plebania. Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka, opis zdjęcia
Ryszard Karczmarczuk. Na pierwszym planie po lewej stronie stoją: n, n, n. W pierwszym
rzędzie siedzą od lewej: n, n, Jan Poterucha (z wąsikiem, wójt gminy Grabowiec), Tomasz
Surma. W drugim rzędzie od lewej siedzą: n (z ręką przy buzi), Edward Pawłowski (rękę trzyma
na dekolcie kobiety; ojciec Stanisława, z numerem 14), n, n, n, Helena Kicińska (siedzi na
kolanach u mężczyzny, z numerem 13) i dalej stoją: n, n, Edward Karczmarczuk. W trzecim
rzędzie od lewej n (częściowo widoczny), Edmund Trybalski, n, przodownik Państwowej
Policji w Grabowcu, … . W czwartym rzędzie za siedzącym przodownikiem stoi Adela
Tymecka (z domu Karczmarczuk) a dalej na prawo stoi Helena Ulicka (z domu Karczmarczuk).
Kobieta stojąca pod kobietą trzymającą rękę na suficie – Reginą Pawłowską (po mężu
Łukaszkiewicz), to jest Weronika Ciszewska (po mężu Karczmarczuk, przyszła matka
Ryszarda Karczmarczuka). Na lewo od Weroniki stoi Zofia Surma.
Mężczyzna trzymający dwie ręce przy suficie to Roman Karczmarczuk (z numerem 2).
Ponadto z numerem 1: Paweł Ciszewski (syn Władysława), 3: Feliks Wójciuk (z pola),
4: Janina Kocaj, 5: Stefania Wróbel (wdowa po policjancie, z domu Ciszewska, córka
Władysława), 6: Józefa Dwojakowska (żona Edwarda, prowadzącego sklep przy ulicy
Wojsławskiej), 7: Bogdan Pietnowski, 8: Jana Kozłowska, 9: Jadwiga Ciszewska (siostra
Edwarda), 10: Edward Ciszewski, 11: Weronika Ciszewska (z domu Otrocka, żona Edwarda),
12: Piotr …, 15: Otrocki (późniejszy mąż Janiny Kocaj).
Na zdjęciu jest widoczny także starszy posterunkowy Posterunku Policji Państwowej w
Grabowcu, który stoi powyżej przodownika. Prawdopodobnie jest jeszcze trzeci policjant
siedzący powyżej Edmunda Trybalskiego.
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Zdjęcie 78 – Rok 1938 (około). Bal pułkowy w Hrubieszowie. Józef Tuszowski – bez munduru.
Zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego, Jacka Augustyniaka.

Zdjęcie 79 – Rok 1938, 19 marca. Na ulicy Wojsławskiej, w tle – po prawej stronie – budynek
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Urzędu Poczty w Grabowcu. Od lewej stoją: Zofia Surma, Bogdan Pietnowski, Weronika
Ciszewska (córka Józefa). Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda Karczmarczuka.
W lipcu 1938 roku Gazeta Świąteczna tak opisywała Grabowiec (podajemy opis w
oryginalnej pisowni): „Miasteczko Grabowiec pod Hrubieszowem jest bardzo ruchliwe. Co
poniedziałek jest tu targ, a żydów pełno. To smutne, że mieszkańcy Grabowca zupełnie podali
się żydostwu tak, że żydzi są panami całego dorobku chrześcijan, a ci słuchają żydów i idą do
nich. Żydzi ich wodzą, jak jeno chcą. Przed dwoma lat wziął sią miejscowy proboszcz ks.
Czarnecki do pracy. Wybudował dom ludowy, zdobiące cale miasteczko. W domu tym mieści
się stowarzyszenie spożywcze, którem też Ks. Proboszcz kieruje. Stowarzyszenie dobrze się
rozwija. Ma 200 członków, którzy biorą tam wszystko. W ogóle ksiądz stara się usilnie
spolszczyć Grabowiec, nawołuje i z kazalnicy i na zebraniach, i w stowarzyszeniach, jakie
pozakładał. Należy mu się za to szacunek i uznanie. Smutne jest jednak, że tu zamożni
gospodarze i ich synowie dają posłuch rozmaitym podżegaczom305.
Od października 1938 roku do 17 marca 1939 roku mieszkańcy Ornatowic korzystali z
„ruchomej biblioteki” Powiatowej Biblioteki w Hrubieszowie. Biblioteka dysponowała 50
woluminami306.
W listopadzie 1938 roku próbowano bez skutku okraść lokal Kasy Stefczyka w
Ornatowicach307.
W 1943 roku na wieść o wysiedleniu Ornatowic, mieszkańcy rozbiegli się po innych
miejscowościach, tylko niektóre rodziny dostały się do obozu przejściowego w Zamościu308.
W 1961 roku na terenie Ornatowic były przeprowadzane wykopaliska przez Jana
Grubę309.
14 listopada 1964 roku została zelektryfikowana miejscowość Ornatowice310.
22 stycznia 1965 roku założono Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Ornatowicach.
Pierwszym przewodniczącym został Franciszek Szostakiewicz311.
19 grudnia 1969 roku zainstalowano telefon w budynku szkoły 312.
W 2007 roku zmodernizowano chodnik w Ornatowicach (146 m.b.).
W tym też roku zakupiono dla OSP Ornatowice używany samochód gaśniczy.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 220 osób313.
Właściciele majątku Ornatowice (patrz biogramy w GSB):
-

Piotr Cieciszewski (Cieciszowski) (-1541-1591-)314,
Jan Mikołaj Wilczopolski (-1816-1822-),
Martyna Żabińska z Wydżgów, primo voto Wilczopolska, secundo voto
Bronikowska (-1832-20.06.1834),
Tekla Węgleńska z Baranowskich (20.06.1834-29.12.1837),
Marcelli Rudnicki (-1841-1856-),
Marianna Rudnicka (-1844-1856-),
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-

Stanisław Lichocki (-1861-1887-),
Jan Lichocki (-1887-),
Faustyn Rudnicki (-1904-1908-03.02.1925-), wielkość majątku: 566 ha ziemi,
sukcesorowie Faustyna Rudnickiego (03.02.1925-1930-), wielkość majątku: 566 ha
ziemi315,
Informacje o szkołach w Ornatowicach

Publiczna Szkoła Powszechna w Ornatowicach została utworzona w 1916 roku, w
wynajętym lokalu u gospodarza Jana Borkowskiego316.
Z dniem 1 września 1926 roku siedziba szkoły zostaje przeniesiona do budynku
gromadzkiego zbudowanego wysiłkiem społeczności wiejskiej na placu tak zwanym
„Karczma”317.
Do odwodu szkoły należały miejscowości:
(w 1957 roku) Ornatowice, Kolonia Ornatowice (Nowa, inaczej nr 2), Skibice
(część, trzy zabudowania od strony zachodniej).
W roku szkolnym 1931/32 w szkole został przeprowadzony kurs oświatowo-społeczny
dla młodzieży (od 15 listopada do 15 kwietnia, spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu).
Ponadto młodzież szkolna urządziła cztery wieczory „chóralno-wokalne”318.

Odcisk 30 – Rok 1931. Odcisk pieczęci urzędowej Publicznej Szkoły Powszechnej w
Ornatowicach (z kroniki szkolnej).
26 lutego 1936 roku „specjalną furmanką” miejscowy nauczyciel wyruszył do Chełma
i zakupił w firmie „Technika” – inż. Jotko aparat radiowy marki „ECHO” nr 131 P.Z.T.
Warszawa za kwotę 180 zł. (pieniądze pochodziły ze składek po trzy złote od każdej rodziny
we wsi bez względu na posiadanie dzieci). Został wybrany komitet dorosłych do obsługiwania
aparatu w składzie: Jan Wrzyszcz, Władysław Prystupa, Jan Greniuk – syn Piotra. 18 marca
1936 roku młodzież szkolna wraz z dorosłymi wysłuchała przemówienia prezydenta Ignacego
Mościckiego o pracy marszałka Józefa Piłsudskiego319.
W kwietniu 1936 roku młodzież szkolna urządziła ogródek koło szkoły, który został
ogrodzony. W czerwcu młodzież szkolna była na wycieczce w Zamościu, gdzie m.in.
315
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zwiedzała zabytki i oglądała – po raz pierwszy – film w kinie320.
3 września 1937 roku dzieci wzięły udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
w kościele parafialnym w Grabowcu, gdzie dotarły trzema furmankami użyczonymi przez
mieszkańców Ornatowic. 1 lutego 1938 roku odbył się poranek dla dzieci i miejscowej ludności
celem uczczenia imienin prezydenta Ignacego Mościckiego. 12 kwietnia 1938 roku w szkole
odbyła się pogadanka na temat „Dni Kolonialnych” (7-13 kwietnia 1938 roku). Na drugi dzień
Świąt Wielkanocnych dziatwa szkolna wystawiła dwa przedstawienia teatralne „Smok i
Jagienka”, „Wicek Niecnota”. Dochód z przedstawienia przeznaczono na zakup pomocy
naukowych. Także podarowane 20 zł przez miejscowa spółdzielnię przeznaczono na zakup
pomocy naukowych (kupiono 48 obrazów)321.
W maju 1938 roku budynek szkoły został ogrodzony płotem. Do budynku dobudowano
ganek. Gospodarze wyrównali teren wokół szkoły wywożąc 400 fur ziemi. 17 maja 1938 roku
35 dzieci zwiedziło Zamość, w tym także ogród zoologiczny. Dzieci obejrzały film, specjalnie
wyświetlony dla wycieczki, „Na Sybir”322.
11 listopada 1938 roku odbyła się uroczysta akademia staraniem dzieci szkolnej oraz
Stowarzyszenia Katolickiego Żeńskiego. 26 grudnia 1938 roku został urządzony wspólny
opłatek. 1 lutego 1939 roku odbył się poranek z udziałem dzieci i ich rodziców celem uczczenia
imienin prezydenta Ignacego Mościckiego. 18 lutego odbyła się „akademia żałobna” z powodu
śmierci papieża Piusa XI323.
Po wyzwoleniu szkoła dysponowała tylko jedną izbą lekcyjną. W drugim
pomieszczeniu był sklep „gromadzki”. W 1957 roku (prawdopodobnie) budynek został
wyremontowany i przeszedł na własność państwa324.
10 stycznia 1960 roku odbyła się choinka noworoczna. Dzieci tańczyły „Krakowiaka”,
„Kujawiaka”. Jeden z rodziców przebrany za „dziadka Mroza” rozdawał dzieciom „podarki” .
W 1960 roku rodzice wyleli posadzki w szkole i obili płytami ściany. Dzieci uczciły święto 1
Maja 1960 roku czynem, obsadzając teren szkoły krzewami i drzewkami. Dzieci wzięły także
udział w pochodzie zorganizowanym w Grabowcu. W 1961 roku rodzice ogrodzili teren szkoły
siatką325.
W 1964 roku zakupiono do szkoły m.in. mikroskop, kpl. narzędzi do prac ręcznych,
szlifierkę, model układu dziesiątkowego, dzwonek elektryczny, szafkę na książki326.
Dzień Dziecka w 1967 roku dzieci obchodziły razem z dziećmi ze szkoły w Białowodach,
dokąd się wybrały razem z nauczycielką. 15 października 1967 roku zakupiono do szkoły radio
marki „Irys” za 1150 zł (ze środków PGRN w Grabowcu)327.
Tabela 13 – Liczba uczniów w szkole
Oddział/liczba uczniów
Rok szkolny
1937/38328

I

II

III

IV

Razem

10

10

17

21

58

Liczba absolwentów
(kończących klasę
IV)
5

Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 6, 8.
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 10,13-14.
322
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 15.
323
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 19.
324
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 23-24.
325
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 26-27.
326
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 31.
327
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 36-37.
328
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 10, 15.
320
321
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1966/67329
1967/68330
1968/69331
1969/70332
1970/71333

20
14
17
18
25

Tabela 14 – Podstawowe informacje o szkołach w Ornatowicach
Rodzaj szkoły
низшя учебныя
заведения м.н.пp.
szkoła gramoty
cerkiewnadochodząca

Lata funkcjonowania
(około)
1903-1904334

Frankowski Bazyli
335

1904-1905

1916-1923

1 klasowa Publiczna
Szkoła Powszechna
w Ornatowicach
(cztery oddziały IIV)

1929-1931
1931-1937
1937-1939
1939-1939
1946-1947
1947-1948
1948-1949

4 klasowa

5 klasowa

Informacje o szkole, o kierownikach,
nauczycielach

1949-1952
1952-1954
1954-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959

Osełko Bazyli
Ohly Stanisława
Krupa
Winiczenko (?)
Pomianowska
Pomianowski Antoni
Derkacz Irena
Hołowiński Jan – nauczyciel kierujący
Kamforowska Zofia – nauczyciel
kierujący, uczący także religii
Czerwienia336
Kłos Maria
Oszustowicz Zenon
Zawalski (prawdopodobnie)
Rybicki Stefan (prawdopodobnie)
Bąkówna L.
Zwolak Jadwiga
Zalewska Maria
Łopuszyński Witalis
Herman Hubert; pracowało dwóch
nauczycieli

Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 34.
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 36.
331
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 37.
332
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 37.
333
Kronika Szkoły Powszechnej w Ornatowicach, s. 37, 40.
334
Karta Lûblinskoj Gubernìi s pokazanìem nahodâŝihsâ v nej učebnyh zavedenìj, Lublin, 1904.
335
PKLG 1906, s. 179-180.
336
Pracował do czasu zamknięcia szkoły przez hitlerowców.
329
330
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Rodzaj szkoły

Lata funkcjonowania
(około)
1959-1964

4 klasowa

211

Informacje o szkole, o kierownikach,
nauczycielach
Wieczerza Stanisław, nauczyciel
kierujący

01.09.19641973-1975

Punkt Filialny SP w
Grabowcu (klasy I- 01.09.1975-31.08.1977
IV)
Punkt Filialny SP w
Szystowicach
1977-1983
Krzywonos Anastazja
(2 klasy)
Punkt Filialny SP w
Szystowicach
1983-1984
(3 klasy)
Szkolny Punkt
Filialny SP w
1986-1991
Szystowicach
Oddział
Zamiejscowy SP w
1991-1997
Szystowicach
Szkoła została zamknięta z końcem roku szkolnego 1996/97 (prawdopodobnie)
4.29. Ornatowice Kolonia
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 40 osób337.
4.30. Osiczyna (wieś)
Wsie Majdan Wolicki i Osiczyna należały do rzymskokatolickiej parafii Uchanie (-1792)338.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec, należała do parafii rzymskokatolickiej i
greckounickiej w Skierbieszowie. Miała 30 domów i 188 mieszkańców. Odległość
miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 4 wiorsty. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach339.
W 1845 roku na Osiczynie (wówczas gmina Wolica Uchańska?) istniał wyszynk mogący
starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego340.
W 1884 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i parafii obrządku wschodniego w
Skierbieszowie341.
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
338
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/17, k. 322.
339
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 66; SKR T2, s.
15.
340
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
341
Słownik GKP T7, s. 620.
337
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W 1904 roku Osiczyna (wieś) o pow. 275 ha leżała w gminie Grabowiec, miała 38 domów
i 416 mieszkańców (w tym 356 rzymskokatolików, 52 prawosławnych i 8 Żydów)342.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Osiczynie.
W 1919 roku wieś liczyła 401 mieszkańców, wszyscy rzymskokatolicy343.
30 września 1921 roku wieś Osiczyna leżała w gminie Grabowiec i miała 55 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 396 osób (205 mężczyzn, 191 kobiet). 391 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego a 5 prawosławnego. 395 mieszkańców było narodowości
polskiej a 1 rusińskiej344.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 15 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 24 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Tuczępach i parafii prawosławnej w Bereściu345.
W latach dwudziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych dwudziestego wieku
miejscowość Osiczyna należała do gminy Grabowiec (do uzupełnienia).
Tabela 15 – Podstawowe informacje o szkole w Osiczynie
Rodzaj szkoły

Lata funkcjonowania (około)

2346 klasowa

1919-1920

2 klasowa
1 klasowa

1925-1926
1933-1934
1939-1943
?
1953-1954

Inne informacje
Liczba dzieci 101, obwód:
Osiczyna, Wysokie.

Wowińska347 (Nowińska)
Helena (kierownik, zginęła w
okresie okupacji)
Kałuża Julian (kierownik)

Tabela 16 – Wykaz nauczycieli szkoły w Osiczynie
Informacje o nauczycielach
Nowińska H.
Stopyra348 Ludwik
Kałuża349 Julian

Okresy pracy (co najmniej)
1945-1946
1939-1943
01.09.1953-18.11.1954

4.31. Ostków

342

KAL 1905, s. 74.
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
344
SMRP 1921 T4, s. 30.
345
SKR 1933, s. 1205.
346
Kulik Wojciech, Renata, Henryk „Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”.
347
Kaznowski Kazimierz, „Martyrologia nauczycieli w lubelskiem w latach II wojny światowej”, s. 21.
348
Urodził się 07.8.1913 roku w Brzozie Stadnickiej (powiat łańcucki), zginał 14.10.1943 roku; Kalisz Jan,
„Nauczycielstwo Hrubieszowskie w okresie okupacji hitlerowskiej”, Biblioteka Towarzystwa Regionalnego, tom
38, Hrubieszów, 2005, s.
349
Patrz szkoła w Majdanie Tuczępskim.
343
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Cześć integralna wsi Tuczępy.
4.32. Pomianów (kolonia)
W 1904 roku Pomianów (kolonia) o pow. 156 ha leżały w gminie Grabowiec, miały 2
dom i 8 mieszkańców prawosławnych350.
4.33. Popławszczyzna (majdan Szystowic)
Dziedziczką Popławszczyzny była Anna z Kocowskich, primo voto Liniewska, secundo
voto Czernecka, tertio Teleżyńska (-1816-1823-)351.
4.34. Rogów, Rogow352 (wieś, folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Rogów weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu353.
Pod koniec XVI wieku były to dobra drobnej szlachty z 7 działkami, bez jednego
zagrodnika. Dobra leżały w województwie bełskim, w powiecie grabowieckim354.
W 1578 Rogów leżał w powiecie grabowieckim. Działki w Rogowie mieli: Petrus
Danilecki (1/4 łana, 3 zagrodników z ziemią, 1 zagrodnik bez ziemi), Simon Danilecki (1
zagrodnik bez ziemi), Stanislaus Rogowski (1/4 łana, 3 komorników), Petrus Rogowski (1/4
łana, 1 zagrodnik bez ziemi), Joannes i Nicolaus Rogowscy (1 łan), Jonanes Rogowski (1/4
łana), Kowalowski (1/4 łana)355.
W 1647 roku właścicielem Rogowa był Wojciech Rogowski356.
Rogów leżał w gminie Grabowiec (-1811-)357.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Miała 32
domy i 180 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 wiorsty358.
W 1840 roku wieś należała do parafii greckokatolickiej w Świdnikach359.
W 1845 roku w Rogowie (wówczas gmina Miączyn) istniał wyszynk mogący starać się
o przedłużenie patentu szynkarskiego360.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należy do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Miączynie. Sąd pokoju
był w Grabowcu a poczta w Zamościu361.
W 1887 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i parafii obrządku wschodniego w

350

KAL 1905, s. 75.
Jabłonowski R1, s. 226; Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku
(DUWL, Nr 11); AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202,
k. 196-198; APL Górski, sygn. 35/322/0/-/10, akt nr 2136.
352
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 224.
353
Świeżawski ZB, s. 110.
354
Jabłonowski R2, s. 325-326, 328.
355
Jabłonowski R1, s. 224.
356
Prawa, v. 4, s. 105.
357
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2.
358
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 137; Słownik
GKP T9, s. 667.
359
Rzemieniuk USP, s. 225.
360
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
361
SKR T2, s. 108.
351
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Miączynie362.
W 1904 roku Rogów (wieś) o powierzchni ok. 125 ha, leżał w gminie Miączyn, miał 32
domy i 322 mieszkańców (w tym 88 rzymskokatolików, 234 prawosławnych)363.
W 1904 roku Rogów (folwark, ziemia podana przy Świdnikach) i należący do Jana
Węgleńskiego, leżał w gminie Miączyn, miał 2 domy i 7 mieszkańców (w tym 7
rzymskokatolików)364.
W okresie I wojny światowej wieś została całkowicie spalona365.
30 września 1921 roku wieś Rogów leżała w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski) i
miała 30 budynków mieszkalnych i 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w których mieszkały
182 osoby (78 mężczyzn, 104 kobiety). 173 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego
a 9 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej366.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 8 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 22 km do najbliższej linii autobusowej Zamość - Tyszowce. Poczta była w
Miączynie. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereściu367.
W 1933 roku we wsi Rogów wybuchł pożar, który strawił szereg budynków
mieszkalnych i gospodarczych368.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku wieś i kolonia Rogów należała do gromady
Rogów należącej do gminy Miączyn w powiecie hrubieszowskim369.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkały 223 osoby370.
Właścicielami dóbr Rogów byli:
-

Stanisław Antoni Batowski, -1812-10.04.1823.
Franciszek Węgleński, -30.06.1857.
Tadeusz Węgleński, 30.06.1857-.
Jan Franciszek Ksawery Tadeusz, -1882-17.03.1913.
Janina Klimkiewicz, -1935-.
Informacje o szkołach w Rogowie

Tabela 17 – Podstawowe informacje o szkołach w Rogowie
Rodzaj szkoły
началънoе
училище
4 klasowa

Lata funkcjonowania
(około)
1913-1914371

Informacje o szkole, o kierownikach,
nauczycielach
Hawryluk Roman

1946-1947

Słownik GKP T9, s. 667.
KAL 1905, s. 94.
364
KAL 1905, s. 94.
365
AAL AKDL, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Świdnikach, sygn. Rep.61/IVb/112, k. 10.
366
SMRP 1921 T4, s. 32.
367
SKR 1933, s. 1444.
368
OgniwoAKDL 1934, Nr 4, s. 5.
369
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
370
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
371
Chełmska, s. 214.
362
363
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Rodzaj szkoły

Lata funkcjonowania
(około)
1947-1949
1949-1950
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Informacje o szkole, o kierownikach,
nauczycielach

Koszuta Jan (kierownik)
Malinowska Teodozja
1951-1952
(prawdopodobnie)
Szkoła została zamknięta z końcem roku szkolnego 1951/52.
Patrz także hasło: Świdniki.
4.35. Siedlisko (folwark, wieś)
W 1776 roku we wsi Siedlisko był młyn372.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach373.
W 1888 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Wieś wchodziła w skład dóbr
Grabowiec374.
Rządcą majątku w Siedlisku był m.in. Andrzej Baj (-1916-), Stanisław Tarkowski (-1929).
Ogrodnikami w Siedlisku byli:
- Jan Lipnicki (dzieci: Adela urodzona w 1919 roku w Siedlisku, Kazimierz urodzony w
1916 roku w Grabowcu),
- Jan Czerwonka (córka Janina urodzona w 1913 roku w Uchaniach) do 1927 roku375.
W 1904 roku Grabowiec-Siedlisko o pow. 922 ha leżał w gminy Grabowiec i należał do
A. Tuszowskiego, miała 10 domów i 103 mieszkańców (w tym 80 rzymskokatolików, 23
prawosławnych). Przez miejscowość przepływała rzeka Kalinówka. W miejscowości był młyn
wodny376.
W 1919 roku wieś liczyła 126 mieszkańców, w tym 220 rzymskokatolików, 7 Żydów377.
30 września 1921 roku folwark Siedlisko leżał w gminie Grabowiec i miał 5 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 119 osób (55 mężczyzn, 64 kobiety). 103 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego, 8 prawosławnego a 8 mojżeszowego. Wszyscy
mieszkańcy byli narodowości polskiej378.

Odcisk 31 – Rok 1929, 21 lutego. Odcisk pieczęci Zarządu Dóbr Grabowiec Siedlisko i podpis
372

APL AMG, sygn. 35/32/0/-/11, k. 54.
SKR T2, s. 142.
374
Słownik GKP T7, s. 620.
375
W tym roku wyjechał.
376
KAL 1905, s. 72.
377
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
378
SMRP 1921 T4, s. 30.
373
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administratora Stanisława Tarkowskiego (ze zbiorów Lucyny Zawalskiej).
Właścicielem młyna w Siedlisku był Mordko Rays (Grabowiec, Siedlisko; -1926-1930379
) .
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 12 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 21 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereściu380.
27 października 1933 roku komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie 1 rewiru
przeprowadził licytację w folwarku Siedlisko ruchomości, należących do Józefa Tuszowskiego,
składających się ze sterty pszenicy (około 100 kóp) i sterty żyta (około 100 kóp) oszacowanych
na 3300 zł a 7 grudnia przeprowadził licytację sterty owsa (około 100 kóp) wartości 1200 zł381.
20 grudnia 1933 roku komornik (w drugim terminie) licytował dywan strzyżony, szafę
dwudrzwiową i stolik pod samowar, należących do Józefa Tuszowskiego, o wartości 700 zł a
także stertę bobiku o wartości 780 zł382. 20 grudnia 1933 roku (a następnie 10 stycznia 1934)
komornik licytował także 4 kopce kartofli o wartości 1300 zł należących do Marii Jadwigi
Tuszowskiej, Romana Tuszowskiego, Józefa Tuszowskiego i Zofii Kicińskiej zamieszkałych
w majątku Siedlisko (art. 1030 kpc)383. Tego dnia komornik licytował także ruchomości
wartości 3650 zł, należące do Józefa Tuszowskiego, w skład których wchodziło: 1 sterta owsa,
1 sterta jęczmienia, 3 konie wyjazdowe („wałach i gniade”) i bryczka (art. 602 kpc)384.

Zdjęcie 80 – Rok 1938, 29 czerwca. Stawy na Siedlisku. Od lewej Weronika Ciszewska (po
mężu Karczmarczuk, matka Ryszarda), Bogdan Pietnowski (z Bronisławki), Regina
KAP 1926/27, s. 1105; KAP 1928, s. 532; KGOP 1926/27; Wydawnictwa informacyjno-adresowe przemysłu
polskiego, T. 4 - Przemysł spożywczy, Warszawa, 1930.
380
SKR 1933, s. 1525.
381
KN 1933, Nr 23, s. 6 i Nr 29, s. 4.
382
KN 1933, Nr 30, s. 6.
383
KN 1933, Nr 30, s. 6; KN 1934, Nr 1, s. 6.
384
KN 1933, Nr 322, s. 6.
379
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Pawłowska (po mężu Łukaszkiewicz, primo voto Kalisz). Zdjęcie ze zbiorów Ryszarda
Karczmarczuka.

Zdjęcie 81 – Rok 1938 (około). Siedlisko, zabudowania gospodarcze. Od lewej: Józef
Tuszowski, Metody Augustyniak. Zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego, Jacka Augustyniaka.

Zdjęcie 82 – Rok 1939, 15 lipca. Siedlisko. Od lewej siedzą: Aleksy Augustyniak, Halina
Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
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Stanisława Horwatt, Michał Augustyniak i prawdopodobnie Ignacy Horwatt (zdjęcie ze
zbiorów wnuka Metodego Augustyniaka, Jacka Augustyniaka).

Zdjęcie 83 – Rok 1939 (około). Siedlisko. Dwór Tuszowskich (zdjęcie ze zbiorów wnuka
Metodego Augustyniaka, Jacka Augustyniaka).

Zdjęcie 84 – Rok 1942 (około). Siedlisko, stawy. Pierwsza od lewej: Halina Horwatt (ze
zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława Horwatta).

Zdjęcie 85 – Rok 1942 (około). Folwark Siedlisko. Pierwsza od prawej: sanitariuszka AK
Halina Horwatt (ze zbiorów Marka Splewińskiego, wnuka Stanisława Horwatta).
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Zdjęcie 86 – Rok 1950, 10 kwietnia. Siedlisko. Młyn (zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego
Augustyniaka, Jacka Augustyniaka).

Zdjęcie 87 – Rok 1950, 10 kwietnia. Siedlisko. Młyn (zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego
Augustyniaka, Jacka Augustyniaka).
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Zdjęcie 88 – Rok 1950, 10 kwietnia. Siedlisko, dom Augustyniaków (zdjęcie ze zbiorów wnuka
Metodego Augustyniaka, Jacka Augustyniaka).

Zdjęcie 89 – Rok 1950, 10 kwietnia. Siedlisko (zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego
Augustyniaka, Jacka Augustyniaka).
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Zdjęcie 90 – Rok 1950, 10 kwietnia. Siedlisko (zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego
Augustyniaka, Jacka Augustyniaka).

Zdjęcie 91 – Rok 2004, 28 listopada. Siedlisko. Dawny dwór Rudnickich (foto Adam Skóra).
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31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 94 osoby385.
W 2009 roku wkonano nową asfalftową drogę na podbudowie betonowej GrabowiecSiedlisko (403 m.b.).
4.36. Skibice386 (wieś, folwark, kolonia)
W okresie wczesnopiastowskim (X-XIII wiek) plemienny ośrodek grodowy w Skibicach
stracił dotychczasową pozycję i został przejęty przez gród w Grabowcu387.
W 1578 roku Skibice leżały w powiecie grabowieckim i należały do starostwa
grabowieckiego (1/2 łana, 2 zagrodników z ziemią, 1 komornik)388.
Właścicielem dóbr Skibice był Józef Ignacy Liniewski (-1796-)389.
Dziedziczką wsi Sibice była Anna z Kocowskich, primo voto Liniewska, secundo voto
Czernecka, tertio Teleżyńska (-1816-1823-)390.
Miejscowość należała do gminy Szystowice (-1817-1825-)391.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu392.
W 1873 roku folwark Skibice został oddzielony od dóbr Szystowice. Powierzchnia
folwarku wynosiła 383 morgi, w tym 319 morgów gruntów ornych i ogrodów, 31 morgów łąk,
26 morgów pastwisk, 7 morgów nieużytków. We folwarku było 10 drewnianych budynków393.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach394.
W 1888 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Była oddalona od Hrubieszowa o 20
wiorst395.
W 1902 roku Hieronim Łopaciński przedstawił, w swojej publikacji, informację o
zamczysku: „W sąsiednim majątku Skibicach znajduje się na wysokiej górze, z trzech stron
bagnami otoczonej, stare zamczysko Kalinówka. Musiało to być, jak nazwa wskazuje, gniazdo
rodzinne Kalinowskich. Jest to jeden z największych w okolicy zamków, położony w
miejscowości z natury bardzo obronnej, musiał się składać z zamku górnego i dolnego,
otoczonych potrójnemi wysokiemi wałami i fosami”396.
W 1904 roku Skibice (wieś) o pow. 78 ha leżały w gminie Grabowiec, miały 12 domów
i 255 mieszkańców (w tym 231 rzymskokatolików, 24 prawosławnych)397.
W 1904 roku Skibice (folwark) o pow. 212 ha leżały w gminie Grabowiec i były
własnością Romana Świdzińskiego, miały 2 domy i 27 mieszkańców (w tym 21
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
386
Nie występuje w-Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
1827, s. 281.
387
Rozwałka, s. 66.
388
Jabłonowski R1, s. 226.
389
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/16, k. 59.
390
Jabłonowski R1, s. 226; Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku
(DUWL, Nr 11); AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202,
k. 196-198; APL Górski, sygn. 35/322/0/-/10, akt nr 2136.
391
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/12, k. 26/50; APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/7, k. 97/2.
392
Rzemieniuk USP, s. 225.
393
Słownik GKP T10, s. 668.
394
SKR T2, s. 149.
395
Słownik GKP T10, s. 668.
396
Łopaciński Hieronim (1860-1906), „Sprawozdanie z działu archeologii przedhistorycznej na wystawach
rolniczo-przemysłowej oraz przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie 1901 r.”, 1902, s. 274.
397
KAL 1905, s. 75.
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rzymskokatolików, 6 prawosławnych)398.
Właścicielem dóbr Skibice był Ludwik Świdziński (-1903-1904-)399.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Skibicach.
W 1919 roku wieś liczyła 280 mieszkańców, w tym 248 rzymskokatolików, 32
prawosławnych400.
30 września 1921 roku kolonia Skibice leżała w gminie Grabowiec i miała 2 budynki
mieszkalne, w których mieszkało 12 osób (5 mężczyzn, 7 kobiet). Wszyscy mieszkańcy byli
wyznania prawosławnego i narodowości polskiej401.
30 września 1921 roku wieś Skibice leżała w gminie Grabowiec i miała 28 budynków
mieszkalnych i 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w których mieszkały 193 osoby (93
mężczyzn, 100 kobiet). 185 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 8
prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej402.
13 stycznia 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie: Kółko
Rolnicze „Rolnik” w Skibicach (gm. Grabowiec)403.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 16 km do najbliższej stacji kolejowej w
Koniuchach a 13 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereściu404.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 88 osób405.
4.37. Słubice406
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu miała 20
domów i 108 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 wiorsty407.
4.38. Skomorochy (do rozdzielenia)
W 1397 roku tą miejscowość otrzymał od księcia Siemowita IV jako uposażenie wójt
Grabowca – Jan Golian.
Pod koniec XVI wieku były to dobra szlacheckie leżące w województwie bełskim, w
powiecie grabowieckim408.
W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla wyszynku w Skomorochach (Surdzińskiego, zapewne dotyczyło
to Świdzińskiego, przy drodze do Kraśniczyna)409.
398

KAL 1905, s. 75.
Pamiętnik 1904, s. 119; Pamiętnik 1905, s. 118.
400
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
401
SMRP 1921 T4, s. 30.
402
SMRP 1921 T4, s. 30.
403
LDW 1931, Nr 20, poz. 208, s. 398.
404
SKR 1933, s. 1546.
405
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
406
Występuje w podanym źródle a Skibice nie występują (prawdopodobnie chodzi o tą samą miejscowość). Nazwa
używana w- Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie
ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 281.
407
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 181.
408
Jabłonowski R2, s. 320.
409
DUGL 1845, Nr 24, s. 395-396.
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W 1935 roku funkcjonowało Koło Szkolne Ligi Morskiej i Kolonialnej przy Szkole
Powszechnej w Skomorochach przynależne do oddziału miejskiego Hrubieszów (choć istniał
wówczas także oddział Grabowiec Góra) i skupiało 37 członków410. W 1936 roku koło liczyło
także 37 członków411.
Właścicielem dóbr Skomorochy był Edward Skomorowski (-1942-).
Patrz hasła: Skomorochy Duże, Skomorochy Małe.
4.39. Skomorochy Małe, Skomoroski412 (wieś, folwark, kolonia)
2 lutego 1394 roku miejscowość Skomorochy weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu413.
W 1578 Skomorochy leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielami miejscowości byli
Petrus, Felix i Nicolaus Skomorowscy (1 łan) oraz Martinus Hostiński (1/4+1/8 łana, 2
zagrodników z ziemią, 1 zagrodnik bez ziemi)414.
W 1647 roku właścicielem dóbr Skomorochy Małe byli Jan i Marcin Skomorowscy415.
Właścicielem części dóbr Skomorochy Małe był Stefan Skomorowski (-1784-1787-). Na
dworze służył na m.in. Grzegorz Boryszowski (-1784)416.
W 1823 roku dobra Skomorochy Małe leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się
ze wsi i folwarku tej samej nazwy. W tym roku właścicielami majątku Skomorochy Małe byli
Sobieszczańscy - zapisani w części A księgi wieczystej. W części C wymienieni zostali: Teresa
Szabrańska, Rozalia Grabowska, Katarzyna Szeptycka, Elżbieta Wojucka a w części D
wymienieni byli sukcesorzy Kajetana Żurawskiego, lit. G: Kuczewska, lit. H: Kostrzewska, lit.
J: Michał Kulesza, lit. K: Nartowska, lit. L: Bobrowski, lit. Ł: Żurawski, lit. M: Tomaszewski,
lit. N: Chęciński417.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Skomorochy Małe (lit. A: Sobieszczańscy; lit. C: Teresa Szabrańska, Rozalia Grabowska,
Katarzyna Szeptycka, Elżbieta Wojucka; lit. D: sukcesorowie Kajetna Żurawskiego; lit. G:
Kuczewska; lit. H: Kostrzewska; lit. J: Michał Kulesza; lit. K: Nartowski; lit. L: Bobrowski; lit.
Ł: Żurawski; lit. M: Tomaszewski; lit. N: Chęciński) na 28 czerwca 1823 roku418.
W 1824 roku właścicielem części dóbr szlacheckich Skomorochy Małe był Franciszek
Pielankiewicz, po Scholastyce Sobieszczańskiej. Dobra dzierżawiło małżeństwo Teofila (z
Lipskich) i Kazimierz Fiederowicz. Dobra te składały się z domu mieszkalnego, spichlerzyka,
stodoły (gumna), dwóch szopek (w jednej lamasek-obora), dwóch stajenek, gorzelni, karczmy,
młyna. Wszystkie budynki były drewniane i pokryte słomą. W skład tych dóbr wchodziły
ogrody dworskie (2 ¾ morga), łąki dworskie (17 morgów 1150 sążni), pola dworskie (136
morgów), krzaki (6 morgów), ogrody włościan (4 ½ morga), pastwiska włościan (6 ¼ morga),
pola włościan (79 morgów). Włościan było 14, w tym jeden „jako nic nieodbywający za pustkę
się liczy”. Włościanie odrabiali na rok 926 dni parowych ciągłych i 312 pieszych. Jeden
włościanin, który także był mielnikiem, płacił czynszu rocznego 25 zł. Wszyscy wykonywali
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1935, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin, 1936, s. 54.
411
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1936, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin 1937, s. 119.
412
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 225.
413
Świeżawski ZB, s. 110.
414
Jabłonowski R1, s. 225.
415
Prawa, v. 4, s. 105.
416
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/14, k. 107, 108.
417
Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, Nr 11).
418
DUWL 1823, Nr 20, s. 340, 341.
410
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144 młotki przędzy. Włościanie byli także zobowiązani do narzutów za najem i
„daremszczyznę do ogrodów i obrabiania przędziwa”. Opłacali wszystkich podatków razem z
gromadą 746 zł 22 gr419.
4 maja 1824 roku komornik Sądu Powiatu Hrubieszowskiego podaje ogłoszenie o
wydzierżawieniu zajętych dóbr Skomorochy Małe, w drodze egzekucji sądowej, które odbędzie
się 16 czerwca 1824 roku przed notariuszem Ludwikiem Popławskim. Szacunkowy roczny
dochód, po potrąceniu podatków rządowych, został określony w wysokości 2485 złp 16
groszy420.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego ze Skomoroch Małych: Jacenty Kopiński (lat 22), Mikołaj
Budziluk (lat 24)421.
W 1827 roku Grabowiec, prywatna miejscowość, leżała w województwie lubelskim, w
obwodzie i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu,
miała 38 domów i 188 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 ¼
wiorsty422.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu423.
22 kwietnia/4 maja 1844 roku dobra zostały określone następująco: „Dobra te położone
są w Okręgu Hrubieszowskim Guberni Lubelskiej o mil 3. od miasta Hrubieszowa, o milę od
Wojsławic, o ½ mili od miasta Grabowca, mają rozległości w ogóle około morgów 60. Jednego
włościanina ciągłego i dwóch pieszych, budynki gospodarskie drewniane, wysiewu pszenicy
korcy424 4. garcy 24, żyta korcy 7. I odpowiednią ilość zasiewów jarych, dochód z propinacji
wynosi rocznie rubli sr. 15.-”425.
Na podstawie wyroku Trybunału Cywilnego Guberni Lubelskiej z dnia 29 grudnia
1843/10 stycznia 1844 roku majątek powyższy powinien być sprzedany na zasadzie licytacji.
Planowano zacząć licytację od 1025 rubli srebrnych, którą to kwotę małżonkowie Piotrowscy
ofiarowali dać. Były to dobra, których prawo własności należało do:
- sukcesorów (następców) Kajetana Żurawskiego Skomorowskiego, a mianowicie Adama
Żurawskiego Skomorowskiego, po którym spadek za wakujący uznano,
- sukcesorów Klary z Żurawskich Skomorowskiej, a mianowicie Marianny z
Skomorowskich Czarnołuskiej, czyli jej spadkobierców Jordana Walentego
Skomorowskiego i Anieli ze Skomorowskich Piotrowskiej, czyli jej prawonabywców
Feliksa i Juli Piotrowskich,
- sukcesorów Anny ze Skomorowskich Tustaniewskiej, to jest Józefa, Antoniego i Marcina
– braci Tustanowskich426.
W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla wyszynku w Skomorochach Małych (Skomorowskiego – przy
drodze do Uchań)427.
W 1875 roku folwark Skomorochy Małe (lit. B, D, F, C) składał się z 314 morgów
419

DUWL 1824, Nr 12-13.
DUWL 1824, Nr 19, s. 190.
421
DUWL 1825, Nr 41, s. 466-472.
422
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 175; Słownik
GKP T10, s. 692.
423
Rzemieniuk USP, s. 225.
424
Dawna jednostka miary objętości. 1 korzec=32 garncy, 1 korzec=120,6 l.
425
DUGL 1844, Nr 21, s. 232 i Nr 24, s. 280.
426
Licytację planowano co najmniej dwukrotnie, tj. na 24 maja/5 czerwca 1844 roku, 15/27 czerwca 1844 roku
(DUGL 1844, Nr 21, s. 232 i Nr 24, s. 280).
427
DUGL 1845, Nr 24, s. 395-396.
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gruntów, 253 morgów gruntów ornych i ogrodów, 22 morgów pastwisk, 1 morga łąk, 34
morgów lasu, 2 morgów zarośli, 2 morgów nieużytków oraz z 6 drewnianych budynków 428.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach429.
W 1888 roku miejscowość (wieś i folwark) leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie
Grabowiec, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Odległość od Hrubieszowa
wynosiła 28 wiorst. W miejscowości był młyn wodny430.
W 1888 roku folwark Skomorochy Małe (lit. A) miał 381 morgów powierzchni, 295
morgów gruntów ornych i ogrodów, 41 morgów łąk, 9 morgów lasu, 32 morgi „w odpadkach”,
4 morgi nieużytków oraz 4 murowane budynki i 10 drewnianych budynków431.
W 1888 roku wieś Skomorochy Małe miała 15 osad i 104 morgi powierzchni432.
Właścicielem dóbr był Stefan Olszewski (-1903-1909-). Najbliższa poczta była w
Wojsławicach433.
W 1904 roku Skomorochy Małe (wieś) o pow. ok. 77 ha leżały w gminie Grabowiec,
miały 18 domów i 271 mieszkańców (w tym 218 rzymskokatolików, 53 prawosławnych). We
wsi był młyn wodny434.
W 1904 roku Skomorochy Małe (A) o pow. ok. 396 ha leżały w gminie Grabowiec i były
własnością Stanisława Olszewskiego, miały 6 domów i 13 mieszkańców (w tym 11
rzymskokatolików, 2 prawosławnych)435.
W 1904 roku Skomorochy Małe (B, folwark) o pow. ok. 16 ha leżały w gminie Grabowiec
i były własnością Stanisława Olszewskiego, miały 1 dom i 33 mieszkańców
rzymskokatolików436.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Skomorochach
Małych.
W 1919 roku wieś liczyła 298 mieszkańców, w tym 288 rzymskokatolików, 10
prawosławnych437.
30 września 1921 roku kolonia i wieś Skomorochy Małe leżały w gminie Grabowiec i
miały łącznie 60 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 417 osób (204 mężczyzn, 213
kobiet). 416 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 1 prawosławnego. Wszyscy
mieszkańcy byli narodowości polskiej438.
15 maja 1923 roku, pomiędzy godziną 17 a 18, podczas potężnej burzy spaliły się, od
uderzenia pioruna, budynki gospodarcze stodoła i obora oraz narzędzia rolnicze, pies na uwięzi,
10 korcy kartofli należących do Józefa Prystuy(gmina Grabowiec; wszystko o wartości ok. 30
mln mk). Burza dokonała zniszczeń także w Tuczępach i w Żurawlowie439.
W 1926 roku we wsi Skomorochy Małe (gmina Grabowiec) otwarto nową szkołę 4oddziałową. Z inicjatywy przewodniczącego dozoru szkolnego ks. Ludwika Wielgosza
(proboszcza parafii r.l. Grabowiec) zebrano pieniądze i kupiono budynek na szkołę,
Mieszkańcy Skomoroch Małych dobrowolnie uchwalili składę w wysokości 3 złotych od
Słownik GKP T10, s. 692.
SKR T2, s. 150.
430
Słownik GKP T10, s. 692.
431
Słownik GKP T10, s. 692.
432
Słownik GKP T10, s. 692.
433
Spis AOZKP 1909, s. 84; Pamiętnik 1904, s. 117.
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KAL 1905, s. 75, 76.
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KAL 1905, s. 76.
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KAL 1905, s. 76.
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AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
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SMRP 1921 T4, s. 30.
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GłL 1923, Nr 137, s. 4.
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morga. Budynek – dom gospodarski, o wymiarach 30 łokci długości i 14 łokci szerokości, oraz
1 morg ogrodu kupiono za 5 tysięcy złotych (przy niewielkiej pomocy gminy). Mieszkańcy wsi
byli bardzo zadowoleni z nauczyciela, który dobrze uczył dzieci i sam prowadził cztery
oddziału od ósmej rano do wieczora z przerwą obiadową. Szkołę poświęcił ks. Ludwik
Wielgosz440.
W 1933 roku mieszkańcy mieli 11 km do najbliższej stacji kolejowej w Miączynie a 21
km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w Grabowcu. Sąd
grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w powiecie
hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu441.
Według stanu na 1 stycznia 1965 roku w powiecie hrubieszowskim było 24 gromad, w
tym gromada Skomorochach Małych442.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 219 osób443.
Właścicielem cząstki dóbr Skomorochy Małe byli (więcej informacji w GSB):
-

Kajetan Żurawski (-1785-),
Jan Piotrowski (-1777-1832-),
Mikołaj Trębicki (-1811-06.05.1834; lit. E),
Magdalena Trębicka (-1811-1825; lit. E),
Benedykt Nartowski (-1811-),
Franciszek Kostrzewski (-1811-; lit. G),
Ignacy Gorzkowski (-1811-1826-),
Michał Wojucki (-1815-1832-),
Scholastyka Sobieszczańska (-1816-przed 1824),
Sobieszczańscy (-1823-; lit. A),
Emeryk Nartowski (-1818-1837-; lit. F),
Nartowski (-1823-; lit. K),
Boborwski (-1823-; lit. L),
Zurawski (-1823-; lit. Ł),
Tomaszewski (-1823-; lit. M),
Chęciński (-1823-; lit. N),
Julian Nartowski (-1825-; lit. F, brat Emeryka),
Kazimierz Bobrowski (-1825-; lit. G),
sukcesorowie Franciszka Kostrzewskiego (-1825-; lit. H),
Angella z Sobieszczańskich Kulesza (-1825-; lit. J),
Leon Trzciński (-1831-1832-),
Marianna Czarnołuska (-16.09.1831),
Elźbieta Wojucka (-1823-; część lit. C),
Teresa z Gorzkowskich Szabrańska (-1823-04.01.1833; część lit. C),
Katarzyna z Gorzkowskich Szeptycka (-1823-; część lit. C),
Rozalia Grabowska (-1823-; część lit. C),
sukcesorowie Kajetana Żurawskiego (-1823-; lit. D),
Kuczewska (-1823-; lit. G),
Kostrzewska (-1823-; lit. H),
Józef Szabrański (-1833-),

Gśw 1927, Nr 2408, s. 4.
SKR 1933, s. 1549.
442
DUWRNL 1965, Nr 2-10, poz. 11, s. 5-6.
443
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
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Błogosław Dysiewicz (-1839-; części),
Szymon Szeptycki (przed 30.12.1841),
Jan Jankowski (-1811-13.07.1838; lit. K),
Michał Kuczewski (-1825-; lit. L),
Paweł Jankowski (-1835-; syn Jana),
Karol Śliwiński (-1838-),
Michał Kulesza (-1838-; części),
Antoni Dobrowolski (-1835-1845-),
Wiktor Szafrański (-1844-),
Grzegorz Wojucki (-1838-1865-; części),
Jan Janiszewski (-1861-),
Ludwika ze Szczepańskich Janiszewska (-16.11.1886; części),
Konstantyn Janiszewski (-1863-1891-; części),
Władysław Bolesław Janiszewski (-1877-1888-; części),

4.40. Skomorochy Duże, Skomorochy Wielkie, Skomorochi444 (wieś, folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Skomorochy weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu445.
Miejscowość leży nad rzeką Czechówką446.
/Golian/
W 1566 roku właścicielem części dóbr Skomorochy Wielkich był Jan Skomorowski447.
W 1578 Skomorochy Duże leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielami wsi byli
Joannes, Albertus, Stanislalus Skomorowscy (1 łan, 5 zagrodników z ziemią, 2 zagrodników
bez ziemi, 3 komorników)448.
W 1647 roku właścicielem Skomoroch Wielkich był Jan Wiśniowski449,
W 1785 roku w Skomorochach Wielkich była, co najmniej jedna karczma. Karczma była
dzierżawiona przez Żyda Herszko Łukowskiego i leżała na części dóbr dzierżawionych przez
Michał Demeckiego450.
W 1823 roku dobra Skomorochy Wielkie leżały w powiecie hrubieszowskim i składały
się ze wsi i folwarku tej samej nazwy451.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Skomorochy Wielkie (nieletnich Skomorowskich) na 28 czerwca 1823 roku452.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego ze453:
- Skomoroch Małych: Jacenty Kopiński (lat 22), Mikołaj Budziluk (lat 24.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 26

Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 224.
Świeżawski ZB, s. 110.
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domów i 164 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 ¼ wiorsty454.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu455.
W 1855 roku Jan Tadeusz Lubomirski uważał, że są dwie wsie Skomroch, jedna w
powiecie sokalskim a druga w grabowieckim. Skąd pochodziło bardzo wielu skomrochów,
bardów słowiańskich456.
W 1872 roku folwark Skomorochy Wielkie (lit. A) i Filipin składał się z 441 morgów
gruntów, 245 morgów gruntów ornych i ogrodów, 69 morgów łąk, 2 morgów wód, 116 morgów
lasu (urządzonego), 8 morgów nieużytków oraz 8 murowanych i 21 drewnianych budynków457.
W 1872 roku wieś Skomorochy Wielkie miała 18 osad i 139 morgów powierzchni458.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach459.
W 1878 folwark Skomorochy Wielkie (lit. B) składał się z 316 morgów gruntów, 210
morgów gruntów ornych i ogrodów, 22 morgów łąk, 76 morgów lasu (nieurządzonego), 8
morgów nieużytków oraz z 12 drewnianych budynków. Stosowano płodozmian 8-polowy460.
W 1878 roku wieś Skomorochy Wielkie miała 7 osad i 69 morgów powierzchni461.
W 1888 roku miejscowość leżała nad rzeką Czechówką - w powiecie hrubieszowskim, w
gminie Grabowiec, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Odległość od
Hrubieszowa wynosiła 28 wiorst. W miejscowości był młyn wodny462.
W 1904 roku Skomorochy Wielkie (wieś) o pow. ok. 131 ha leżały w gminie Grabowiec,
miały 16 domów i 320 mieszkańców (w tym 259 rzymskokatolików, 61 prawosławnych). We
wsi był młyn wodny463.
W 1904 roku Skomorochy Wielkie (A) o powierzchni ok. 224 ha leżały w gminie
Grabowiec i były własnością M. Skomorowskiego, miały 8 domów i 60 mieszkańców (w tym
57 rzymskokatolików, 3 prawosławnych)464.
W 1904 roku Skomorochy Wielkie (B) o powierzchni ok. 349 ha leżały w gminie
Grabowiec i były własnością Michała Skomorowskiego [Wacława Michała], miały 6 domów i
34 mieszkańców rzymskokatolików465.
23 sierpnia 1909 roku podczas pożaru w Skomorochach Wielkich spaliły się dwa
zabudowania włościan Kajetana Gruszeckiego i Józefa Grechuty (ubezpieczone na 1090 rubli)
oraz inne nieruchomości i zboże o wartości 1700 rubli466.
W styczniu 1913 roku Stanisławie Skomorowskiej dziedziczki Skomoroch Wielkich
skradziono kilka futer i garderobę wartości 800 rubli467.
W 1919 roku wieś liczyła 251 mieszkańców, w tym 246 rzymskokatolików, 5 Żydów468.
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 175; Słownik
GKP T10, s. 692.
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30 września 1921 roku folwark Skomorochy Wielkie leżał w gminie Grabowiec i miał 5
budynków mieszkalnych, w których mieszkało 50 osób (19 mężczyzn, 31 kobiet). 45
mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 2 prawosławnego a 3 mojżeszowego. 46
mieszkańców było narodowości polskiej, 1 rusińskiej, 3 żydowskiej469.
30 września 1921 roku wieś Skomorochy Wielkie leżała w gminie Grabowiec i miała 27
budynków mieszkalnych, w których mieszkało 165 osób (90 mężczyzn, 75 kobiet). 164
mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 1 prawosławnego. 164 mieszkańców było
narodowości polskiej a 1 rusińskiej470.
24 lipca 1925 roku odbyła się w majątku Skomorochy Wielkie uroczystość 50-lecia
ślubów małżeńskich Wacława Michała i Stanisławy z Glasserów małżonków Skomorowskich
(więcej patrz hasło, w GSB: Skomorowski Wacław Michał)471.
Właścicielem dóbr Skomorochy Wielkie był Stanisław Skomorowski (-1910-1941-). W
1830 roku powierzchnia dóbr wynosiła 388 ha ziemi472.
15 stycznia 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie:
Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomorochach Wielkich (gm. Grabowiec)473.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 12 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 20 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu474.
19 listopada 1938 roku Głos Lubelski donosi, że w powiecie hrubieszowskim za
zaległości w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim będzie sprzedanych w drodze licytacji 10
majątków, w tym Skomorochy Wielkie475.
W 2003 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi w Skomorochach Dużych
(48 m.b.).
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Rocznik CTR 1911, s. 329; KAP 1926/27, s. 1106; KAP 1928, s. 532; KAP 1930, s. 522; APRG, Księga
urodzeń, 1907-1912, k. 320/367; Informator Województw 1935, s. 12.
473
LDW 1931, Nr 20, poz. 208, s. 398.
474
SKR 1933, s. 1550.
475
GłL 1938, Nr 318, s. 5.
470

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

231

Zdjęcie 92 – Rok 2005. Budynek dawnego dworu w Skomorochach Dużych (foto Adam Skóra).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 191 osób476.
W 2009 roku dokonano podbudowę drogi prowadzącej do kaplicy w Skomorochach
Dużych (450 m.b.). W 2010 roku położono nawierzchnię asfaltową na drogę do kaplicy.

Zdjęcie 93 – Rok 2012, 12 lutego. Droga prowadząca do kaplicy od głównej drogi SkomorochyTuczępy. Po prawej stronie widoczny fragment budynku remizy strażackiej (foto Henryk
Kulik).

Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
476
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Zdjęcie 94 – Rok 2012, 12 lutego. Budynek remizy strażackiej OSP Skomorochy Duże (foto
Henryk Kulik).
Właścicielami części dóbr Skomorochy Wielkie byli:
-

Skomorowscy Joannes, Albertus, Stanislalus (-1578-)477,
Skomorowski Stanisław (-1609-),
Wiśniowski Jan (-1647-)478,
Skomorowski Idzi (Egidiusz), (-1811-06.05.1818; połowa),
Skomorowska Teofila (-1820; połowa),
Glasser Antonina i Konstanty,
Świdziński Piotr (-1816-1822-),
nieletni Skomorowscy479 (1823),
Świdziński Piotr, Skomorowski Tomasz (-1844-; po połowie),
Skomorowski Tomasz (-1852-),
Rogalski Emilian (-1872-),
Skomorowski Wacław Michał (-1870-1907-),
Skomorowski Stanisław (1911-1930).

4.41. Szczelatyn, Sczelatyń, Szczelatyn Kołomyje, Szcelaczin (wieś)480
Jabłonowski R1, s. 224.
Prawa, v. 4, s. 105.
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Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, Nr 11).
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2 lutego 1394 roku miejscowość Kołomyje weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu481.
W 1777 roku w Szczelatynie był młyn482.
Szczelatyn jako wieś zarobna należała do dóbr miasta Grabowca (-1807-1869).
Szczelatyn był tzw. Majdankiem Grabowca i do Grabowca należący (-1811-)483.
Właścicielem majątku Szczelatyn był Jan Mikołaj Wilczopolski (-1816-; więcej GSB).
Szczelatyn należał do gminy Grabowiec (-1825-)484.
W 1827 roku Szczelatyn był miejscowością prywatną leżącą w województwie lubelskim,
w obwodzie i powiecie hrubieszowskim, należąca do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu,
miała 10 domów i 170 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3
wiorsty485.
Dzierżawcą młyna w Szczelatynie był Chaim Huss (-1837-)486.
W 1845 roku na Szczelatynie (wówczas gmina Grabowiec) istniał wyszynk mogący
starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego487.
Na podstawie ukazów cara Aleksandra II Romanowa z 2 marca 1864 roku o urządzeniu
włościan w Królestwie Polskim zgodnie z tabelą likwidacyjną wsi Szczelatyn zatwierdzoną 28
czerwca 1866 roku przez Komisję Centralną do spraw włościańskich przy Komitecie
Urządzającym w Królestwie Polskim, przeszło z dóbr Grabowca na własność włościan wsi
Szczelatyn 78 morgów 76 prętów gruntów używalnych i 2 morgi 63 pręty nieużytków488.
Wszystkie osady wsi Szczelatyn od numeru 1 do 9 włącznie wymienione w tabeli
likwidacyjnej z 28 czerwca 1866 roku mają prawo489:
- otrzymywania, w miarę potrzeby, z dworskich lasów materiał na separację i odbudowanie
starych swoich budowli oraz chrust do grodzenia,
- otrzymywania na opał zbieraninę gałęzi po ściętych drzewach po jednej furze na tydzień
przez cały rok na każdą osadę, wjeżdżając do lasu z siekierą,
- pasać swoje konie na dworskich ugorach.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach490.
W 1880 roku wieś miała 9 osad i 81 morgów gruntu491.
W 1904 roku Szczelatyn (wieś) o pow. ok. 133 ha leżał w gminie Grabowiec, miał 17
domów i 174 mieszkańców (w tym 144 rzymskokatolików, 22 prawosławnych i 8 Żydów). We
wsi był młyn wodny. Przez wieś przepływała rzeka Kalinówka492.
W 1919 roku wieś liczyła 98 mieszkańców, w tym 86 rzymskokatolików, 12 Żydów493.
30 września 1921 roku wieś Szczelatyn leżała w gminie Grabowiec i miała 11 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 77 osób (37 mężczyzn, 40 kobiet). 66 mieszkańców było
1827, s. 163; SKR T2, s. 204; Jabłonowski R1, s. 239.
481
Świeżawski ZB, s. 110.
482
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/11, k. 60.
483
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2, k. 238.
484
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/12, k. 146/74.
485
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 163.
486
APL AOBG, sygn. 35/1729/0/2/13, k. 38/8.
487
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
488
APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 46-48.
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APL TKZLublin, sygn. 35/650/0/1/58, k. 51-53.
490
SKR T2, s. 204.
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Słownik GKP T2, s. 777.
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KAL 1905, s. 77.
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AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
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wyznania rzymskokatolickiego a 11 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości
polskiej494.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 11 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 21 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu495.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 15 osób496.
4.42. Szerokie (folwark)
Folwark leży na południowy-wschód od Szystowic.
30 września 1921 roku folwark Szerokie leżał w gminie Grabowiec i miał 2 budynki
mieszkalne, w których mieszkały 43 osoby (18 mężczyzn, 25 kobiet). 33 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego a 10 prawosławnego. 33 mieszkańców było narodowości
polskiej a 10 rusińskiej497.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli najbliżej do stacji kolejowej w Miączynie
i do linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Miejscowość należała do parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereście498.
W 1994 roku miejscowość należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu499.
Właściciele majątku:
Weychert Henryk Józef (-1926-1930-), wielkość majątku: 482 ha ziemi500.
4.43. Szubienica
Przyległość501 dóbr Grabowiec, w powiecie hrubieszowskim.
4.44. Szystowice (wieś, folwark)
Miejscowość leży nad rzeką Kalinówką.
2 lutego 1394 roku miejscowość Szystowice weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu502.
Pod koniec XVI wieku były to dobra drobnej szlachty z 8 działkami o powierzchni 1/8
włóki. Dobra leżały w województwie bełskim, w powiecie grabowieckim503.
W 1567 roku właścicielami części dóbr Szystowice byli Stanisław Szystowski
(Szistowski) i Marcin Szystowski (Szistowiski)504.
W 1578 Szystowice leżały w powiecie grabowieckim. Działki w Szystowicach mieli:
Paulus Radoński (1/8 łana, 1 zagrodnik z ziemią), Sigismundus Szistowski (1/2 łana, 1
zagrodnik z ziemią, 5 komorników), Joannes Szistowski (1/4 łana, 3 zagrodników z zimią),
Martinus Szistowski (1/4 łana, 5 zagrodników z ziemią, 1 komornik), Zakrzewska (1/4 łana, 1
494
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zagrodnik bez ziemi), Alber. [Albertus] Szistowski (1/4 łana), Smarzewski (1/2 łana, 2
zagrodników z ziemią), Antonius Zakrzewski (1/4 łana)505.
Dwór w Szystowicach miał numer porządkowy 1 (-1811-)506.
24 lipca 1813 roku dziedzic dóbr Szystowice Mikołaj Teleżyński wydzierżawia na sześć
lat (do 26 czerwca 1819 roku) Ignacemu Załęskiemu (z Rybczewic) część dóbr Szystowic,
zwanych Popławszczyzną, za 300 zł polskich w pierwszym roku (ze względu na małe zasiewy
i małych korzyści z jednego chłopa pańszczyźnianego, „ciągłym”, nazwiskiem Ponka) i po 500
zł polskich w pięciu kolejnych latach. W skład dóbr wchodziły grunty orne, grunty nieorne,
łąki, ogrody warzywne, drewniana karczma na nowym Majdanie w Piaseczyźnie, zdezelowana
gorzenia (leżąca naprzeciw dworu). Arendarz Popławszczyzny miał do dyspozycji pańszczyznę
(jednego chłopa z każdej sadyby i trzech z każdej pustej sadyby), wolny mlew w młynie
znajdującym się we wsi (bez żadnej miary dla dworu, posesora i dla jednego kotła w gorzelni),
wolne pastwiska w lasach tychże dóbr, prawo do wywiezienia z lasu stu fur drewna na opał
dworu i dwieście fur na potrzeby gorzelni (pod warunkiem nieprowadzenia wyszynku w samej
wsi). Posesor miał „wolne pomieszkanie” i dostęp do wszystkich zabudowań, za wyjątkiem
połowy szpichlerza (zarezerwowanego dla właściciela)507.
Dziedziczką Szystowic była Anna z Kocowskich, primo voto Liniewska, secundo voto
Czernecka, tertio Teleżyńska (-1816-1823-)508.
W 1823 roku dobra Szystowice leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się ze wsi
i folwarku tej samej nazwy oraz ze wsi zarobnych Henrykówka, Kalinówka, Skibice509. Z
drugiej strony wiadomo, że w skład dóbr Szystowice lit. A wchodziły przyległości Majdan,
Henrykówka, Popławszczyzna, Kalinówka, Skibice. Ponadto w tym roku wymienia się dobra
Szystowice C i Szystowice D510.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Szystowice lit. A z wsiami zarobnymi: Henrykówka, Kalinówka, Skibice (Anna
Teleżyńska) i dóbr Szystowice lit. C (Andrzej Raduszkiewicz) 1 lipca 1823 roku511.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego z gminy Szystowice: Jakub Smatek (lat 20), Józef Dąbrowski (lat
20), Szczepan Wolanin (lat 21)512.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 23
domy i 108 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 wiorsty513.
Gmina Szystowice miała do odebrania z kasy obwodowej 9 złp 24 groszy należności z
tytułu dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających
z Austrii w listopadzie 1837 roku514.
W 1840 roku miejscowość leżała w parafii greckokatolickiej w Grabowcu515.
Jabłonowski R1, s. 223-224.
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2, k. 17/27.
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W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla wyszynku w Szystowicach (Kalinówka). Ponadto w Szystowicach
(wówczas w gminie Szystowice?) były jeszcze dwa wyszynki (lub karczmy) – w tym jeden na
trakcie – które mogły starać się o przedłużenie patentu516.
Na 15/27 maja 1846 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Guberni Lubelskiej ogłosiło
licytację na trzyletnią dzierżawę zaległych w opłatach dóbr Szystowice w okręgu
hrubieszowski i parafii Grabowiec. Opłata dzierżawna była określona na poziomie od 17530
r.sr., ponadto zaległości dóbr wynosiły 2743 r.sr. a kaucja dzierżawna 45000 r.sr.517.
W 1872 roku został wybudowany w Szystowicach dwór, który rozbudowano na początku
XX wieku. Dwór jest murowany, parterowy z portykiem i czworoboczną wieżą, o wystroju
eklektycznym518.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach519.
Przed 1884 rokiem (nie wiadomo ile) dobra Szystowice składały się ze wsi Szystowice
(osad 20 i 247 morgi), wsi Henrykówka (osad 9 i 67 morgów) oraz wsi Skibice (16 osad i 244
morgi)520.
W 1884 roku dobra Szystowice składały się z folwarku Szystowice i folwarku Szerokie.
Powierzchnia dóbr wynosiła 1194521 morgów, w tym 688 morgów gruntów ornych i ogrodów,
79 morgów łąk, 1 morgi pastwisk, 397 morgów lasów, 10 morgów odpadków522, 19 morgów
nieużytków. Dobra posiadały 1 budynek murowany, 23 budynki drewniane, młyn wodny,
cegielnię oraz pokłady wapna. Las był urządzony. Prowadzono płodozmian 8 i 12 polowy523.
W 1892 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu524.
W 1902 roku Hieronim Łopaciński przedstawił, w swojej publikcaji, informacje Henryka
Weycherta: Sporo bardzo ciekawych szczegółów, dotyczących zabytków archeologicznych w
pow. Hrubieszowskim, zawdzięczamy p. Henrykowi Weyehertowi z Szystowic. Oto jego relacya:
„W okolicy, którą zamieszkuję (pow Hrubieszowski, gmina Grabowiec), w wielu
miejscowościach są mogiły odwieczne. We wsi Szystowice w lesie jest ich cztery, stojące
oddzielnie; jedną z nich przed kilku laty rozkopywałem i znalazłem szczątki ludzkie, złożone
głową na wschód; kości były zupełnie spróchniałe, tak, że przy wyjmowaniu rozsypywały się.
Znalazłem przy nich dwa naramienniki bronzowe, zupełnie przez czas zniszczone.
„W tejże wsi znalazłem na polu, idąc za pługiem, strzałę krzemienną i skrobacz; robiłem
w tem miejscu poszukiwania, lecz nic więcej znaleźć nie mogłem.”
„W sąsiednim majątku Mołodiatycze, również w lesie, w blizkości mogiły, którą
rozkopywałem, znajduje się duża mogiła, mająca kształt ośmiokątnego ściętego stożka; warto,
aby ta mogiła przez kogoś fachowego rozkopana była.”525.
Henryk Weychert opracował wiele artykułów dotyczących życia na wsi, oto kilka
przykładów z materjaów, nadesłanych na wystawę rolniczo-przemysłową w Lublinie w 1901
roku:
516
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„Wieś Szystowice, w pow. Hrubieszowskim, składa się ze wsi i folwarku tejże nazwy,
oraz z majdanu Henrykówka i folwarku Szerokie. Wieś leży nad rzeczką Kalinówką, która się
rozlewa w staw Majdany, których jest wiele w okolicy Grabowca, są to kolonje Mazurów,
sprowadzonych w końcu XVIII wieku i osadzonych po lasach. Ludność tych majdanów do dziś
dnia zachowała typ odrębny od ludności miejscowej. Mieszkańców wsi Szystowice zowią
Szustowlanie, wsi Beresce-Bereślanie, Skibie-Skibiczanie. Pole, przez które prowadzi ścieżka
do wsi sąsiedniej, nazywa się Chodacz; łąka, z powodu częstego namulania - Namuła; część
lasu-Legowiska. W lesie jest dość wysoka góra-Łysocha z pokładem wapniaka, niezdatnego do
użytku. Henryk Weyehert.”526,
„Rdzenna ludność miejscowa we wsi Szystowicach, pow. Hrubieszowskim, i w okolicy
jest rusińska, osady zaś po lasach, zwane majdanami, zamieszkane są przez sprowadzoną
ludność mazurską. Henryk Weyehert.”527.
„Domy mieszkalne we wsi Szystowicach (pow. Hrubieszowski) i w okolicy mają wejście
od dłuższej ściany, z sieni prowadzi wejście do izby i do komory czyli spiżarni. Chaty są
budowane z bali sosnowych, kryte słomą. Przed wejściem jest w nowszych chatach ganeczek
na dwu słupach, z ławami dokoła. W izbie znajduje się komin do gotowania i piec chlebowy i
ogrzewalny; dokoła stoją proste ławy, górą zaś półki do stawiania naczyń. Na ścianach wiszą
obrazy świętych w zwykłych ramach za szkłem, dostarczane przez tak zwanych „Węgrów”. W
rogu izby stoi tapczan z prostych tarcic, służący do spania dla starszych; dzieci sypiają zwykle
za piecem, a parobcy w stajni. W niektórych wsiach, uboższych w lasy, chaty budowane są z
chróstu, obrzuconego poprostu błotem z drogi. Chat kurnych dzisiaj już niema. Zabudowania
gospodarcze u majętniejszych włościan budowane są z bali, u uboższych-z chróstu, składają się
z obórki i stajni, pod-szopia na sprzęty i szopy na zboże. Wszystkie budynki razem z chatą
stanowią czworobok. Henryk Weychert.”528.
„We wsi Szystowicach, w pow. Hrubieszowskim, ubiory typowe u ludu miejscowego
zaczynają zupełnie wychodzić z użycia: dawnej sukmany z sukna domowej roboty lub kożucha
baraniego z ogromnym kołnierzem już się dziś nie widuje, natomiast lud używa tandety
miejskiej, ubierając się w tak zw. marynarki, a na zimę w burki lub stare płaszcze żołnierskie.
Kobiety również zarzuciły strój dawny i chodzą w krótkich kaftanikach i spódnicach
perkalowych, dawne zaś „malowanki” wyszły z użycia. Śluby biorą w białych sukniach z
welonem. Henryk Weychert.”529.
„We wsi Szystowice, w pow. Hrubieszowskim, mężczyźni nosili dawniej włosy do
ramion, dziś strzygą je krótko; brody noszą tylko żebracy. Henryk Weychert.”530.
„We wsi Szystowicach, w pow. Hrubieszowskim, gdy wiozą nierogaciznę na jarmark,
wrzucają na wóz garść słomy z podsciółki, aby wieziona sztuka dobrze była sprzedana. W
poniedziałki żadnych ważniejszych robót gospodarskich, jak żniwa, siejba i t. p., nie
rozpoczynają. Henryk Weychert.”531.
O dożynkach: „We wsi Szystowicach, w pow. Hrubieszowskim, dziewczęta, wybrane
przez gromadę, przynoszą wieńce na głowach, śpiewając; następnie kładą wieńce na głowy
obojga gospodarstwa, obracając je trzykrotnie. Najstarsza z kobiet występuje z przemową,
wyrażającą życzenie szczęśliwych zbiorów i dużego omłotu. Następuje poczęstunek wódką,
ogórkami, bułkami i t. p. Henryk Weychert.”532.
„We wsi Szystowicach, w pow. Hrubieszowskim, na święta Wielkanocne dziewczęta
Wisła, 1902, T.16 z.3, s. 435.
Wisła, 1902, T.16 z.3, s. 429.
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przysposabiają pisanki, a dla młodzieży ustawia się huśtawka. Henryk Weychert.”533.
„We wsi Szystowicach, w pow. Hrubieszowskim, szczególnie uroczyście obchodzą
święta Bożego Narodzenia i śpiewają kolędy. Na ucztę wigilijną spożywają barszcz, pierogi z
kapustą, gołąbki (kaszę jaglaną, zawijaną w liście kapusty), fasolę, kaszę hreczaną, kutję i
owoce; zamożniejsi prócz tego jedzą ryby, smażone na oleju, i śledzie. Henryk Weychert.”534.
„We wsi Szystowicach, w pow. Hrubieszowskim, na Trzy Króle chłopcy chodzą z kozą
i gwiazdą, śpiewając kolędy. Henryk Weychert.”535.
W 1904 roku Szystowice (wieś) o pow. ok. 158 ha leżały w gminie Grabowiec, miały 23
domy i 326 mieszkańców (w tym 242 rzymskokatolików, 84 prawosławnych). We wsi był młyn
wodny. Przez wieś przepływała rzeka Kalinówka536.
W 1904 roku Szystowice (…) o pow. ok. 133 ha leżały w gminie Grabowiec i były
własnością Henryka Weycherta, miały 14 domów i 43 mieszkańców (w tym 32
rzymskokatolików, 11 prawosławnych). Przez wieś przepływała rzeka Kalinówka537.
W 1919 roku wieś liczyła 337 mieszkańców, w tym 330 rzymskokatolików, 7
prawosławnych538.
30 września 1921 roku folwark Szystowice leżał w gminie Grabowiec i miał 6 budynków
mieszkalnych, w których mieszkały 103 osoby (41 mężczyzn, 62 kobiety). 81 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego a 22 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli
narodowości polskiej539.
30 września 1921 roku wieś Szystowice leżała w gminie Grabowiec i miała 33 budynki
mieszkalne, w których mieszkało 209 osób (106 mężczyzn, 103 kobiety). Wszyscy mieszkańcy
byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej540.
Ekonomem majątku był Ludwik Lancmański (-1926-).
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 13 km do najbliższej stacji kolejowej w
Koniuchach a 18 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereściu541.

Wisła, 1902, T.16 z.3, s. 369.
Wisła, 1902, T.16 z.3, s. 371.
535
Wisła, 1902, T.16 z.3, s. 367.
536
KAL 1905, s. 77.
537
KAL 1905, s. 77.
538
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
539
SMRP 1921 T4, s. 30.
540
SMRP 1921 T4, s. 30.
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SKR 1933, s. 1695.
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Zdjęcie 95 – Rok 1938 (około). Przed dworem w Szystowicach (dworek rozpoznał Mateusz
Skórzewski). Po lewej siedzi na koniu Józef Tuszowski. Po prawej prawdopodobnie siedzi
Henryk Weychert. Zdjęcie ze zbiorów wnuka Metodego, Jacka Augustyniaka.
W 2000 roku kolejny właściciel dworu w Szystowicach – Gmina Grabowiec – sprzedała
dwór prywatnej osobie.
Od 2002 roku dwór w Szystowicach jest remontowany i adaptowany (w części na
działalność edukacyjno-kulturalną). Wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachowe.
Ponadto wykonano izolację pionową i poziomą oraz rozebrano wtórne ściany i drewniane
stropy542.
W 2003 roku wykonano część nowej drogi asfaltowej Szystowice-Henrykówka-Bereść
(950 m.b.).
W 2005 roku wykonano kolejną część nowej drogi asfaltowej Szystowice-HenrykówkaBereść (750 m.b.).
W 2007 roku wykonano kolejną część nowej drogi asfaltowej Szystowice-HenrykówkaBereść (1940 m.b.).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkały 273 osoby543.
W 2009 roku w dworze w Szystowicach uzupełniono mur cokołów, podbito fundamenty
portyku. Ponadto zaadoptowano część pomieszczeń na cele mieszkalne544.
Właścicielami majątku Szystowice byli:
- Józef Ignacy Liniewski (-1775-),
- Grzegorz Popławski (część; -1788-),
- Marianna z Popławskich Piasecka (-1796-),
Wiadomości konserwatorskie województwa lubelskiego 2010, Lublin, 2010, s. 108.
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
544
Wiadomości konserwatorskie województwa lubelskiego 2010, Lublin, 2010, s. 108; Ustne relacje właściciela.
542
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Jan Kanty Krawuszewski (część, -1811-1815-),
Mikołaj Teleżyński (co najmniej Popławszczyzna; -1813-),
Andrzej Radyszkiewicz/Raduszkiewicz (-1811-1823-; lit. C),
Piotr Mańkowski (część, -1827-),
Anna z Kocowskich Teleżyńska, primo voto Liniewska, secundo voto Czernecka (-181606.12.1820; lit. A),
- Henryk Józef Weychert (-1903-1942-), wielkość majątku wynosiła 482 ha ziemi.
- Zygmunt Jan Weychert (-1929-).
-

4.45. Tuczępy, Tuczempy545 (wieś, folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Tuczępy weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu546.
W 1578 roku Tuczępy leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem wsi był
Marcellinus Sarnicki (16 łanów, 5 zagrodników z ziemią, 4 zagrodników bez ziemi, 12
komorników)547.
Właścicielami dóbr Tuczępy było małżeństwo Petronela z Kiełczewskich Rostkowska (1727-1747-)548 oraz Stanisław Józef Antoni Rostkowski (-1727-1745)549.
28 lipca 1759 roku Felicjan Rostkowski, dziedziczny starosta kopajgrodzki, uzyskał
lokację miasta Dąbrowy (nazwa od herbu) na gruntach wsi Tuczępy, których był
właścicielem550.
Właścicielem wsi Tuczępy był Felicja Rostkowski (-28.07.1759-10.10.1763-)551.
W 1787 roku w Tuczępach funkcjonował młyn552.
W 1823 roku dobra Tuczępy leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się ze wsi i
folwarku tej samej nazwy oraz ze wsi zarobnych Majdan Tuczępski, Wola Tuczępska [Wólka
Tuczępska], Trościanka553.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Tuczępy z wsiami zarobnymi Majdan Tuczępski, Wola Tuczępsa [Wólka Tuczępska],
Trościanka 1 lipca 1823 roku554.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego z gminy Szystowice: Jakub Smatek (lat 20), Józef Dąbrowski (lat
20), Szczepan Wolanin (lat 21)555.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 20
domów i 112 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 ¼ wiorsty556.
Nazwy używane w: Słownik GKP T12, s. 602.
Świeżawski ZB, s. 110.
547
Jabłonowski R1, s. 227.
548
APL ChKG, Dawne dokumenty dotyczące uposażenia cerkwi tuczępskiej (Tuczępy), sygn. 35/95/0/10/541, k.
3; APL ChKG, Akta gruntowe tyczące się cerkwi parafialnych. Dekanat grabowiecki [powiat hrubieszowski].
Parafia Tuczępy, sygn. 35/95/0/10/542.
549
APL ChKG, Dawne dokumenty dotyczące uposażenia cerkwi tuczępskiej (Tuczępy), sygn. 35/95/0/10/541, k.
2.
550
Trzebiński, s. 22-23.
551
APL ChKG, sygn. 35/95/0/12.1/636, k. 138; Trzebiński, s. 22-23.
552
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/12, k. 315.
553
Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, Nr 11).
554
DUWL 1823, Nr 20, s. 341.
555
DUWL 1825, Nr 41, s. 466-472.
556
Słownik GKP T12, s. 602; Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
545
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7 stycznia 1831 roku dziedzic Tuczęp Józef Grudnicki dostarczył do Twierdzy Zamość
4166 ½ funta tytoniu zrzekając się zapłaty za dostawę557.
Gmina Tuczępy miała do odebrania z kasy obwodowej 21 złp należności z tytułu
dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z
Austrii w listopadzie 1837 roku558.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Tuczępach559.
1 kwietnia 1844 prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
Guberni Lubelskiej Kajetan Moroziewicz ogłasza o puszczenie – poprzez licytację – w
trzyletnią dzierżawę (od 12/24 czerwca 1844 roku do 12/24 czerwca 1847 roku) dóbr ziemskich
„Tuczempy” położonych w „Okręgu i Powiecie Hrubieszowskim Parafii Grabowiec”.
Licytacja miała się odbyć 13/25 maja 1844 roku. Powodem licytacji były zaległości w zapłacie
„Raty Grudniowej 1843 roku”. Do licytacji mógł przystąpić dotychczasowy dzierżawca po
wpłaceniu zaległości, kar i kosztów560.
W 1844 roku Tuczępy leżały w okręgu i powiecie hrubieszowskim i w parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu561.
W 1845 roku w Tuczępach (wówczas gmina Tuczępy) istniał wyszynk mogący starać się
o przedłużenie patentu szynkarskiego562.

Odcisk 32 – Rok 1862, 5 października. Odcisk pieczęci urzędowej Wójta Gminy Tuczępy (ze
zbiorów parafii r.l. Grabowiec).
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Tuczępach. Sąd pokoju
był w Grabowcu a poczta w Wojsławicach563.
Przed 1885 rokiem (dokładnie nie wiadomo) w skład dóbr wchodziły: wieś Tuczępy – 26
osad, 354 morgi, wieś Wólka Tuczępska – 25 osad, 398 morgów, wieś Majdan – 43 osad, 549
morgów oraz wieś Wierzbica – 4 osad, 27 morgów564.
W 1885 roku dobra Tuczępy składały się z folwarku Tuczępy i folwarku Tuszyn.
Powierzchnia dóbr wynosiła 1746 morgów, w tym 894 morgi gruntów ornych i ogrodów, 73
1827, s. 243.
557
Taźbirek, s. 106.
558
DUWL 1837, Nr 12, s. 173-175.
559
Rzemieniuk USP, s. 225.
560
W tym samym czasie licytowano także inne dobra (DUGL 1844, Nr 14, s. 156).
561
GW 1844, Nr 108, s. 2.
562
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
563
SKR T2, s. 232.
564
Słownik GKP T12, s. 602.
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morgi łąk, 28 morgów pastwisk, 677 morgów lasów, 60 morgów w odpadkach, 14 morgów
nieużytków. Dobra posiadały 17 budynków murowanych i 30 drewnianych. Stosowano
płodozmian 6 i 8 polowy. Las był urządzony565.
W 1891 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Wieś leżała nad strumieniem bez nazwy
(prawobrzeżnym dopływem Kalinówki). Wieś była oddalona od Hrubieszowa o 28 wiorst. W
miejscowości była parafialna cerkiew (o nieznanym akcie erekcyjnym) a także znajdowały się
pokłady wapienia566.
15 lipca 1894 roku burza gradowa w dobrach Marii Wydżga spowodowała straty
wielkości 20000 rubli. Całkowicie zostało zniszczone zboże, z którego nawet słomy nie można
zebrać567.
Dobra Tuczępy „A” kupili w 1900 roku (?) bracia Kazimierz i Klemens Rudniccy
(synowie Polikrona vel Polikarpa Rudnickiego). Połowę tych dóbr, w spadku po ojcu
Kazimierzu, otrzymali Łucja i Jan Kazimierz (31.05.1904-decyzja administracyjna). Drugą
połowę dóbr, od Klemensa, kupiła 14 sierpnia 1908 roku Czesława Józefa Rudnicka568.
W 1904 roku Tuczępy (wieś) o pow. ok. 209 ha leżały w gminie Grabowiec, miały 38
domy i 397 mieszkańców (w tym 232 rzymskokatolików, 149 prawosławnych i 16 Żydów).
We wsi była cerkiew, szkoła przycerkiewna i młyn wodny569.
W 1904 roku Trościanka (..) o pow. ok. 1058 ha leżały w gminie Grabowiec i były
własnością K. Rudnickiego, miały 21 domów i 36 mieszkańców (w tym 30 rzymskokatolików,
6 prawosławnych)570.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Tuczępach.
W 1919 roku wieś liczyła 455 mieszkańców, w tym 434 rzymskokatolików, 21 Żydów571.
30 września 1921 roku folwark Tuczępy leżał w gminie Grabowiec i miał 15 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 180 osób (73 mężczyzn, 107 kobiet). 169 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego, 7 prawosławnego a 4 mojżeszowego. 173 mieszkańców
było narodowości polskiej, 1 rusińskiej a 6 żydowskiej572.
30 września 1921 roku wieś Tuczępy leżała w gminie Grabowiec i miała 45 budynków
mieszkalnych, w których mieszkały 254 osoby (128 mężczyzn, 126 kobiet). 210 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego, 24 prawosławnego, 19 mojżeszowego a 1
greckokatolickiego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej573.
15 maja 1923 roku potężna ulewa we wsi Tuczępy (gmina Grabowiec) zalała domy i
zabudowania na wysokość 1.5 m następujących mieszkańców: Jana Połca, Wiktorii Sitarz,
Mateusza Pawia i Antoniego Daniluka. Wymienione domy pochyliły się, ściany pokrzywił się
a komory ze zbożem zostały rozniesione. Woda zabrała również pasieki z pszczołami oraz
większość drzew owocowych i przydrożnych. Mosty i drogi, które uległy uszkodzeniu zostały
zabezpieczone przez patrole policji i będą zabezpieczane do czasu naprawy. Burza dokonała
zniszczeń także w Żurawlowie i w Skomorochach Małych574.
13 lipca 1923 roku o godz. 2200 na folwark w Tuczępach, Kazimierza Rudnickiego,
napadło czterech rabusiów. Rabusie skradli 1200000 marek polskich, biżuterię, odzież i inne
cenne przedmioty. Podczas pojawienia się dwóch posterunkowych Policji Państwowej bandyci
Słownik GKP T12, s. 602.
Słownik GKP T2, s. 602.
567
Gśw 1894, Nr 708, s. 1.
568
APLoCH HipHrubieszów, sygn. 36/117/0 (źródło podała Elżbieta Gryz).
569
KAL 1905, s. 76.
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KAL 1905, s. 76.
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AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
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SMRP 1921 T4, s. 30.
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GłL 1923, Nr 137, s. 4.
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zabili jednego z nich Jana Kowalczyka575. Z innego źródła wiadomo, że dwaj policjanci
Kowalczyk i Szubartowski około godz. 9 byli już we folwarku załatwiając pewne sprawy
służobwe i wówczas na dom napadła spora grupa uzbrojonych bandytów576.
26 września 1923 roku do księgi dóbr Tuczępy „A” (335 morgów 123 pręty) dołączono
91 morgów 29 prętów ziemi (Kolonia Tuczępy)577.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 18 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 20 km do najbliższej linii autobusowej Chełm-Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Tuczępach i do parafii prawosławnej w Wojsławicach578.
Komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie I-rewiru ogłosił na 23 lipca 1934 roku w
majątku Tuczępy licytację ruchomości należących do Kazimierza Rudnickiego, tj. krów ( 20
szt.), buhaja rocznego, cieląt (8), jałówek 6-miesięcznych (4), jałówek rocznych (7), pięciu
sztuk stadniny (po dwa lata) i klaczy (kasztanki trzyletniej) o wartości 5109 zł579.
W 1938 roku rozpoczęto budowę szkoły w Tuczępach o 3 salach580.
W 1941 roku, w święto „Zielone Świątki”, Niemcy po raz pierwszy przeprowadzili
pacyfikację Tuczęp, zabrali mężczyzn prosto z kościoła oraz wymordowali dwie rodziny
Żydów. W 1942 roku ponownie dokonano pacyfikacji wsi. Na początku 1943 roku wieś
wysiedlono, zabrano wówczas kilka rodzin do obozu koncentracyjnego581.
20 stycznia 1945 roku przejęto na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolne (o pow.
16,5 ha) we wsi Tuczępy (gm. Grabowiec) po osobach, które wyjechały do ZSRR. W 1952
roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie wydało orzeczenie
stwierdzające przejęcie tego mienia zgodnie z prawem (wykaz osób był wywieszony na tablicy
ogłoszeń w biurze PPRN w Hrubieszowie), przy czym stwierdzono, że zainteresowane osoby
mają prawo odwołania się od orzeczenia582.
Orzeczeniem starosty powiatu hrubieszowskiego z dnia 22.04.1950 roku na własność
Skarbu Państwa przeszło gospodarstwo rodziny wysiedlonej do ZSRR, z dniem 26.07.1945
roku, tj. 1 gospodarstwo wraz z budynkami w Tuczępach w gminie Grabowiec (o łącznej
powierzchni 2,07 ha)583.
11 czerwca 1952 roku została uruchomiona w Tuczępach agencja pocztowotelekomunikacyjna (czynna w dni powszednie 8-15, niedzielę i święta 9-11)584.
W 1954 roku utworzono jednostkę ochotniczej straży pożarnej w Tuczępach.
W latach 60-tych XX wieku prężnie działało na terenie wsi koło ZMW. Koło założyło
klub, w którym spotykała się młodzież. Ponadto powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Po
pewnym czasie budynek, gdzie mieścił się klub jak i KGW przejęła Ochotnicza Straż
Pożarna585.
W 1967 roku dokonano elektryfikacji wsi586.
Funkcjonował Punkt Skupu Grabowiec Rejonowej Spółdzielni OgrodniczoPszczelarskiej „Jedność” w Hrubieszowie (-1974-1983-) oraz Punkt Skupu Grabowiec
Zwierciadło 1923, Chełm, Nr 3, s. 1.
GłL 1923, Nr 194, s. 6.
577
APLoCH HipHrubieszów, sygn. 36/117/0 (źródło podała Elżbieta Gryz).
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SKR 1933, s. 1759.
579
LDW 1934, Nr 14, s. 240.
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GłL 1938, Nr 221, s. 5.
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Kronika Szkoły Podstawowej w Tuczępach.
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DUWRNL 1952, Nr 11 poz. 77, s. 49.
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LDW 1950, Nr 16, s. 253.
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Kronika Szkoły Podstawowej w Tuczępach.
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Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Zamościu (-1979-1983-).
W 1975 roku podjęto inicjatywę budowy drogi Tuczępy-Grabowiec. Budowę drogi
ukończono w 1978 roku587.
Dla wygody rolników działał Punkt Skupu Owoców i Warzyw w Tuczępach Zakładu
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „NIELEDEW” w Nieledwi (-1979-1988-).
Do 1978 roku na terenie wsi działało Kółko Rolnicze, które zostało przeniesione do
Skomoroch Dużych588.
W 1979 roku teren Szkoły Podstawowej w Tuczępach, z inicjatywy rodziców, został
ogrodzony siatką589.
W latach 70-tych XX wieku na terenie wsi działała Spółdzielnia Produkcyjna, która
prowadziła fermę gęsi, hodowlę trzody chlewnej oraz stawy rybne590.
Poczta w Tuczępach istniała do 1996 roku.
W 2003 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi Tuczępy- Majdan Tuczępski
(200 m.b.).
W 2006 roku ułożono nowy chodnik w Tuczępach (94 m.b.).
W 2007 roku remont chodnika w Tuczępach (450 m.b.).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 312 osób591.

Zdjęcie 96 – Rok 2012, 12 lutego. Budynek Szkoły Podstawowej w Tuczępach (foto Henryk
Kronika Szkoły Podstawowej w Tuczępach.
Kronika Szkoły Podstawowej w Tuczępach.
589
Kronika Szkoły Podstawowej w Tuczępach.
590
Kronika Szkoły Podstawowej w Tuczępach.
591
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
587
588
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Kulik).
8 maja 2016 roku odbyła się, z inicjatywy proboszcza parafii Tuczępy ks. Ryszarda
Ostasza i komendant OSP Tuczępy Michał Radelczuk, uroczystość poświęcenia sztandaru dla
OPS w Tuczępach (Ochotnicza Straż Pożarna w Tuczępach, 1954-2016; Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek) i chorągwi „Dar Stowarzyszeń OSP”. Aktu poświęcania sztandaru i
chorągwi dokonał rejonowy duszpasterz strażaków ks. Jan Andrzej Chmaj. Chorągiew „Dar
Stowarzyszeń OSP” z terenu parafii Tuczępy, tj. Majdan Tuczępski (1962), Trościanka (1958),
Wólka Tuczępska (1968), Tuczępy (1954). Na chorągwi: „św. Florianie módl się za nami”,
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
Na skarpie przed kościołem parafialnym w Tuczępach został odsłonięty pomnik „Golgoty
Męczeństwa Narodu Polskiego”.
28 kwietnia 2018 roku odbyła się w kościele w Tuczępach uroczystość nadania imienia,
barw, sztandaru „15. Pułku Piechoty Wilków” dla Jednostki Strzeleckiej 2020 Hrubieszów
wchodzącej w skład Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW (Organizacji SpołecznoWychowawczej). Kapelanem tej jednostki jest ks. Ryszard Ostasz. W uroczystościach wzięli
udział także członkowie Jednostki Strzeleckiej 2021 Krasnystaw, Jednostki Strzeleckiej 2022
Zamość. Ponadto został odsłonięty pomnik poświęcony poległym bohaterom drugiej wojny
światowej, pomnik został usytuowany obok remizy strażackiej.
Właściciele majątku Tuczępy (bez podziału na A, B, …):
-

Rostkowski Stanisław Józef Antoni (-1727-),
Rostkowska Petronela (-1727-1747-),
Rostkowski Felicjan (-1759-),
Rostkowski Mateusz (-1798-),
Grudnicki Krzysztof (),
Grudnicki Józef (-1816-czerwiec 1849, w niektórych źródłach podano niewłaściwie
Grudzicki),
Tuszyński Karol (czerwiec 1849-1862-),
Wydżga Bogusław (-1873-1884-),
Wydżga Maria (-1904-),
Rudnicki Kazimierz (-1923-)592,
Rudnicki Faustyn (-1925), wielkość majątku: 535 ha ziemi,
sukcesorowie Rudnickiego Faustyna (-03.02.1925-1930), wielkość majątku: 535 ha
ziemi593.

Właściciele majątku Tuczępy „A”:
- Rudnicki Klemens, Rudnicki Jan (-1900-31.05.1904),
- Rudnicki Jan Kazimierz, Rudnica Łucja, Rudnicki Klemens (31.05.1904-14.08.1908),
- Rudnicki Jan Kazimierz, Rudnica Łucja, Rudnicka Czesława Józefa (14.08.1908-),
4.46. Tuszyn (folwark)
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
592
593

Zwierciadło 1923, Chełm, Nr 3, s. 1.
KAP 1926/27, s. 1106; KAP 1930, s. 522; KAP 1928, s. 532.
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Grabowcu a poczta w Wojsławicach594.
W 1891 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu595.
30 września 1921 roku folwark Tuszyn leżał w gminie Grabowiec i miał 2 budynki
mieszkalne, w których mieszkało 12 osób (6 mężczyzn, 6 kobiet). 8 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego, 3 prawosławnego a 1 mojżeszowego. 9 mieszkańców było
narodowości polskiej a 3 rusińskiej596.
W 1933 roku mieszkańcy597 miejscowości mieli 19 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 21 km do najbliższej linii autobusowej Chełm - Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Tuczępach.
Patrz także hasło: Tuczępy.
4.47. Wierzbica, Wierzbie598 (wieś)
W 1578 roku Wierzbie leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem wsi był Martinus
Oleśnicki (2 łany, 3 zagrodników bez ziemi, 3 komorników)599.
W 1834 roku w jednym z aktów kupna-sprzedaży majdan zwany Wierzbica określono
jako wcielony do wsi Hołużne600.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Tuczępach601.
W 1845 roku w Wierzbicy (wówczas gmina Tuczępy?) istniał wyszynk mogący starać
się o przedłużenie patentu szynkarskiego602.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
w parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a
poczta w Wojsławicach603.
W 1892 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Wcześniej wchodziła w skład dóbr
Tuczępy604.
W 1904 roku Wierzbica (wieś) o pow. 18 ha należała do gminy Grabowiec, miała 4 domy
i 45 mieszkańców (w tym 39 rzymskokatolików, 6 prawosławnych)605.
30 września 1921 roku wieś Wierzbica leżała w gminie Grabowiec i miała 3 budynki
mieszkalne, w których mieszkało 18 osób (5 mężczyzn, 13 kobiet). Wszyscy mieszkańcy byli
wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej606.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 18 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 20 km do najbliższej linii autobusowej Chełm - Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w

594

SKR T2, s. 235.
Słownik GKP T12, s. 677.
596
SMRP 1921 T4, s. 30.
597
SKR 1933, s. 1767.
598
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 226.
599
Jabłonowski R1, s. 226.
600
APL Chełmicki, akt nr 92 z 1834 roku.
601
Rzemieniuk USP, s. 225.
602
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
603
SKR T2, s. 258.
604
Słownik GKP T13, s. 393.
605
KAL 1905, s. 71.
606
SMRP 1921 T4, s. 30.
595
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Grabowcu. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu607.
Patrz także hasło: Tuczępy.
4.48. Wolica Uchańska (wieś)
Osada Nowa Wolica (z włościan z Majdanu Wolickiego i Osiczyny) osadzona w lesie
wolickim należała do probostwa r.l. uchańskiego (-02.07.1778) a następstwie do probostwa r.l.
skierbieszowskiego (02.07.1778-)608.
Wsie Majdan Wolicki i Osiczyna należały do rzymskokatolickiej parafii Uchanie (-1792609
) .
W 1811 roku wieś należała do parafii rzymskokatolickiej w Skierbieszowie610.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
zbiegłych popisowych, z tego z611:
- gminy Wolica Uchańska: Franciszek Królik (lat 24).
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Skierbieszowie, miała 20
domów i 108 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 4 wiorsty612.
Gmina Wolica Uchańska miała do odebrania z kasy obwodowej 11 złp 12 groszy
należności z tytułu dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego
powracających z Austrii w listopadzie 1837 roku613.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu614.
W 1845 roku w Wolicy Uchańskiej (wówczas gmina Wolica Uchańska) istniał wyszynk
mogący starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego615.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Skierbieszowie. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach616.
W 1880 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec617.
Wolica Uchańska należała do parafii rzymskokatolickiej w Skierbieszowie (-1880-1889618
) .
W 1904 roku Wolica Uchańska (wieś) o pow. 193 ha należała do gminy Grabowiec, miała
21 domów i 317 mieszkańców (w tym 193 rzymskokatolików, 121 prawosławnych, 3 Żydów).
Przez wieś Wolicę Uchańską przepływała rzeka Kalinówka. We wsi była szkoła gramoty619.
W 1904 roku Wolica Uchańska (kolonia) o pow. 176 ha należała do gminy Grabowiec,
miała 17 domów i 74 mieszkańców (wszyscy byli prawosławni). Przez kolonię Wolicę
607

SKR 1933, s. 1828.
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/17, k. 320-322.
609
APL AMG, sygn. 35/32/0/-/17, k. 322.
610
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2, k. 222.
611
DUWL 1825, Nr 41, s. 466-472.
612
Słownik GKP T13, s. 831; Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
1827, s. 281.
613
DUWL 1837, Nr 12, s. 173-175.
614
Rzemieniuk USP, s. 225.
615
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
616
SKR T2, s. 285.
617
Słownik GKP T13, s. 831.
618
Słownik GKP T13, s. 831; APZ APRSkierbieszów, sygn. 88/632/0/-/12; APZ APRSkierbieszów, sygn.
88/632/0/-/14.
619
KAL 1905, s. 71.
608
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Uchańską przepływała rzeka Kalinówka620.
W 1906 roku Wolica Uchańska należała do parafii rzymskokatolickiej w Skierbieszowie
(dekanat zamojski)621.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Wolicy Uchańskiej.
W 1919 roku wieś liczyła 257 mieszkańców, w tym 193 rzymskokatolików, 64
prawosławnych622.
30 września 1921 roku wieś Wolica Uchańska leżała w gminie Grabowiec i miała 38
budynków mieszkalnych oraz 8 przeznaczonych na cele mieszkalne, w których mieszkało 312
osób (157 mężczyzn, 155 kobiet). 193 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 119
prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej623.
W 1926 roku w Wolicy Uchańskiej na własnym placu zbudowano nową szkołę, budynek
z drzewa, kryty blach. W budynku jest z jednej strony jedna duża sala do nauki a z drugiej
strony mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła wybudowana za 5 tysięcy złotych (połowę wyłożyli
mieszkańcy wsi a drugą gmina Grabowiec). Budynek szkoły poświęcił proboszcz parafii r.l.
Grabowiec ks. Ludwik Wielgosz624.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 11 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie a 23 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i parafii prawosławnej w Bereściu625.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 156 osób626.
Właścicielem Wolicy Uchańskiej był:
- Paweł Kosztowski (-1883-22.11.1889; więcej GSB).
Informacje o szkołach w Wolicy Uchańskiej
Tabela 18 – Podstawowe informacje o szkołach w Wolicy Uchańskiej
Rodzaj szkoły
низшя учебныя
заведения м.н.пp.
szkoła gramoty

1 klasowa
3 klasowa

Lata funkcjonowania (około)

Informacje o kierownikach

1903-1904627
1904-1905628
-19261931-1932
1933-1934
1935-1938

Osełko Bazyli
Karczewska Adela

620

KAL 1905, s. 72.
Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dieciesis Lublinensis: pro anno Domini
1906, Lublin, 1906, s. 70.
622
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
623
SMRP 1921 T4, s. 30.
624
Gśw 1927, Nr 2408, s. 4.
625
SKR 1933, s. 1885.
626
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
627
Karta Lûblinskoj Gubernìi s pokazanìem nahodâŝihsâ v nej učebnyh zavedenìj, Lublin, 1904.
628
PKLG 1906, s. 179-180.
621

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

Rodzaj szkoły
4 klasowa

5 klasowa

4 klasowa

Lata funkcjonowania (około)
1945-1949
1949-1950
1951-1953
1953-1955
1955-1956
1956-1959
1959-1960
1961-1965
1965-1966
1966-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1975
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Informacje o kierownikach
Badach Zofia
Pliszkiewicz Weronika
Rapa Anna
Rapa Anna

Bałanda Aniela (z domu
Rapa)
Ostapiuk Halina

4 klasowa (14 uczniów)
Oliwiak Czesław
Punkt filialny SP w
1975-1977
Grabowcu (klasy I-IV)
Szkołę zamknięto z końcem roku szkolnego 1977/78
4.49. Wołucza, Wołuczyzna
Patrz „Grabowiec-Góra”.
4.50. Wólka Tuczępska, Wola Tuczępska629, Wola Tuczempska630 (wieś)
Wólka Tuczępska należała do gminy Tuczępy (-1812-)631.
W 1812 roku w Wólce Tuczępskiej był młyn632.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 42
domy i 112 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 ½ wiorsty633.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Tuczępach634.
W 1845 roku w Wólce Tuczępskiej (wówczas gmina Tuczępy?) istniał wyszynk mogący
starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego635.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach636.
W 1892 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
Nazwy używane w: Słownik GKP T12, s. 602.
Nazwa używana m.in. w-Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
1827, s. 280.
631
APL APGTuczępy, sygn. 35/2161/0/1/3, k. 1/2.
632
APL APGTuczępy, sygn. 35/2161/0/1/3, k. 1/2.
633
Słownik GKP T12, s. 602; Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
1827, s. 280.
634
Rzemieniuk USP, s. 225.
635
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
636
SKR T2, s. 277.
629
630
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należała do parafii rzymsko-katolickiej w Grabowcu. Wchodziła w skład dóbr Tuczępy637.
30 września 1921 roku wieś Wólka Tuczępska leżała w gminie Grabowiec i miała 46
budynków mieszkalnych, w których mieszkały 272 osoby (144 mężczyzn, 128 kobiet). 222
mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 50 prawosławnego. 229 mieszkańców
było narodowości polskiej a 43 rusińskiej638.
W 1904 roku Wola Tuczępska (wieś) o pow. 110 ha należała do gminy Grabowiec, miała
20 domów i 413 mieszkańców (w tym 229 rzymskokatolików, 184 prawosławnych)639.
W 1919 roku wieś liczyła 257 mieszkańców, w tym 207 rzymskokatolików, 44
prawosławnych, 6 Żydów640.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 18 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 20 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Tuczępach i do parafii prawosławnej w Wojsławicach641.
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 105 osób642.
4.51. Żurawlów (wieś, folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Koniuchy weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu643.
Wieś Żurawlów książę mazowiecki Siemowit nadał jako uposażenie kościołowi
parafialnemu w Grabowcu644.
W 1578 Żurawlów leżał w powiecie grabowieckim. Wieś należała do plebana
grabowieckiego (1 łan, 3 zagrodników bez ziemi)645.
W 1827 roku miejscowość – własność kościelna – leżała w województwie lubelskim, w
obwodzie i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu,
miała 15 domów i 94 mieszkańców. Odległość Żurawlowa od Hrubieszowa wynosiła 3 ¼
wiorsty646.
Gmina Żurawlów miała do odebrania z kasy obwodowej 3 złp należności z tytułu
dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z
Austrii w listopadzie 1837 roku647.
Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Ziemskiego Guberni Lubelskiej ogłosiła, z powodu
zaległości w spłatach dzierżawy, na 12/24 maja 1845 roku przetarg na wydzierżawienie dóbr
Żurawlów na okres trzech lat (czynsz dzierżawny za trzy lata 10778 złp; zaległości w opłatach
1296 złp, kaucja dzierżawna 2500 złp)648.
W 1845 roku w Żurawlowie (wówczas gmina Żurawlów?) istniał wyszynk mogący starać

Słownik GKP T13, s. 831.
SMRP 1921 T4, s. 30.
639
KAL 1905, s. 72.
640
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
641
SKR 1933, s. 1905.
642
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
643
Świeżawski ZB, s. 110.
644
Słownik GKP T14, s. 863.
645
Jabłonowski R1, s. 225.
646
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 336; Słownik
GKP T14, s. 863.
647
DUWL 1837, Nr 12, s. 173-175.
648
DUGL 1845, Nr 16, s. 251-252.
637
638
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się o przedłużenie patentu szynkarskiego649.
Według inwentarza „fundi instructi” kościoła parafialnego w Grabowcu z 15/27 listopada
1849 roku w folwarku w Żurawlowie były następujące zabudowania: dom, stajnia, obora,
stodoła, spichlerz, browar, młyn. Grunty orne wynosiły 75 morgów i 859 sążni, łąki 55 morgów
i 1007 sążni oraz ogrody o powierzchni 1 morga i 776 sążni. Poddanymi byli m.in. Jan Sobczuk,
Stefan Stapczuk, Michał Stapczuk, Wojciech Piekarz, Paweł Sobczuk, Marcin Jabłoński650.
Dzierżawcą folwarku Żurawlów należącego do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu
był m.in. Jan Gorzkowski651 (-1857-), January Gorzkowski (od 24.06.1865 do 24.06.1866,
prawdopodobnie chodzi o tą samą osobę)652.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach653.
W 1880 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu654.
W 1904 roku Żurawlów (wieś) o pow. 75 ha leżał w gminie Grabowiec, miał 18 domów
i 178 mieszkańców (w tym 138 rzymskokatolików, 40 prawosławnych). Przez miejscowość
przepływała rzeka Kalinówka. W miejscowości był młyn wodny655.
W 1919 roku wieś liczyła 180 mieszkańców, wszyscy wyznania rzymskokatolickiego656.
30 września 1921 roku wieś Żurawlów leżała w gminie Grabowiec i miała 9 budynków
mieszkalnych oraz 16 przeznaczonych na cele mieszkalne, w których mieszkało 181 osób (82
mężczyzn, 99 kobiet). 178 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 3
prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej657.
15 maja 1923 roku, pomiędzy godziną 17 a 18, podczas potężnej burzy spalił się, od
uderzenia pioruna, dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi (stodoła, obora, chlew) oraz 4
korce zboża, 3 p. mąki i narzędzia domowe Antoniego Grzyba we wsi Żurawlów (gmina
Grabowiec; wszystko o wartości ok. 16 mln mk). Burza dokonała zniszczeń także w Tuczępach
i w Skomorochach Małych658.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 10 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 26 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu659.
W 2003 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi w Żurawlowie (48 m.b.).
W 2005 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi w Żurawlowie (150 m.b.).
W 2006 roku położono nową nawierzchnię asfaltową drogi w Żurawlowie (75 m.b.).
31 grudnia 2007 roku w miejscowości mieszkało 106 osób660.
W 2012 roku mieszkańcy Żurawlowa rozpoczęli kilkuletnią walkę z firmą Chevron w
649

DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
AAL AKGDL, Fundusze, inwentarze, budowle kościoła parafialnego w Grabowcu 1815-1939, sygn.
60/IVb/57, k. 50-58.
651
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 59/98.
652
AAL AKGDL, Fundusze, inwentarze, budowle kościoła parafialnego w Grabowcu 1815-1939, sygn.
60/IVb/57, k. 69.
653
SKR T2, s. 353.
654
Słownik GKP T14, s. 863.
655
KAL 1905, s. 74.
656
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
657
SMRP 1921 T4, s. 30.
658
GłL 1923, Nr 137, s. 4.
659
SKR 1933, s. 2041.
660
Urząd Gminy Grabowiec, „Strategia Rozwoju Gminy Grabowiec 2009-2013”, s. 12-13. Ogólna liczba
mieszkańców gminy wg niniejszej strategii różni się od danych GUS.
650
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sprawie dokonywania odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego.

Zdjęcie 97 – Rok 2012, 28 lipca. Jeden z transparentów protestu w Żurawlowie (foto Henryk
Kulik).
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Zdjęcie 98 – Rok 2012, 28 lipca. Remiza OSP w Żurawlowie (foto Henryk Kulik).

Zdjęcie 99 – Rok 2012, 28 lipca. Budynek pod dawnym sklepie w Żurawlowie GS w Grabowcu
(foto Henryk Kulik).
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Zdjęcie 100 – Rok 2012, 28 lipca. Główne skrzyżowanie dróg w Żurawlowie (foto Henryk
Kulik).

Zdjęcie 101 – Rok 2012, 28 lipca. Główne skrzyżowanie dróg w Żurawlowie (foto Henryk
Kulik).
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W Żurawlowie działa Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów” (-2014-2015-).
Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów” zorganizowało w Żurawlowie w dniach 29-30
sierpnia 2014 roku „Światowy Dzień Pokoju”.
W 2014 roku Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów” otrzymało od Greenpace Polska w
konkursie „Uwolnij Energię” instalację mini elektrowni fotowoltaicznej, która została
zainstalowana na budynku OSP w Tuczępach.
27 czerwca 2015 roku odbył się „Światowy Dzień Pokoju Żurawlów 2015”.

5. Cmentarze grabowieckie
/pozostałe cmentarze są opisane w innych publikacjach…/
5.1. Cmentarz wojenny w Bereściu, nieczynny
5.2. Cmentarz greckokatolicki i prawosławny w Bereściu, nieczynny
5.3. Cmentarz prawosławny w Bereściu, nieczynny
5.4. Cmentarz wojenny w Wolicy Uchańskiej, nieczynny
Cmentarz z okresu I wojny światowej, założony po 1915 roku. Cmentarz znajduje się na
wzniesieniu (podobnie do innych cmentarzy z tego okresu, np. na terenie gminy Skierbieszów)
przy drodze powiatowej Grabowiec-Skierbieszów. Na cmentarzu nie ma żadnych informacji o
pochowanych żołnierzach z okresu I wojny światowej. Na cmentarzu pochowano także
zabitych podczas II wojny światowej.
5.5. Cmentarz1 żydowski nowy w Grabowcu, nieczynny
Na terenie gminy znajdują się pozostałości po dwóch cmentarzach żydowskich. Podczas
drugiej wojny cmentarze zostały zniszczone. Macewy zostały użyte przez hitlerowców do
budowy ulicy Poprzecznej2 i chodników, jeden z nich zachował się do 2011 roku. W 2011 roku
chodnik został rozebrany a macewy zostały przeniesione za budynek Regionalnego Muzeum w
Grabowcu. Jedna macewa znajduje się w Regionalnym Muzeum w Grabowcu.
Pierwszy cmentarz (nowy) jest zlokalizowany na Bronisławce. Na przeciwległym
wzniesieniu tak zwanej Góry Zamkowej od strony drogi Grabowiec Góra – Hrubieszów.
Cmentarz powstał w 1891 roku lub w 1900 roku. Ostatni ortodoksyjny Żyd został pochowany
na tym cmentarzu w 1941. Obszar cmentarza przed drugą wojną światową wynosił około 1,3
ha a aktualnie około 0,4 ha3. Aktualnie teren cmentarz jest zarośnięty krzakami i drzewami. Na
powierzchni cmentarza nie widać żadnych macew. Cmentarz nie jest oznaczony4.
5.6. Cmentarz żydowski stary w Grabowcu, nieczynny
Drugi cmentarz, tzw. stary jest zlokalizowany na północnym stoku Grabowiec-Góry,
obok doliny rzeki Wolicy (Kalinówki). Patrząc od tej rzeki po lewej stronie znajduje się tak
zwana „Przybyszówka”, wzniesienie służące do zjazdu na nartach lub sankach a po prawej
stronie jest wzniesienie, przy krynicy, na którym chowano zmarłych pochodzenia żydowskiego.
Katolicy używali nazw cmentarza żydowskiego: osypisko, kirkut.
Od 1968 roku noszącej nazwę 700-lecia.
3
Międzynarodowy Żydowski Projekt „Cmentarze” http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-g.html (v,
09.12.2007).
4
Wizja lokalna.
1
2
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Cmentarz został utworzony w 1720 (rok wykupu gruntów).
7 czerwca 1771 roku na posiedzeniu władz miasta Grabowca, tj. przy prezencji panów
burmistrzów sławetnego Eliasza Bojko i sławetnego Tomasza Sorczyńskiego, sławetnych takoż
i panów ławników Bazylego Bonieckiego, Józefa Własiewicza, Jana Chitreni, Jana
Boratyńskiego, Aleksandra Semenowicza ławników przysięgłych, takoż i starych rajców Jana
Łysakowskiego, Teodora Bonieckiego, Jędrzeja Bonieckiego, sławetnych z pospólstwa
Bazylego Szurka, Romana Panasa, Grzegorza Chelimona, Jana Halickiego i imieniem całego
pospólstwa miasta Grabowca Jego Królewskiej Mości stanąwszy osobiście panowie
burmistrzowie wyżej wyrażeni wraz z panami ławnikami wyżej wyrażonymi wraz z panami
starymi rajcami i z całym pospólstwem radzących się pozwolili całemu kahałowi miejskiemu
grabowieckiemu, pod jednym prawem mieszkającym miejskim grabowieckim Jego
Królewskiej Mości, na przyłączenie do okopiska (cmentarza) pod Górą wypustu od rowu po
sążniu jednym na trzy sążnie (to czyni trzy sążnie; jeden od błota, jeden od Krynicy Białej,
jeden od gościńca Zamojskiego) za 14 złotych polskich5.
Ostatni ortodoksyjny Żyd został pochowany na tym cmentarzu w 1900 roku.
Na cmentarzu znajduje się prawdopodobnie kilka masowych grobów6. Wiosną 1942 roku
zabito na cmentarzu około 50 Żydów i tam ich pochowano. Aktualnie teren cmentarza jest
porośnięty trawą i inną roślinnością.
Na powierzchni cmentarza widać fragment jednej macewy. Cmentarz nie jest
oznaczony7.

6. Pozostałe miejscowości dawnej parafii rzymskokatolickiej
greckokatolickiej w Grabowcu i dawnego powiatu Grabowiec

lub

6.1. Białowody (wieś, folwark)
W latach 1786-1816 roku Białowody (oprócz tej miejscowości podano m.in. Majdan,
Ornatowice) należały do parafii Uchanie8.
W 1827 roku w miejscowości było 19 domów i 105 mieszkańców9.
W 1840 roku wieś należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu10. W 1855 roku
właścicielką dóbr Białowody była Żabińska11.
Na 4/16 lutego 1877 roku dobra Białowody zostały wystawione przez Dyrekcję
Szczegółową Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Lublinie na przymusową sprzedaż
(poprzez licytację) w związku z zaległościami w spłacie rat kredytu (zaległości wynosiły 1190
rs)12.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Uchaniach13.
W 1880 roku miejscowość leżała w obrębie gminy Grabowiec i należała do parafii
rzymskokatolickiej w Uchaniach14.
5

APL AMG, sygn. 35/32/0/-/9, k. 160.
Międzynarodowy Żydowski Projekt „Cmentarze” http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe/pol-g.html (v.
09.12.2007).
7
Wizja lokalna.
8
APL APRUchanie, sygn. 35/106/49/-/6, k. 139-153.
9
Słownik GKP T1, s. 197.
10
Rzemieniuk USP, s. 203.
11
Kopia dokumentu: „Rozkład kosztów restauracji kościoła parafialnego greckokatolickiego w Grabowcu
sporządzony 23 marca/4 kwietnia 1855 roku” udostępniona przez Tadeusza Halickiego.
12
GW 1876, Nr 225, s. 5.
13
SKR T1, s. 28.
14
Słownik GKP T1, s. 197.
6
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W 1904 roku Białowody (wieś) o pow. 73 ha należały do gminy Grabowiec, miały 10
domów i 280 mieszkańców (w tym 248 rzymskokatolików, 32 prawosławnych)15.
W 1904 roku Białowody (им.?) o pow. 467 ha należały do gminy Grabowiec, miały 3
domy i 35 mieszkańców (w tym 26 rzymskokatolików, 5 prawosławnych). Miejscowość
należała do Stanisława Czachórskiego16.
W 1911 roku „lud” miejscowości „Biaołowoda” (w gminie Grabowiec, pow.
hrubieszowski, parafii rzymskokatolickiej w Uchaniach) opowiadał o księżnie, która skarby
swe utopiła i sama za nimi się rzuciła17.
24 lutego 1913 roku banda Jana Rycaja napadła na Jadwigę Czachórską właścicielkę
majątku Białowody i skradła ok. 3000 rubli. Podczas napadu został zraniony Zdzisław
Kostrzanowski (brak informacji o roli tej osoby w majątku)18. Z drugiego źródła wiadomo, że
napad odbył się około 7 godzinie wieczorem a napastników był ośmiu. Napastnicy zamknęli
służbę w jednym pokoju, następnie przystawiając rewolwer do skroni pani domu, która piła
herbatę w pokoju jadalnym, zażądali wydania kosztowności. Złodzieje przeszukiwali dom
przez trzy godziny a następnie posilili się m.in. winem z piwnicy domu. Skradziono 800 rubli
w gotówce, zastawę srebra na 48 osób, srebrne koszyczki i wiele cennych pamiątek rodzinnych.
Pościg zorganizowany przez fornali dworskich był bezskuteczny. Jeden ze ścigających został
ranny19.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Białowodach.
W 1919 roku wieś Białowody (gmina Grabowiec) liczyła 317 mieszkańców, w tym 311
rzymskokatolików, 6 Żydów20.
30 września 1921 roku folwark Białowody leżał w gminie Grabowiec i miał 5 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 125 osób (57 mężczyzn, 75 kobiet). 111 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego a 14 prawosławnego. 122 mieszkańców było narodowości
polskiej, 1 rusińskiej a 2 innej21.
30 września 1921 roku wieś Białowody leżała w gminie Grabowiec i miała 26 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 166 osób (84 mężczyzn, 82 kobiety). 165 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego a 1 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli
narodowości polskiej22.
W 1933 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim i w obrębie gminy
Grabowiec. Mieszkańcy mieli 5,5 km do najbliższej stacji kolejowej w Uchaniach a 5,5 km do
najbliższej linii autobusowej Wojsławice-Teratyn. Miejscowość należała do parafii
rzymskokatolickiej w Uchaniach. Folwark należał do parafii prawosławnej w Bereściu
(Bereście)23.
Właściciele majątku:
Świdziński Feliks (-1857-),
Czachórski Stanisław (-1903-),
Czachórska Jadwiga (-1926-1928-), wielkość majątku: 368 ha ziemi24,

15

KAL 1905, s. 71.
KAL 1905, s. 71.
17
Cercha S., „Gdzie znajdowały się grody czerwieńskie”, Litwa i Ruś (miesięcznik), R.1, Wilno, 1912, T.3, z.3,
s. 167.
18
KAL 1915, s. 4.
19
GL 1913, Nr 51, s. 4 (przy czym autor tej artykułu błędnie określił Jadwigę jako wdowę po malarzu).
20
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
21
SMRP 1921 T4, s. 30.
22
SMRP 1921 T4, s. 30.
23
SKR 1933, s. 92.
24
KAP 1928, s. 532; KAP 1926/27, s. 1106.
16
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-

Grotthus Gustaw (-1926-1930-), wielkość majątku: 263 ha ziemi25.

Tabela 19 – Zarys podstawowych informacji o szkole powszechnej, podstawowej w
Białowodach
Rodzaj szkoły
1 klasowa

Lata
funkcjonowania
Informacje o kierownikach
(około)
1925-1926

6.2. Czartoria, Czartoryja26, Czartorya27, Czortorja28, Konstantynówka29 (folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Konstantynówka weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu30.
Wieś (folwark) „Konstanówka31” w powiecie hrubieszowskim została erygowana w lesie
Czartoria (około – przed 1823 rokiem) i należała do Feliksa Świdzińskiego (przed 1823)32.
Właścicielem wsi byli: Józef Żuliński (-1832-; patrz GSB), Hieronim Laskowski (-1840-; patrz
GSB).
Miejscowości – folwarkowi – nadano nazwę Konstantynówka (Koнстнтиновка) na cześć
Konstantyna.
Miejscowość miała w swojej historii różne nazwy pisane i mówione: Czartoria,
Czartoryja33, Czartorya34, Czortorja35, Konstantynówka36.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Grabowcu37.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i parafii greckokatolickiej w Miączynie.
Sąd Pokoju był w Hrubieszowie a poczta w Wojsławicach38.
W 1880 roku folwark leżał w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i należał do
parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Powierzchnia folwarku wynosiła 339 morgów, w tym
333 morgi gruntów ornych i ogrodów, 6 morgów nieużytków i placów. W folwarku było 5
budynków drewnianych i 1 murowany. Stosowano płodozmian 4 polowy. Folwark posiadał
pokłady torfu39.
Kwiryn Sobieszczański z Konstantynówki był w 1902 roku członkiem rzeczywistym
Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności40.
W 1904 roku Konstantynówka (kolonia) o powierzchni ok.182 ha, leżała w gminie
Miączyn, miała 22 domy i 69 mieszkańców (w tym 26 rzymskokatolików, 43
prawosławnych)41.
25

KAP 1928, s. 532; KAP 1926/27, s. 1106, KAP 1930, s. 522.
Nazwa używana w - Słownik GKP T1, s. 771-772.
27
Nazwa używana w - Słownik GKP T4, s. 364.
28
Nazwa używana w - SKR T2, s. 107.
29
Nazwa używana w - Słownik GKP T4, s. 364.
30
Świeżawski ZB, s. 110.
31
Zapewne pisownia miejscowości błędna.
32
GW 1823, Nr 91, s. 1272.
33
Nazwa używana w - Słownik GKP T1, s. 771-772.
34
Nazwa używana w - Słownik GKP T4, s. 364.
35
Nazwa używana w - SKR T2, s. 107.
36
Nazwa używana w - Słownik GKP T4, s. 364.
37
Rzemieniuk USP, s. 225.
38
SKR T1, s. 102, 107; SKR T2, s. 281.
39
Nazwa używana w - Słownik GKP T1, s. 771-772.
40
Rocznik LI Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności za 1902 Rok, Lublin, 1903, s. 115.
41
KAL 1905, s. 93.
26
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W roku 1914 Konstantynówka leżała w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej42.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zmieniono nazwę na Czartorię,
prawdopodobnie ze względu na wcześniejszych właścicieli dworu szlacheckiego
(Czartoryskich)43.
30 września 1921 roku kolonia Czartoria (Konstantynówka) leżała w gminie Miączyn
(powiat hrubieszowski) i miała 27 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 174 osoby
(88 mężczyzn, 86 kobiet). 147 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 27
prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej44.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 8 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i 24 km do najbliższej linii autobusowej Zamość - Tyszowce. Poczta była w
Miączynie. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i do parafii prawosławnej w Bereściu45.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku kolonia Czartoria należała do gminy Miączyn w
powiecie hrubieszowskim46.
Informacje o szkołach w Czartorii
W okresie między I a II wojną szkoła w Czartorii nie miała własnego budynku, dzieci się
uczyły w prywatnych domach. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej zakupiono
działkę z małym budynkiem – lepianką, w której dzieci się uczyły z przerwami do 1943 roku.
W 1943 roku Niemcy spalili budynek, gdyż znaleźli w nim (czy pod nim) magazyn broni
partyzanckiej. Po II wojnie światowej rozpoczęto budowę szkoły i zakończono w 1947 roku.
Tabela 20 – Wybrane dane o szkołach w Czartorii (do uzupełnienia)
Rodzaj szkoły
началънoе училище
1 klasowa48
4 klasowa
7 klasowa
8 klasowa

Lata funkcjonowania (co najmniej), inne informacje
1913-191447
1925-1926; jeden nauczyciel; 40 uczniów
1945-1958
1958-1966
1966-1967

Tabela 21 – Wykaz nauczycieli szkół w Czartorii

Chełmska, s. 212.
Informacja potoczna.
44
SKR 1921 T4, s. 32.
45
SKR 1933, s. 280.
46
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
47
Chełmska, s. 212.
48
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia: „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku
szkolnym 1925/26 – stan z dnia 1 grudnia 1925 roku”, Lwów, 1927, s.152.
42
43
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Funkcje, okres pracy w szkole w Czartorii (co najmniej), inne
informacje
Urodził się w 1912 roku. Absolwent Seminarium
Nauczycielskiego w Turkowicach (1927). Pracował w Czartorii
przed 1939 roku. Był także nauczycielem w Kryłowie. W
czasie wojny pracował w Urzędzie Gminy w Rachaniach (od
1 Budzyń Aleksander
1942). Aresztowany przez gestapo i więziony w Zamojskiej
Rotundzie. Po zwolnieniu pracował w magazynie zbożowym w
Modryńcu. Zamordowany w Sahryniu (12.10.1943)49.
Pochowany na cmentarzu w Hrubieszowie.
2 Lis Henryk
Kierownik; 01.09.1969-31.08.1971
3 Lis Kazimiera
01.09.1969-31.08.1971
4 Lityńska Tatiana
1913-191450
Do 31.08.1974; z dniem 1 września 1974 roku przeniosła się
Martynowicz
5
do Szkoły Podstawowej w Świdnikach (patrz Grabowiecki
Wanda
Słownik Biograficzny)
6 Piasecka Krystyna 1981-1984

Lp.

Nazwisko i imię

6.3. Cześniki
2 lutego 1394 roku miejscowość Cześniki weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu51.
5 marca 1913 roku banda Rycaja napadła na dwór Cześniki, będący własnością Adama
Sierakowskiego, rabując kilkadziesiąt rubli, srebra i biżuterię jego żony i jej gości52.
6.4. Dobromierzyce (folwark, kolonia, wieś)
Od 1429 roku wieś Dobromierzyce (a także Bogucice, Brodzica, Czerniczyn, Gozdów,
Kuźnin, Konarzew, Poberzany, Rubieszów, Sławęcin, Szychowice, Terebiń (część), Metelin,
Mołodiatycze, Wolica, Wołkowyja) należała do powiatu ziemskiego z siedzibą w Rubieszowie
(Hrubieszowie). W 1465 roku, w związku z likwidacją powiatu rubieszowskiego Dobromierzyce
weszły w skład powiatu chełmskiego.
W 1564 roku Dobromierzyce należały do parafii Rubieszów.
Właścicielem dóbr Dobromierzyce był m.in. Jan Terlecki53 (-1816-), Jan Radziejowski54
(-04.05.1847).
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Dobromierzyce z wsią zarobną Peresołowice na 28 czerwca 1823 roku55.
W 1827 roku miejscowość liczyła 44 domy i 257 mieszkańców56.
W Dobromierzycach mieszkali m.in.
Kawałko Danuta R., „Cmentarz w Hrubieszowie”, Hrubieszów, 2006, s. 55.
Chełmska, s. 212.
51
Świeżawski ZB, s. 110.
52
ZLub 1913, Nr 65, s. 2.
53
AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. Rep.60/A/202, k. 196-198.
54
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 5/74.
55
DUWL 1823, Nr 20, s. 340.
56
Słownik GKP T2, s. 72.
49
50
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kowal Jan Szczurewicz57 (-1866-; ur. ok. 1827),
kowal Wincenty Morawicki58 (-1859-; ur. ok. 1826),
kucharz Władysław Wilgos59 (-1888-; ur. ok. 1869),
murarz Józef Koperski60 (-1889-; ur. ok. 1844),
ogrodnik Franciszek Żukowski61 (-1866-; ur. ok. 1843; żona: Rozalia Greniuk, ur. ok.
1842; syn: Kazimierz, ur. 13.02.1866 w Dobromierzycach),
- piwowar Franciszek Ksawery Dąbrowski (-1882-; więcej w GSB),
-

W 1867 roku powierzchnia wynosiła 709 morgów, w tym 548 morgów gruntów ornych i
ogrodów, 52 morgi łąk, 92 morgi lasów, 17 morgów nieużytków i placów62.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu63.
Właścicielem dóbr Dobromierzyce był Stanisław Gąsiorowski64 (-1870-1880-).
W 1880 roku wieś leżała w powiecie hrubieszowski, w gminie Mołodiatycze, należała do
parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Wieś liczyła 39 domów i 534 morgi powierzchni65.
W 1904 roku Dobromierzyce (wieś) o powierzchni ok. 258 ha, miały 61 domów i 620
mieszkańców (w tym 30 rzymskokatolików, 578 prawosławnych i 12 Żydów). We wsi był młyn
wiatrowy66.
W 1904 roku Dobromierzyce (им.?) o powierzchni ok. 330 ha i należały do S.
Gąsiorowskiego, miały 4 domy i 42 mieszkańców (w tym 5 rzymskokatolików, 15
prawosławnych i 22 Żydów)67.
30 września 1921 roku folwark Dobromierzyce leżał w gminie Mołodiatycze (powiat
hrubieszowski) i miał 2 budynki mieszkalne, w których mieszkało 59 osób (33 mężczyzn, 26
kobiet). 13 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 34 prawosławnego a 12
mojżeszowego. 58 mieszkańców było narodowości polskiej i 1 rusińskiej68.
30 września 1921 roku kolonia Dobromierzyce leżała w gminie Mołodiatycze (powiat
hrubieszowski) i miała 9 budynków mieszkalnych oraz 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w
których mieszkało 50 osób (21 mężczyzn, 29 kobiet). 15 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego a 35 prawosławnego. 46 mieszkańców było narodowości polskiej i 4
rusińskiej69.
30 września 1921 roku wieś Dobromierzyce leżała w gminie Mołodiatycze (powiat
hrubieszowski) i miała 24 budynki mieszkalne oraz 13 przeznaczonych na cele mieszkalne, w
których mieszkało 190 osób (94 mężczyzn, 96 kobiet). 24 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego, 159 prawosławnego a 7 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli
narodowości polskiej70.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 5,5 km do najbliższej stacji kolejowej w
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 197/122, 273/115.
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 246/127.
59
APRG, Księga małżeństw, 1883-1907, k. 69/35.
60
APRG, Księga małżeństw, 1883-1907, k. 77/25.
61
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 245/34.
62
Słownik GKP T2, s. 72.
63
SKR T1, s. 125.
64
GW 1871, Nr 15, s. 4; Rocznik TORPR 1879, s. XXIV; Rocznik TORPR 1880, s. XXIV.
65
Słownik GKP T2, s. 72.
66
KAL 1905, s. 97.
67
KAL 1905, s. 97.
68
SMRP 1921 T4, s. 33.
69
SMRP 1921 T4, s. 33.
70
SMRP 1921 T4, s. 33.
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Werbkowicach i 16 km do najbliższej linii autobusowej Chełm - Hrubieszów. Poczta była w
Mołodiatyczach. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość
leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mołodiatycze oraz należała do parafii
rzymskokatolickiej w Gdeszyn i do parafii prawosławnej w Bereściu71.
28 października 1933 roku komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie 1 rewiru
przeprowadził licytację w majątku Dobromierzyce ruchomości, należących do małżeństwa
Michaliny i Piotra Bełdowskich zamieszkałych w majątku Dobromierzyce, składających się ze
sterty pszenicy oszacowanej na 1000 zł (licytację sterty powtórzono 9 grudnia 1993). W tym
samym dniu zaplanowano także licytację motoru (wartości 5000 zł) należącego do Piotra
Bełdowskiego72. 10 stycznia 1934 roku komornik licytował ruchomości, należące do ww.
małżeństwa, w skład których wchodziło: sterta pszenicy, mak (ok. 5 metrów), radio z
głośnikiem, gramofon z tubą, szafa, otomana (2 szt.), budzik, źrebak klaczy, 2 prosięta, wieprz
(wagi ok. 100 kg), linka resorowa bez kół73.
W 1952 roku Dobromierzyce należały do gminy Mołodiatycze74.
28 listopada 1952 roku wieś Dobromierzyce należała do gromady Dobromierzyce gminy
Mołodiatycze. Poczta dla miejscowości była w Mołodiatyczach75.
W 1966 roku Dobromierzyce należały do parafii rzymskokatolickiej w Gdeszynie76.
Na cmentarzu (współcześnie nieczynnym - 2012, zaniedbanym i zniszczonym) dawnym
greckokatolickim późniejszym prawosławnym pochowani są m.in.: Balbina z Cholewińskich
Walewska, Józef Walewski, ks. Mikołaj Laurysiewicz, Helena z Laurysiewiczów Malczyńska
(zm. 15.12.1854, w wieku 48 lat?; grobowiec znajduje się obok grobowca ks. Mikołaja
Laurysiewicza), Стефан Кардосюк, Иоан Волянский, Иосиф Волянский, Василий
Волянский, Анастасия Волянский, Сильвестр Хомяк.
6.5. Frankamionka (folwark, kolonia)
W 1827 roku folwark liczył 10 domów i 53 mieszkańców77.
W 1877 roku miejscowość leżał w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należał do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach78.
W 1880 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu79.
W 1904 roku Frankamionka (folwark, pow. ziemi łącznie z Horyszowem Ruskim) i
należąca do S. Olityńskiego (brak w GSB), leżały w gminie Miączyn, miały 3 domy i 14
mieszkańców (w tym 5 rzymskokatolików, 9 prawosławnych)80.
30 września 1921 roku kolonia Frankamionka leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 3 budynki mieszkalne, w których mieszkało 55 osób (24 mężczyzn, 31
kobiet). Wszyscy mieszkańcu byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej81.
13 stycznia 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie w
miejscowości Frankamionka (gmina Miączyn): Kółko Rolnicze „Rozwój”82.
71

SKR 1933, s. 346.
KN 1933, Nr 23, s. 6 i Nr 29, s. 4.
73
KN 1934, Nr 1, s. 6.
74
DUWRNL 1952, Nr 14, poz. 94, s. 72.
75
DUWRNL 1953, Nr 3, poz. 3, s. 35.
76
Spis DL 1966, s. 115.
77
Słownik GKP T2, s. 402.
78
SKR T1, s. 149.
79
Słownik GKP T2, s. 402.
80
KAL 1905, s. 94.
81
SMRP 1921 T4, s. 32.
82
LDW 1931, Nr 20, poz. 208, s. 398.
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W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli najbliższą stację kolejową w Koniuchach a
najbliższą linię autobusową przy trasie Zamość - Tyszowce. Poczta była w Koniuchach a
telegraf w Miączynie. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość
leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należała do parafii
rzymskokatolickiej w Zawalowie83.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku kolonia Frankamionka należała do gminy
Miączyn w powiecie hrubieszowskim84.
6.6. Gdeszyn, Gdeszin, Gdaszyn (folwark, kolonia, wieś)
W Gdeszynie mieszkali (więcej informacji w GSB):
-

-

akuszerka Anastazja Chwedoruś (-1860-),
akuszerka Marianna Szmit (-1871-),
babka odbieralna Paraszka Markowicz (-1867-),
cieśla Wojciech Klima (-1867-),
cieśla Stanisław Soroka (-1907-),
ekonom Antoni Delaszkiewicz (Deleszkiewicz) (-1849-1868-),
ekonom Antoni Dziewiszek (-1834-1836-)
ekonom Tadeusz Dąbrowski (-1828-1842-),
gajowy Jakub Dziaduszek (-1858-1859-),
gajowy Józef Kruk (-1855-),
gorzelnik Andrzej Śliwiński (-1853-21.01.1854),
gorzelnik Hipolit Kaczyński (-1842-),
guwerner Mikołaj Laurysiewicz (-1828-),
kowal Adam Baranowski (-1863-),
kowal Franciszek Dziadczewski85 (-1866-; ur. ok. 1836),
kowal Franciszek Dziekciowski86 (-1867-1868-; ur. ok. 1832; żona: Marianna, ur. 1827;
synowie: Antoni, ur. 16.01.1867 w Gdeszynie; Piotr Paweł, ur. 29.06.1868 w
Gdeszynie),
kowal Stanisław Gnysz87 (-21.04.1884; ur. ok. 1828 w Dubience; żona: Leontyna z
Iwanickich; zmarł 21.04.1884 w Gdeszynie),
kowal Jan Orkiszewski (-1860-),
kowal Szymon Sidorowski (-1883-),
kowal Stanisław Sidorowski (-1892-),
kowal Antoni Trepka (-1889-),
kowal Józef Hubka/Hupka (-1871-),
krawcowa Marianna Bojarska88 (-1907-; ur. ok. 1873),
kucharz Dominik Sabaczyński89 (-25.02.1852; zm. 25.02.1852 w Gdeszynie w wieku
50 lat),
kucharz Józef Sabaciński90 (-1847-; żona: Anna z Sygdów, ur. ok. 1802, zm. 27.03.1847
w Gdeszynie),
kucharz Mikołaj Krawczyński (-1854-),

83

SKR 1933, s. 414.
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
85
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 241/22.
86
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 311/13, 432/108.
87
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 197/42.
88
APRG, Księga urodzeń, 1907-1912, k. 12/178.
89
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 176/36.
90
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 3/61.
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-

kucharz Stefan Krawczyński (-1867-),
leśniczy Józef Dudziuk (-1862-),
leśniczy Jan Brański (-1811-),
leśniczy rządowy Franciszek Rudnicki (-1834-1836-),
leśniczy Michał Cypryszewski (-1828-),
mielnik Jan Radomski (-1870-),
mularz Michał Czajkowski (-1836-),
oficjalista Wojciech Matusiński (-16.12.1851),
oficjalista Adam Łuczyński (-21.01.1886),
oficjalista Jan Łada (-1889-),
pisarz Edward Stępkowski (-1858-),
rymarz Wawrzyniec Sadłowski (-24.05.1851),
rymarz Kazimierz Sztarbel/Sztajber (-1899-1907-),
rymarz (majster rymarski) Ignacy Szwarc (-1871-),
sadownik Walenty Rogala (-1898-),
siodlarz Ignacy Salewski (-1828-),
stelmach Wincenty Szafrański (-1866-1868-),
stelmach Michał Krawczuk (-1910-),
stolarz Władysław Białowski (-1877-1900-),
stolarz Jan Januszewski (-1856-1888-),
stolarz Wincenty Klinkiewicz (-1871-),
strycharz91 Antoni Wołos92 (ur. ok. 1822),
strycharz Jan Budzyński (-1853-),
strzelec Józef Kruk93 (ur. 1817),
studniarz Jakub Kucharczuk (-1864-),
szafarka Tekla Dachowska (-06.04.1858),
szewc Jan Soroka94 (-1867-1889-; ur. ok. 1840; żona: Eudofia z Osmulskich, ur. ok.
1837; syn: Jan, ur. 30.10.1867 w Gdeszynie),
szewc Jan Soroka95 (-1891-; ur. ok. 1860; żona: Marianna z Gnyzów; syn: Ksawery,
zm. 07.01.1891 w Gdeszynie, mając 6 lat życia),
szewc Walenty Seroka96 (-1865-1868-; ur. ok. 1815),
szewc Paweł Szmit/Szmyd (-1892-1898-),
szewc Grzegorz Krawczuk (-1910-),
szewc Jan Wróblewski (-1885-),
szewc Andrzej Czajkowski (-1831-),
ślusarz Wojciech Śmigielski (-1834-),
tkacz Józef Drzewiński97 (-1860-),
tkacz Jan Szmit (-17.05.1891),
tkacz Walenty Szmyd (-21.04.1898).
tkacz Antoni Szydłowski (-1828-12.04.1838),
tkacz Tomasz Łasiuk98 (ur. ok.1837),
tkacz Józef Laskowski99 (-1856-; stale zamieszkujący w Głusku; żona: Eleonora z

91

Ceglarz.
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 497/5.
93
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 249/134.
94
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 377/205; APRG, Księga małżeństw, 1883-1907, k. 75/16.
95
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 476.
96
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 203/142, 422/78.
97
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 357/129.
98
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 53/86.
99
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 521/67.
92
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Kraśnielskich; córka: Marianna, ur. w Głusku, zm. 03.04.1856 w Gdeszynie, w wieku
3 lat),
tkacz Michał Kurowski (-1828-1838-),
tkacz Kazimierz Kurowski (-24.02.1828).
Informacje o szkołach w Gdeszynie

W okresie II wojny światowej tajne nauczanie w Gdeszynie prowadził Józef
Czajkowski100.
Tabela 22 – Wybrane dane o szkołach w Gdeszynie (do uzupełnienia)

Rodzaj szkoły
gminna szkoła
początkowa101
1 klasowa102
началънoе училище
(pierwsza szkoła)
началънoе училище (druga
szkoła)
1 klasowa104
3 klasowa105
Szkoła podstawowa (klasy
I-III) – jako filialna Szkoły
Podstawowej w
Horyszowie

Szkoła podstawowa

Lata
funkcjonowani
a (co najmniej)

Inne informacje

-1890-1891
1905-1906
1913-1914103
1925-1926
1931-1935

Dwóch nauczycieli; 128 uczniów

-2011

Samorządowa.
22 uczniów (2010/2011).

2011-

Prowadzona przez Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Gdeszyńskiej, które
powstało z inicjatywy ks. proboszcza
Ryszarda Ostasza. Barbara Łapińska dyrektor szkoły

Tabela 23 – Alfabetyczny wykaz nauczycieli szkoły w Gdeszynie

100

Doroszewski SDS, s. 84.
PKLG 1892, s. 198.
102
PKLG 1906, s. 174.
103
Chełmska, s. 211.
104
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia: „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku
szkolnym 1925/26 – stan z dnia 1 grudnia 1925 roku”, Lwów, 1927, s.152.
105
Kopia świadectwa.
101
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwisko i imię

Okres pracy w szkole, funkcje, inne informacje
-1943-; prowadził tajne nauczanie; osadzony na
Czajkowski Józef106
Zamku Lubelskim, a następnie wywieziony do
Oświęcimia.
Kubeł Paweł
-1913-1914- (w pierwszej szkole w Gdeszynie).
Kuckiewicz Olga
-1913-1914- (w drugiej szkole w Gdeszynie).
107
Sadowski Stanisław
-1931-1934-, kierownik szkoły.
108
Stopyra Ludwik , 1913- Urodził się w 1913, zginął 14.10.1943.
1943
Prawdopodobnie syn Macieja.
-1931-30.06.1934; z dniem 30.06.1934 przeniesiony w
Stopyra Maciej109
stan spoczynku.
Szketyn Mikołaj
-1890-1891- (więcej w GSB)
110
Tabaruk Włodzimierz
-1905-1906-; prawdopodobnie nauczyciel kierujący.
-31.08.1936, przeniesiona z dniem 01.09.1936 w stan
Gargula111 Maria
pozasłużbowy

6.7. Horyszów Polski z Wólką i Kolonią; Horiszow Lacki112 (wieś, kolonia, folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Horyszów weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu113.
W 1567 roku Aleksander Horyszowski był wójtem Horyszowa114.
W 1578 roku Horyszów Polski był wsią królewską leżącą w powiecie grabowieckim, w
której mieli działki: Horyszowscy i Komorowski, w szczególności Alexander Horiszowski
[Aleksander Horyszowski] (od 1½ łana ziemi, 6 zagrodników z ziemią, 1 pop – tj. cerkiew z
jednym popem), Petrus Horiszowski [Piotr Horyszowski] (prawdopodobnie przebywał na
dworze królewskim), Petrus Komrowski [Piotr Komorowski] (4½ łana ziemi, 6 zagrodników z
ziemią, 4 komorników)115.
W 1813 roku przez miejscowość przebiegała jedna z dwóch zewnętrznych linii oporu
Twierdzy Zamość przed armią carską116.
13 czerwca 1822 koloniści niemieccy, którzy osiedlili się w Horyszowie (a raczej w jego
okolicach, gdzie powstała kolonia) zawarli kontrakt z Ordynacją Zamojską. Koloniści płacili
czynsz w wysokości 3 zł (45 kopiejek) za morg117.
W Horyszowie Polskim mieszkali koloniści m.in.:
- Józef Bekier118 (-1859-; ur. 1823),
Zalewska Eugenia, „Nauczyciele-więźniowie Zamku Lubelskiego (1939-1944”, Lubelski Rocznik
Pedagogiczny V, Lublin, 1976, s. 283.
107
Kopia świadectwa.
108
Tablica informacyjna na krzyżu w Gdeszynie.
109
DUKOSL 1933/34, Nr 10 (64), poz. 71, s. 430.
110
PKLG 1906, s. 174.
111
DUKOSL 1936/37, Nr 3 (87), s. 73.
112
Nazwa ta wystepuje w dokumentach z 1440 roku - Słownik GKP T3, s. 160.
113
Świeżawski ZB, s. 110.
114
Księga grodzka grabowiecka Nr 11, s. 114-116, Kuraszkiewicz, s. 231.
115
Słownik GKP T3, s. 160; Jabłonowski R1, s. 225.
116
Herbst Stanisław, Zachwatowicz Jan, „Twierdza Zamość”, Warszawa 1936, s. 74.
117
Śladkowski Wiesław (1935-), „Gospodarstwo kolonistów niemieckich w południowowschodniej części
Królestwa Polskiego (1815-1864)”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Nauki Filozoficzne i
Humanistyczne, Lublin, 1966, Sectio F, Vol. 18, s. 122, 125.
118
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 215/72.
106
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- Bazyli Dubas119 (-1848-; ur. 1803; żona: Marianna z Wozniaków, córka Józefa i Elżbiety,
ur.1805, zm.14.01.1848 w Horyszowie Polskim),
- Jan Dubas120 (-1863-; ur. 1824; żona: Małgorzata Tyndorf, ur. ok. 1837; córka: Katarzyna, ur.
28.07.1863 w Horyszowie Polskim),
- Piotr Dudendorf (-1847-; ur.ok. 1812),

- Józef Dworzycki121 (-26.12.1849, zm. 26.12.1849; żona: Marianna Piskorz; synowie:
Wincenty, ur. ok. 1819, Franciszek, ur. ok. 1822),
- Wincenty Dworzycki122 (-1859-1862-; ur. 1821; żona: Elżbieta Benter, ur. 1833; dzieci:
Jan, ur. 14.06.1859 w Horyszowie Polskim), Anna123 (ur. 16.01.1862 w Horyszowie
Polskim),
- Mateusz Lejb124 (-1860-1861-; ur. 1822; żona: Elżbieta Krosman, ur. 1820; córka:
Małgorzata, ur. 10.11.1860 w Horyszowie Polskim),
- Maciej Myegier125 (-1859-; ur. 1829; żona: Krystyna Sochacka, ur. 1831; syn: Jan, ur.
27.05.1859 w Horyszowie Polskim),
- Jan Terens126 (-1859-1863-; ur.ok.1839; żona: Elżbieta Tukendorf, ur.ok. 1837; syn:
Jan127, ur. 23.11.1863 w Horyszowie Polskim),
- Adam Thor128 (-1848-; ur. ok. 1808),
- Jakub Thor129 (-1860-; ur. 1822; żona: Małgorzata Zyn, ur. 1829; syn: Grzegorz Adam,
ur. 09.03.1860 w Horyszowie Polskim),
- Michał Thor130 (-1858-; ur. 1837; żona: Małgorzata Szram, ur. 1832; córka: Katarzyna,
ur. 12.08.1858 w Horyszowie Polskim),
- Piotr Thor131 (-1860-1863-; ur. 1815; żona: Katarzyna Skowrońska, ur. 1835; dzieci:
Katarzyna, ur. 02.02.1861 w Horyszowie Polskim; Jan, ur. 29.04.1863 w Horyszowie
Polskim),
- Franciszek Tukendorf132 (-1861-; ur. 1829),
- Piotr Tukendorf133 (-1859-1861-; ur. 1823; żona: Magdalena Presz, ur. 1836; synowie:
Michał, ur. 12.12.1859 w Horyszowie Polskim; Walenty, ur. 02.02.1861 w Horyszowie
Polskim),
- Michał Tukendorf134 (-1860-; ur. 1826; żona: Małgorzata Tyndorf, ur. 1838; syn: Piotr,
ur. 14.04.1860 w Horyszowie Polskim),
- Mikołaj Tukendorf135 (-1859-1861-; ur.ok.1836; żona Małgorzata Sochacka,ur.ok. 1838;
córka: Małgorzata, ur. 05.10.1861 w Horyszowie Polskim),
- Jakub Tukiendorf136 (-1848-; ur.ok.1798),
- Piotr Tyndorf137 (-1863-; ur. 1833; żona: Katarzyna Woźniak, ur.ok.1834; córka:
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 23/9.
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 58/104.
121
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 86/110.
122
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 209/62, 215/72, 371/149, 533/71.
123
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, akt dodatkowy.
124
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 371/149, 402/18.
125
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 209/62.
126
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 209/62; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 78/176.
127
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 79/177.
128
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 33/50.
129
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 294/45.
130
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 144/83.
131
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 294/45, 402/18; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 46/64.
132
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 392/6.
133
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 255/144, 400/16.
134
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 255/144, 307/63.
135
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 255/144, 469/113.
136
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 33/50.
137
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 222/87.
119
120
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Katarzyna, ur. 23.03.1863 w Horyszowie Polskim),
Jan Tyndrof138 (-1863-; ur.ok.1841),
Józef Tyndorf139 (-1860-; ur. 1829),
Mikołaj Tyndorf140 (-1863-; ur. 1839),
Jan Presz141 (-1861-; ur. 1835),
Józef Presz142 (-1861-1863-; ur. 1833; żona: Marianna Tukendorf [Tukiendorf], ur. 1835;
córka: Barbara – ur. 12.01.1861 w Horyszowie Polskim; syn: Józef, ur. 21.02.1863 w
Horyszowie Polskim),
Walenty Presz143 (-1858-1859-; ur. 1832; żona: Magdalena z Tukindorfów; syn: Piotr, ur.
02.08.1859 w Horyszowie Polskim; druga żona?: Magdalena Szmyt, ur. 1843),
Walenty Presz144 (-1863-; ur. 1838; żona: Magdalena Szmyt, ur. 1843; córka: Małgorzata,
ur. 18.12.1863 w Horyszowie Polskim),
Michał Sochacki145 (-1860-; ur. 1840; żona: Małgorzata Szram, ur. 1842; syn: Michał, ur.
20.09.1860 w Horyszowie Polskim; córka: Magdalena, ur. 30.11.1862 w Horyszowie
Polskim),
Piotr Sztyndorf146 (-1860-; ur. 1833),
Jan Szram147 (-1860-; ur. 1837),
Piotr Waindyngor148 (-1847-; ur.ok.1817);
Marianna Weindenger149 (Wayndyngor; ur.ok. 1793; zm. 09.06.1847),
Jan Witrz150 (-1863-; ur. 1839),
Jakub Woźniak151 (-1858-1861-; ur. 1827).
W Horyszowie Polskim mieszkali także:

- arendarz folwarku (Horyszów Polski?) Faustyn Płachecki (-1888-),
- babka odbieralna Prakseda Żarnicka152 (-1864-; ur. ok. 1814),
- ekonom/dzierżawca Konstanty Rydzewski153 (-1867-1868-; ur. ok. 1831; żona: Aniela
Henter, ur. ok. 1843; córki: Kazimiera Helena, ur. 15.03.1867 w Horyszowie Polskim;
Stefania Kamila, ur. 10.08.1868 w Horyszowie Polskim),
- kołodziej Ignacy Liszkowicz154 (-1849-; żona: Marianna Nowolnik -?; córka Agnieszka,
ur. 1846, zm. 02.06.1849 w Horyszowie Polskim),
- kołodziej/stelmach Wojciech Wieczorek (-1884-1899-),
- kołodziej Szymon Sawulski155 (-1897-; ur. ok. 1868),
- kowal Seweryn Drozdowski (-1887-),
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 39/42.
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 294/45.
140
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 34/27.
141
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 392/6.
142
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 392/6; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 34/27.
143
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 144/83, 222/87, 400/16.
144
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 78/176.
145
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 144/83, 222/87; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 17/155.
146
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 307/63.
147
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 353/123.
148
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 7/81.
149
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 7/81.
150
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 34/27.
151
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 144/83, 222/87, 371/149, 402/18.
152
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 136/170.
153
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 325/53, 443/141.
154
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 75/51.
155
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 729/8.
138
139
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kowal Leon Koprowski (-1915-),
kowal Feliks Petlicki (-1894-),
kowal Antoni Milewicz (-1907-),
kowal Michał Metzgier (-1907-),
kucharz dworu horyszowskiego Andrzej Grylewicz (Grilewicz)156 (ur. ok. 1793, zm.
11.03.1848 w Horyszowie Polskim, kawaler),
kucharz Jędrzej Kańczugowski157 (-1851-1852-; żona: Marianna; syn: Karol, zm.
03.05.1851 w Horyszowie Polskim w wieku 14 tygodni; córka: Józefa, zm. 06.06.1852
w Horyszowie Polskim w wieku 12 tygodni),
leśniczy Józef Raszewski158 (-1861-; ur. ok. 1833),
lokaj Stanisław Garczyński159 (-1883-; ur. ok. 1858),
majster mularski Maciej Lewandowski160 (-14.03.1851; ur. ok. 1799; zm. 14.03.1851;
żona: Julianna z Mieszczańczuków),
mielnik Jan Czajka161 (-1886-; ur. ok. 1852; żona: Józefa z Lewandowskich),
mielnik Maciej Czajka162 (-1890-1893-; ur. ok. 1852; żona: Anna Szelążek; rodzina: Jan
Czajka, ur. ok. 1863, mielnik w Udryczach; Wojciech Czajka, ur. ok. 1860, mielnik we
wsi Huszczka),
mielnik Walery Iwanicki (-1891-1895-),
murarz Stanisław Szynkarczuk (-1891-),
rymarz Jan Kuźmiński163 (-1859-, ur. 1837),
siodlarz Józef Adamski164 (-1865-1866-; ur. ok. 1839; żona: Wiktoria z Grelińskich, ur.
ok. 1840; syn: Józef, ur. 07.05.1865 w Horyszowie Polskim),
stolarz Kazimierz Dziekanowski (-1913-),
szewc Józef Janowski (-1832-),
szynkarz Jan Dubas (-1869-),
szynkarz Jan Górski (-1874-),
szynkarz Jakub Klimczuk (-1871-1874-),
tkacz Franciszek Sadło165 (-1867-; ur. ok. 1844; żona: Katarzyna Witrz, ur. ok. 1844;
córka: Katarzyna, ur. 25.11.1867 w Horyszowie Polskim),
tkacz Jakub Szlosser (-1862-).

W 1823 roku dobra Horyszów Polski leżały w powiecie zamojskim i składały się ze wsi
i folwarku tej samej nazwy oraz ze wsi zarobnych Horyszów, Wola Horyszowska166.
W 1827 roku Horyszów Polski miał 84 domy i 614 mieszkańców167.
W 1858 roku dobra Horyszów Polski należały do ordynacji zamojskiej i były planowane
do wydzierżawienia na 23 lata od 1 lipca 1859 roku168. Grunty orne, łąki, pastwiska
obejmowały razem 557 morgów i 200 prętów. Oferty należało składać do Tomorowicza –
rządcy klucza lipskiego (zam. w Żdanowie) lub do Biura Kontroli Zarządu Dóbr Ordynacji
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 33/50.
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 143/68, 187/107.
158
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 690/63.
159
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 175/111.
160
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 135/38.
161
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 277/68.
162
APRG, Księga małżeństw, 1883-1907, k. 109/41; APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 436/17, 586/87.
163
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 208/59.
164
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 197/121, 288/158.
165
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 384/227.
166
Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, Nr 11).
167
Słownik GKP T3, s. 160.
168
GW 1858, Nr 298, s. 4
156
157
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Zamoyskiej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 472169.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie zamojskim, w gminie Zamość oraz należała
do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Wojsławicach170.
W 1881 roku wieś Horyszów Polski (wraz z wsiami Wólką, Kolonią oraz dobrami
Horyszów Polski) leżały w północno-wschodniej części powiatu zamojskiego, w gminie
zamojskiej, należały do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, prawosławnej w Horyszowie
Polskim. Wsie leżały w I okręgu sądowym (Żdanów), w odległości 14 wiorst od Zamościa. We
wsiach mieszkało 1140 mieszkańców, z czego w Horyszowie wraz z Kolonią 332 katolików,
671 prawosławnych i 14 Żydów; w Wólce Horyszowskiej. 6 katolików, 117 prawosławnych.
W Horyszowie było 3 domy/dwory, 78 osad włościańskich. Powierzchnia Horyszowa
Polskiego wynosiła 1478 morgów. We wsi Wólka były 4 domy/dwory, 14 osad. Powierzchnia
Wólki wynosiła 194 morgi. W Kolonii było 20 osad i miała ona powierzchnię 562 morgi.
Budowę szkółki początkowej w Horyszowie Polskim ukończono w końcu roku 1881. Dobra
Horyszów Polski wraz z folwarkami: Jarosławice, Pniówek, Świeżawka, Sławęcin, Stabrów,
Szopinek, Topornica, Wólka i Żdanów miały ogólną powierzchnię 5905 morgów i należały do
Ordynacji Zamojskiej. Gleba dóbr była lekka, urodzajna, popielatka, glinka i czarnoziem171.
Od 1743 roku do 1875 roku w Horyszowie Polskim istniała parafia unicka z filią w
Stabrowie (od 1863). Ordynacja Zamojska w 1856 roku wzniosła dla parafii unickiej (r.g.)
drewnianą cerkiew krytą gontem, którą w 1881 roku wykorzystywali prawosławni172.
W roku 1914 Horyszów Polski leżał w powiecie zamojskim guberni chełmskiej. Do
dekanatu zamojskiego należały wówczas także parafie: Kosobudy, Krasnobród, Krynice,
Lipsko, Łabunie, Monastyrek, Sitaniec, Skierbieszów, Stary Zamość, Suchowola, Wielącza,
Zamość173.
Sołtysem Horyszowa Polskiego był J. Hodacki (-1918-) a Wólki Horyszowskiej K.
Kwiaciarny (-1918-)174.
W 1919 roku do gminy wiejskiej Zamość, z siedzibą w przedmieściu Zamościa zwanym
Nowa Osada należały m.in. następujące miejscowości: Horyszów Polski, Wólka
Horyszowska175.
31 sierpnia 1920 roku dywizja piechoty legionowej, nacierając od strony północnej,
odbiła z rąk rosyjskich Horyszów176.
30 września 1921 roku kolonia Horyszów (bez słowa „Polski”) leżała w gminie Zamość
(Nowa Osada, powiat zamojski) i miała 33 budynki mieszkalne, w których mieszkało 237 osób
(126 mężczyzn, 111 kobiet). 219 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 2
prawosławnego a 16 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej177.
30 września 1921 roku folwark Horyszów Polski leżał w gminie Zamość (Nowa Osada,
powiat zamojski) i miał 3 budynki mieszkalne oraz 2 przeznaczone na cele mieszkalne, w
których mieszkało 140 osób (62 mężczyzn, 78 kobiet). Wszyscy mieszkańcy byli wyznania
rzymskokatolickiego i narodowości polskiej178.
30 września 1921 roku wieś Horyszów Polski leżała w gminie Zamość (Nowa Osada,
powiat zamojski) i miała 148 budynki mieszkalne, w których mieszkało 869 osób (416
169
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mężczyzn, 453 kobiety). 279 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 543
prawosławnego a 47 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej179.
27 września 1928 roku Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Horyszowie Polskim
zorganizowało uliczną kwestę, podczas której zebrano 32,98 zł180.
Wojewódzka Komisja do Walki z Alkoholizmem ustaliła na 1928 rok liczbę koncesji na
sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Nowa Osada na 1 (bez wyszynku) i to w Horyszowie
Polskim181.
8 października 1931 roku wojewoda lubelski ustalił w województwie liczbę punktów
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w szczególności w Horyszowie Polskim (gmina
Nowa Osada z siedzibą w Zamościu) – jeden (liczba mieszkańców 956)182.
14 września 1931 roku Towarzystwo Ochotniczej Staży Pożarnej w Horyszowie Polskim
zorganizowało uliczną kwestę, której czysty dochód wyniósł 58,69 zł183.
W styczniu 1932 roku zorganizowano Uniwersytet Powszechny w Horyszowie Polskim.
Wykłady na uniwersytecie prowadzą miejscowi nauczyciele: Jan Popławski, August Kaźmier
(Kaźmiera), Maria Kaźmier oraz ks. dr Piotr Kwoczyński184.
14 września 1932 roku Koło Młodzieży Wiejskiej w Kolonii Horyszów Polski
zorganizowało uliczną kwestę w Horyszowie Polskim, której czysty dochód wyniósł 31,29
zł185.
27 września 1932 roku Koło Młodzieży Wiejskiej w Horyszowie Polskim zorganizowało
uliczną kwestę, której czysty dochód wyniósł 38,70 zł186.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Horyszów (kolonia), Horyszów Polski (wieś),
Horyszów Polski (folwark) mieli najbliższą stację kolejową w Miączynie a najbliższą linię
autobusową przy trasie Zduńska Wola-Zamość. Poczta była w Zamościu. Sąd grodzki i
okręgowy był w Zamościu. Miejscowości leżały w powiecie zamojskim, w gminie Nowa Osada
oraz należały do parafii rzymskokatolickiej w Horyszowie. Miejscowość Horyszów Polski
(wieś) należała także do parafii prawosławnej w Zamościu187.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku miejscowości Horyszów Polski (wieś), Horyszów
(kolonia), Wólka Horyszowska (wieś) należały odpowiednio do gromad Horyszów Polski,
Horyszów, Wólka Horyszowska gminy Nowa Osada (z siedzibą w Sitnie?) powiatu
zamojskiego. Mieszkańcy byli obsługiwani przez agendę pocztową w Zamościu188.
W 1942 roku w Horyszowie Polskim funkcjonowała poczta, która była czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach 8-13, 15-18 a w soboty 8-13. Na poczcie nie było
publicznej rozmównicy. Były natomiast numery telefoniczne np. Volkspolitischer Einsatz und
Deutsche Schule (Nowa Osada) – nr 2189.
Co najmniej w roku szkolnym 1948/49 funkcjonowała 3-letnia Szkoła Przysposobienia
Rolniczego w Horyszowie Polskim (pow. zamojski)190.
Orzeczeniem starosty powiatu zamojskiego z dnia 21.01.1950 roku na własność Skarbu
Państwa przeszły gospodarstwa rodzin wysiedlonych do ZSRR (zapewne przed 1946), tj. 39
179
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gospodarstw w Wólce Horyszowskiej w gminie Nowa Osada (o łącznej powierzchni 197,10
ha)191.
W latach 1952-1953 miejscowości Horyszów Polski, Horyszów-Nowa Kolonia, Wólka
Horyszowska należały do gminy Nowa Osada (z siedzibą w Sitnie)192.
Właścicielem dóbr Horyszów Polski był m.in.: Stanisław Zamojski (ordynat, -1816-)193.
Dzierżawcą dóbr był m.in. Roman Grodecki (-1942-)194.
Horyszów Polski należy do gminy Sitno (-2013-2018-; pow. zamojski).
Informacje o parafii greckokatolickiej, prawosławnej i rzymskokatolickiej w
Horyszowie Polskim znajdują się w oparcowaniu „Ogólny wykaz księży …”.
Informacje o szkołach w Horyszowie Polskim
Tabela 24 – Podstawowe informacje o szkołach w Horyszowie Polskim

Rodzaj szkoły
gminna szkoła
początkowa
низшя учебныя
заведения м.н.пp.
началънoе
училище (pierwsza
szkoła)
началънoе
училище (druga
szkoła)

4 klasowa

Lata
funkcjonowania
(około)
-1891-195

Informacje o kierownikach, nauczycielach
kierujących, o szkole
Słomiński Michał

1903-1904196
Gabriel Romanowicz (starszy nauczyciel)
Eugenia Mogielnicka (młodszy nauczyciel)
1913-1914197
Paraskiewa Romanowicz

1930-1931

Maria Zdunkiewicz198 (z dniem 01.08.1931
zostaje przeniesiona na własną prośbę do 1
klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w
Sułowcu – pow. zamojski)
Władysław Zdunkiewicz199 (z dniem
01.08.1931 zostaje przeniesiony na własną
prośbę do 1 klasowej Publicznej Szkoły
Powszechnej w Sułowcu)

191
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Rodzaj szkoły

Lata
funkcjonowania
(około)

Informacje o kierownikach, nauczycielach
kierujących, o szkole

1931-1932

Jan Popławski 200 (01.08.1931 został
przeniesiony na własną prośbę z 2 klasowej
Publicznej Szkoły Powszechnej w Hucie Starej
– pow. zamojski; z dniem 01.08.1932 przeniósł
się do Szkoły Powszechnej nr 2 w Parczewie)
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6.8. Horyszów, Horyszów Ruski, Horiszów Ruski201 (kolonia, folwark, wieś)
W 1578 roku Horiszów Ruski leżał w powiecie grabowieckim. Właścicielem
miejscowości był Blasius Horiszowski – Błażej Horyszowski (4¾ łana, 10 zagrodników z
ziemią, 2 zagrodników bez ziemi, 1 szewc, 2 komorników z bydłem, 8 zagrodników
ubogich)202. Płacony był także podatek od popa, zatem istniała w miejscowości cerkiew203.
W 1647 roku Sejm Nadzwyczajny Koronny w Warszawie (02.05.-27.05.1647) w
konstytucji „Komisja od Węgier” wyznaczył m.in. Błażeja Horyszowskiego na komisarza tej
komisji204.
W 1823 roku dobra Horyszów Ruski leżały w powiecie zamojskim i składały się ze wsi
i folwarku tej samej nazwy oraz ze wsi zarobnych Koniuchy, Frankamionka205.
W 1827 roku we wsi były 73 domy i 487 mieszkańców206.
Gmina Horyszów Ruski miała do odebrania z kasy obwodowej 29 złp należności z tytułu
dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z
Austrii w listopadzie 1837 roku207.
W 1845 roku w Horyszowie Ruskim (wówczas gmina Horyszów Ruski?) funkcjonował
wyszynk (lub karczma), który mógł starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego 208.
Na 13/25 maja 1846 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Guberni Lubelskiej ogłosiło
licytację na trzyletnią dzierżawę zaległych w opłatach dóbr Horyszów Ruski w okręgu
hrubieszowski i parafii Grabowiec. Opłata dzierżawna był określona na poziomie od 8086 r.sr.,
ponadto zaległości dóbr wynosiły 1390 r.sr. a kaucja dzierżawna 2000 r.sr.209.
W Horyszowie Ruskim mieszkali m.in. (więcej w GSB):
- bednarz Andrzej Jankowski210 (ur. ok. 1820),
- ceglarz Andrzej Tomaszewski211 (-1896-; ur. ok. 1871; żona: Teofila z Najów),
- ceglarz Franciszek Tomaszewski212 (-08.07.1896; ur. ok. 1821 w Buśnie; zm. 08.07.1896
w Horyszowie Ruskim; żona: Magdalena z Rudzińskich),
200
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- ceglarz Jakub Gębala213 (-1899-; ur. ok. 1847; żona: Paulina Cybulów, zm. 28.04.1899 w
Horyszowie Ruskim).
- ceglarz Marcin Naja214 (-1896-; ur. ok. 1846),
- ceglarz Wojciech Tomaszewski215 (-1896-; ur. ok. 1858),
- dorożkarz Jan Salewski216 (-1890-; żona: Aleksandra; ur. w 1866 w Rachaniach; c.
Józefa, Marianny z Woźniakowskich małżonków Kobzanów; zm. 28.06.1890 w
Horyszowie Ruskim),
- ekonom Antoni Szymański (-1844-),
- ekonom Józef Kobzan (-15.07.1889),
- ekonom Leonard Józef Mysłowski217 (-1855-; ur. ok. 1812; zmarł 13.12.1855 w
Horyszowie Ruskim; żona: Marcjanna Celińska, ur. ok. 1823),
- kolonista Józef Pender218 (Pęder, ur. 1835),
- kowal Aleksander Majewski219 (-1894-; ur. ok. 1848),
- kowal Grzegorz Salewski (-1863-;-1867-1868-),
- kowal Jan Salewski (-1892-),
- kowal Jan Szawracki (-1883-),
- kowal Józef Jan Salewski (-1887-1890-),
- kowal Michał Hubiński220 (-1855-; ur. ok. 1830),
- krawiec Franciszek Raciewicz (-1864-),
- kucharz Feliks Szenaor (-1895-1899-),
- leśniczy Feliks Szymański (-1884-1888-),
- leśniczy lasów horyszowskich Wincenty Obrębski (-10.03.1848),
- leśniczy Jędrzej Bogucki (-1811-),
- leśniczy Walenty Mynarczuk221 (-1899-; ur. ok. 1869),
- majster wyrabiający belki Franciszek Nowakiewicz222 (ur. ok. 1826; żona: Karolina, ur.
ok. 1828, zm. 03.02.1858 w Horyszowie Ruskim),
- majster wyrabiający belki Wilhelm Hert223 (ur. 1832; żona: Emilia Kumeld, ur. 1833;
córka: Augusta, ur. 26.09.1858 w Horyszowie Ruskim),
- mielnik Feliks Błazucki (-1892-),
- oficjalista Leopold Szpotakowski (-1889-),
- propinator Aleksander Trębicki (-1886-),
- sprzedawca w sklepie z winami Jakub Ciucki (-1910-),
- stolarz Antoni Nowaczewski224 (ur. 1822),
- stolarz Piotr Bazylewicz (-1869-),
- szewc Antoni Tryczyński (-1870-),
- szewc Dominik Morylowski225 (-1851-; ur. ok. 1822),
- szynkarz Antoni Kołodziejczuk (-1883-),
- tkacz Jan Kurowski (-18.02.1856),
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- tkacz Kajetan Kurowski (-13.02.1855),
- ….
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii greckokatolickiej w
Horyszowie Ruskim. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w Zamościu. Miejscowość odległa
od Grabowca o 7 wiorst226.
W 1881 dobra Horyszów Ruski składały się z folwarków: Horyszów Ruski, Koniuchy i
Frankamionka, ze wsi Horyszów Ruski, Koniuchy oraz z gorzelni i młyna wodnego.
Powierzchnia dóbr wynosiła 3306 morgów. Folwark Horyszów Ruski miał 1702 morgi
powierzchni i składał się z 593 morgów gruntów ornych i ogrodów, 145 morgów łąk, 7 morgów
stawów i sadzawek, 937 morgów lasów, 20 morgów nieużytków i placów oraz z 3 murowanych
budynków oraz 13 drewnianych budynków.
Folwark Koniuchy miał powierzchni 1118 morgów i składał się z 538 morgów gruntów
ornych i ogrodów, 268 morgów łąk, 7 morgów stawów i sadzawek, 281 morgów lasu, 24
morgów nieużytków i placów oraz z 5 murowanych budynków i 23 drewnianych budynków.
Stosowano płodozmian 9-polowy. Folwark Frankamionka miał 484 morgi powierzchni (wg
źródła 486) i składał się z 364 morgów gruntów ornych i ogrodów, 114 morgów łąk, 6 morgów
nieużytków i placów oraz z 10 drewnianych budynków. Stosowano płodozmian 10 polowy. W
niektórych miejscowościach dóbr były pokłady torfu227.
W 1881 wieś Horyszów Ruski miała 70 osad i grunt wielkości 1092 morgi228.
Właścicielem dóbr Horyszów Ruski był Antoni Omieciński (-1903-1908-)229.
W 1904 roku Horyszów Ruski (им.?) o powierzchni ok. 105 ha i należący do S.
Olityńskiego (brak w GSB), leżał w gminie Miączyn, miał 11 domów i 51 mieszkańców (w
tym 29 rzymskokatolików, 17 prawosławnych i 5 Żydów)230.
W 1904 roku Horyszów Ruski wieś o powierzchni ok. 741 ha leżał w gminie Miączyn,
miał 117 domów i 920 mieszkańców (w tym 49 rzymskokatolików, 871 prawosławnych). We
wsi była cerkiew, gminna szkoła i pomnik ku czci cara Aleksandra II (w związku z
uwłaszczeniem chłopów przez cara, 18.02./02.03.1864)231.
5 marca 1913 roku banda Rycaja napadła na dwór Horyszów Ruski (w tym samym dniu
wcześniej napadła na dwór w Cześnikach), będący w gestii Romana Grodeckiego232.
W 1914 roku Horyszów Ruski leżał w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej233.
30 września 1921 roku folwark Horyszów Ruski leżał w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miał 3 budynki mieszkalne i 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w których
mieszkały 84 osoby (47 mężczyzn, 37 kobiet). 52 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego a 32 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej234.
30 września 1921 roku kolonia Horyszów Ruski leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 2 budynki mieszkalne oraz 8 przeznaczonych na cele mieszkalne, w
których mieszkały 59 osób (31 mężczyzn, 28 kobiet). 50 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego a 9 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej235.
30 września 1921 roku wieś Horyszów Ruski leżała w gminie Miączyn (powiat
226
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hrubieszowski) i miała 102 budynki mieszkalne oraz 12 przeznaczonych na cele mieszkalne, w
których mieszkało 701 osób (360 mężczyzn, 341 kobiet). 168 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego, 495 prawosławnego a 38 mojżeszowego. 669 mieszkańców było
narodowości polskiej, 24 rusińskiej i 8 żydowskiej236.
Szkoła w Horyszowie Ruskim mieściła się w trzech pokojach plebanii kościoła filialnego
w Horyszowie Ruskim parafii Gdeszyn (-1926-1928-)237.
2 stycznia 1929 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie w
Horyszowie Ruskim (gmina Miączyn): Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej238.
W 1931 roku dwór w Horyszowie Ruskim został wpisany do rejestru zabytków kultury i
sztuki (pod poz. 115)239.
9 sierpnia 1931 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Horyszowie Ruskim przeprowadziła
kwestę uliczną, która dała 12,84 zł czystego zysku240.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Horyszów Ruski (wieś, folwark), Horyszów
Ruski I (kolonia), Horyszów Ruski II (kolonia) mieli najbliższą stację kolejową w Miączynie a
najbliższą linię autobusową przy trasie Zamość-Tyszowce. Poczta była w Miączynie. Sąd
grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowości leżały w powiecie
hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należały do parafii rzymskokatolickiej w Gdeszynie
i do parafii prawosławnej w Koniuchach241.
W lipcu 1935 roku w Horyszowie Ruskim spłonął wiatrak należący do Rubacza242.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku wieś, kolonia, folwark Horyszów należały do
gminy Miączyn w powiecie hrubieszowskim243.
Z dniem 1 września 1936 roku w Horyszowie Ruskim zostało utworzone pośrednictwo
pocztowo-telekomunikacyjne połączone z agencją w Miączynie244.
19 listopada 1938 roku Głos Lubelski donosi, że w powiecie hrubieszowskim za
zaległości w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim będzie sprzedanych w drodze licytacji 10
majątków, w tym Horyszów Ruski245.
11 czerwca 1952 roku została uruchomiona w Horyszowie Ruskim agencja pocztowotelekomunikacyjna (czynna w dni powszednie 8-15, niedzielę i święta 9-11)246.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Horyszowie, kadencja 1954-1958, weszli: Bas
Piotr, Berezecki Kazimierz, Bogdanowicz Józef, Hołosyniuk Leokadia, Hyrycz Stanisław,
Kapica Czesław, Kita Maria, Krasowski Tadeusz, Kwiatkowski Stanisław, Mielniczuk
Zbigniew, Pijajko Kazimierz, Pijajko Stanisław, Pióro Godysław, Rubacha Stefania,
Szkodziński Józef, Zapora Stanisław247.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20.11.1957 r. uchwałę w sprawie
ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla Horyszowa
liczbę 15 radnych248.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Horyszowie, kadencja 1958-1961, weszli:
Bogdanowicz Józef, Bondyra Jan, Chomiak Sergiusz, Cisek Henryk, Cisło Aleksander,
236
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Dąbrowski Jan, Galewski Stanisław, Kapica Czesław, Loba Tadeusz, Pijajko Kazimierz,
Pijajko Stanisław, Pióro Godysław, Sawicki Czesław, Szkodziński Józef, Tolicki Stefan249.
31 stycznia 2005 roku Rada Gminy Miączyn odmówiła złożenia wniosku o zmianę
urzędowej nazwy miejscowości Horyszów na Horyszów Ruski. Radni w uzasadnieniu uchwały
wskazali, że w obecnie obowiązującym wykazie urzędowych nazw miejscowości widnieje
nazwa Horyszów i taką od około 20 lat używają mieszkańcy. Natomiast nazwa Horyszów Ruski
widnieje na drogowych tablicach informacyjnych, w wykazie nazw używanych przez Pocztę
Polskę i w Terenowej Bazie Danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego250.
Właścicielami dóbr Horyszów Ruski byli (biogramy w GSB):
-

Kajetan Pruszanowski (-03.10.1810).

Tabela 25 – Podstawowe informacje o szkołach w Horyszowie Ruskim
Rodzaj szkoły
gminna szkoła
początkowa
низшя учебныя
заведения м.н.пp.
началънoе училище
2 klasa samodzielna
началънoе училище
(pierwsza szkoła)
началънoе училище
(druga szkoła)
2 klasowa
1 klasowa
2 klasowa

Lata funkcjonowania
(około)
-1891-251

Informacje o kierownikach,
nauczycielach kierujących, o szkole
Sokalski Jan

1903-1904252
1904-1905253

Martiniec Józef
Zamachin Sergiusz

1913-1914254

Wakat
Wakat

1925-1926
1927-1928
1933-1934

Dwóch nauczycieli, 92 uczniów

Informacje o parafiach w Horyszowie patrz „Ogólny wykaz księży …”.
6.9. Hostynne, Hostinne255 (kolonia, wieś)
2 lutego 1394 roku miejscowość Hostynne weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu256.
W 1578 Hostynne leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem Hostynne i „Lotów”
byli Albert Udrycki, Bartlomeus Udricki – Bartłomiej Udrycki, Mikołaj Udrycki (5 łanów, 6

249

DUWRNL 1958, Nr 4, poz. 24, s. 41.
Uchała Rady Gminy Miączyn XVII/106/05 z 31 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany nazwy miejscowości.
251
PKLG 1892, s. 198.
252
Karta Lûblinskoj Gubernìi s pokazanìem nahodâŝihsâ v nej učebnyh zavedenìj, Lublin, 1904.
253
PKLG 1906, s. 174.
254
Chełmska, s. 211.
255
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 224.
256
Świeżawski ZB, s. 110.
250

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

278

Grabowiec na przestrzeni dziejów

komorników z ziemią, 1 szewc /sutor/, 4 komorników)257.
W 1760 roku Hostynne leżały w województwie bełskim Rzeczypospolitej258.
Gmina Hostynne miała do odebrania z kasy obwodowej 17 złp należności z tytułu
dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z
Austrii w listopadzie 1837 roku259.
W 1852 roku właścicielem lasu, w Hostynnem, o powierzchni 230 dziesięcin 1926 sążni2
(wg miary rosyjskiej), był Kasper Jan Józef Wacław Sufczyński260.
W 1862 roku w parafii było 727 parafian, 33 urodzeń, 9 ślubów, 29 zgonów261.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Hrubieszowie i do parafii greckokatolickiej w
Hostynnem. Sąd pokoju i poczta były w Hrubieszowie262.
W 1904 roku Hostynne o powierzchni ok. 558 ha leżały w gminie Werbkowice, miały
119 domów i 1021 mieszkańców (w tym 1021 prawosławnych). W Hostynnem była cerkiew i
gminna szkoła263.
W 1904 roku Hostynne folwark o powierzchni ok. 845 ha leżały w gminie Werbkowice i
należały do Adama Komorowskiego-Suffczyńskiego, miały 14 domów i 147 mieszkańców (w
tym 38 rzymskokatolików, 100 prawosławnych i 9 Żydów)264.
W roku 1914 Hostynne leżały w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej265.
30 września 1921 roku kolonia Hostynne leżała w gminie Werbkowice (powiat
hrubieszowski) i miała 39 budynków mieszkalnych oraz 15 przeznaczonych na cele
mieszkalne, w których mieszkało 398 osób (207 mężczyzn, 191 kobiet). 380 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego, 15 prawosławnego a 3 mojżeszowego. 397 mieszkańców było
narodowości polskiej i 1 rusińskiej266.
30 września 1921 roku wieś Hostynne leżała w gminie Werbkowice (powiat
hrubieszowski) i miała 60 budynków mieszkalnych oraz 8 przeznaczonych na cele mieszkalne,
w których mieszkało 357 osób (173 mężczyzn, 184 kobiety). 30 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego, 323 prawosławnego a 4 mojżeszowego. 347 mieszkańców było
narodowości polskiej i 10 rusińskiej267.
W Hostynnem działało Koło Młodzieży i Koło Kobiet (-1921-1922-). Ponadto działało
Kółko Rolnicze zrzeszające 43 członków, prezesem kółka był Serafin Miazga. Kółko
wchodziło w skład Związku Kółek Rolniczych Województwa Lubelskiego268.
Hostynne zostało włączone w 1923 roku do nowej rzymskokatolickiej parafii w
Sahryniu269.
10 listopada 1930 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie w
Hostynnem (gmina Werbkowice): Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej270.
W 1931 roku cerkiew z 1778 roku i dwór w Hostynnem został wpisany do rejestru
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zabytków kultury i sztuki (pod poz. 116, 117)271.
11 lutego 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie Kółko
Rolnicze w Hostynnem (gm. Werbkowice)272.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Hostynne (kolonia, wieś) mieli najbliższą stację
kolejową w Werbkowicach a najbliższą linię autobusową przy trasie Chełm-Hrubieszów.
Poczta była w Werbkowicach. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu.
Miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice oraz należała do
parafii rzymskokatolickiej w Werbkowicach i do parafii prawosławnej w Hostynnem273.
W połowie września 1933 roku został powołany Powiatowy Komitet Pożyczki
Narodowej w Hrubieszowie. Pierwszą osoba na terenie powiatu hrubieszowskiego, który
spełnił swój obywatelski obowiązek był rolnik z Hostynnego (gm. Werbkowice) Tomasz
Borzęski (19 września subskrybował 1000 zł)274.
W 1938 roku Międzykomunalny Związek Budowy Szkół wybudował szkołę, w stanie
surowym, w Hostynnem o 10 salach275.
W okresie II wojny światowej w miejscowości funkcjonowała szkoła ukraińska276.
Co najmniej w roku szkolnym 1948/49 funkcjonowała 3-letnia Szkoła Przysposobienia
Rolniczego w Hostynnem (pow. hrubieszowski)277.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Hostynnem, kadencja 1954-1958, weszli:
Chomik Stanisław, Flis Marian, Korga Franciszek, Kozak Stefan, Krzyśko Stefan, Kusiak
Antoni, Marczuk Stanisław, Maroszewski Jan, Mirosław Edward, Musiał Maria, Musor
Tadeusz, Porębska Genowefa, Ryczko Stanisław, Sagan Piotr, Słupski Eugeniusz, Sydoruk
Jan278.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20 listopada 1957 roku uchwałę w
sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla
Hostynnego liczbę 16 radnych279.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Hostynnem, kadencja 1958-1961, weszli:
Antoszczak Aleksander, Czerwonka Michał, Dżaman Marian, Giza Tadeusz, Jasiński
Władysław, Jeruzal Bolesław, Karwan Marcin, Kochmański Ludwik, Laszuk Bazyli, Porebski
Mieczysław, Ryczko Stanisław, Sagan Piotr, Szuwarski Ignacy, Trzak Mieczysław, Zając
Mieczysław, Żyła Leonard280.
Według stanu na 1 stycznia 1965 roku w powiecie hrubieszowskim było 24 gromad, w
tym gromada w Hostynnem281.
Właścicielem dóbr Hostynne byli (zobacz biogramy w GSB):
-

Albert Udrycki, Bartłomiej Udrycki, Mikołaj Udrycki (-1578-),
Jan Suffczyński (-18.08.1812),
Franciszek Suffczyński (-1816-),
Kasper Jan Józef Wacław Suffczyński (-1846-09.06.1883),
Adam Marian Michał Simeon hrabia Komorowski-Suffczyński (-1896-1909-).
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W Hostynnem mieszkali (zobacz biogramy w GSB):
-

dzierżawca Wacław Adamczewski (-1892-1893-),
ekonom Jan Zawadzki (-1868-),
ekonom Józef Sakowicz (-1852-07.04.1860),
gajowy Jan Rycaj (-1867-),
gajowy Jan Skóra282 (-20.11.1861; ur. ok. 1776; zm. 20.11.1861 w Hostynnem)
gorzelniany Roman Więckowski283 (-1858-; żona: Tekla z Krynickich; córka: Ludwika,
zm. 28.11.1858 w Hostynnem, w wieku 2 lat),
kamerdyner Jan Szynklewicz284 (-1859-; ur. ok. 1803; żona: Marianna, córka Wojciecha
i Magdaleny Gawlińskich, zm. 10.12.1859 w Hostynnem),
kamerdyner Marcin Komandowski285 (-1862-; ur. ok.1822),
kołodziej Wojciech Schabecki286 (-1883-; ur. ok. 1816),
kowal Grzegorz Salewski (-1860-),
kowal Michał Szawracki (-1864-1866-),
kowal Józef Bazylewicz (-1865-1884-),
kowal Antoni Pawłowski287 (-1894-; ur. ok. 1866),
kowal Robert Krzyżanowski (-1911-),
kucharz Józef Podhajecki (-1865-1897-),
kucharz Seweryn Jakiminski288 (-1869-; ur. ok. 1839; żona: Helena z Kowalskich, ur.
ok. 1849; syn; Feliks, ur. 06.10.1869 w Hostynnem),
kuchmistrz Michał Gimlewicz (Giemlewicz) (-1848-1859-),
lakiernik Tomasz Czaban (-1899-),
leśniczy, kamerdyner Marcin Raych (-1828-1829-;-1841-1847-),
leśniczy Jan Leszner (-1892-),
leśniczy Antoni Bruss (-1893-),
lokaj Jan Podobiński (-1899-),
mielnik Ludwik Korczyński (-1889-),
mielnik Andrzej Wolański (-1869-),
ogrodnik Feliks Lewandowski (-18.03.1852),
ogrodnik Józef Lewandowski (-1854-17.12.1899),
ogrodnik Jan Malicki (-1893-),
pisarz prowentowy Aleksander Panasiński (-1868-),
pisarz prowentowy Karol Porczyński (-1865-),
radny Eliasz Koterowicz289 (-1858-; ur. ok. 1809),
rymarz Karol Andrzej Radziejowski (-1899-),
siodlarz Walenty Piasecki (-1854-),
stolarz/kołodziej Wincenty Lewandowski (-1894-1899-),
strażnik leśny Michał Tyndorf (-1890-),
szewc Stanisław Mikulski (-1852-1861-),
zastępca wójta gminy Hostynne Jan Szczakowski (-1858-1862),
zastępca wójta gminy Hostynne Władysław Żabicki (-1852-).
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Informacje o parafii greckokatolickiej św. Jerzego Męczennika w Hostynnem – patrz „Ogólny
wyka księży …”
Informacje o parafii prawoslawnej w Hostynnem – patrz „Ogólny wyka księży …”
Informacje o szkołach w miejscowości Hostynne
Tabela 26 – Podstawowe informacje o szkołach w miejscowości Hostynne
Rodzaj szkoły
gminna szkoła początkowa
низшя учебныя заведения
м.н.пp.
началънoе училище
началънoе училище
(dwuklasowa)
началънoе училище
(jednoklasowa)

Lata funkcjonowania Informacje o kierownikach,
(około)
nauczycielach kierujących
290
-1891Wawryn Siemion
1903-1904291
1904-1905292

Kirjuszyn Józef
Samusik Aleksy

1913-1914293
Kusyk (Kuszyk) Łukasz

6.10. Karolin (folwark)
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w
Hrubieszowie294
W 1880 roku folwark leżał w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn, należał do
parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu295. Miejscowość nie została ujęta w spisie urzędowym
miejscowości zamieszczonym w Памятная Книжка Люблинской Губерни на 1872 годъ.
Zobacz także hasło: Gdeszyn.
6.11. Kotlice
2 lutego 1394 roku miejscowość Kotlice weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu296.
W 1578 Kotlice leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem wsi była Dorota
Śleszyńska (Dorothea Slieszińska; 4¾ łana, 6 zagrodników z ziemią, 3 komorników). 1 łan
ziemi był opuszczony297.
Właścicielem dóbr Kotlice był Wincenty Rulikowski (-1816-)298.
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W 1840 roku wieś należała do parafii greckokatolickiej w Dubie299.
Gmina Kotlice była członkiem zwyczajnym (wpłacającym rocznie 6 rs) Towarzystwa
Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (-1880-1889-)300.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie tomaszowskim, w gminie Kotlice oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w miejscowości Dub. Sąd pokoju był
w Hrubieszowie a poczta w Tyszowcach301.
1 stycznia 1892 roku gmina Kotlice liczyła 5832 mieszkańców302.
Właścicielem dóbr Kotlice był Edward Rulikowski (1886-1904)303.
Co najmniej w latach 1911-1912 Jadwiga Rulikowska była członkiem Hrubieszowskiego
Towarzystwa Rolniczego304.
Gmina Kotlice, wchodząca w skład powiatu tomaszowskiego, miała w 1921 roku 18,07
km2 powierzchni305.
1 kwietnia 1930 roku w Kotlicach wybuchł pożar, który strawił 8 nieruchomości z 32
budynkami, za które wypłacono 28348 zł odszkodowania306.
11 marca 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie Kółko
Rolnicze „Społem” w Honiatyczach (gmina Kotlice, pow. tomaszowski)307.
8 października 1931 roku wojewoda lubelski ustalił w województwie liczbę punktów
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w szczególności w Kotlicach (pow.
tomaszowski) – jeden (liczba mieszkańców 1056) oraz w miejscowościach gminy Kotlice: Dub
– jeden (liczba mieszkańców 773), Cześniki – jeden (liczba mieszkańców 924)308.
Na początku 1932 roku zostało zarejestrowane Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w
Kotlicach309.
27 lipca 1935 roku odbyły się wybory w gminie Kotlice dwóch delegatów do
zgromadzenia okręgowego z siedzibą w Zamościu (obejmującego powiaty: zamojski,
biłgorajski, tomaszowski)310.
Po wysiedleniu Polaków i nasiedleniu ludności niemieckiego pochodzenia otworzono w
Kotlicach szkołę niemiecką dla tej ludności jak i dla volksdeutschów311.
28 listopada 1952 roku gmina Kotlice składała się z następujących gromad Bożydar
Kolonia, Cześniki Kolonia, Cześniki (wieś), Dub (wieś), Honiatycze Kolonia, Honiatycze
(wieś), Honiatyczki (Honiatyczki Kolonia i wieś Honiatyczki), Kotlice (wieś Kotlice,
Białowody Kolonia, Kotlice Kolonia, Prawda Kolonia), Marysin (Marysin Kolonia, Zubowice
Kolonia), Niewirków Kolonia (Cześniki Kolonia Nr 1, 2, 3, 4; Majdan Niewirków Kolonia,
Niewirków Kolonia, Niewirków Kolonia Nr 5, Zadworszczyzna, Zadworszczyzna Kolonia),
Niewirków (Jadwisin Kolonia, Majdan Zadworny Kolonia, Niewirków Kolonia, Niewirków,
Ziemia Dworska Kolonia), Perespa Kolonia (Andrzejówka Kolonia, Borowiecka Kolonia Nr 1,
Osada Młynarska Kolonia, Perespa Kolonia), Perespa (wieś), Poddąbrowa (Michałówka
Kolonia, Poddąbrowa Kolonia), Rudka (Rudka Kolonia), Swaryszów (Swaryszów Kolonia),
Tomaszówka (Tomaszówka Kolonia). Miejscowości gminy obsługiwały dwa urzędy pocztowe
299
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w Niewirkowie i Tyszowcach312.
Z dniem 02.10.1953 została uruchomiona w Kotlicach uproszczona agencja pocztowotelekomunikacyjna (8-12 służba okienkowa, 12-15 służba doręczeń; w dni świąteczne 9-11
służba okienkowa)313.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotlicach, kadencja 1954-1958, weszli:
Bajwoluk Jan, Buczak Bronisława, Burak Teresa, Chomiak Szymon, Frańczak Henryka,
Grzesiuk Józef, Jureczko Emilia, Kabała Piotr, Kleszcz Michał, Kuropatnicki Ignacy, Misiuta
Władysław, Niedźwiedź Zygmunt, Polniuk Wincenty, Sierasiński Józef, Sleboda Józef, Steć
Mieczysław, Steć Stanisław, Torbicz Wacław, Wolańczuk Józef, Wójcik Józef, Wójcik
Stanisław314.
Powiatowa Rada Narodowa w Tomaszowie podjęła 21.11.1957 roku uchwałę w sprawie
ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla Kotlic liczbę 20
radnych315.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotlicach, kadencja 1958-1961, weszli:
Bajwoluk Stanisław, Chomiak Michał, Formańczuk Jan, Glen Stanisław, Greluk Benedykt,
Hasiuk Stefan, Kliszcz Michał, Kliszcz Mieczysław, Kowalski Stanisław, Krzysz Bolesław,
Morelewski Franciszek, Nieckarz Stanisław, Osika Bolesław, Polniuk Wincenty, Poniatowski
Józef, Romaniuk Stanisław, Sieradzyński Józef, Wójcik Józef, Wójcik Stanisław, Załoga
Franciszek316.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie podjęło 29 czerwca 1968 roku
uchwałę o zniesieniu gromady Kotlice i włączeniu jej do gromady Niewirków317.
6.12. Kotorów
2 lutego 1394 roku miejscowość Kotorów weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu318.
Kotorów należał do rzymskokatolickiej parafii w Grabowcu (02.02.1394-1870-)319.
W 1904 roku Kotorów o powierzchni ok. 308 ha leżał w gminie Werbkowice, miały 45
domów i 499 mieszkańców (w tym 35 rzymskokatolików, 464 prawosławnych)320.
W Kotorowie mieszkali:
- szewc Wincenty Morylowski (-1867-; więcej GSB),
- kowal Tomasz Kurowski (-1867-; więcej GSB),
- kowal Wiktor Kurowski (-1899-; więcej GSB).
6.13. Koniuchy, Koniuchi (kolonia, stacja kolejowa, wieś)
2 lutego 1394 roku miejscowość Koniuchy weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu321.
W 1578 Koniuchy leżała w powiecie grabowieckim. Właścicielem wsi był Koniuski –
„per advocatum”322 (6½ łana, 3 zagrodników z ziemią, 2 zagrodników bez ziemi, 5 komorników
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z bydłem, 6 komorników ubogich)323.
3 czerwca 1696 roku cerkiew greckokatolicka w Koniuchach należała do dekanatu
zamojskiego w diecezji chełmskiej324.
W 1760 roku w Koniuchach, leżących w województwie bełskim Rzeczypospolitej, była
parafia greckokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy. Parafia należała do dekanatu
zamojskiego diecezji chełmskiej. Parafia była pod patronatem szlacheckim. Cerkiew parafialna
była drewniana325.
W 1790 roku mieszkańcy Grabowca i Góry Grabowiec skarżyli się w magistracie
grabowieckim na poddanych Russanowskiego (właściciela wsi Koniuchy), którzy często kradli
drzewo w miejskim lesie grabowieckim zwanym Czartorią. 15 lutego 1790 roku przyłapano
cztery fury po trzech ludzi na każdej. Na furach było 128 szt. brzeziny i 113 szt. dębiny326.
Koniuchy były obsługiwane, pod względem metrykalnym, przez burmistrza miasta
Grabowca (-1815-)327.
W 1827 roku miejscowość liczyła 62 domy i 470 mieszkańców328.
4 marca 1827 roku przy cerkwi filialnej Świętej Trójcy w Koniuchach (filia cerkwi w
Horyszowie Ruskim, dekanat grabowiecki) powstało bractwo, do którego w 1833 roku należało
dwanaście osób329.
W 1841 roku przeprowadzono remont cerkwi (m.in. podwalin)330.
Według stanu na 8/20 października 1842 roku cerkiew w Koniuchach był filialną parafii
greckokatolickiej w Horyszowie Ruskim (należącej do dekanatu grabowieckiego). Kolatorem
cerkwi był pułkownik wojsk rosyjskich Aleksander Kruzensztern331.
W 1845 roku w Koniuchach (wówczas gmina Horyszów Ruski) funkcjonowały dwa
wyszynki (lub karczmy), które mogły starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego332.
W 1862 roku cerkiew Św. Trójcy w Koniuchach jako filialna parafii Horyszów Ruski
(dekanat grabowiecki), była drewniana. Kolatorem cerkwi był Aleksander Kruzensztern333.
Przy cerkwi był drewniany dom dla plebana (1 pokój). Pleban miał do dyspozycji stodołę334.
W 1871 roku starostą cerkwi w Konichach był Jan Sas335.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii greckokatolickiej w Miączynie.
Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w Zamościu336.
W 1880 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu. We wsi była dla ludności Rusińskiej
cerkiew filialna parafii Horyszów Ruski337.
W 1881 wieś Koniuchy miała 71 osad i grunt wielkości 1141 morgów338.
Jabłonowski R1, s. 225.
Gil Andrzej, „Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII
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325
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W 1904 roku Koniuchy (wieś) o powierzchni ok.751 ha, leżały w gminie Miączyn, miały
21 domów i 122 mieszkańców (w tym 0 rzymskokatolików, 115 prawosławnych i 7 Żydów)339.
W roku 1914 Koniuchy leżały w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej340.
30 września 1921 roku kolonia Koniuchy leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 18 budynków mieszkalnych oraz 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w
których mieszkało 140 osób (75 mężczyzn, 65 kobiet). 53 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego a 87 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej341.
30 września 1921 roku stacja kolejowa Koniuchy leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 1 budynek mieszkalny, w którym mieszkały 3 osoby (2 mężczyzn, 1
kobieta). 1 mieszkaniec był wyznania rzymskokatolickiego a 2 prawosławnego. Wszyscy
mieszkańcy byli narodowości polskiej342.
30 września 1921 roku wieś Koniuchy leżała w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski)
i miała 96 budynki mieszkalne, w których mieszkało 614 osób (297 mężczyzn, 317 kobiet).
156 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 433 prawosławnego a 25
mojżeszowego. 508 mieszkańców było narodowości polskiej, 88 rusińskiej, 17 żydowskiej i 1
innej343.
W 1928 roku (przed wrześniem) w agencji pocztowej w Miączynie uruchomiono centralę
telefoniczną dla wymiany telegramów i rozmów międzymiastowych344.
Mieszkaniec Koniuch szer. rez. Józef Grzegorczyk rozkazem DOK II Nr 2 z dnia
16.01.1929 r. otrzymał prawo do „Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1921”345.
28 lutego 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie Kółko
Rolnicze w Koniuchach (gm. Miączyn)346.
8 października 1931 roku wojewoda lubelski ustalił w województwie liczbę punktów
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w szczególności w Koniuchach (gmina
Miączyn) – jeden (liczba mieszkańców 850)347.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Koniuchy (stacja kolejowa), Koniuchy (wieś,
folwark) mieli najbliższą stację kolejową w Miączynie a najbliższą linię autobusową przy trasie
Zamość-Tyszowce. Poczta była w Koniuchach a telegraf w Miączynie. Sąd grodzki w
Hrubieszowie a okręgowy był w Zamościu. Miejscowości leżały w powiecie hrubieszowskim,
w gminie Miączyn oraz należały do parafii rzymskokatolickiej w Zawalowie oraz do parafii
prawosławnej w Koniuchach348.
W 1942 roku w Koniuchach funkcjonowała poczta, która była czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-13, 15-18 a w soboty 8-13. Na poczcie nie było publicznej
rozmównicy349.
Co najmniej w roku szkolnym 1948/49 funkcjonowała 3-letnia Szkoła Przysposobienia
Rolniczego w Koniuchach (pow. hrubieszowski)350.
Właścicielami dóbr Koniuchy byli (biogramy w GSB):
339
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- Kajetan Pruszanowski (-03.10.1810),
- Aleksander Kruzesztern (-1884-)351,
- Karol Kruzesztern (-1903-1904-)352.
Informcje o parafiach w Koniuchach - (patrz: „Ogólny wykaz księży…)
Informacje o szkołach w Koniuchach
Tabela 27 – Podstawowe informacje o szkołach w Koniuchach
Rodzaj szkoły
gminna szkoła
początkowa
низшя учебныя
заведения м.н.пp.

Lata funkcjonowania
(około)
-1891-353

Informacje o szkole, o nauczycielach
Pietrosiewicz Michał

1903-1904354

началънoе училище
1904-1905355
Chołubowicz (Hołubowicz) Paweł
356
началънoе училище
1913-1914
Rafalska Nadzieja
Szkoła filialna Szkoły
Podstawowej w
-2011
14 uczniów (2010/2011)
Kotlicach
Z dniem 31 sierpnia 2011 roku szkoła została zlikwidowana
Zobacz także hasło: Horyszów Ruski.
6.14. Konopne
2 lutego 1394 roku miejscowość Konopne weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu357.
Wieś należała do rzymskokatolickiej parafii Grabowiec (-1867-)358.
W 1904 roku Konopne o powierzchni ok. 258 ha leżały w gminie Werbkowice, miały 43
domów i 372 mieszkańców (w tym 10 rzymskokatolików, 350 prawosławnych i 12 Żydów)359.
W Konopnem mieszkali m.in.
-

ekonom Józef Heffer (-1858-),
ekonom Aleksander Szczepanowski (-06.12.1837),
lokaj Ignacy Hnatiuk360 (-1867-; ur. ok. 1832; żona: Marianna z Rekwirewiczów, ur.
ok. 1841; córka: Lucyna Józefa, ur. 27.12.1866 w Konopnem),
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mielnik Michał Tkaczyk361 (-1895-; ur. ok. 1856; żona: Wiktoria z Kwoczyńskich),
mielnik Stanisław Cieszakiewicz362 (-1899-; ur. ok. 1877),
rymarz Jan Kaparski363 (-1881-; ur. ok. 1848),

6.15. Kozomyje (wieś)
Wieś należała do rzymskokatolickiej parafii Grabowiec (-1850-1870-)364.
W Kozomyjach mieszkali: babka odbieralna [poród] Rozalia Poniat365 (-1864-), …
6.16. Łaziska
2 lutego 1394 roku miejscowość Łaziska weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu366.
6.17. Łotów (Lutów, Łotów, Łutów) (wieś, folwark)
Wieś była obsługiwana, pod względem metrykalnym, przez burmistrza miasta Grabowca
(-1815-)367.
Wieś należała do rzymskokatolickiej parafii Grabowiec (-1815-1883-)368.
W 1904 roku Łotów o powierzchni ok. 143 ha leżał w gminie Werbkowice, miał 25
domów i 296 mieszkańców (w tym 7 rzymskokatolików, 289 prawosławnych)369.
W 1904 roku Łotów folwark leżał w gminie Werbkowice i należał do Adama
Komorowskiego-Suffczyńskiego, miał 2 domy i 30 mieszkańców (w tym 20
rzymskokatolików, 10 prawosławnych)370.
W Łotowie mieszkali m.in. (więcej patrz GSB):
-

ekonom Aleksander Marcinkowski (-1883-).
kołodziej Jan Pruszyński (-1811-),
stolarz Piotr Bazylewicz (-1867-),
młynarz Andrzej Wolański371 (-1867-; ur. ok. 1821).
Współcześnie miejscowość Łotów należy do gminy Werbkowice (-2015-2016-).

6.18. Malice
2 lutego 1394 roku miejscowość Malice weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu372.

APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 639/22.
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 841/92.
363
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 58/27.
364
APRG, Księga urodzeń, 1847-1862; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871.
365
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 146/203.
366
Świeżawski ZB, s. 110.
367
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2, k. ¾.
368
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 333/79. APRG, Księga urodzeń, 1861-1890, k. 79/110.
369
KAL 1905, s. 62.
370
KAL 1905, s. 62.
371
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 333/79.
372
Świeżawski ZB, s. 110.
361
362
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6.19. Miączyn, Mijaczin373 (wieś, kolonia, stacja kolejowa, folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Miączyn weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu374.
W 1531 roku była to wieś należąca do parafii rzymskokatolickiej Grabowiec w powiecie
Grabowiec. Płacono podatek od 3 łanów ziemi, ¼ łana ziemi należących do wójta
dziedzicznego grabowieckiego oraz od popa i cerkwi375.
W 1578 roku starosta grabowiecki płacił za dobra Miączyn podatek od 10 zagrodników
z rolą, 4 komorników z bydłem, 6 komorników ubogich oraz 2 floreny za popa i ½ łana376.
W 1715 roku Miączyn należał do starostwa grabowieckiego377.
W 1770 roku wieś królewska Miączyn leżała w powiecie grabowieckim, którą władał
Wojciech Węgliński wraz z żoną Marianną z Zakrzewskich (płacił rocznie kwart 1471 złp 11] groszy 6 denarów)378.
W 1772 roku Ludwik Bielski herbu Jelita i jego żona Anna z Ulanickich otrzymali
konsens królewski na wykupienie z rąk Węgleńskich wsi Miączyn w powiecie
grabowieckim379.
Miączyn były obsługiwane, pod względem metrykalnym, przez burmistrza miasta
Grabowca (-1811-)380.
Właścicielem dóbr Miączyn był Franciszek Węgleński (-1816-)381.
W 1833 roku kwaterowali żołnierze 1. Pułku Ułanów (wojsk cesarskorosyjskich księcia
Oranii)382.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 78
domów i 570 mieszkańców. Odległość Miączyna od Hrubieszowa wynosiła 4 wiorsty383.
Gmina Miączyn miała do odebrania z kasy obwodowej 15 złp 18 groszy należności z
tytułu dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających
z Austrii w listopadzie 1837 roku384.
Z ogłoszenia Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni
Lubelskiej z dnia 4/16 kwietnia 1839 roku dowiadujemy się, że właściciele dóbr Miączyn wzięli
101700 zł pożyczki a żądają pożyczek: 33700 zł „odnowionej”, 26900 nowej. Ponadto
wiadomo, że płacili 1695 zł i 1 grosz podatku ofiary (wg stawki 24 grosze)385.
W 1845 roku w Miączynie (wówczas gmina Miączyn) istniały dwa wyszynki/karczmy
mogące starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego386.
W Miączynie mieszkali (więcej informacji w GSB):
Nazwa używana m.in. w - Słownik GKP T15, cz. 2, s. 319.
Świeżawski ZB, s. 110.
375
Słownik GKP T15, cz. 2, s. 319; Jabłonowski R1, s. 250.
376
Słownik GKP T15, cz. 2, s. 319; Jabłonowski R1, s. 224.
377
APL ChKG, [Akta wizytacyjne cerkwi …], sygn. 35/95/0/5/100, k. 6.
378
Sumariusz 1770, s. 42-43.
379
Boniecki, T. 1, s. 235.
380
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2.
381
APL ChKG, sygn. 35/95/0/10/542; APL ChKG, sygn. 35/95/0/14/1167, k. 264; AAL AKGDL, Visitatio
Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202, k. 196-198.
382
APL APGMiączyn, sygn. 35/2069/0/2.4/13, k. 10/23.
383
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 15; Słownik GKP
T5, s. 290.
384
DUWL 1837, Nr 12, s. 173-175.
385
DUGL 1839, Nr 18, s. 220-221
386
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
373
374
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akuszerka Anna Chwajda387 (-1862-; ur. 1812),
akuszerka Paraszka Saluk388 (-1868; ur. ok. 1801),
cieśla Józef Wójcicki (-1870-1872-),
czeladnik kowalski Piotr Mańkowski (-1776-),
ekonom Jan Karasiewicz (-1826-),
ekonom Tomasz Jawin (-1869-),
felczer Szczawiński Feliks Hipolit (-1908-),
gajowy Józef Głąb (-03.08.1838),
gorzelnik Walenty Władyszewski389 (-1853-; ur. ok. 1826),
gorzelniany Feliks Piotrowski390 (-1868-; ur. ok. 1837; żona: Michalina Szybalska, ur.
ok. 1844; syn: Feliks Ferdynand, ur. 30.05.1868 w Miączynie),
kamerdyner Wojciech Szpotakowski (Szpatkowski)391 (-1844-1865-),
kamerdyner Mikołaj Serwański (-1835-),
kowal Antoni Piotrowski392 (-06.08.1858; ur. ok. 1816; syn Dominika i Katarzyny; żona:
Karolina z Marcilewiczów, ur. ok. 1818),
kowal Józef Bazylewicz (-1865-1884-),
kowal Jan Kaliszewski (-1909-),
kowal Michał Szawracki (-1865-),
kowal Stanisław Rękas (Renkas) (-1898-),
kucharz Jan Jurkowski (-1833-),
kucharz Daniel Wojciechowski (-1835-),
kuchmistrz Józef Niedziałkowski (-1853-1869-),
leśniczy Alojzy Iwanowski393 (-1860-; ur. 1824),
leśniczy Tomasz Rycerski (-1869-),
majster kunsztu rymarskiego Augustyn Rędzicki (-1835-10.02.1836),
mielnik Władysław Dymara (-1908-),
murarz Stanisław Rękas (-03.07.1899),
lokaj Aleksander Krulikiewicz394 (-1883-; ur. ok. 1853),
majster kowalski Aleksander Głowacki (-1776-),
mielnik Józef Radosz (-1895-),
młynarz Łukasz Radosz (-1862-1867-),
młynarz Piotr Pawłowski395 (-1863-; ur. ok. 1827),
mularz Wincenty Stoczkowski396 (-1868-; ur. ok. 1838; żona: Katarzyna Gałaszkiewicz,
ur. ok. 1843; syn: Leon, ur. 07.04.1868 w Miączynie),
murarz Szczepan Kamiński397 (-1844-; ur. ok. 1842),
murarz Leon Dybko (-1899-),
ogrodnik Piotr Pawłowski398 (-1867-1883-),

APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 528/63.
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 434/116.
389
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 231/109.
390
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 430/102.
391
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 139/75, 373/152; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 36/34, 176/57;
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 231/109; APL APRG, Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, 1844, sygn.
35/1824/0/2.4/33, k. 16/32.
392
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 586/56.
393
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 373/152.
394
APRG, Księga małżeństw, 1883-1907, k. 10/35.
395
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 36/34.
396
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 422/76.
397
APL APRG, sygn. 35/1824/0/2.4/33, k. 18/35.
398
APRG, Księga małżeństw, 1883-1907, k. 9/33; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 331/74.
387
388
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pisarz propinacji Wincenty Karasiewicz (-1826-),
rymarz Jan Czerwiński (-1851-),
stelmach/kołodziej Michał Zieliński399 (-1890-),
stolarz Jan Ryszkowski [Ryżkowski, Roszkowski] (-1860-1866-),
stolarz Stanisław Bieńkowski (-1848-1849-),
stolarz Wilhelm Schnajder (-1833-),
stolarz Wojciech Gientkowski (Gątkowski)400 (-1850-1859-),
szynkarz Jan Ryszkowski (-1858-; ur. ok. 1828),
szynkarz Michał Emeryk401 (-1850-; ur. ok. 1825),
szynkarz Leon Dybek (-1882-; ur. ok. 1840).

W 1852 roku w Miączynie właścicielem lasu, o powierzchni 482 dziesięcin 1777 sążni2
(wg miary rosyjskiej), był Franciszek Sufczyński402.
W 1862 roku radnymi Miączyna byli m.in. włościanie: Stefan Didiuch (ur.ok.1821),
Aleksander Bąk (ur.ok.1814)403.

Odcisk 33 – Rok 1862, 5 luty. Odcisk pieczęci urzędowej Wójta Gminy Miączyn (ze zbiorów
parafii r.l. Grabowiec; pieczęć był używana co najmniej do 1864 roku).
Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 17 stycznia 1867 roku
o podziale miast i gmin w powiatach w skład powiatu hrubieszowskiego weszła m.in. gmina
wiejska Miączyn404.
W 1867 roku gmina Miączyn miała 19603 morgów powierzchni i 3998 mieszkańców405.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu oraz greckounickiej w Miączynie. Sąd
pokoju był w Grabowcu a poczta w Zamościu406.

APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 453/88.
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 107/94, 620/53.
401
APL APRG, sygn. 35/1824/0/2.4/40, k. 13/167.
402
Połujański Aleksander (1814-1866), „Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa
Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym”, Warszawa, 1854, T. 1, s. 391.
403
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 23/173.
404
DPKP 1868, T. 66, Nr 219, s. 295.
405
Słownik GKP T6, s. 290.
406
SKR T1, s. 379.
399
400
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Odcisk 34 – Rok 1879, 20 lutego. Odcisk pieczęci urzędowej Wójta Gminy Miączyn (ze
zbiorów parafii r.l. Grabowiec).
W 1884 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, w odległości od Hrubieszowa o 30 wiorst.
Miejscowość posiadała: urząd gminy, szkołę początkową, parafialną cerkiew pounicką (z filią
w Zawalowie), gorzelnię (o produkcji wartości 36000 rubli w srebrze), dwa młyny wodne,
wiatrak, cegielnię, pokłady torfu i kamienia wapiennego407.
W 1884 roku gmina Miączyn należała do sądu gminnego okręgu II w Grabowcu i miała
stację pocztową w Zamościu. W skład gminy wchodziły miejscowości: Franciszków,
Frankamionka (folwark), Horyszów Ruski (wieś i folwark), Koniuchy, Konstantynówka,
Miączyn, Ministrówka, Namuły, Rogów, Stanisławka, Świdniki, Zawalów, Żuków408.
W 1884 roku dobra Miączyn składały się z folwarków Miączyn, Ministrówka oraz ze wsi
Miączyn. Powierzchnia dóbr wynosiła 3000 morgów. Folwark Miączyn miał 1488 morgów
powierzchni (1489 – wg Sulimierskiego) i składał się z 868 morgów gruntów ornych i ogrodów,
369 morgów łąk, 223 morgów lasu, 28 morgów nieużytków i placów oraz z 6 murowanych
budynków i 33 drewnianych budynków. Stosowano płodozmian 10-polowy409.
Folwark Ministrówka miał 1511 morgów powierzchni i składał się z 499 morgów
gruntów ornych i ogrodów, 56 morgów łąk, 941 morgów lasu, 15 morgów nieużytków i placów
i z 2 murowanych budynków o 10 drewnianych budynków. Stosowano płodozmian 4polowy410.
W 1884 roku wieś Miączyn liczyła 108 osad i miała 1424 morgi powierzchni411.
W 1886 roku poczta była w Zamościu412.
W 1890 roku gmina Miączyn miała 5334 mieszkańców, z tego 4095 prawosławnych,
1336 katolików i 3 Żydów413.
1 stycznia 1892 roku gmina Miączyn liczyła 5608 mieszkańców414.
W 1899 roku w Miączynie funkcjonowała biblioteka ludowa415.
Franciszek Węgleński był właścicielem dóbr Miączyn (-1903-1904-)416.
W 1904 roku Miączyn (им.?) o powierzchni ok. 1380 ha i należący do A. Węgleńskiego
Słownik GKP T6, s. 290.
Słownik GKP T6, s. 290.
409
Słownik GKP T6, s. 290.
410
Słownik GKP T6, s. 290.
411
Słownik GKP T2, s. 290.
412
PKLG 1887, s. 129.
413
Słownik GKP T15, cz. 2, s. 319.
414
KAL 1893, s. 39.
415
Rozwój. 1900-01-05, No 4, wyd. Wiktor i Tadeusz Czajewscy, Łódź, 05.01.1900, s. 4.
416
Pamiętnik 1904, s. 120; Pamiętnik 1905, s. 118.
407
408
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(brak w GSB), leżał w gminie Miączyn, miał 17 domów i 68 mieszkańców (w tym 39
rzymskokatolików, 14 prawosławnych i 15 Żydów)417.
W 1904 roku Miączyn (wieś) o powierzchni ok. 1003 ha, leżał w gminie Miączyn, miał
146 domów i 1427 mieszkańców (w tym 217 rzymskokatolików, 1209 prawosławnych i 1
innego wyznania). We wsi była cerkiew i gminna szkoła418.
W 1913 roku w gminie Miączyn był 5 spółek spożywczych419.
W 1914 roku w wyniku ostrzału artyleryjskiego wojsk carskich przez wojska austriackowęgierskie spłonął budynek zarządu gminnego w Miączynie wraz z dokumentami420.
W pierwszym półroczu 1918 roku, w wyniku działań Straży Kresowej, która sfinansowała
działalność czterech instruktorów budowlanych (na terenie powiatów: hrubieszowskiego,
zamojskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, biłgorajskiego) powstały spółki budowlane
(jedna powstała w Miączynie) w celu odbudowy zniszczeń wojennych421.
Przedstawicielem gminy Miączyn w sejmiku powiatu hrubieszowskiego (-1918-) był
Michał Wilk (zam. Stanisławka, gm. Miączyn)422.
31 sierpnia 1920 roku dywizja piechoty legionowej, nacierając od strony północnej,
odbiła z rąk rosyjskich Miączyn423.
30 września 1921 roku w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski) było 970 budynków
mieszkalnych, 6537 mieszkańców (w tym 3172 mężczyzn, 3365 kobiet), 1813 koni, 1965 bydła
rogatego, 1691 trzody chlewnej i ani jednej owcy424.
30 września 1921 roku kolonia Miączyn leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 15 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 95 osób (50
mężczyzn, 45 kobiet). 49 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 46
prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej425.
30 września 1921 roku stacja kolejowa Miączyn leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 2 budynki mieszkalne i 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w których
mieszkały 23 osoby (14 mężczyzn, 9 kobiet). Wszyscy mieszkańcy byli wyznania
rzymskokatolickiego i narodowości polskiej426.
30 września 1921 roku wieś Miączyn leżała w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski) i
miała 151 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 1095 osób (521 mężczyzn, 574
kobiet). 428 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 587 prawosławnego, 4 innego
chrześcijańskiego a 76 mojżeszowego. 1059 mieszkańców było narodowości polskiej, 29
rusińskiej, 6 żydowskiej i 1 innej427.
W Miączynie mieścił się Posterunek Policji Państwowej dla wsi i gminy Miączyn (co
najmniej w 1925 roku)428.
Mieszkańcy Miączyna szer. rez. Michał Berman (rozkazem DOK II Nr 8 z dnia
23.02.1929 r.), szer. rez. Stanisław Biedka (rozkazem DOK II Nr 19 z dnia 11.05.1929 r.), st.
szer. rez. Henryk Pilewski, (rozkazem DOK II Nr 30 z dnia 31.08.1929 r.), kapr. rez. Walenty
Żak, szer. rez. Wacław Lisocki (rozkazem DOK II Nr 24 z dnia 19.11.1930 r.), sierż. rez. Jan
417

KAL 1905, s. 94.
KAL 1905, s. 94.
419
GłL 1913, Nr 15, s. 224.
420
Wrzyszcz Andrzej, „Administracja guberni chełmskiej wobec wojny i ewakuacji w latach 1914-1915” w
Rocznik Chełmski, T 2, Chełm, 1996, s. 173.
421
ZLub 1918, Nr 307, s. 2.
422
DzUrzCK_KomHrub 1918, Nr 2, s. 3, 4.
423
Herbst Stanisław, Zachwatowicz Jan, „Twierdza Zamość”, Warszawa 1936, s. 121.
424
Krzywicki Ludwik (1859-1941), „Spis ludności i zwierząt gospodarskich z dnia 30 września 1921 roku; wyniki
tymczasowe”, Warszawa, 1923, s. 28.
425
SMRP 1921 T4, s. 32.
426
SMRP 1921 T4, s. 32.
427
SMRP 1921 T4, s. 32.
428
IWL 1925, s. 60.
418
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Ziemba (rozkazem DOK II Nr 28 z dnia 18.09.1934 r.) otrzymali prawo do „Medalu
Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1921”429.
W 1931 roku pałac w Miączynie został wpisany do rejestru zabytków kultury i sztuki
(pod poz. 140)430.
W 1931 roku w Miączynie była ręczna centrala (z centralną baterią) pracująca w dni
powszechne w godz. 800-1200 i 1500-1800, w dni świąteczne 900-1100 i 1500-1600. W Miączynie
telefony posiadały tylko instytucje: Urząd Gminy w Miączynie (nr telefonu 2), Posterunek
Policji Państwowej w Miączynie (nr 3)431.
8 października 1931 roku wojewoda lubelski ustalił w województwie liczbę punktów
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w szczególności w Miączynie – jeden (liczba
mieszkańców 1620)432.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Miączyn (stacja kolejowa), Miączyn (wieś,
kolonia) mieli najbliższą stację kolejową w Miączynie a najbliższą linię autobusową przy trasie
Zamość-Tyszowce. Poczta była w Miączynie. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w
Zamościu. Miejscowości leżały w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należały
do parafii rzymskokatolickiej w Zawalowie. Miejscowości Miączyn (wieś, kolonia) należały
także do parafii prawosławnej w Koniuchach433.
W 1934 roku w Miączynie istniał Ligi Morskiej i Kolonialnej434.
3 sierpnia 1935 roku odbyły się wybory w gminie Miączyn dwóch delegatów do
zgromadzenia okręgowego z siedzibą w Chełmie (obejmującego powiaty: chełmski,
krasnostawski i hrubieszowski)435.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku gmina Miączyn w powiecie hrubieszowskim
składała się z następujących 14 gromad: Czartoria (Czartoria kolonia, Świdniki kolonia),
Frankamionka (kolonia), Horyszów (wieś, kolonia, folwark, Pniaki kolonia), Koniuchy Wieś
(wieś), Koniuchy Kolonia (kolonia), Miączyn Wieś (wieś), Miączyn Kolonia (kolonia),
Ministrówka (Ministrówka kolonia, Kopanina folwark), Rogów (wieś, kolonia), Piotrówka
folwark), Franciszków (folwark), Stanisławka (wieś), Świdniki (wieś, folwark), Zawalów
(Zawalów wieś, Zawalów Nr 1 kolonia, Zawalów folwark), Zawalów Kolonia (kolonia),
Żuków (wieś, kolonia)436.
W 1942 roku w Miączynie funkcjonowała poczta, która była czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-13, 15-18 a w soboty 8-13. Na poczcie nie było publicznej
rozmównicy437.
W 1952 roku w skład gminy Miączyn wchodziły następujące miejscowości: Czartoria,
Frankamionka, Horyszów Kolonia, Horyszów, Koniuchy Kolonia, Koniuchy, Miączyn
Kolonia, Miączyn, Ministrówka, Rogów, Stanisławka, Świdniki, Zawalów Kolonia, Zawalów,
Żuków438.
28 listopada 1952 roku gmina Miączyn składała się z następujących gromad: Czartoria
(Czartoria, Świdniki Kolonia), Frankamionka (Frankamionka Kolonia), Horyszów Kolonia
429

Bujan, s. 158-162.
LDW 1931, Nr 11, poz. 111, s. 179.
431
Spis abonentów Państwowych o Koncesjonowanych Sieci Telefonicznych w Polsce (z wyjątkiem m. st.
Warszawy) 1931/32 r., Warszawa, s. 378.
432
LDW 1931, Nr 24, poz. 246, s. 496.
433
SKR 1933, s. 1027.
434
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1934, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin, 1935, s. 37.
435
LDW 1935, Nr 16, poz. 130, s. 294.
436
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
437
Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Lublin = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Lublin,
Kraków-Warszawa, 1942.
438
DUWRNL 1952, Nr 14, poz. 94, s. 73.
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(Horyszów Kolonia 2 – Pniaki, Horyszów (Horyszów, Horyszów kolonia, Horyszów Kolonia
1, Koniuchy Kolonia (Koniuchy Kolonia), Koniuchy (wieś Koniuchy), Miączyn Kolonia
(Miączyn Kolonia), Miączyn (Miączyn, Miączyn Stacja Kolejowa), Ministrówka (Kopanina
kolonia, Ministrówka Kolonia), Rogów (Franciszków Kolonia, Piotrówka Kolonia, Rogów
Kolonia, Rogów), Stanisławka (wieś), Świdniki (Świdniki, Świdniki Kolonia, Świdniki
Popówka Kolonia), Zawalów Kolonia (Zawalów Kolonia), Zawalów (Zawalów, Chałupka
Kolonia, Lachmanówka Kolonia, Zaderęgowa Kolonia), Żuków (Dębina Kolonia,
Grabowiecka Kolonia Nr 2, Świdniki Kolonia Nr 1, Żuków). Wszystkie miejscowości
obsługiwała poczta w Miączynie 439.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Miączynie, kadencja 1954-1958, weszli:
Henryk Bratkowski, Józef Serafin, Władysława Szczawińska, Kazimierz Romańczuk, Jan
Dycha, Jan Szczur, Elżbieta Kozłowska, Janina Pastuszek, Franciszek Wasąg, Kazimierz
Borowski, Bogdan Chodak, Stanisław Bartnik Lucjan, Bąk, Antoni Lewko440.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20.11.1957 r. uchwałę w sprawie
ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla Miączyna liczbę
15 radnych441.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Miączynie, kadencja 1958-1961, weszli:
Stanisław Bartnik, Kazimierz Borowski, Henryk Bratkowski, Bogdan Chodak, Jerzy Ciężczyk,
Jan Dycha, Józef Gruszecki, Jan Kapka, Antoni Lewko, Piotr Macioszek, Kazimierz
Romańczuk, Ryszard Szala, Antoni Terenszkiewicz, Franciszek Wasąg442.
Według stanu na 1 stycznia 1965 roku w powiecie hrubieszowskim było 24 gromad, w
tym gromada w Miączynie443.
31 grudnia 2007 roku gmina Miączyn liczyła 6112 mieszkańców a 31 grudnia 2008 roku
6106444.
16 października 2008 roku z udziałem biskupa Wacława Depo odbyła się uroczystość
nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Miączynie.
Tabela 28 – Wykaz wójtów gminy Miączyn
Nazwisko i imię
Męczyński Stanisław
Romaniuk445
Hawryluk446 Mikołaj
Koszuta447 Michał

Okres urzędowania
-1858-1861-1879-18911918-1919, 1925

Inne informacje
Zastępca (więcej w GSB)

Tabela 29 – Wykaz pisarzy/sekretarzy gminy Miączyn
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DUWRNL 1953, Nr 3, poz. 3, s. 34.
DUWRNL 1955, Nr 1, poz. 47, s. 38.
441
DUWRNL 1957, Nr 10, poz. 67, s. 58.
442
DUWRNL 1958, Nr 4, poz. 24, s. 42.
443
DUWRNL 1965, Nr 2-10, poz. 11, s. 5-6.
444
Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa, 2009, s. 101.
445
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871 (dołączony dokument).
446
PKLG 1892, s. 312.
447
AAL LKB, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Miączynie, sygn. 61/IVb/78, k. 4, 12-13; IWL 1925, s.
62.
440

Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie,
względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów.

Grabowiec na przestrzeni dziejów

Nazwisko i imię
Matczuk448 Aleksander
Bodalski449 Stanisław

Okres urzędowania
-1891-1925-
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Inne informacje

Informacje o parafii greckokatolickiej św. Michała Archanioła w Miączynie (patrz: „Ogólny
wykaz księży…)_
Informacje o parafii prawosławnej w Miączynie (patrz: „Ogólny wykaz księży…)_
Informacje o parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Miączynie (patrz: „Ogólny
wykaz księży…)_
Informacje o szkołach w Miączynie
Na terenie gminy Miączyn w kwietniu 1916 roku funkcjonowało 6 szkół ludowych (w
całym powiecie hrubieszowskim było ich 77)450.
W 1918 roku koszt utrzymania szkół w gminie wynosił 27183 korony (w tym 16935,32
zasiłku rządowego i 10247,68 z kasy gminnej – składki podatku). Wysokość podatku szkolnego
w gminie była ustalona na poziomie 2,45 koron z morga451.
W roku szkolnym 1917/18 roku w gminie Miączyn funkcjonowało 8 szkół, w których
uczyło się 505 uczniów (wg stanu na 01.12.1917) i pracowało 9 nauczycieli (wg stanu na
15.03.1918). Z liczby uczniów 490 było katolikami (na 2983 mieszkańców-katolików), 9
prawosławnymi (na 273 mieszkańców-prawosławnych) a 6 Żydami (na 162 mieszkańcówŻydów)452.
W 1923 roku Urząd Wojewódzki w Lublinie wydzierżawił dozorowi szkolnemu w
Miączynie na potrzeby szkolne użytki rolne (4 ha 7058 m2) wraz z budynkami (m.in. popówką)
na okres 01.10.1923-01.10.1929453.
W 1925 roku szkoła zajmowała 1 salę na plebani parafii rzymskokatolickiej w
Miączynie454.
W 1925 roku wieś Miączyn nie posiadała własnego budynku szkolnego455.
W grudniu 1933 roku kierownik Szkoły Powszechnej w Miączynie wpłacił 0,50 zł a
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Miączynie i Spółdzielnia „Promień” w
Miączynie po 2 zł na rzecz Społecznego Komitetu Opieki i Zdrowia i Sekcji Dożywiania i
Organizacji Świetlic w Hrubieszowie456.
W okresie II wojny światowej w Miączynie funkcjonowała szkoła ukraińska457. W tym
czasie tajne nauczanie w Miączynie prowadził Michał Pawłowski458.
Tabela 30 – Podstawowe informacje o szkołach w Miączynie
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PKLG 1892, s. 312.
IWL 1925, s. 62.
450
Sierosławski Zygmunt, „Szkolnictwo lubelskie powiatu hrubieszowskiego”, KPZA 1918, Nr 14, s. 22.
451
Sierosławski Zygmunt, „Szkolnictwo lubelskie powiatu hrubieszowskiego”, KPZA 1918, Nr 14, s. 24.
452
Sierosławski Zygmunt, „Szkolnictwo lubelskie powiatu hrubieszowskiego”, KPZA 1918, Nr 14, s. 24.
453
AAL LKB, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Miączynie, sygn. Rep.61/IVb/78, k. 57.
454
AAL LKB, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Miączynie, sygn. Rep.61/IVb/78, k. 56.
455
AAL LKB, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Miączynie, sygn. Rep.61/IVb/78, k. 58.
456
KN 1934, Nr 1, s. 4.
457
Doroszewski SDS, s. 71.
458
Doroszewski SDS, s. 84.
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Rodzaj szkoły

gminna szkoła
początkowa
началънoе училище
(низшя учебныя
заведения м.н.пp.)
началънoе училище
2 klasowa
4 klasowa

Lata funkcjonowania
(około)

-1891-459

Informacje o kierownikach,
nauczycielach kierujących,
nauczycielach, szkole

Zbykowski Paweł

-1899-1905-

Malewicz Antoni (patrz GSB)

1913-1914460
1916-1917461
1925-1926462
1927-1929
1933-1934

Czerniak Jan
Krasnopolski Julian
Dwóch nauczycieli, 162 uczniów

6.20. Ministrówka (kolonia, folwark)
W 1845 roku na Ministrówce (wówczas gmina Miączyn) istniał wyszynk mogący starać
się o przedłużenie patentu szynkarskiego463.

-

W Ministrówce mieszkali m.in.:
ekonom Jan Zdibicki (-1869-),
ekonom Jan Śliwa (-1900-),
ekonom Piotr Piasecki (-1833-),
stelmach Jan Ziemlewski (-1854-),
Szynkarz Marcin Florkowski (-1833-).

W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Miączynie. Sąd pokoju
był w Grabowcu a poczta w Zamościu464.
W 1884 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu465.
W 1904 roku Ministrówka (folwark) o powierzchni ok. 382 ha i należąca do A.
Węgleńskiego (brak w GSB), leżała w gminie Miączyn, miała 10 domów i 35 mieszkańców (w
tym 23 rzymskokatolików, 12 prawosławnych)466.
30 września 1921 roku kolonia Ministrówka leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 33 budynki mieszkalne, w których mieszkały 254 osoby (116 mężczyzn,
138 kobiet). 84 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 170 prawosławnego.
459

PKLG 1892, s. 199.
Chełmska, s. 214.
461
AAL LKB, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Świdnikach, sygn. Rep.61/IVb/112, k. 10.
462
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia: „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku
szkolnym 1925/26 – stan z dnia 1 grudnia 1925 roku”, Lwów, 1927, s. 153.
463
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
464
SKR T1, s. 362.
465
Słownik GKP T6, s. 447.
466
KAL 1905, s. 93.
460
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Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej467.
W 1933 roku mieszkańcy Ministrówki (kolonii) mieli najbliższą stację kolejową w
Miączynie a najbliższą linię autobusową przy trasie Zamość-Tyszowce. Poczta była w
Miączynie. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Zawalowie i do parafii prawosławnej w Koniuchach468.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku kolonia i folwark Ministrówka należały do gminy
Miączyn w powiecie hrubieszowskim469.
W 2012 roku miejscowość należy do parafii rzymskokatolickiej w Miączynie.
6.21. Moniatycze
2 lutego 1394 roku miejscowość Moniatycze weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu470.
Więcej informacji o parafii i nie tylko patrz „Ogólny wykaz księży …”.
6.22. Peresołowice, Przesułowice471 (wieś i folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Peresołowice weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu472.
W 1578 roku Przesułowice leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem miejscowości
był Georgius Gdesziński (3 ½ łana, 4 zagrodników z ziemią, 12 komorników z bydłem).
Płacony był także podatek od popa, zatem była tutaj cerkiew473.
W 1579 roku Jerzy i Krzysztof synowie Mikołaja Gdeszyńskiego dokonali podziału dóbr
Przesułowice i Łaziska (w powiecie grabowieckim)474.
14 maja 1823 roku Komisja Hipoteczna Województwa Lubelskiego ponownie wezwała,
do uregulowania praw własności zgodnie z art. 148 ustawy o przywilejach i hipotekach, m.in.
dóbr Dobromierzyce z wsią zarobną Peresołowice na 28 czerwca 1823 roku475.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu miała 35
domów i 225 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 2 wiorsty476.
W Peresołowicach mieszkali m.in.:
- gorzelnik Władysław Milewicc (-1855-1869-),
- ekonom Wojciech Janicki (-1859-),
- ekonom Karol Sawicki (-20.03.1855),
- ekonom Wincenty Zmudzki (-1828-),
- kołodziej/stelmach Antoni Majewski (-1892-),
- kowal Konrad Rak477 (-1865-; ur. ok. 1835; żona: Apolonia z Kozłowskich, ur. ok.
1836; córka: Marianna, ur. 15.07.1865 w Peresołowicach),
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SMRP 1921 T4, s. 32.
SKR 1933, s. 1027.
469
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
470
Świeżawski ZB, s. 110.
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Nazwa używana w – Jabłonowski R1, s. 225.
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Świeżawski ZB, s. 110.
473
Jabłonowski R1, s. 225.
474
Boniecki, T. 6, s. 12.
475
DUWL 1823, Nr 20, s. 340.
476
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 82.
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APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 197/122.
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-

kowal Stanisław Ostrowski478 (-1868-; ur. ok. 1844; żona: Apolonia Kozłowska, ur. ok.
1838; syn: Jakub, ur. 26.07.1868 w Peresołowicach),
kowal Franciszek Bandurski (-1891-),
kucharz Michał Dąbrowski (-1837-),
mielnik Ludwik Korczyński (-1882-1884-),
mielnik Stefan Wolański (-1836-),
młynarz Michał Wolański479 (-1868-; ur. ok. 1823),
mularz Andrzej Wielopolski480 (-1855-; ur. ok. 1806; żona: Franciszka, ur. ok. 1796,
córka Jerzego i Leonory z Kotasiewiczów, zmarła 12.11.1855 w Peresołowicach),
ogrodnik Tomasz Gałach481 (-1855-1856; ur. ok. 1820; żona: Marianna z Czerniaków;
córka: Katarzyna, zm. 11.05.1856 w Peresołowicach w wieku 3 tyg.),
piekarz Jan Kamiński482 (w 1855 roku nie żył; żona Rozalia – także nie żyła w 1855
roku),
strażnik Piotr Ilner (-1888-),
strycharz Karol Kamiński483 (-13.05.1855; ur. ok. 1792; syn Jana i Rozalii – piekarzy,
zmarł 13.05.1855 w Peresołowicach; żona: Marianna, ur. ok. 1805),
szewc Bazyli Gołembiowski (-1836-),

27 lipca 1851 roku w Peresołowicach (a także w Dubie, Miączynie, Perespie,
Śniatyczach, Zawalowie, Zaborcach) był grad wielkości gęsiego jajka, który „zniszczył
wszystkie zasiewy i wiele sztuk drobiu pozabijał” .
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mołodiatycze
oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Peresołowicach.
Sąd pokoju był w Grabowcu a poczta w Hrubieszowie484.
W 1904 roku Peresołowice (им.?) o powierzchni ok. 392 ha i należące do M.
Ostrowskiego, leżały w gminie Mołodiatycze, miały 6 domów i 22 mieszkańców (w tym 7
rzymskokatolików, 12 prawosławnych i 3 Żydów)485.
W 1904 roku Peresołowice (wieś) o powierzchni ok. 267 ha, leżały w gminie
Mołodiatycze, miały 58 domów i 454 mieszkańców (w tym 10 rzymskokatolików, 444
prawosławnych). We wsi była cerkiew, gminna szkoła i młyn wiatrowy oraz wodny486.
2 marca 1920 roku Kolonia Peresołowice, decyzją nr 649, została wyłączona z parafii
rzymskokatolickiej Grabowiec i przyłączona do parafii Werbkowice. 13 marca 1922 roku wieś
i kolonia Peresołowice, decyzja nr 904, zostały przyłączone do parafii rzymskokatolickiej
Gdeszyn. 13 kwietnia 1923 roku, decyzja nr 898, została erygowana parafia Sahryń, do której
weszły miejscowości dawnej należące do parafii Werbkowice, a w szczególności Peresołowice.
7 sierpnia 1923 roku, decyzją nr 1961, została przywrócona parafia Werbkowice, do której
Peresołowice zostały włączone487.
Mieszkaniec Peresołowic szer. rez. Stanisław Zając (rozkazem DOK II Nr 24 z dnia
19.11.1930 r.) otrzymał prawo do „Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1921”488.
27 lutego 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenie Kółko
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 438/126.
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 438/126.
480
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 488/508.
481
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 422/242, 529/98.
482
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 445/341.
483
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 445/341.
484
SKR T2, s. 35.
485
KAL 1905, s. 98.
486
KAL 1905, s. 98.
487
AAL AKDL, Akta Kościoła w Gdeszynie, sygn. 61/IVb/21a, k. 43.
488
Bujan, s. 158-161.
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Rolnicze „W jedności siła” w Peresołowicach (gm. Mołodiatycze)489.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Peresołowice (folwark), Peresołowice (wieś,
kolonia) mieli najbliższą stację kolejową w Werbkowicach a najbliższą linię autobusową przy
trasie Chełm-Hrubieszów. Poczta była w Werbkowicach. Sąd grodzki w Hrubieszowie a
okręgowy był w Zamościu. Miejscowości leżały w powiecie hrubieszowskim, w gminie
Mołodiatycze oraz należały do parafii rzymskokatolickiej w Werbkowicach i do parafii
prawosławnej w Hostynnem490.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku miejscowości Peresołowice wieś i kolonia
należały do gromady Peresołowice gminy Mołodiatycze powiatu hrubieszowskiego 491.
Co najmniej w roku szkolnym 1948/49 funkcjonowała 3-letnia Szkoła Przysposobienia
Rolniczego w Peresołowicach (pow. hrubieszowski)492.
W 1952 roku Peresołowice należały do gminy Mołodiatycze493.
28 listopada 1952 roku wieś Dobromierzyce należała do gromady Dobromierzyce gminy
Mołodiatycze. Poczta dla miejscowości była w Mołodiatyczach494.
W 1966 roku Peresołowice należały do parafii rzymskokatolickiej w Gdeszynie495.
Właścicielem dóbr Peresołowice byli m.in.
-

Jan Terlecki496 (-1816-),
Jan Radziejowski497 (-04.05.1847),
Józef Walewski (1857-26.06.1870, patrz GSB),
W. Walewska (-1870-, patrz GSB),
Michał Ostrowski (-1892-1904-; patrz GSB),
Wojciech Łobaczewski498 (-1918-).

Informacje o parafii greckokatolickiej w Peresołowicach - (patrz: „Ogólny wykaz księży…)_
Informacje o parafii prawosławnej w Peresołowicach - (patrz: „Ogólny wykaz księży…)_
Informacje o szkołach w Peresołowicach
Tabela 31 – Podstawowe informacje o szkołach w Peresołowicach
Rodzaj szkoły
началънoе училище

Lata funkcjonowania
(około)
1873

Informacje o kierownikach,
nauczycielach kierujących,
nauczycielach, szkole
Majarowski499 Aleksy

489

LDW 1931, Nr 20, poz. 208, s. 401.
SKR 1933, s. 1259.
491
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 508.
492
LDW 1949, Nr 8, poz. 65, s. 40.
493
DUWRNL 1952, Nr 14, poz. 94, s. 72.
494
DUWRNL, Nr 3, poz. 3, s. 35.
495
Spis DL 1966, s. 115.
496
AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. Rep.60/A/202, k. 196-198.
497
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 5/74.
498
AAL LKB, Akta Kościoła w Gdeszynie, sygn. Rep.61/IVb/21, k. 1.
499
APL ChKG, Akta osobiste. Malczyński Julian, sygn. 35/95/0/12.3/927, k. 21.
490
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Rodzaj szkoły
gminna szkoła
początkowa

Lata funkcjonowania
(około)
-1891-500

низшя учебныя
заведения м.н.пp.

1903-1904501

началънoе училище
началънoе училище

1904-1905502
1913-1914503

Informacje o kierownikach,
nauczycielach kierujących,
nauczycielach, szkole
Szmit Fiodor

Kozakiewicz Feliks
Petkiewicz Helena

6.23. Sałagany (między Rogowem a Świdnikami)
W 1904 roku Sałagany (ус. ?) o powierzchni ok. 32 ha i należące do P. Zająca (brak w
GSB), leżały w gminie Miączyn, miał 1 dom i 5 mieszkańców (w tym 5 prawosławnych). W
miejscowości znajdował się młyn wodny504.
6.24. Stanisławka, Majdan Żukowiecki505 (wieś włościańska)
Właścicielem wsi Stanisławka – jako „Majdanu: Świdnik, wchodzącej w skład majątku
Świdniki, był Stanisław Antoni Batowski (-1816-10.04.1823), Onufry Batowski (10.04.18231834)506.
Stanisławka była obsługiwana, pod względem metrykalnym, przez burmistrza miasta
Grabowca (-1811-1817-)507.
Stanisławka należała do gminy Świdniki (-1817-)508.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 49
domów i 1249 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 3 wiorsty509.
W 1845 roku w Stanisławce (wówczas gmina Miączyn) istniał wyszynk mogący starać
się o przedłużenie patentu szynkarskiego510.
W Stanisławce mieszkali:
- akuszerka Marianna Wilk (-1871-),
- gajowy Stanisław Baran511 (1822-14.01.1848, zmarł w Stanisławce; syn Jana i
Marianny; żona Anna Nowosad),
- gajowy Wojciech Bulicz512 (-1851-; ur. ok. 1801; zm. 26.01.1851 w Stanisławce; żona
500

PKLG 1892, s. 199.
Karta Lûblinskoj Gubernìi s pokazanìem nahodâŝihsâ v nej učebnyh zavedenìj, Lublin, 1904.
502
PKLG 1906, s. 175.
503
Chełmska, s. 214.
504
KAL 1905, s. 94.
505
Nazwa występuje w - SKR T1, s. 389; Spis AOZKP 1909, s. 30.
506
AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. rep.60/A/202, k. 196-198;
GW 1824, Nr 198, s. 2698; APL ChKG, sygn. 35/95/0/14/1167, k. 264; APL ChKG, sygn. 35/95/0/10/518, k. 3742; Tablica na nagrobku; APL ChKG, sygn. 35/95/0/10/517, k. 3-5.
507
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/2; APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/7.
508
APL APRG, sygn. 35/1824/0/1/7.
509
Słownik GKP T11, s. 188; Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
1827, s. 191.
510
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
511
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 23/9.
512
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 125/8.
501
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Marianna, ur. ok. 1791),
karczmarz Mordko Waldmar513 (-1818-; ur. ok. 1789),
klepcarz Adam Kwiatkowski514 (-1865-; ur. ok. 1820),
klepcarz Jan Wagner515 (-1865-; ur. ok. 1839; żona: Karolina z Rudnickich, ur. ok. 1843;
syn: Adam, ur. 17.11.1865 w Stanisławce),
klepcarz Michał Turkot516 (-1865-; ur. ok. 1836; żona: Marianna z Carów, ur. ok. 1847;
córka: Franciszka, ur. 24.11.1865 w Stanisławce),
klepcarz Wojciech Kamiński517 (-1865-; ur. ok. 1825),
kowal Jan Krukowski518 (-1895-; ur. ok.1868),
leśny strażnik Marcin Rybak519 (-1889-; ur. ok. 1847),
szynkarz Antoni Czajka520 (-1861-; ur.ok. 1817; żona: Franciszka Karczmarczuk, ur.
ok. 1831; syn: Jan, ur. 09.11.1861 w Stanisławce),
szynkarz Marcin Kraj521 (-1851-; żona: Jadwiga; córka: Rozalia, zm. 20.02.1851 w
Stanisławce w wieku 4 lat),
szynkarz, majster kunsztu szewskiego Józef Wysocki (-20.08.1836).

W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Miączynie. Sąd pokoju
był w Grabowcu a poczta w Zamościu522.
W 1885 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu oraz do parafii r.gr. w Świdnikach523.
W 1904 roku Stanisławka o powierzchni ok. 242 ha, leżała w gminie Miączyn, miała 58
domów i 499 mieszkańców (w tym 438 rzymskokatolików, 52 prawosławnych i 9 Żydów)524.
30 września 1921 roku wieś Stanisławka leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 69 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 525 osób (254
mężczyzn, 271 kobiet). 510 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 1
prawosławnego a 14 mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej525.
W pierwszym półroczu 1918 roku, w wyniku działań Straży Kresowej, która
sfinansowała działalność czterech instruktorów budowlanych (na terenie powiatów:
hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, biłgorajskiego) powstały
spółki budowlane (jedna powstała w Stanisławce) w celu odbudowy zniszczeń wojennych526.
Co najmniej w roku szkolnym 1929/30 funkcjonowała 2 klasowa Publiczna Szkoła
Powszechna w Stanisławce (gmina Miączyn, powiat hrubieszowski). Nauczycielem tej szkoły
był m.in. Michał Pawłowski (do 31.08.1930, od 01.09.1930 przeniesiony na własną prośbę do
4 klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Wiśniowie w gminie Miączyn)527.
W 1933 roku mieszkańcy Stanisławki (wsi) mieli najbliższą stację kolejową w Miączynie
a najbliższą linię autobusową przy trasie Tyszowce-Zamość. Poczta była w Miączynie. Sąd
APZ APGŚwidniki, sygn. 88/573/5/-/2, k. 11/21.
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 221/194.
515
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 221/194.
516
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 222/198.
517
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 222/198.
518
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 637/13.
519
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 398/112.
520
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 478/131.
521
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 130/24.
522
SKR T1, s. 362.
523
Słownik GKP T11, s. 188.
524
KAL 1905, s. 94.
525
SMRP 1921 T4, s. 32.
526
ZLub 1918, Nr 307, s. 2.
527
DUKOSL 1930, Nr 10, poz. 125, s. 260.
513
514
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grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w Zamościu. Miejscowość leżała w powiecie
hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Horyszowie
Ruskim528.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku wieś Stanisławka należała do gminy Miączyn w
powiecie hrubieszowskim529.
6.25. Świdniki (wieś, kolonia, folwark)
2 lutego 1394 roku miejscowość Świdniki weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu530.
W 1567 roku dóbr Świdniki byli m.in. Szymon Świdnicki, Mikołaj Świdnicki, Jan
Świdnicki531.
W 1578 roku Świdniki leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielami wsi byli:
Laurentius (Laurenty) Worowski (1 łan), Simon (Szymon) Świdnicki (1 łan, 2 komorników),
Nicolaus (Mikołaj) Świdniki (1 łan), Koniuski (1 łan, 1 zagrodnik z ziemią, 1 zagrodnik bez
ziemi), Ewa Świdnicka (7 łanów, 3 zagrodników z ziemią, 7 komorników, 1 karczmę oraz
płaciła podatek za popa – zatem w miejscowości była cerkiew), Winiarski (1/4 łana), Jułowski
(1/4 łana, 1 zagrodnik bez ziemi, 2 komorników), Mościcki (1 łan ziemi; 1 rzemieślnik –
„faber”, zapewne kowal)532.
Pod koniec XVI wieku były to dobra drobnej szlachty z 8 działkami o powierzchni 1/8
włóki. Dobra leżały w województwie bełskim, w powiecie grabowieckim533.
W 1647 roku Sejm Nadzwyczajny Koronny w Warszawie (02.05.-27.05.1647) w
konstytucji „Komisja od Węgier” wyznaczył m.in. Andrzeja Świdnickiego na komisarza tej
komisji534.
Dobra Świdniki należały do wojewody wołyńskiego Michała Potockiego (-10.11.1744)535.
W 1759 roku Świdnikach leżały w województwie bełskim Rzeczypospolitej536.
W 1815 roku do gminy Świdniki (pow. hrubieszowski, departament lubelski) należały
m.in. wsie Świdniki, Żuków, Rogów537.
W 1818 roku do gminy Świdniki (obwód i powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) należały
m.in. wsie Świdniki, Żuków, Rogów, Stanisławka538.
Przed 1821 rokiem właściciel dóbr Świdniki (Stanisław Batowski) założył we wsi
Świdniki szkołę539.
W 1823 roku dobra Świdniki leżały w powiecie hrubieszowskim i składały się ze wsi i
folwarku tej samej nazwy oraz ze wsi zarobnych Rogów, Żuków, Stanisławka540.
W roku 1827 miejscowość liczyła 59 domów i 337 mieszkańców. W miejscowości była
cerkiew niewiadomej erekcji541.
18 września 1825 roku komisarz obwodu hrubieszowskiego ogłosił nazwiska 303 osób
528

SKR 1933, s. 1599.
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
530
Świeżawski ZB, s. 110.
531
Księga grodzka grabowiecka Nr 11, s. 114-116, 460, 461, Kuraszkiewicz, s. 231, 242.
532
Jabłonowski R1, s. 226.
533
Jabłonowski R2, s. 325-326.
534
Prawa, v. 4, s. 105.
535
APL ChKG, sygn. 35/95/0/5/107, k. 231, 232.
536
Kołbuk Witold, „Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1722 roku”, Lublin, 1998, s. 298.
537
APZ APGŚwidniki, sygn. 88/573/5/-/1.
538
APZ APGŚwidniki, sygn. 88/573/5/-/2.
529

539
540
541

Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku (DUWL 1823, Nr 11).
Słownik GKP T11, s. 648.
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zbiegłych popisowych, z tego z gminy Świdniki; Micha Lasowski (lat 20), Jan Kraśnicki (lat
22), Jakub Kraśnicki (lat 24), Iwan Swatek (lat 20), Jan Baran (lat 28), Jakub Parys (lat 20),
Iwan Czerniuk (lat 26), Stefan Gałęza (lat 26)542.
W folwarku Świdniki ekonomem był Franciszek Białkowski543 (-1830-; więcej GSB),
Tomasz Galewicz544 (-26.07.1854, więcej GSB). Rządcą dóbr Świdniki był Adam Ulejski
[Uleyski] (-1851-)545.
Gmina Świdniki miała do odebrania z kasy obwodowej 38 złp 6 groszy należności z tytułu
dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z
Austrii w listopadzie 1837 roku546.
20 marca/1 kwietnia 1844 prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego Guberni Lubelskiej Kajetan Moroziewicz ogłasza licytację trzyletniej dzierżawy
(od 12/24 czerwca 1844 roku do 12/24 czerwca 1847 roku) dóbr ziemskich Świdniki
położonych w „Okręgu i Powiecie Hrubieszowskim Parafii Grabowiec”. Licytacja miała się
odbyć 13/25 maja 1844 roku. Powodem licytacji były zaległości w zapłacie „Raty Grudniowej
1843 roku”. Do licytacji mógł przystąpić dotychczasowy dzierżawca po wpłaceniu zaległości,
kar i kosztów547.
W 1844 roku Świdniki leżały w okręgu i powiecie hrubieszowskim i w parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu548.
Naczelnik Powiatu Hrubieszowskiego ogłosił na dzień 12/24 lipca 1845 roku licytację
„in minus” na entrepryzę wyreperowania ujeżdżalni wojskowej we wsi Świdniki począwszy od
sumy 156 rs i 55 kop549.
W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla wyszynku w Świdnikach – gmina Miączyn – (Buda w
Konstantynówce), przy czym istniał jeszcze jeden wyszynk (lub karczma), która mogła starać
się o przedłużenie patentu szynkarskiego550.
18/30 czerwca 1857 roku dobra Świdniki (leżące w okręgu i powiecie hrubieszowskim
guberni lubelskiej) ze wsią zarobną Rogów wraz z dobrami Żuków, Stanisławka i
Konstantynówka nabył Tadeusz Węgleński od Franciszka Węgleńskiego (drogą kupnasprzedaży za 90000 złp, czyli 135000 rs)551.
W 1861 roku na hipotece dóbr Świdniki były zapisy stanowiące ciężary wieczyste i
służebności, w szczególności: dziedzic dóbr miał obowiązek wybudowania na dobrach
świdnickich budynku szpitala i należytego jego utrzymania (w przypadku zrujnowania
budynku, ponownego wybudowania). W szpitali należało utrzymywać trzech ubogich (płci
męskiej lub żeńskiej) z dóbr Świdniki, Rogów, Żuków, Stanisławka a gdyby takowych nie było
to z następujących miejscowości: Moniatycze, Chyżowice, Drohiczyn, Gliniska, Łuszczów,
Lemieszów. Ubogich należało nakarmić i odziać (stosownymi płaszczami). Były to
postanowienia fundacji Stanisława Antoniego Batowskiego z dnia 12.08.1819 i ponowione w
testamencie z dnia 21.07.1821 a zatwierdzone, 02.09.1823, przez księcia namiestnika
Królestwa Polskiego. Ponadto były zapisy dotyczące wolnego wyrębu lasu przez cerkiew
greckokatolicką w Świdnikach – potwierdzone wyrokiem Trybunału Cywilnego Województwa
Mazowieckiego z dnia 21.01.1828 i wolnego wypasu bydła i koni przez tę cerkiew – na mocy
542

DUWL 1825, Nr 41, s. 466-472.
Informacje Jacka Piotra Białkowskiego.
544
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 293/156.
545
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 148/89.
546
DUWL 1837, Nr 12, s. 173-175.
547
W tym samym czasie licytowano także inne dobra (DUGL 1844, Nr 14, s. 156 i Nr 17, s. 202-203.
548
GW 1844, Nr 108, s. 2.
549
DUGL 1845, Nr 28, s. 469.
550
DUGL 1845, Nr 24, s. 394, 396.
551
APL ChKG, [Dawne dokumenty dotyczące uposażenia cerkwi świdnickiej], sygn. 35/95/0/10/517, k. 6-14.
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wyroku tego samego trybunału z dnia 17.11.1829552.
W Świdnikach mieszkali m.in. (biogramy w GSB):
-

cieśla Wojciech Plaskaczyński (-1871-),
ekonom Ignacy Szczpanowski (-1818-),
ekonom Paweł Kosztowski (-1871-),
karczmarz Abraham Lad (-1818),
kołodziej Piotr Nej (-1882-),
kowal Jan Drozdowski (-1866-1868-),
kowal Jan Doroszewski (-1905-),
kowal Jan Pochylczuk (-1886-),
kowal Wojciech Pajda (-02.03.1886),
kowal Antoni Szymański (-1874-1875-),
kowal Feliks Mazurek (-1879-),
kucharz Maciej Chomicki (-1815-1818-),
kucharz Ludwik Dziadkiewicz (-1890-),
leśnik Michał Świczka (-1907-),
leśniczy Władysław Zbikowski (-1898-),
lokaj Konstanty Szpotakowski (-1886-),
lokaj Tomasz Lewicki (-1815-),
lokaj Paweł Pawlusiński (-1818-),
lokaj Wojciech Orłowski (-1818-),
ogrodnik Franciszek Jędrzejewski (-1855-),
ogrodnik Wincenty Piotrowski (-1868-),
ogrodnik Franciszek Trybalski (-1815-1818-),
stelmach Józef Marcyniuk (-1886-),
stelmach Wojciech Marcyniuk (-1886-1889-),
stelmach Marcelli Staszczuk (-1910-),
stelmach Piotr Żybura (-1890-),
szewc Antoni Krzyszczuk (-1828-),
szynkarz Ignacy Biłosiewicz (-1865-),
szynkarz/szewc Jan Płonecki (-1828-1832-),
szynkarz Szyml Feder (-1818-).

W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Świdnikach. Sąd pokoju
był w Grabowcu a poczta w Zamościu553.
W 1885 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn i
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu oraz do parafii r.g. w Świdnikach554.
W 1885 roku dobra Świdniki składały się z folwarku Świdniki i folwarku Rogów.
Powierzchnia dóbr wynosiła łącznie 2091 morgów. Folwark Świdniki posiadał 608 morgów
gruntów ornych i ogrodów, 131 morgów łąk, 967 morgów lasów, 30 morgów nieużytków. W
folwarku było 5 budynków murowanych i 20 drewnianych. Prowadzono płodozmian 8 polowy.
Las był „nieurządzony”. Folwark Rogów posiadał 241 morgów gruntów ornych i ogrodów, 99
morgów łąk, 14 morgów nieużytków. W folwarku było 9 budynków drewnianych. Prowadzono

APL ChKG, [Dawne dokumenty dotyczące uposażenia cerkwi świdnickiej], sygn. 35/95/0/10/517, k. 6-14.
SKR T2, s. 196.
554
Słownik GKP T11, s. 648.
552
553
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płodozmian 9 polowy555.
W 1885 roku wieś Świdniki liczyła 66 osad i 695 morgów a wieś Rogów 28 osad i 201
morgów556.
W 1885 roku w miejscowości była parafialna cerkiew, szkoła początkowa oraz przytułek
dla starców oraz znajdowały się dwa młyny557.
Nauczycielem Szkoły Elementarnej w Świdnikach był Michał Fedończuk (-1892-1908558
) .
We wsi działa parowa fabryka cykorii „Świdniki-Gloria” należąca do Jana
Węgleńskiego. Fabryka została założona w 1894 roku, zatrudniała 21 robotników i miała
roczny obrót 19000 rubli. Fabryka działa co najmniej do 1909 roku. Fabryka miała kantor w
Warszawie przy ulicy Elektoralnej 32. Reprezentantem fabryki był Wacław Małkowski559.
W 1901 w miejscowości była oprócz fabryki cykorii także fabryka sera560. W 1903 roku
właścicielem dóbr Świdniki był Jan Węgleński561.
W 1904 roku Świdniki (yc.?) o powierzchni ok. 1467 ha i należące do Jana Węgleńskiego,
leżały w gminie Miączyn, miały 14 domów i 45 mieszkańców (w tym 34 rzymskokatolików, 3
prawosławnych i 8 Żydów). W miejscowości był zakład cykorii562.
W 1904 roku Świdniki (wieś) o powierzchni ok. 408 ha, leżały w gminie Miączyn, miały
78 domów i 897 mieszkańców (w tym 227 rzymskokatolików, 670 prawosławnych). W
miejscowości była szkoła gramoty i cerkiew563.

Reprodukcja 2 – Rok 1913. Dworek Węgleńskich w Świdnikach (źródło: „Wieś Ilustrowana”
1913, Nr 4, s. 35).
W okresie I wojny światowej wieś została całkowicie spalona564. Zniknął z horyzontu
także dwór Węgleńskich, który przedstawiono powyżej na reprodukcji.
W latach 1918-1922 wyświęcono na kościoły wiele cerkwi unickich m.in. w Świdnikach,
Grabowcu, Tuczępach565.
30 września 1921 roku folwark Świdniki leżał w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski)
Słownik GKP T11, s. 648.
Słownik GKP T11, s. 648.
557
Słownik GKP T11, s. 648.
558
APZ APPGrabowiec, sygn. 88/666/0/-/33, k. 4/5; APZ APPŚwidniki, sygn. 88/730/0/-/14, k. 28/51; APZ
APPŚwidniki, sygn. 88/730/0/-/27, k. 31/48.
559
Przemysł fabryczny w Królestwie Polskiem: Rok 1910, R. 6, Warszawa, 1909, poz. 2813; Księga adresowa
przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem na rok 1908, R. 4, Warszawa, 1907, poz. 2349.
560
Krynicki K., „Rys geografii Królestwa Polskiego”, Gebethner i Wolff, Kraków, 1902, s. 227.
561
Pamiętnik 1904, s. 120.
562
KAL 1905, s. 94.
563
KAL 1905, s. 94.
564
AAL AKDL, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Świdnikach, sygn. 61/IVb/112, k. 10.
565
AAL AKDL, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Świdnikach, sygn. 61/IVb/112, k. 4.
555
556
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i miał 8 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 128 osób (61 mężczyzn, 67 kobiet).
121 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 7 prawosławnego. Wszyscy
mieszkańcy byli narodowości polskiej566.
30 września 1921 roku kolonia Świdniki leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 9 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 72 osoby (36
mężczyzn, 36 kobiet). Wszyscy mieszkańcy byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości
polskiej567.
30 września 1921 roku wieś Świdniki leżała w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski) i
miała 82 budynki mieszkalne i 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w których mieszkało 457
osób (224 mężczyzn, 233 kobiety). 310 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 140
prawosławnego a 7 mojżeszowego. 438 mieszkańców było narodowości polskiej a 19
rusińskiej568.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Świdniki (kolonia), Świdniki (wieś, folwark)
mieli najbliższą stację kolejową w Miączynie a najbliższą linię autobusową przy trasie ZamośćTyszowce. Poczta była w Miączynie. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w Zamościu.
Miejscowości leżały w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należały do parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii prawosławnej w Bereściu569.
Właścicielami dóbr Świdniki byli m.in.:
-

Batowski Stanisław Antoni (-1814-10.04.1823),
Batowski Onufry (10.04.1823-1842-),
Węgleński570 Jan (-13.07.1835, tj. do śmierci),
Węgleński Franciszek (-30.06.1857),
Węgleński Tadeusz (30.06.1857-),
Szymański571 (właściciel części dóbr, -1871-),
Węgleński572 Jan (-1886-1913),
Węgleńska Maria,
Węgleński573 Ksawery (-1941),
Węgleński574 Piotr i Jan (1943-1945).

W 1864 roku w dziale IV hipoteki dóbr Świdniki był zapisany m.in. Jakub Abdermann
(współwierzyciel sumy 51200 zł, który zmarł prawdopodobnie w 1863 roku)575.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku wieś, kolonia i folwark Świdniki należały do
gminy Miączyn w powiecie hrubieszowskim576.
Co najmniej w roku szkolnym 1948/49 funkcjonowała 2-letnia Średnia Szkoła Rolnicza
w Świdnikach577.
566

SMRP 1921 T4, s. 32.
SMRP 1921 T4, s. 32.
568
SMRP 1921 T4, s. 32.
569
SKR 1933, s. 1706, 1707.
570
Aftanazy T6, s. 231.
571
GW 1871, Nr 15, s. 4.
572
Przemysł fabryczny w Królestwie Polskiem: Rok 1910, R. 6, Warszawa, 1909, poz. 2813; Księga adresowa
przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem na rok 1908, R. 4, Warszawa, 1907, poz. 2349; Księga adresowa
przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem na rok 1906, R. 2, Warszawa, 1906, poz. 2538.
573
Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Lublin = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Lublin,
Kraków-Warszawa, 1942.
574
Aftanazy T6, s. 231.
575
DUGL 1864, Nr 9, s. 92.
576
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
577
LDW 1949, Nr 8, poz. 65, s. 38.
567
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W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Świdnikach, kadencja 1954-1958, weszli:
Berbeć Wacław, Berbeć Włodzimierz, Danyluk Bronisław, Drozd Wiktor, Hnidiuk
Aleksander, Kamińska Feliksa, Kondrat Mieczysław, Kopciewski Wincenty, Liskowacka
Zofia, Osmólski Jan, Pawluk Franciszek, Sztuka Władysław, Nakoneczny Jan, Winnik
Aleksander578.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20.11.1957 r. uchwałę w sprawie
ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla Świdnik liczbę
15 radnych579.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Świdnikach, kadencja 1958-1961, weszli:
Berbeć Jan, Ciepliński Adam, Daniuluk Zbigniew (zapewne Daniluk), Hnidiuk Michał,
Hnidiuk Wacław, Jonak Julian, Kołodziejczuk Władysław, Kopciowski Wincenty, Kowalczuk
Michał, Majkutewicz Stanisław, Niezgoda Teresa, Pawluk Franciszek, Surowiecki Zygmunt,
Śniechowski Leon, Zwoliński Bronisław580.
Ze Świdnik pochodzi Jan Koszuta, który jest od 28.06.2005 r. dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płucnych w Adampolu581.
Według stanu na 25 czerwca 2010 roku parafialny kościół rzymskokatolicki pod
wezwaniem Królowej Korony Polskiej (dawna cerkiew unicka), cmentarz kościelny z
drzewostanem i nagrobkiem Batowskich w granicach ogrodzenia jest wpisany do rejestru
zabytków (nr Z A/392). Do rejestru zabytków wpisany jest także park krajobrazowy (nr Z
A/175)582.
Informacje o parafii greckokatolickiej i prawosławnej w Świdnikach (w oddzielnym
opracowaniu)
Informacje dotyczące parafii rzymskokatolickiej Świdnikach znajdziesz w „Parafia
rzymskokatolicka św. Mikołaja w Grabowcu”.
6.26. Trościanka, Trożcianka583, Trzcianka584 (wieś)
Właścicielem dóbr Trościanka był Józef Grudnicki (-1816-)585.
W 1827 roku we wsi było 16 domów i 133 mieszkańców586.
W 1840 roku miejscowość należała do parafii greckokatolickiej w Tuczępach587.
W 1845 roku na Trościance (wówczas gmina Tuczępy) istniał wyszynk mogący starać
się o przedłużenie patentu szynkarskiego588.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Tuczępach. Sąd pokoju
578

DUWRNL 1955, Nr 1, poz. 47, s. 40.
DUWRNL 1957, Nr 10, poz. 67, s. 58.
580
DUWRNL 1958, Nr 4, poz. 24, s. 44.
581
Biuletyn Informacji Publicznej.
582
Obwieszczenie Nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 25 czerwca
2010 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych „A” województwa
lubelskiego.
583
Nazwa używana w-Obwieszczenie Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego z 21 lutego 1823 roku
(DUWL 1823, Nr 11).
584
Nazwa używana w-Komunikat Komisji Hipotecznej Województwa Lubelskiego, GW 1823, Nr 155, s. 2125.
585
APL ChKG, Akta gruntowe tyczące się cerkwi parafialnych. Dekanat grabowiecki [powiat hrubieszowski].
Parafia Tuczępy, sygn. 35/95/0/10/542; APL ChKG, O diakach, śpiewakach i bractwach, sygn. 35/95/0/14/1167,
k. 264; AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202, k. 196-198.
586
Słownik GKP T12, s. 509.
587
Rzemieniuk USP, s. 225.
588
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
579
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był w Grabowcu a poczta w Wojsławicach589.
W 1884 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu590.
W 1904 roku Trościanka (wieś) o pow. ok. 186 ha leżały w gminie Grabowiec, miały 23
domy i 310 mieszkańców (w tym 238 rzymskokatolików, 72 prawosławnych)591.
1 września 1916 roku rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna w Trościańce.
W 1919 roku Trościanka (gmina Grabowiec) liczyła 289 mieszkańców, w tym 266
rzymskokatolików, 15 prawosławnych, 8 Żydów592.
30 września 1921 roku wieś Trościanka leżała w gminie Grabowiec i miała 38 budynków
mieszkalnych, w których mieszkało 275 osób (133 mężczyzn, 142 kobiety). 213 mieszkańców
było wyznania rzymskokatolickiego, 54 prawosławnego a 8 innego chrześcijańskiego. 247
mieszkańców było narodowości polskiej a 28 rusińskiej593.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 19 km do najbliższej stacji kolejowej w
Miączynie i też 19 km do najbliższej linii autobusowej Chełm – Hrubieszów. Poczta była w
Grabowcu. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Tuczępach i do parafii prawosławnej w Wojsławicach594.
Trościanka leżała w gminie Wojsławice województwa chełmskiego (1975-1998).
Aktualnie należy do gminy Wojsławice powiatu chełmskiego województwa lubelskiego (1998).
Tabela 32 – Podstawowe informacje o szkole powszechnej, podstawowej w Trościance
Rodzaj szkoły
1 klasowa
4 klasowa595 (zapewne był łączone
oddziały np. I+II, III+IV)

Lata
funkcjonowania
(około)
1925-1926
1947-1948

Informacje

Naukę religii prowadził n-l

6.27. Werbkowice, Wierpkowice596 (wieś, folwark, stacja kolejowa, dobra)
W Werbkowicach, w okresie neolitu, występowała malicka kultura nadcisańska597.
2 lutego 1394 roku miejscowość Werbkowice weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu598.
W 1578 Wierpkowice leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem miejscowości byli
Stabrowski i Mirecka (4 łany, 4 zagrodników z ziemią, 1 rzemieślnika i 4 komorników)599.
Właścicielem dóbr Werbkowice (razem z Konopne i Kotorów) był Adam Szydłowski (-

589

SKR T2, s. 227.
Słownik GKP T12, s. 509.
591
KAL 1905, s. 76.
592
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
593
SMRP 1921 T4, s. 30.
594
SKR 1933, s. 1748.
595
Kronika Parafii Św. Anny w Tuczępach, t. 1, s. 17.
596
Nazwa używana w – Jabłonowski R1, s. 225.
597
Zakościelna Anna, „Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny”, Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora, Vol. 35/36, Lublin, 1982, s. 1-3.
598
Świeżawski ZB, s. 110.
599
Jabłonowski R1, s. 225.
590
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1816-)600.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 60
domów i 346 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 1 ¼ wiorsty601.
W Werbkowicach mieszkali:
-

-

„oberszeffer” owczarzy Franciszek Morawicz602 (-1867-; ur. ok. 1812),
ekonom Franciszek Morawicz603 (-1868-),
ekonom Józef Olkiewicz (-1868-1870-),
felczer wolnopraktykujący Franciszek Siennicki (-1868-1891-),
gminny pisarz Leon Lemiński (-1883-1884-),
gorzelnik Bogumił Knoblauch604 (-1849-; ur. ok. 1822),
kasjer ekonomiczny Werbkowic605(-1868-; ur. ok. 1840; żona: Ksawera Rusiłowicz, ur.
ok. 1845; córka: Stanisława, ur. 02.03.1868 w Werbkowicach),
kowal Aleksander Klimski606 (-1847-; ur. ok.1826),
kowal Bazyli Hołodocki [Ołoduch]607 (-1860-1862; ur. ok.1836),
kowal Stanisław Kwietniowski (-1854-; ur. ok. 1826),
kucharz Jan Lewicki608 (-1856-; ur. ok. 1830),
kucharz Michał Gimlewicz (-1843-),
kucharz Roman Krawczuk609 (-1851-; ur. ok. 1795),
lakiernik Daniel Seroczyński610 (-1851-; ur. ok. 1828),
leśniczy Adam Tryl611 (-1853-1858-, ur. ok. 1819; żona: Józefa ze Szczuckich, ur. 1830;
syn: Jan, zm. 14.03.1853 – mając 7 tygodni życia – w Werbkowicach; syn: Jan, ur.
14.08.1858 w Werbkowicach),
mielnik Franciszek Majewski612 (-1892-; ur. ok. 1870),
mularz Jan Burdan613 (-1855-),
mularz Wincenty Morylowski614 (-1855-; żona: Marianna; syn: Michał; zmarł mając 1,5
roku - 28 marca 1855 roku w Werbkowicach),
oberżysta Michał Jaroszyński (-1827-1829-),
ogrodnik Walenty Piekarski615 (-15.04.1858; ur. ok. 1791; syn Kazimierza i Marianny
z Wejnerskich; zm. 15.04.1858 w Werbkowicach; żona: Tekla z Kuczerów),
ogrodnik Józef Próchniewski (Prochenko, Pruchniewski) (-1867-1887-),
ogrodnik Stanisław Mrogowski616 (-19.11.1854; zmarł 19.11.1854 w Werbkowicach),

APL ChKG, Akta gruntowe tyczące się cerkwi parafialnych. Dekanat grabowiecki [powiat hrubieszowski].
Parafia Tuczępy, sygn. 35/95/0/10/542; APL ChKG, O diakach, śpiewakach i bractwach, sygn. 35/95/0/14/1167,
k. 264; AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202, k. 196-198.
601
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 258.
602
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 335/83.
603
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 442/140.
604
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 75/52.
605
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 377/205.
606
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 12/106.
607
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. d_65; APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 10/135.
608
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 512/30.
609
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 137/44.
610
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 137/44.
611
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 210/29, 275/80; APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 146/86.
612
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 529/40.
613
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 427/263.
614
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 427/263.
615
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 580/36.
616
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 338/331.
600
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-

ogrodnik Andrzej Mydlak617 (-1847-; żona Klara),
producent spirytusu Jan Edelman (-11.07.1895),
producent spirytusu Franciszek Meger (-1871-),
rymarz Jan Chrzanowski618 (-1857-; żona: Michalina z Grodnickich; córka: Julia, zm.
30.08.1857 w Werbkowicach, mając 6 tygodni życia),
stelmach Andrzej Kusz619 (-1868-; ur. ok. 1838; żona: Karolina Konstantynowicz, ur.
ok. 1845; syn: Adam, ur. 17.12.1868 w Werbkowicach),
stelmach Stanisław Wróblewski (-1892-1893-),
stolarz Ignacy Dąbrowski (-1892-1893-),
stolarz Michał Wiktor Edelman620 (-1885-; ur. ok. 1852; żona: Marianna ze Stadnickich;
syn: Stanisław, zm. 03.09.1885 w Werbkowicach, mając jeden rok życia),
stolarz Wiktor Kowacki621 (-1897-; ur. ok. 1862),
stolarz Grzegorz Kapryn622 (-1851-1860-; ur. ok.1827),
stolarz Wojciech Wapniarski (-1855-; ur. ok. 1812; syn Józefa i Agnieszki; zmarł
18.08.1855 w Werbkowicach; żona: Ewa, ur. ok. 1808),
stolarz Piotr Pochylczuk (Pochilczuk)623 (-1887-1895-; ur. ok. 1865; żona Wincenta z
Wiśniewskich),
stolarz Stanisław Marczewski624 (-1887-; ur. ok. 1865),
strycharz Jacenty Wasielewski625 (-1854-; ur. ok. 1794, zm. 25.04.1854 w
Werbkowicach; żona: Tekla, zm. 08.05.1854 w Werbkowicach),
szewc Dominik Morylowski626 (-1855-; ur. ok. 1822),
szynkarz Mikołaj Frankiewicz627 (-1856-; ur. ok. 1806; żona Justyna Falarska – po
pierwszym mężu, ur. ok. 1819, zm. 10.02.1856 w Werbkowicach),
szynkarz Mikołaj Frączkowski628 (-1854-; żona: Justyna z Chrzanowskich; syn: Feliks,
zmarł 03.07.1854 w Werbkowicach, w wieku 4 lat),

GminWerbkowice miała do odebrania z kasy obwodowej 19 złp należności z tytułu
dostarczonych składek na utrzymanie żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z
Austrii w listopadzie 1837 roku629.
Dziedziczką dóbr Werbkowice była Maria Szydłowska (-23.05.1843; żona Antoniego;
patrz GSB).
Właścicielem dóbr Werbkowice był Antoni Szydłowski (-1843-1860-; patrz GSB).
Z rozkazu namiestnika Królestwa Polskiego – Aleksandra Nikołajewicza von Lüders, z
dnia 24 listopada 1861 roku rozpoczęto akcję usuwania z krzyży wszelkich rewolucyjnych,
narodowych znaków: orła białego, wieńców, koron cierniowych, kajdan, przełamanego oblicza
zbawiciela. Polecono zachować tylko serca oraz litery JRN. Akcja ta jednak nie przyniosła
oczekiwanych rezultatów630. Emblematy rewolucyjne z krzyży w obrębie kościoła i cmentarzy
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 10/97.
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 560/58
619
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 459/199.
620
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 244/104.
621
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 735/32.
622
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. d_65; APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 126/12.
623
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 318/101, 403/130, 652/76.
624
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 318/101.
625
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 275/80, 279/97.
626
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 427/263.
627
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 512/30.
628
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 291/144.
629
DUWL 1837, Nr 12, s. 173-175.
630
Riabinin LPS, s. 65-66.
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mieli usuwać duchowni a przy drogach sołtysi. Z raportu naczelnika powiatu hrubieszowskiego
z 12 stycznia 1862 roku wynika, że w Werbkowicach zostały te emblematy usunięte631.
Chłopi z terenu gminy Werbkowice zamierzali, w 1868 roku, postawić krzyż na pamiątkę
ocalenia cara Aleksandra II w Paryżu w czerwcu 1867 roku632.
Od 1872 roku w folwarku Werbkowice na obszarze 600 morgów wydobywano torf633.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Werbkowicach.
Sąd pokoju był w Modryńcu a poczta w Hrubieszowie634.
W 1886 roku poczta była także w Hrubieszowie635.
Antoni Szydłowski i Eliza Szydłowska z Werbkowic byli członkami zwyczajnymi
(wpłacającymi rocznie 6 rs) Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (1887-1889-)636.
W 1888 roku Antoni Szydłowski sprzedawał na jarmarku w Warszawie owczą wełnę (o
wadze 94 pudów 19 funtów)637.
W 1889 roku dobra Werbkowice miały powierzchnię 2206 morgów i składały się z
folwarków Werbkowice, Elżbiecin i Teofilówka. Folwark Werbkowice miał 585 morgów
gruntów ornych i ogrodów, 195 morgów łąk, 50 morgów pastwisk, 43 morgi nieużytków oraz
14 murowanych budynków i 30 drewnianych budynków. Folwark Elżbiecin miał 313 morgów
gruntów ornych i ogrodów, 169 morgów łąk, 21 morgów pastwisk, 11 morgów nieużytków
oraz 2 budynki murowane i 8 drewnianych. Folwark Teofilówka miał 174 morgi gruntów
ornych i ogrodów, 139 morgów łąk, 217 morgów lasu (nieurządzonego), 177 morgów pastwisk,
23 morgi nieużytków oraz 3 budynki murowane i 9 drewnianych. W folwarkach stosowano
płodozmian 10-polowy638.
W 1890 gmina Werbkowice miała 6696 mieszkańców, z tego 5758 prawosławnych, 820
katolików i 118 Żydów639.
W 1892 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice,
należała do parafii prawosławnej w Werbkowicach i do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu. Wieś posiadała parafialną cerkiew drewnianą, szkołę początkową i urząd gminy.
Werbkowice leżą nad rzeką Huczwą w odległości 12 wiorst od Hrubieszowa . Gmina należała
do sądu gminnego okręgu IV we wsi Miętkie i miała stację pocztową w Hrubieszowie. Gmina
miała 20037 morgów powierzchni i 6696 mieszkańców (wg źródła 6690), w tym 5758
prawosławnych, 820 rzymskokatolików, 118 Żydów. W skład gminy wchodziły następujące
miejscowości: Alojzów (folwark), Biała (osada), Dąbrowa (osada), Elżbiecin (folwark),
Gozdów, Gołota (osada „karcz.”), Hostynne, Konopne, Kotorów, Leopoldów (folwark), Łotów,
Łysa Góra (folwark), Majdan, Krynki, Malice, Podgórze, Podhoryszów (osada), Strzyżewice,
Terebiń, Terebiniec, Teofilówka (folwark)640.
1 stycznia 1892 roku gmina Werbowice liczyła 6870 mieszkańców641. W 1892 roku w
Werbkowicach była apteka642.
631

Budziarek, s. 371.
Tomczyk Józef (1913-1991), „Narastanie świadomości narodowej w Lubelskiem w latach 1864-1917 w świetle
akt Kancelarii Gubernatora Lubelskiego”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia Vol.
48 (1993), s. 143.
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Słownik GKP T13, s. 217.
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SKR T2, s. 250.
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W 1892 roku na obszarze folwarku Werbkowice działały: gorzelnia, młyn amerykański o
sile 50 koni, młyn zwyczajny, owczarnia. Gospodarstwo rolne było staranne prowadzone643.
W 1892 roku wieś Werbkowice miała 62 os. 796 morgów powierzchni. Wieś Kotorów
48 os. i 606 morgów powierzchni. Wieś Konopne 19 osad i 464 morgi powierzchni644.
W 1899 roku w Werbkowicach funkcjonowała biblioteka ludowa645.
W 1901 roku miejscowość należała do parafii rzymskokatolickiej w Trzeszczanach646.
W 1904 roku Werbkowice o powierzchni ok. 1677 ha leżały w gminie Werbkowice (pow.
hrubieszowski), miały 137 domów i 1015 mieszkańców (w tym 20 rzymskokatolików, 995
prawosławnych)647.
W 1904 roku Werbkowice folwark o powierzchni ok. 1210 ha leżały w gminie
Werbkowice i należały do E. Szydłowskiego, miały 15 domów i 150 mieszkańców (w tym 105
rzymskokatolików, 32 prawosławnych i 13 Żydów)648.
W roku 1914 Werbkowice leżały w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej649.
Na terenie gminy Werbkowice w kwietniu 1916 roku funkcjonowały 2 szkoły ludowe (w
całym powiecie hrubieszowskim było ich 77)650.
W roku szkolnym 1917/18 roku w gminie Werbkowice funkcjonowały 4 szkoły, w
których uczyło się 223 uczniów (wg stanu na 01.12.1917) i pracowało 5 nauczycieli (wg stanu
na 15.03.1918)651. Z liczby uczniów 186 było katolikami (na 1211 mieszkańców-katolików),
15 prawosławnymi (na 187 mieszkańców-prawosławnych) a 20 Żydami (na 395 mieszkańcówŻydów).
Przedstawicielem gminy Werbkowice i Mołodiatycze w sejmiku powiatu
hrubieszowskiego (-1918-) był Władysław Mazurek (zam. Majdan Wielki, gm.
Mołodiatycze)652.
W 1918 roku koszt utrzymania szkół w gminie wynosił 11000 koron (w tym 5500 zasiłku
rządowego i 5500 z kasy gminnej – składki podatku). Wysokość podatku szkolnego w gminie
była ustalona na poziomie 1,12 koron z morga653.
5 września 1920 roku Siemion Budionny podczas generalnego odwrotu swej armii na
wschód został zmuszony do stoczenia dwóch bitew: o Hrubieszów oraz w rejonie
Werbkowic654.
30 września 1921 roku w gminie Werbkowice (pow. hrubieszowski) było 928 budynków
mieszkalnych, 6387 mieszkańców (w tym 3081 mężczyzn, 3306 kobiet), 1507 koni, 1622
sztuki bydła rogatego, 24 owce, 1901 sztuk trzody chlewnej655.
30 września 1921 roku folwark Werbkowice leżał w gminie Werbkowice (powiat
hrubieszowski) i miał 7 budynków mieszkalnych oraz 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w
których mieszkało 117 osób (57 mężczyzn, 60 kobiet). 66 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego, 40 prawosławnego a 11 mojżeszowego. 106 mieszkańców było
narodowości polskiej i 11 żydowskiej656.
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30 września 1921 roku stacja kolejowa Werbkowice leżała w gminie Werbkowice
(powiat hrubieszowski) i miała 6 budynków mieszkalnych oraz 1 przeznaczony na cele
mieszkalne, w których mieszkały 54 osoby (29 mężczyzn, 25 kobiet). 52 mieszkańców było
wyznania rzymskokatolickiego a 2 prawosławnego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości
polskiej657.
30 września 1921 roku wieś Werbkowice leżała w gminie Werbkowice (powiat
hrubieszowski) i miała 77 budynków mieszkalnych oraz 1 przeznaczony na cele mieszkalne, w
których mieszkało 548 osób (267 mężczyzn, 281 kobiet). 149 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego, 326 prawosławnego, 1 innego chrześcijańskiego a 72 mojżeszowego.
456 mieszkańców było narodowości polskiej, 16 rusińskiej, 72 żydowskiej i 4 innej658.
W Werbkowicach mieścił się Posterunek Policji Państwowej dla wsi i gminy
Werbkowice (-1925-)659.
W Werbkowicach była poczta (-1925-; bez telegrafu i telefonu)660.
W 1925 roku przez Werbkowice przechodziła trasa kolei wąskotorowej Uściłóg-Uhnów.
Trasa biegła przez Horodło, Szpikołosy, Hrubieszów, Gozdów, Werbkowice, Turkowice i
Tuczapy661.
W 1928 roku Urząd Gminy Werbkowice zakładał nowe spisy ludności w miejsce
zniszczonych w 1915 roku662.
Wojewoda lubelski, 1 kwietnia 1928 roku, zarejestrował stowarzyszenie Kółko Rolnicze
w Werbkowicach663.
Mieszkańcy Werbkowic: szer. rez. Włodzimierz Jowdiuk (rozkazem DOK II Nr 2 z dnia
16.01.1929 r.), szer. rez. Stanisław Władyga (rozkazem DOK II Nr 2 z dnia 16.01.1929 r.),
kapr. rez. Ignacy Mazur (rozkazem DOK II Nr 8 z dnia 23.02.1929 r.), szer. rez. Józef Gałązka
(rozkazem DOK II Nr 26 z 16.07.1929 r.), kapr. rez. Kazimierz Dec (rozkazem DOK II Nr 32
z 25.09.1929 r.) otrzymali prawo do „Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1921”664.
W 1931 roku pałac w Werbkowicach został wpisany do rejestru zabytków kultury i sztuki
(pod poz. 165)665.
11 lutego 1931 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenia: Kółko
Rolnicze w Werbkowicach, Kółko Ronicze „Nadzieja” w miejscowości Łysa-Góra (gm.
Werbkowice)666.
8 października 1931 roku wojewoda lubelski ustalił w województwie liczbę punktów
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w szczególności w Werbkowicach – jeden
(liczba mieszkańców 859) i w Podhorcach (gmina Werbkowice) – jeden (liczba mieszkańców
852)667.
W 1933 roku mieszkańcy Werbkowic (wieś, folwark) mieli najbliższą stację kolejową w
Werbkowicach a najbliższą linię autobusową przy trasie Chełm-Hrubieszów. Poczta była w
Werbkowicach. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w Zamościu. Miejscowość leżała
w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice oraz należała do parafii
rzymskokatolickiej w Werbkowicach i do parafii prawosławnej w Hostynnem668.
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W 1933 roku w Werbkowicach istniał oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej669.
Na 24 stycznia 1934 roku została ogłoszona przez komornika Sądu Grodzkiego w
Hrubieszowie I-rewiru licytacja (a następnie na 07.02.1934, 05.03.1934) sześciu stert pszenicy
o wartości 2400 zł należących do Teresy Rulikowskiej670.
Na 11 października 1934 roku została ogłoszona przez komornika Sądu Grodzkiego w
Hrubieszowie II-rewiru licytacja należących do Teresy Rulikowskiej dwóch stert pszenicy o
wartości 1900 zł a na 17 października dwóch stert żyta o wartości 2400 zł ponadto na 3 stycznia
1935 roku dziesięciu krów o wartości 1500 zł671.
3 sierpnia 1935 roku odbyły się wybory w gminie Werbkowice dwóch delegatów do
zgromadzenia okręgowego z siedzibą w Chełmie (obejmującego powiaty: chełmski,
krasnostawski i hrubieszowski)672.
Wojewódzka komisja ds. upaństwawiania przedsiębiorstw w Lublinie w wykazie z dnia
1 listopada 1946 umieściła tartak w Werbkowicach (poniemiecki), który przeszedł na Skarb
Państwa na podstawie art. 2 ust. 1 lit. A ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność
Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (DzU 1946, Nr 3, poz. 17)673.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku gmina Werbkowice w powiecie hrubieszowskim
składała się z następujących 15 gromad: Gozdów Wieś, Gozdów Kolonia, Hostynne Kolonia,
Hostynne Wieś, Konopne, Kotorów, Łotów, Łysa Góra, Malice, Podhorce, Strzyżowiec,
Terebiń Wieś, Terebiń Kolonia, Werbkowice, Wilków674.
Orzeczeniem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie z dnia
25.08.1950 roku na własność Skarbu Państwa przeszło, z dniem 20.11.1944 roku, 113
gospodarstw rolnych z zabudowaniami w Werbkowicach będące własnością rodzin
przesiedlonych do ZSRR (o łącznej powierzchni 282,48 ha)675.
W 1952 roku w skład gminy Werbkowice wchodziły następujące miejscowości: Alojzów,
Gozdów, Hostynne Kolonia, Hostynne, Konopne, Kotorów, Łotów, Łysa Góra, Malice,
Podhorce, Strzyżów, Terebiń Kolonia, Terebiń, Werbkowice, Wilków676.
28 listopada 1952 roku gmina Werbkowice składała się z 15 gromad: Alojzów (Alojzów
Kolonia, Gozdów Kolonia), Gozdów (wieś), Hostynne Kolonia (Hostynne Kolonia), Hostynne
(Hostynne, Hostynne Popówka Kolonia), Konopne (Konopne, Teofilówka Kolonia), Kotorów
(Kotorów, Krynki Kolonia), Łotów (wieś), Łysa Góra (Dąbrówka Kolonia, Łysa Góra Kolonia,
Strzyżowiec Kolonia), Malice (Malice, Malice Kolonia, Koniuchy Kolonia), Podhorce
(Leopoldów, Lepoldów Majątek PGR, Podhorce Majątek PGR, Podhorce, Wygoda Kolonia),
Strzyżowiec (wieś), Terebiń (Terebiń, Terebiń Kolonia, Kamień Kolonia, Polanki Kolonia,
Romanówka Kolonia), Terebiniec (Terebiniec Kolonia), Werbkowice (Werbkowice,
Werbkowice Tartak, Werbkowice Majątek Instytutu UNG, Werbkowice Stacja PKP), Wilków
(wieś). Wszystkie miejscowości obsługiwała poczta w Werbkowicach677.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Werbkowicach, kadencja 1954-1958, weszli:
Chomski Józef, Hołubik Bronisław, Juszczyk Szczepan, Kasperowska Łucja, Kawarski
Stanisław, Komyluk Józef, Kudyk Stanisław, Kurowski Jan, Lipko Franciszek, Makolągwa
Jan, Malicki Franciszek, Michałowska Janina, Misiarz Stefan, Pochylczuk Jan, Rafalski
Edward, Ryszkiewicz Tadeusz, Sędłak Winicjusz, Skowrońska Stefania, Słowikowski Erwin,
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za Rok 1933, Okręg Lubelski Ligi
Morskiej i Kolonialnej, Lublin, 1934, s. 44, 74.
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Stanisławaczuk Wiktor, Weremczuk Władysław, Witer Michał678.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20 listopada 1957 roku uchwałę w
sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla
Werbkowic liczbę 27 radnych679.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Werbkowicach, kadencja 1958-1961, weszli:
Pacek Bolesław, Ryszkiewicz Mieczysław, Sendłak Winicjusz, Śpiewak Marian, Marciniak
Longin, Kowalczuk Aleksy, Hanulak Feliks, Jagier Jan, Maliszewski Władysław, Dembkowski
Michał, Wesołowski Jan, Janczarek Stefan, Terebus Józef, Hawera Bolesław, Lasocha Edward,
Kawarski Stanisław, Pawliczuk Józef, Rafalski Edward, Daniluk Michał, Steć Józef, Czapliński
Piotr, Malicka Kazimiera, Grela Stanisław, Żyła Władysław,Lukasiuk Józef, Weremczuk
Stanisław, Kwaśniewski Bolesław680.
Według stanu na 1 stycznia 1965 roku w powiecie hrubieszowskim było 24 gromad, w
tym gromada w Werbkowicach681.
31 grudnia 2007 roku gmina Werbkowice liczyła 9993 mieszkańców a 31 grudnia 2008
roku 9976682.
Tabela 33 – Wykaz wójtów gminy Werbkowice
Nazwisko i imię
Panasiuk683 Mikołaj
Gnasiuk684 Józef

Okres urzędowania

Inne informacje

-1891-1925-

Tabela 34 – Wykaz pisarzy/sekretarzy gminy Werbkowice
Nazwisko i imię
Kowalczuk685 Mikołaj
Gałczyński686 Paweł

Okres urzędowania
-1891-1925-

Inne informacje

Informacje o parafii greckokatolickiej w Werbkowicach - (patrz: „Ogólny wykaz księży…)_
Informacje o parafii prawosławnej w Werbkowicach - (patrz: „Ogólny wykaz księży…)_
Informacje o parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła i Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Werbkowicach - (patrz: „Ogólny wykaz księży…)_
Informacje o szkołach w Werbkowicach

678

DUWRNL 1955, Nr 1, poz. 47, s. 38.
DUWRNL 1957, Nr 10, poz. 67, s. 58.
680
DUWRNL 1958, Nr 4, poz. 24, s. 44.
681
DUWRNL 1965, Nr 2-10, poz. 11, s. 5-6.
682
Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa, 2009, s. 101.
683
PKLG 1892, s. 312.
684
IWL 1925, s. 62.
685
PKLG 1892, s. 312.
686
IWL 1925, s. 62.
679
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W grudniu 1933 roku grono nauczycielskie szkoły w Werbkowicach wpłaciło 3,50 zł
na rzecz Społecznego Komitetu Opieki i Zdrowia i Sekcji Dożywiania i Organizacji Świetlic w
Hrubieszowie687.
Tabela 35 – Podstawowe informacje o szkołach w Werbkowicach

Rodzaj szkoły
szkoła elementarna
gminna szkoła
początkowa
низшя учебныя
заведения м.н.пp.
началънoе училище,
oбщe
2 klasa
началънoе училище
(pierwsza szkoła)
началънoе училище
(druga szkoła)
szkoła powszechna

Lata
funkcjonowania
(około)
-1879-1891-688

Informacje o kierownikach,
nauczycielach kierujących
Bazylewski Mikołaj
Bilański Jan

1903-1904689
1904-1905690

Grusza Aleksander
Grusza Aleksander

1913-1914691

Owad Wera
Owad Nina

1939

Kubala692 Kazimierz (aresztowany a
następnie zwolniony z Majdanku)

Według stanu na 25 czerwca 2010 roku do rejestru zabytków wpisane są zabytki: kościół
parafialny rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Michała Archanioła i Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy (d. cerkiew prawosławna) z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica,
cmentarz przykościelny w granicach ogrodzenia (nr Z A/302); zespół pałacowo-parkowy:
pałac, oficyna, brama wjazdowa wraz z murem wiążącym ją z pałacem, rządcówka, stajnia,
park wraz z dąbrową (nr Z A/174); przestrzenny układ komunikacyjny Hrubieszowskiej Kolei
Dojazdowej (wąskotorowej) na odcinku Werbkowice-Hrubieszów (nr A/893)693.
6.28. Wygoda (kolonia, osada)
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Werbkowicach.
Sąd pokoju był w Modryńcu a poczta w Hrubieszowie694.
W 1894 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice,

687

KN 1934, Nr 1, s. 4.
PKLG 1892, s. 198.
689
Karta Lûblinskoj Gubernìi s pokazanìem nahodâŝihsâ v nej učebnyh zavedenìj, Lublin, 1904.
690
PKLG 1906, s. 174.
691
Chełmska, s. 211.
692
Doroszewski SDS, s. 72-73.
693
Obwieszczenie Nr 3/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 25 czerwca
2010 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych „A” województwa
lubelskiego.
694
SKR T2, s. 298.
688
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należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii r.gr. w Werbkowicach695.
W 1904 roku Wygoda leżała w gminie Werbkowice, miała 3 domy i 23 mieszkańców (w
tym 7 rzymskokatolików, 4 prawosławnych i 12 Żydów)696.
30 września 1921 roku osada Wygoda leżała w gminie Werbkowice (powiat
hrubieszowski) i miała 4 budynki mieszkalne, w których mieszkały 44 osoby (25 mężczyzn, 19
kobiet). 28 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 13 prawosławnego a 3
mojżeszowego. Wszyscy mieszkańcy byli narodowości polskiej697.
W 1933 roku mieszkańcy Wygody (osady) mieli najbliższą stację kolejową w
Werbkowicach a najbliższą linię autobusową przy trasie Chełm-Hrubieszów. Poczta była w
Werbkowicach. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w Zamościu. Miejscowość leżała
w powiecie hrubieszowskim, w gminie Werbkowice oraz należała do parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii prawosławnej w Bereściu698.
6.29. Wysokie (wieś) (w gminie Grabowiec do 01.04.1929)
W 1578 roku Wysokie leżały w powiecie grabowieckim. Właścicielem wsi była Trileska
(2 łany)699.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Skierbieszowie, miała 7
domów i 48 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 4 wiorsty700.
W 1845 roku w Wysokiem (wówczas gmina Wolica Uchańska?) istniał wyszynk mogący
starać się o przedłużenie patentu szynkarskiego701.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej i greckounickiej w Skierbieszowie. Sąd pokoju był w
Grabowcu a poczta w Wojsławicach702.
W 1894 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Grabowiec,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Skierbieszowie703.
W 1904 roku Wysokie (wieś) o pow. 155 ha należały do gminy Grabowiec, miały 12
domów i 192 mieszkańców (w tym 128 rzymskokatolików, 64 prawosławnych)704.
W 1906 roku Wysokie należały do parafii rzymskokatolickiej w Skierbieszowie705.
W 1919 roku wieś Wysokie (gmina Grabowiec) liczyła 168 mieszkańców, w tym 160
rzymskokatolików, 1 prawosławnego706.
30 września 1921 roku wieś Wysokie leżała w gminie Grabowiec i miała 26 budynków
mieszkalnych, w których mieszkały 172 osoby (82 mężczyzn, 90 kobiet). Wszyscy mieszkańcy
byli wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej707.
Z dniem 1 kwietnia 1929 roku miejscowość Wysokie została wyłączona z gminy
Słownik GKP T14, s. 86.
KAL 1905, s. 63.
697
SMRP 1921 T4, s. 34.
698
SKR 1933, s. 1916.
699
Jabłonowski R1, s. 226.
700
Słownik GKP T14, s. 132; Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności
alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa,
1827, s. 298.
701
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
702
SKR T2, s. 305.
703
Słownik GKP T14, s. 132.
704
KAL 1905, s. 72.
705
Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis Dieciesis Lublinensis: pro anno Domini
1906, Lublin, 1906, s. 70.
706
AAN MWRiOP, sygn. 2/14/0/5/866, k. 351.
707
SMRP 1921 T4, s. 30.
695
696
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Grabowiec powiatu hrubieszowskiego i włączona do gminy Skierbieszów powiatu
zamojskiego708.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 25 km do najbliższej stacji kolejowej w
Zamościu i 17 km do najbliższej linii autobusowej Krasnystaw - Zamość. Poczta była w
Skierbieszowie Sąd grodzki i okręgowy był w Zamościu. Miejscowość leżała w powiecie
zamojskim, w gminie Skierbieszów oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Skierbieszowie i do parafii prawosławnej w Bończy709).
6.30. Zaborce (wieś, folwark-kolonia)
W 1578 roku miejscowość leżała w województwie bełskim, w powiecie grabowieckim i
należała do rodu Żulińskich (Żulińscy, herbu Ciołek – posiadający głównie dobra w powiecie
chełmskim, m.in. Żulin)710. Żulińscy mieli w Zaborcach 2 ¼ łana ziemi, 2 zagrodników z ziemią
i 1 komornika)711.
W 1596 roku została wybudowana drewniana cerkiew greckokatolicka (przeniesione do
„Ogólny wykaz księży …)712.
W 1647 roku Sejm Nadzwyczajny Koronny w Warszawie (02.05.-27.05.1647) w
konstytucji „Aprobacja Funduszu na Kaplicę Loretańską przy Kościele Franciszkańskim w
Zamościu” zaaprobowała zapis dokonany w Trybunale Lubelskim wsi Zaborce, leżącą w
powiecie grabowieckim województwa bełskiego, na fundusz Kaplicy Loretańskiej przy
Kościele Franciszkańskim w Zamościu713.
W 1760 roku w Zaborcach, leżących w województwie bełskim Rzeczypospolitej714.
Zaborce leżały w gminie Bereść (-1810-1811-)715.
Właścicielem części dóbr Zaborce byli oo. franciszkanie z Zamościa (-1816-)716.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 36
domów i 197 mieszkańców. Odległość miejscowości od Hrubieszowa wynosiła 2 wiorsty717.
Wieś należała do parafii greckokatolickiej w Bereściu (-1810-1863-)718.
Dzierżawcą młyna w Zaborcach, leżących w parafii r.l. w Grabowcu, był Leyba Mul
zamieszkały w Szczelatynie (-1837-)719.
W 1904 roku Zaborce (им.?) o powierzchni ok. 249 ha i należały do A. Gąsiorowskiego,
miały 6 domów i 24 mieszkańców (w tym 10 rzymskokatolików, 13 prawosławnych i 1
luteranin)720.
W 1904 roku Zaborce (wieś) o powierzchni ok. 299 ha, miały 48 domów i 464
mieszkańców (w tym 51 rzymskokatolików, 395 prawosławnych i 18 Żydów). We wsi była
DzU 1929, Nr 20, poz. 188, s. 383 (Rozporządzenie RM z dnia 27 marca 1929 r. o zmianie granic powiatu
hrubieszowskiego i zamojskiego w województwie lubeskim).
709
SKR 1933, s. 1927.
710
Jabłonowski R2, s. 314.
711
Jabłonowski R1, s. 225.
712
APL ChKG, sygn. 35/95/0/6/163, k. 52.
713
Prawa, v. 4, s. 115.
714
Kołbuk Witold, „Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1722 roku”, Lublin, 1998, s. 299.
715
APL APGB, sygn. 35/1619/0/1/11, k. 60.
716
APL ChKG, sygn. 35/95/0/10/542; APL ChKG, sygn. 35/95/0/14/1167, k. 264; AAL AKGDL, sygn. 60/A/202,
k. 196-198.
717
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 303.
718
APL ChKG, sygn. 35/95/0/6/163, k. 53; Spis DGCh 1863, s. 8; APL APL APGB, sygn. 35/1619/0/1/11; APGB,
sygn. 35/1619/0/1/8; APGB, sygn. 35/1619/0/1/20; Rzemieniuk USP, s. 225; APL
719
APL AOBG, sygn. 35/1729/0/2/13, k. 8/16.
720
KAL 1905, s. 97.
708
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cerkiew, szkoła przycerkiewna, młyn wiatrowy i wodny721.
W 1954 roku utworzono gromadę Gdeszyn z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w
Gdeszynie. W skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad z
gminy Mołodiatycze: Zaborce, Bereść, Gdeszyn (wieś) i Gdeszyn (kolonia).
W roku 1961 gromada Gdeszyn została zlikwidowana. Wieś Zaborce włączono do
gromady Mołodiatycze.
Właścicielem dóbr Zaborce (części) był Marcelli Piasecki (-1857-)722.
W Zaborcach mieszkali (więcej informacji w GSB):
-

akuszerka Marianna Martyniuk723 (-1865-; ur. ok. 1815),
akuszerka Elenia Martyniuk724 (-1865-; ur. ok. 1787),
ekonom Julian Kwiatkowski (-1893-1894-),
ekonom Ludwik Daszkiewicz725 (-1857-; żona: Katarzyna; córka: Teofila, ur. ok. 1853,
zm. 12.04.1857 w Zaborcach),
kowal Józef Bazylewicz (-1865-1884-),
kowal Józef Pasikowski726 (-1865-; ur. ok. 1826),
kowal Michał Lipnicki727 (-1866-; ur. ok. 1841; żona: Magdalena Sikorska, ur. ok. 1846;
syn: Władysław Marceli, ur. 19.06.1866 w Zaborcach),
kowal Karol Januszewski (-1910-),
krawiec Franciszek Racewicz728 (-1860-; ur. 1829),
kucharz Łukasz Milniczuk729 (-1865-; ur. ok 1832),
mielnik Ludwik Dobosz (-1911-),
mielnik Jan Smich730 (-1860-, ur. 1830),
mielnik Jan Radomski731 (-1865-; ur. ok. 1827; żona: Agnieszka Myśliwa, ur. ok. 1841;
córka: Marianna, ur. 31.08.1865 w Zaborcach),
mielnik Tomasz Rubacha732 (-26.01.1856; ur. ok. 1819, zmarł 26.01.1856 w Zaborcach,
syn Pawła – mielnika i Marianny; żona: Magdalena z Arfińskich, ur. ok. 1820),
mielnik Mateusz Wojciechowski733 (-1883-; ur. ok. 1839),
mularz Franciszek Gątek734 (-1866-; ur. ok. 1838; żona: Eleonora z Balickich, ur. ok.
1839; córka: Aniela, ur. 01.10.1866 w Zaborcach),
ogrodnik dworski Łukasz Romanowski735 (-1858-; ur. 1810; żona: Agnieszka
Smoktowicz, ur. 1836; córka: Marianna, ur. 09.01.1859 w Zaborcach),
ogrodnik Wincenty Szczerbiński736 (-1859-1860-; ur. 1825; żona: Marianna Jabłońska,
ur. 1835; córka: Eleonora, ur. 28.10.1859 w Zaborcach),

721

KAL 1905, s. 97.
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 18/36.
723
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 200/130.
724
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 226/208.
725
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 555/35.
726
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 184/84.
727
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 266/95.
728
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 334/99.
729
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 184/84.
730
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 246/48.
731
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 206/151.
732
APRG, Księga zgonów, 1847-1862, k. 508/15.
733
APRG, Księga małżeństw, 1883-1907, k. 10/36.
734
APRG, Księga urodzeń, 1862-1871, k. 285/149.
735
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 179/4.
736
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 243/122, 334/99.
722
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-

płóciennik Szymon Sobeszczański737 (-1859-; ur. 1829),
strażnik leśny Józef Januszewski (-1884-),
strzelec rządowy Stanisław Kietrasiewicz (-1868-1869-),
stolarz Józef Kotlarski (-12.01.1900),

Wiosną 1861 roku ufundowano w Zaborcach krzyż, podobnie jak i w innych
miejscowościach regionu, upamiętniający poległych w wypadkach lutowych i kwietniowych.
Fundatorem krzyża był Piasecki738.
Z rozkazu namiestnika Królestwa Polskiego – Aleksandra Nikołajewicza von Lüders, z
dnia 12/24 listopada 1861 roku rozpoczęto akcję usuwania z krzyży wszelkich rewolucyjnych,
narodowych znaków: orła białego, wieńców, koron cierniowych, kajdan, przełamanego oblicza
zbawiciela. Polecono zachować tylko serca oraz litery JRN. Akcja ta jednak nie przyniosła
oczekiwanych rezultatów739. Emblematy rewolucyjne z krzyży w obrębie kościoła i cmentarzy
mieli usuwać duchowni a przy drogach sołtysi. Z raportu naczelnika powiatu hrubieszowskiego
z 12 stycznia 1862 roku wynika, że w Zaborcach zostały te emblematy usunięte740.
W 1862 roku w Zaborcach była greckokatolicka cerkiew filialna parafii w Bereściu.
Kolator cerkwi: rządowy. Cerkiew była pod wezwaniem św. Dymitriusza. Drewniana cerkiew
była z roku 1596741. W Zaborcach nie było domu dla pelbana i domu dla diaka oraz oprócz
szpichlerzyka żadnych innych zabudowań ekonomicznych742.
Przed 1875 rokiem miejscowość leżała w gminie Mołodziatycze, w powiecie
hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w
Bereściu. Posiadała cerkiew filialną, młyn wodny, wiatrak. Miejscowość była odległa od
Hrubieszowa o 21 wiorst743.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mołodiatycze
oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i prawosławnej w Bereściu. Sąd
pokoju był w Grabowcu a poczta w Wojsławicach744.
W 1888 roku folwark Zaborce miał 474 morgów powierzchni, z tego 392 morgi gruntów
ornych i ogrodów, 68 morgów łąk, 14 morgów nieużytków. W folwarku był 2 murowane
budynki i 14 drewnianych oraz znajdowały się pokłady torfu745.
Właścicielem majątku Zaborce był Antoni Horodyński (-1903-)746.
20 kwietnia 1906 roku biskup diecezji chełmsko-lubelskiej Eulogiusz wizytował cerkiew
w Zaborach, do której przybył z miejscowości Mołodiatycze a z której wyruszył do Bereścia747.
30 września 1921 roku folwark leżał w gminie Mołodziatycze (powiat hrubieszowski) i
miał 6 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 123 osoby (48 mężczyzn, 75 kobiet). 75
mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego a 48 prawosławnego. 118 mieszkańców
było narodowości polskiej i 5 rusińskiej748.
30 września 1921 roku wieś Zaborce leżała w gminie Mołodziatycze (powiat
hrubieszowski) i miała 24 budynki mieszkalne, w których mieszkało 151 osób (69 mężczyzn,
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 243/122.
Riabinin LPS, s. 50.
739
Riabinin LPS, s. 65-66.
740
Budziarek, s. 371.
741
APL ChKG, Spisy statystyczne i raporta periodyczne, sygn. 35/95/0/6/163, k. 52.
742
APL ChKG, Spisy statystyczne i raporta periodyczne, sygn. 35/95/0/6/163, k. 57.
743
Słownik GKP T14, s. 196.
744
SKR T2, s. 308.
745
Słownik GKP T14, s. 196.
746
Pamiętnik 1904, s. 115.
747
CCZ 1906, Nr 7, s. 207.
748
SMRP 1921 T4, s. 34.
737
738
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82 kobiety). 39 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 104 prawosławnego a 8
mojżeszowego. 81 mieszkańców było narodowości polskiej i 70 rusińskiej749.
W 1926 roku w Zaborcach były dwie zamknięte cerkwie, jedna drewniana a druga
murowana jeszcze nie dokończona750.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości Zaborce (folwark, kolonia), Zaborce (wieś) mieli
najbliższą stację kolejową w Werbkowicach a najbliższą linię autobusową przy trasie ChełmHrubieszów. Poczta była w Werbkowicach. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w
Zamościu. Miejscowości leżały w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mołodiatycze oraz
należały do parafii rzymskokatolickiej w Gdeszynie i do parafii prawosławnej w Bereściu751.
27 października 1933 roku komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie I rewiru
przeprowadził licytację w folwarku Zaborce ruchomości, należących do Władyslawa
Horodyskiego zamieszkałego w tym folwaru, składających się ze sterty pszenicy, sterty żyta,
sterty owsa oraz pary koni wyjazdowych oszacowanych na 2450 zł752.
Komornik Sądu Grodzkiego w Hrubieszowie I-rewiru ogłosił na 20 lipca 1934 roku w
folwarku Zaborce licytację ruchomości należących do Władysława Horodyskiego
(Horodyńskiego), tj. jałówki dwuletniej, prosiąt (14 szt.), macior (2 szt.) o wartości 560 zł753.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku miejscowość Zaborce (wieś) należała do gromady
Zaborce gminy Mołodiatycze powiatu hrubieszowskiego754.
Do 1938 roku zostały zburzone dwie cerkwie w Zaborcach (stara pochodząca sprzed 1749
roku i nowa z 1914 roku)755.
W 1952 roku Zaborce należały do gminy Mołodiatycze756.
28 listopada 1952 roku wieś Zaborce należała do gromady Zaborce gminy Mołodiatycze.
Poczta dla miejscowości była w Mołodiatyczach757.
W 1966 roku Zaborce należały do parafii rzymskokatolickiej w Gdeszynie758.
Właścicielem majątku Zaborce i folwarku Ostrówek był m.in.:
- Władysław Horodyński (-1924-1934-; więcej GSB).
6.31. Zawalów, Zawałów759 (wieś, folwark, kolonia)
2 lutego 1394 roku miejscowość Zawalów weszła do nowo utworzonej parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu760.
W 1578 Zawałów leżał w powiecie grabowieckim. Właścicielem miejscowości był
Pogroszowski (6 ½ łana, 7 zagrodników z ziemią, 7 zagrodników bez ziemi, 4 komorników z
bydłem, 6 zagrodników ubogich, 1 rzemieślnik -„faber” 761). 1 łan był opuszczony762.
W 1667 roku na Sejmie Walnym Koronnym w Warszawie () w konstytucji „Uwolnieni
wsi Wolica i innych w województwie bełskim leżących, fundowanych dóbr dziedzicznych do
celów pobożnych (ad pios usus)” postanowino m.in. wieś Zawalów ojców franciszkanów
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zamojskich zwolnić z wszelkich opłat „żołnierskich”763.
3 czerwca 1696 roku parafia greckokatolicka w Zawalowie należała do dekanatu
zamojskiego diecezji chełmskiej764.
W 1760 roku w Zawalowie, leżącym w województwie bełskim Rzeczypospolitej, była
parafia greckokatolicka pod wezwaniem Opatrzności Najświętszej Maryi Panny. Parafia
należała do dekanatu zamojskiego diecezji chełmskiej. Parafia była pod patronatem
duchownym. Cerkiew parafialna była drewniana765.
Zawalów był obsługiwany, pod względem metrykalnym, przez burmistrza miasta
Grabowca (-1811-1818)766.
W 1811 roku cerkiew w Zawalowie była filialną cerkwią parafii Miączyn767.
W 1811 roku na Jabłońszczyźnie (części Zawalowa) funkcjonału winnica i karczma768.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu miała 94 domy
i 556 mieszkańców. Odległość Zawalowa od Hrubieszowa wynosiła 4 wiorsty769.
Gmina Zawalów (księży franciszkanów) miała do odebrania z kasy obwodowej 10 złp a
gmina Zawalów (Jankowskiego) 8 złp należności z tytułu dostarczonych składek na utrzymanie
żołnierzy byłego Wojska Polskiego powracających z Austrii w listopadzie 1837 roku770.
W 1840 cerkiew w Zawalowie była filią parafii greckokatolickiej w Miączynie, która
leżała w dekanacie zamojskim. Na utrzymanie diaka przy cerkwi były przeznaczone grunty
orne (1 morg 1487 sążni), które jednak ówczesny dziedzic zabrał771.
Według stanu na 8/20 października 1842 roku cerkiew w Zawalowie – filialna parafii
greckokatolickiej w Miączynie (dekanat zamojski) miała 41 „dymów” – gospodarzy
grekokatolików. Kolatorem cerkwi był Józef Jankowski772.
W 1844 roku Zawalów leżał w okręgu i powiecie hrubieszowskim i w parafii
Grabowiec773.
16/28 marca 1844 prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
Guberni Lubelskiej Kajetan Moroziewicz ogłasza licytację trzyletniej dzierżawy (od 12/24
czerwca 1844 roku do 12/24 czerwca 1847 roku) dóbr ziemskich Zawalów położonych w
„Okręgu i Powiecie Hrubieszowskim, parafii Grabowiec”. Licytacja miała się odbyć 5/17 maja
1844 roku. Powodem licytacji były zaległości w zapłacie „Raty Czerwcowej i Grudniowej 1843
roku”. Do licytacji mógł przystąpić dotychczasowy dzierżawca po wpłaceniu zaległości, kar i
kosztów774.
W 1845 roku były zabierane patenty szynkarskie dla karczm i szynków odosobnionych
od wsi a w szczególności dla wyszynków w Zawalowie (Wronowskiego – na Karpiu i na
Zielonym; księży Franciszkanów – przy młynku; Jankowskiego – na Jabłońszczyźnie, pod
cerkwią i pod Kotlicami). Pozostały jeszcze dwa punkty sprzedaży mogące starać się o
763

Prawa, v. 4, s. 958.
Gil Andrzej, „Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII
wieku” w Stępień Stanisław (red.), „Polska-Ukraina, 1000 lat sąsiedztwa. T. 5, Miejsce i rola Kościoła
greckokatolickiego w Kościele powszechnym, Przemyśl”, 2000, s. 51-52.
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przedłużenie patentu, tj. punkt Jankowskiego na Majdanku pod Miączynem oraz punkt księży
Franciszkanów na Jabłońszczyźnie)775.
W 1846 roku część wsi Zawalów należała do funduszu kościelnego776.
Na 31 maja/12 czerwca 1849 roku prezes Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego Guberni Lubelskiej Feliks Brzeziński ogłosił licytację
wydzierżawienia dóbr Zawalów leżących w okręgu hrubieszowskim i w parafii Grabowiec
(cena wywoławcza 8393 złp 10 gr)777.
W 1853 roku w Zawalowie (filia parafii Miączyn, dekanat zamojski) chowano zmarłych
na cmentarzu przy cerkwi778.
Na 15/27 kwietnia 1854 roku Trybunał Cywilny w Lublinie wyznaczył sprzedaż, w
drodze działów dóbr ziemskich, dóbr Zawalowa za kwotę wywoławczą 42042,50 rs779.
Wiosną 1861 roku ufundowano w Zawalowie krzyż, podobnie jak i w innych
miejscowościach regionu, upamiętniający poległych w wypadkach lutowych i kwietniowych.
Fundatorem krzyża był Zbyszewski780.
Z rozkazu namiestnika Królestwa Polskiego – Aleksandra Nikołajewicza von Lüders, z
dnia 12/24 listopada 1861 roku rozpoczęto akcję usuwania z krzyży wszelkich rewolucyjnych,
narodowych znaków: orła białego, wieńców, koron cierniowych, kajdan, przełamanego oblicza
zbawiciela. Polecono zachować tylko serca oraz litery JRN. Akcja ta jednak nie przyniosła
oczekiwanych rezultatów781. Emblematy rewolucyjne z krzyży w obrębie kościoła i cmentarzy
mieli usuwać duchowni a przy drogach sołtysi. Z raportu naczelnika powiatu hrubieszowskiego
z 12 stycznia 1862 roku wynika, że w Zawalowie zostały te emblematy usunięte782.
W 1873 roku folwark Zawalów (lit. A) miał 1409 morgów powierzchni, z tego 669
morgów gruntów ornych i ogrodów, 255 morgów łąk, 463 morgi lasu (nieurządzony), 22 morgi
nieużytków. W folwarku było 21 drewnianych budynków. Wieś Zawalów miała 43 osad i 407
morgów powierzchni783.
W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Zawalowie. Sąd pokoju
był w Grabowcu a poczta w Zamościu784.
Wieś leżała w gminie Miączyn, w powiecie hrubieszowskim, należała do parafii
rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Zawalowie. We wsi była cerkiew
parafialna, szkoła początkowa oraz młyn wodny. Miejscowość była oddalona od Hrubieszowa
o 28 wiorst785.
Na 49/21 marca 1877 roku część dóbr Zawalów (połowa części A, Jabłoszczyźna i
Zieleńszczyzna) zostały wystawione przez Dyrekcję Szczegółową Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Lublinie na przymusową sprzedaż (poprzez licytację) w związku z zaległościami
w spłacie rat kredytu (zaległości wynosiły 2132 rs 46½ kop.)786.
W 1886 roku parafia prawosławna Zawalów należała do dekanatu 2. okręgu
hrubieszowskiego787.
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W 1904 roku Zawalów kolonia o powierzchni ok. 755 ha, leżał w gminie Miączyn, miał
31 domów i 123 mieszkańców (w tym 63 rzymskokatolików, 48 prawosławnych i 12 Żydów).
W kolonii był młyn wodny788.
W 1904 roku Zawalów A, B wieś o powierzchni ok. 412 ha, leżał w gminie Miączyn,
miał 107 domów i 973 mieszkańców (w tym 471 rzymskokatolików, 502 prawosławnych). We
wsi była cerkiew i gminna szkoła789.
W 1904 roku Zawalów B (им.?) o powierzchni ok. 466 ha i należący do I. Głaczyńskiego,
leżał w gminie Miączyn, miał 3 domy i 36 mieszkańców (w tym 19 rzymskokatolików, 12
prawosławnych i 5 Żydów)790.
21 kwietnia 1906 roku biskup diecezji chełmsko-lubelskiej Eulogiusz wizytował cerkiew
w Zawalowie, do której przybył z Koniuch a z której wyruszył do cerkwi w Miączynie791.
W 1906 roku powstało koło Macierzy Szkolnej w Zawalowie, którego prezesem był Józef
Lahman a sekretarzem Michał Tomkiewicz792.
Co najmniej w latach 1911-1912 Filipina Lachman i Józef Lachman byli członkami
Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego793.
W pierwszym półroczu 1918 roku, w wyniku działań Straży Kresowej, która sfinasowała
działalność czterech instruktorów budowlanych (na terenie powiatów: hrubieszowskiego,
zamojskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, biłgorajskiego) powstały spółki budowlane
(jedna powstała w Zawalowie) w celu odbudowy zniszczeń wojennch794.
W latach 1918-1922 wyświęcono na kościoły wiele cerkwi m.in. w Zawalowie795.
30 września 1921 roku folwark Zawałów leżał w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski)
i miał 12 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 140 osób (72 mężczyzn, 68 kobiet).
113 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 21 prawosławnego a 6 mojżeszowego.
129 mieszkańców było narodowości polskiej, 5 rusińskiej i 6 żydowskiej796.
30 września 1921 roku kolonia Zawałów leżała w gminie Miączyn (powiat
hrubieszowski) i miała 54 budynki mieszkalne, w których mieszkało 325 osób (155 mężczyzn,
170 kobiet). 288 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 17 prawosławnego a 20
mojżeszowego. 304 mieszkańców było narodowości polskiej, 1 rusińskiej i 20 żydowskiej797.
30 września 1921 roku wieś Zawałów leżała w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski)
i miała 112 budynków mieszkalnych, w których mieszkało 735 osób (376 mężczyzn, 359
kobiet). 693 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 32 prawosławnego a 10
mojżeszowego. 727 mieszkańców było narodowości polskiej, 4 rusińskiej i 4 żydowskiej 798.
W Zawalowie działało Koło Młodzieży Wiejskiej (-1921-1922-)799.
Straż Pożarna w Zawalowie urządziła 14 czerwca 1931 roku kwestę, która dała czystego
zysku 31,60 zł800.
W 1933 roku mieszkańcy miejscowości mieli 4,5 km do najbliższej stacji kolejowej w
Koniuchach i 15 km do najbliższej linii autobusowej Zamość - Tyszowce. Poczta była w
Miączynie. Sąd grodzki był w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
788
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powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należała do parafii prawosławnej w
Koniuchach801.
Właścicielami części dóbr Zawalów byli (patrz GSB):
- Julianna z Wołkowskich Wiszniowska (primo voto Nielubowicz; -07.07.1816),
- Marianna Joanna Zuzanna Jankowska z Wiśniewskich a drugiej części o.o. franciszkanie
z Zamościa (-1816-1819-),
- Marianna Joanna Zuzanna Jankowska z Wiśniewskich (lit. A; -30.07.1827),
- Wojciech Jankowski (-1816-1831-),
- Ferdynand Ratomski (-1862-)
- Stefania Ratomska (-20.07.1862).
- Henryk Teodor Ferdynand Mann (-1883-).
W 1933 roku w Zawalowie powstało Katolickie Stowarzyszenie Polek802.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku wieś, kolonia i folwark Zawalów należały do
gminy Miączyn w powiecie hrubieszowskim803.
Co najmniej w roku szkolnym 1948/49 funkcjonowała 3-letnia Szkoła Przysposobienia
Rolniczego w Zawalowie (pow. hrubieszowski)804.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawalowie, kadencja 1954-1958, weszli: Baj
Adam, Bigos Krystyna, Jeleń Władysława, Kolemba Bolesław, Krywko Szczepan, Lachowiec
Jan, Malec Stanisława, Niezgoda Franciszek, Petz Marian, Runduda Waleria, Szatraj
Miczysław, Walczuk Mieczysław, Zygawski Stanisław805.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20.11.1957 r. uchwałę w sprawie
ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla Zawalowa
liczbę 15 radnych806.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawalowie, kadencja 1958-1961, weszli:
Oleszczuk Stanisław, Kolomba Bolesław, Lachowiec Jan, Jędrzejuk Franciszek, Zmorka
Maria, Nowosad Józef, Baryła Józef, Dorociuk Maria, Żołnierczuk Bronisław, Jeleń
Władysław, Krywko Szczepan, Fedoniuk Czesław, Krywko Stanisław, Baj Szymon,
Będkowski Julian807.
Informacje o parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Zawalowie
Patrz „Ogólny wykaz księży…”
Informacje o szkołach w Zawalowie
Tabela 36 – Podstawowe informacje o szkołach w Zawalowie
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Rodzaj szkoły

Lata
Informacje o kierownikach,
funkcjonowania nauczycielach kierujących,
(około)
nauczycielach

низшя учебныя заведения м.н.пp.

1903-1904808

началънoе училище

1904-1905809

Kuripa Józef

1913-1914810

Kuripa Józef
Slobodieniuk Natalia

началънoе училище (pierwsza szkoła)
началънoе училище (druga szkoła)
2 klasowa
?

1933-1934
1917-1918

Krasnopolski Julian (n-l)

W okresie II wojny światowej tajne nauczanie w Zawalowie prowadził Wojciech Peszek
oraz Tarabuła811.
Na cmentarzu w Zawalowie pochowani są nauczyciele: Mieczysław Żołnierczuk (żył lat
30, zm. 19.05.1959), Franciszek Załoga (żył lat 25, zm. 26.04.1925)812.

Zdjęcie 102 – Franciszek Załoga, nauczyciel (foto z nagrobka).
6.32. Żuków (wieś, kolonia, folwark)
W 1564 roku Żuków leżał w powiecie chełmskim ziemi chełmskiej i parochii-parafii
łacińskiej Dub (5¼ łana ziemi, 4 zagrodników z ziemią, 2 zagrodników bez ziemi, 2
komorników i 4 rzemieślników)813.
W 1578 roku Żuków był w posiadaniu rodziny Bronowskich herbu Korab814.
W 1827 roku miejscowość – prywatna – leżała w województwie lubelskim, w obwodzie
i powiecie hrubieszowskim, należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu, miała 51
domów i 280 mieszkańców. Odległość Żukowa od Hrubieszowa wynosiła 3 ½ wiorsta815.
Karta Lûblinskoj Gubernìi s pokazanìem nahodâŝihsâ v nej učebnyh zavedenìj, Lublin, 1904.
PKLG 1906, s. 174.
810
Chełmska, s. 212.
811
Doroszewski SDS, s. 84.
812
Tablice nagrobne na cmentarzu w Zawalowie.
813
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 184.
814
Jabłonowski R2, s. 316.
815
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w
Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, tom 2, M-Z, Warszawa, 1827, s. 335; Słownik
GKP T14, s. 843.
808
809
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W 1840 roku wieś należała do parafii greckokatolickiej w Świdnikach816.
W 1845 roku w Żukowie (wówczas gmina Miączyn) istniał wyszynk mogący starać się o
przedłużenie patentu szynkarskiego817.
W Żukowie mieszkali (biogramy w GSB):
-

bednarz Wojciech Otahal/Otachel (-1866-),
ekonom Wojciech Jasiński (-1871-),
kołodziej Antoni Pogut818 (-1883-; ur. ok. 1828),
leśniczy Wincenty Olszański (-1871-),
rymarz Józef Adamski819 (-1861-1862-; ur. ok.1836; żona: Wiktoria Grzelińska, ur. ok.
1840; syn: Stanisław, ur. 05.10.1861 w Żukowie),
rymarz Wiktor Dwojakowski (-1883-),
szewc Aleksander Trembicki820 (-1883-; ur. ok. 1857; żona: Salomea z Pasierbskich;
córka Bronisława, zm. 10.01.1883 w Żukowie mając 9 tygodni życia),
szewc Jan Świątecki821 (-1888-; ur. ok. 1854; żona Marianna z Otachlów; syn Józef, zm.
01.12.1888 w Żukowie, mając 5 miesięcy),
szynkarz Onufry Chartysiuk822 (ur. ok. 1841;-1871-).

W 1875 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i greckounickiej w Świdnikach. Sąd pokoju
był w Grabowcu a poczta w Zamościu823.
W 1880 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn,
należała do parafii rzymskokatolickiej w Grabowcu i do parafii r.gr. w Świdnikach.
We wsi była gminna szkoła początkowa824.
W 1892 roku folwark Żuków z nomenklaturą Stanisławka miał powietrznię 1376
morgów, w tym 635 morgów gruntów ornych i ogrodów, 45 morgów łąk, 689 morgów lasów,
7 morgów nieużytków. W folwarku było 7 budynków murowanych i 15 drewnianych,
prowadzono płodozmian 10 polowy. Las był urządzony. Wieś Żuków miała 72 osady i 636
morgów. Wieś Stanisławka miała 43 osady i 418 morgi825.
W 1904 roku Żuków wieś o powierzchni ok. 395 ha leżał w gminie Miączyn, miał 82
domów i 760 mieszkańców (w tym 84 rzymskokatolików, 676 prawosławnych)826.
W 1904 roku Żuków 1 kolonia o powierzchni ok. 85 ha leżał w gminie Miączyn, miał 14
domów i 77 mieszkańców (w tym 77 prawosławnych)827.
W 1904 roku Żuków 2 kolonia o powierzchni ok. 81 ha leżał w gminie Miączyn, miał 8
domów i 48 mieszkańców (w tym 48 prawosławnych)828.
W 1904 roku Żuków 3 kolonia leżał w gminie Miączyn, miał 13 domów i 84
mieszkańców (w tym 84 prawosławnych)829.
816

Rzemieniuk USP, s. 225.
DUGL 1845, Nr 24, s. 394.
818
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 166/76.
819
APRG, Księga urodzeń, 1857-1862, k. 468/112, 521/49.
820
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 151/10.
821
APRG, Księga zgonów, 1880-1901, k. 362/125.
822
APRG, Księga urodzeń, 1871-1881, k. 50/163.
823
SKR T2, s. 353.
824
Słownik GKP T14, s. 843.
825
Słownik GKP T2, s. 843.
826
KAL 1905, s. 92.
827
KAL 1905, s. 92.
828
KAL 1905, s. 92.
829
KAL 1905, s. 92.
817
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W 1904 roku Żuków 4 kolonia o powierzchni ok. 92 ha leżał w gminie Miączyn, miał 11
domów i 66 mieszkańców (w tym 6 rzymskokatolików, 60 prawosławnych)830.
W roku 1914 Żuków leżał w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej831.
W okresie I wojny światowej wieś została całkowicie spalona832.
Okręgowy Związek Kółek Rolniczych w Żukowie zorganizował dla 70 osób wycieczkę,
w dniach 12-17 maja 1921 roku, m.in. do Częstochowy i Wrszawy833.
30 września 1921 roku kolonia Żuków leżała w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski)
i miała 42 budynki mieszkalne oraz 8 przeznaczonych na cele mieszkalne, w których mieszkało
315 osób (148 mężczyzn, 167 kobiet). 105 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego,
207 prawosławnego a 3 mojżeszowego. 204 mieszkańców było narodowości polskiej, 106
rusińskiej, 3 żydowskiej i 2 innej834.
30 września 1921 roku wieś Żuków leżała w gminie Miączyn (powiat hrubieszowski) i
miała 48 budynków mieszkalnych oraz 9 przeznaczonych na cele mieszkalne, w których
mieszkało 348 osób (174 mężczyzn, 174 kobiet). 45 mieszkańców było wyznania
rzymskokatolickiego a 303 prawosławnego. 347 mieszkańców było narodowości polskiej i 1
rusińskiej835.
W Żukowie działało Kółko Rolnicze zrzeszające 71 członków, prezesem kółka był
Antoni Szurman (-1921-1922-). Kółko wchodziło w skład Związku Kółek Rolniczych
Województwa Lubelskiego836.
Mieszkaniec Żukowa szer. rez. Franciszek Głowacki (rozkazem DOK II Nr 19 z dnia
11.05.1929 r.) otrzymał prawo do „Medalu Pamiątkowego Za Wojnę 1918-1921”837.
W 1933 roku mieszkańcy Żukowa (wieś, kolonia) mieli najbliższą stację kolejową w
Miączynie a najbliższą linię autobusową przy trasie Zamość-Tyszowce. Poczta była w
Miączynie. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy był w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Miączyn oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Grabowcu i do parafii prawosławnej w Bereściu838.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku wieś i kolonia Żuków należały do gminy Miączyn
w powiecie hrubieszowskim839.
16 września 1936 roku „skomunizowana” ludność Żukowa (gmina Miączyn, pow.
hrubieszowski) stawiła zbrojny opór przeciwko policji, która planowała dokonać rewizji
domów w poszukowaniu broni. Jeden policjant został zabity a jeden ranny a wśród chłopów
było pięciu zabitych840.
4 lipca 1945 roku przejęto na własność Skarbu Państwa gospodarstwo rolne (o pow. 6,5
ha) we wsi Żuków (gm. Grabowiec) po osobie (L.B.), która wyjechała do ZSRR. W 1952 roku
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie wydało orzeczenie stwierdzające
przejęcie tego mienia zgodnie z prawem, przy czym stwierdzono, że zainteresowane osoby
mają prawo odwołania się od orzeczenia841.
Właścicielem dóbr Żuków był Stanisław Antoni Batowski (-1816-10.04.1823), Onufry

830

KAL 1905, s. 92.
Chełmska, s. 211.
832
AAL AKDL, Fundusze, budowle, cmentarze kościoła w Świdnikach, sygn. 61/IVb/112, k. 10.
833
ZZam 1921, Nr 13 s. 11.
834
SMRP 1921 T4, s. 32.
835
SMRP 1921 T4, s. 32.
836
SZKR 1921, s. 174; SZKR 1922, s. 63.
837
Bujan, s. 159.
838
SKR 1933, s. 2039.
839
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 506, 507.
840
Orędownik 1936, Łódź, 1936, Nr 247, s. 5.
841
DUWRNL 1952, Nr 16 poz. 112, s. 102.
831
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Batowski (10.04.1823-1834), Franciszek Węgleński (1834-)842.
Informacje o szkołach w Żukowie
Tabela 37 – Podstawowe informacje o szkołach w Żukowie
Rodzaj szkoły

gminna szkoła
początkowa
началънoе училище
началънoе училище
(pierwsza szkoła)
началънoе училище
(druga szkoła)
1 klasowa847
2 klasowa

Lata
Informacje o kierownikach, nauczycielach
funkcjonowania
kierujących, nauczycielach
(około)
1881
Adamowicz843 (do1881)

-1891-844
1904-1905845

Lisowski Stepan/Szczepan
Slobodieniuk Teodora
1925-1926
1927-1929

Jeden nauczyciel, 82 uczniów
Wojnarowska Marta848, przeniesiona w
stan spoczynku 30.09.1935

1965-1966
-1977
197719811994-1997

2 klasowa

Tarasiuk Jan

1913-1914846

1939
4 klasowa
8 klasowa849
4 klasowa850
8 klasowa851

Bliaszuk Piotr

1997-1998
1999-2002

Bednarczuk vel Bednaruk Jolanta
(nauczycielka, 1995).
Pawłowska Maria Bogumiła
(nauczycielka, 1994-2002).
Salińska Marzena Aurelia (nauczycielka;
1995-1999).
Jachroma Halina (1999, dyrektor).

842

AAL AKGDL, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Hrubieszoviensis 1816-1817, sygn. 60/A/202, k. 196-198; GW
1824, Nr 198, s. 2698; APL ChKG [1525-1595]1596-1875[1876-1905], O diakach, śpiewakach i bractwach, sygn.
35/95/0/14/1167, k. 264; APL ChKG, Akta gruntowe tyczące się cerkwi parafialnych. Dekanat grabowiecki.
Parafia Świdniki, sygn. 35/95/0/10/518, k. 37-42, 51-56.
843
Z nagrobka znajdującego się na cmentarzu w Świdnikach.
844
PKLG 1892, s. 198.
845
PKLG 1906, s. 174.
846
Chełmska, s. 212.
847
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia: „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku
szkolnym 1925/26 – stan z dnia 1 grudnia 1925 roku”, Lwów, 1927, s. 154.
848
DUKOSL 1935/1936, Nr 3 (77), s. 54.
849
Kronika Szkoły Podstawowej w Świdnikach, tom II (1971-1992).
850
Kronika Szkoły Podstawowej w Świdnikach, tom II (1971-1992).
851
Kronika Szkoły Podstawowej w Świdnikach, tom II (1971-1992).
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Rodzaj szkoły
Szkoła filialna Szkoły
Podstawowej w
Świdnikach

Lata
Informacje o kierownikach, nauczycielach
funkcjonowania
kierujących, nauczycielach
(około)
10 uczniów (2010/2011).
-2011
Z dniem 31.08.2011 szkoła została
zlikwidowana.

7. Wybrane informacje o szkolnictwie ponadpodstawowym w Grabowcu
7.1. Polska Publiczna Obwodowa Zawodowa Szkoła Rolnicza w Grabowcu (Öffentliche
Landw. Verbandsberufsschule in Grabowiec)
Szkoła funkcjonowała w Grabowcu (-1942-). Uczniem tej szkoły był m.in. Adam Kulik.
Kierownikiem szkoły był Bronisław Szymanowicz1.
7.2. Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Grabowcu
SPR mieściła się w budynku szkoły podstawowej, nauka odbywała się w godzinach
popołudniowych, np. w roku szkolnym 1965/66 w godzinach 1235-1710, a w roku 1966/67 w
godzinach 1330-1820. Szkoła istniała, co najmniej od 1962 roku do 1 września 1969 roku. W
szkole uczyli głównie nauczyciele szkoły podstawowej oraz liceum. Nauczycielami tej szkoły
byli: Maria Halina Janiuk (01.09.1966-31.12.1967), Domicela Sagadyn (01.01.196831.08.1969), Marian Hawryluk (01.05.1966-31.08.1969), Tadeusz Sagadyn (01.09.196731.10.1968), Cecylia Rybka (01.12.1962-), Irena Hołosyniuk (n-lka zajęć praktycznotechnicznych i wychowawca, 01.09.1967-31.08.1969). Kierownikami szkoły byli: Cecylia
Rybka (01.12.1962-31.08.1966), Kazimierz Mołczan (15.10.1966-), Tadeusz Sagadyn
(01.11.1967-31.10.1968).
W roku szkolnym 1965/66 była tylko pierwsza klasa z 12 uczniami. W roku szkolnym
1968/69 liczba uczniów wynosiła 17. Od 1 listopada 1968 roku pełniącym obowiązki
kierownika był Marian Hawryluk. Szkoła została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Rolniczą
w Grabowcu.
7.3. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Grabowcu
Szkoła powstała 1 września 1969 roku. Pełniącym obowiązki dyrektora szkoły był
Marian Hawryluk (01.09.1969-31.10.1969). Następnie kierownikiem szkoły był Wojciech
Mazurkiewicz (01.11.1969-ok. 31.08.1972). Nauczycielami byli: Domicela Sagadyn
(01.09.1969-31.08.1970), Maria Halina Janiuk (kwiecień-maj 1970), Marianna Skiba (01.12.1969-31.08.1970-), Maria Pieczykolan (01.12.1969- 31.08.1970); Irena Hołosyniuk (nlka zajęć praktyczno-technicznych i wychowawca, 01.09.1969-31.10.1971).
7.4. Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu
Liceum powstało 1 września 1951 roku na bazie szkoły podstawowej. Od momentu
powstania do 31 sierpnia 1967 roku funkcjonowało wspólnie ze Szkołą Podstawową w
Grabowcu.

1

Kulik Wojciech, Renata, Henryk „Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”.
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Tabela 38 – Wybrane dane o Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu z lat 1974-1978
Informacje o nauczycielach
Biernacki Leon
Marx Hans Joachim
Marx Grażyna
Mazurkiewicz Wojciech
Banaszkiewicz Stanisława
Cybulska Teodozja
Pociennik Józef
Foryt Irena
Madejska Bogumiła
Foryt Wincenty
Kapica Wiesław
Kołtun Emilia
Goliszek Kazimiera
Mołczan Kazimierz
Sagadyn Tadeusz
Pieczykolan Maria
Wojtas Teresa
Zawalski Piotr
Kapica Wiesława

Okres pracy (co najmniej)
01.09.1974-31.10.1974
01.09.1976-01.02.1978
01.09.1975-31.08.1978

1973-1975

1973-1975, nauczyciele
niepełnozatrudnieni (przeważnie
uzupełniający etat szkoły podstawowej)

Szkoła została zlikwidowana przez Starostwo Powiatowe w Zamościu z dniem 31
sierpnia 2012 roku.
7.5. Liceum Zawodowe im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty w Grabowcu
Była to szkoła kształcąca w zawodzie rolnika, absolwenci uzyskiwali tytuł rolnika
wykwalifikowanego. Nauczycielami byli: Zdzisław Koszel (6 godzin, 1.10.1977-30.11.1977),
Leokadia Oleszczuk (od 01.09.1979-do co najmniej 01.09.1981), Zbigniew Chudoba (6 godzin,
01.10.1977-30.11.1977), Bożena Swatko (1983), Henryk Lis (5 godzin, 01.09.197724.06.1978), Lidia Kulik (-31.08.1984). Dyrektorem szkoły był Aleksander Wojtas.
7.6. Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Hrubieszowie Punkt Filialny w
Grabowcu2
Szkoła istniała, co najmniej od 1 września 1966 roku do końca 1971 roku.
Nauczycielami byli m.in. Maria Halina Janiuk (5 godzin, 1.09.1966-31.08.1968), Kapica
Wiesław (matematyka, 1966/67).
W 1966 roku zgłosiło się 35 chętnych do nauki, urodzonych w latach 1920-1951 i różnych
miejscach pracy np. GS “Samopomoc Chłopska” w Grabowcu, Posterunek Milicji
Obywatelskiej, gospodarstwo rolne.

2

Dyrektorem liceum w Hrubieszowie był mgr Edward Łoś (co najmniej 1970).
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8. Jednostki miary
8.1. Jednostki monetarne
1 imperiał = 2 półimperiały
1 półimperiał – 5 rubli złotych = 7,5 rubli srebrnych
1 grzywna (marca) = 48 groszy
1 zł polski (floren) = 30 groszy
1 zł czerwony (węgierski) = 52 grosze
1 grosz = 18 denarów
1 szeląg (solidus) = 6 denarów
1 kwartnik = 3 denary
1 półimperiał = 5 rubli
1 rubel = 100 kopiejek
1 gulden (floren) = 2 korony
1 korona = 100 groszy
8.2. Jednostki miary długości
1 wiorst = 500 sążni = 1, 0668 km
1 pręt = 15 stóp = 4,32 m
1 sążeń= 3 łokcie
1 sążeń = 6 stóp
1 arszyn = 16 werszek (rosyjska jednostka miary)
1 arszyn = 1 łokieć + 1 stopa
1 arszyn = 71,12 cm
1 łokieć = 2 stopy
1 sażeń = 3 arszyny = 7 stóp
1 werszek = 1 ¾ cala (rosyjska jednostka miary)
1 werszek = 4,45 cm
1 cal = 10 linii
1 linia = 10 kropek
1 metr = 1,406 arszyna
1 mila = 7 wiorst
1 stopa angielska = 12 cali = 2/7 arszyna = 1/7 sążnia
8.3. Jednostki miary powierzchni
1 włóka = 30 morgów
1 mórg = 300 prętów = 0,56 ha
1 dziesięcina = 2400 sażni2 = 10925 m2 (dziesięcina - rosyjska jednostka miary)
1 akr = 4 rudy
1 łan = 2 półłanki = 4 kwarty
1 pręt = 1/12 lub 1/24 łana
1 sażeń2 = 9 arszynów2 = 4,5522 m2
1 arszyn2 = 256 werszków2
1 stopa2 = 144 cali2
8.4. Jednostki miary objętości
Do miary płynów
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1 beczka = 40 wiader
1 wiadro = 10 krużek
1 krużek = 10 czarek (rosyjska jednostka miary)
1 krużek = 1,23 litra
1 kwarta = 1 litr
1 garniec = 4 kwarty
1 kwarta = ¼ skojca = 1/96 grzywny
1 kwaterka = 1/16 garnca
1 czetwert = 8 czetwerków
1 czeteryk = 8 garnców
Do miary towarów sypkich, np. zboża:
1 kłoda = 4 korce
1 korzec (marca, miara, wiertel) = 2 półmiarki
1 korzec hrubieszowski = 1/19 łasztu gdańskiego
1 buszel angielski = 10 galonów
8.5. Jednostki miary wagi
1 centar = 100 funtów = 40,55 kg
1 funt polski = 32 łuty
1 pud = 40 funtów = 16,38 kg
1 funt rosyjski = 32 łuty
1 łut = 3 zołotniki

9. Bibliografia
(w załączeniu)

Aneks
(wybrane informacje do wykorzystania)

10. Moniatycze, Moniaticze2327 (wieś, kolonia)
W Moniatyczach-Kolonii, w okresie neolitu, występowała malicka kultura
nadcisańska2328.
W 1578 roku Moniaticze leżały w powiecie horodelskim. Właścicielami wsi byli: Joannes
Janiewski z Sobolem (3½ łanam 3 zagrodników z ziemią, 1 zagrodnik bez ziemi, 1 łan
opuszczony), Koniecpolski (5¼ łana, 3 zagrodników z ziemią, 3 komorników)2329.
W 1837 roku w Moniatyczach szynkarzem był Andrzej Chmielewski (ur. 1798)2330.
Na 16/28 maja 1846 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Guberni Lubelskiej ogłosiło
licytację na trzyletnią dzierżawę zaległych w opłatach dóbr Moniatycze w okręgu
hrubieszowski i parafii Moniatycze. Opłata dzierżawna była określona na poziomie od 17169
r.sr., ponadto zaległości dóbr wynosiły 2699 r.sr. a kaucja dzierżawna 4000 r.sr.2331. W związku
Nazwa używana w - Jabłonowski R1, s. 231.
Zakościelna Anna, „Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny”, Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Humaniora, Vol. 35/36, Lublin, 1982, s. 1-3.
2329
Jabłonowski R1, s. 231.
2330
APL ChKG, Akta osobiste. Grabowicz Aleksy, sygn. 35/95/0/12.3/774, k. 10.
2331
DUGL 1846, Nr 19, s. 390-391.
2327
2328
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z brakiem dzierżawców i zaległościami należącymi się towarzystwu, dobra te zostały
wystawione do sprzedaży w dniu 4/16 grudnia 1846 roku. Dotychczasowym dziedzicznym
właścicielem tych dóbr był Stanisław Batowski2332.
W 1852 roku w Moniatyczach właścicielem lasu, o powierzchni 446 dziesięcin 2057
2
sążni (wg miary rosyjskiej), był Batowski2333.
W 1877 roku miejscowość leżała w powiecie hrubieszowskim, w gminie Moniatycze oraz
należała do parafii rzymskokatolickiej w Moniatyczach. Sąd pokoju był w Hrubieszowie a
poczta w Stepankowicach [Stefankowicach]2334.
W 1886 roku poczta była w Zamościu2335.
W 1886 roku właścicielem dóbr Moniatycze był Gustaw Kaczkowski, który był
delegatem taksowym Lubelskiego Towarzystwa Ziemskiego na powiat hrubieszowski w
okresie 1884-31.12.18862336. Był także członkiem zwyczajnym (wpłacającym rocznie 6 rs)
Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (-1879-1889-)2337.
1 stycznia 1892 roku gmina Moniatycze liczyła 4810 mieszkańców2338.
Właścicielem majątku Moniatycze a także wsi Potoki, Stepankowice [Stefankowice] był
Bogdan Gałęzowski (-1908-)2339.
Co najmniej w latach 1911-1912 Paweł Antoniuk był członkiem Hrubieszowskiego
Towarzystwa Rolniczego2340.
Co najmniej w latach 1911-1912 w Moniatyczach funkcjonowało kółko rolnicze w
ramach Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego należące do Centralnego Towarzystwa
Rolniczego. Kółko powstało w 1911 roku2341.
W roku 1914 Moniatycze leżały w powiecie hrubieszowskim guberni chełmskiej2342.
W pierwszym półroczu 1918 roku, w wyniku działań Straży Kresowej, która sfinasowała
działalność czterech instruktorów budowlanych (na terenie powiatów: hrubieszowskiego,
zamojskiego, tomaszowskiego, chełmskiego, biłgorajskiego) powstały spółki budowlane
(jedna powstała w Miączynie) w celu odbudowy zniszczeń wojennch2343.
Przedstawicielem gminy Moniatycze a także Dziekanów w sejmiku powiatu
hrubieszowskiego (-1918-) był Franciszek Bakala (zam. Wojsławice, gm. Moniatycze)2344.
W 1920 roku kółka rolnicze w Moniatyczach wchodziło w skład Okręgowego Związku
Kółek Rolniczych w Hrubieszowie (należące do Związku Kółek Rolniczych Województwa
Lubelskiego i Wołynia)2345.
30 września 1921 roku wieś Moniatycze leżała w gminie Moniatycze (powiat
hrubieszowski) i miała 81 budynków mieszkalnych, w których mieszkały 643 osoby (308
mężczyzn, 335 kobiet). 379 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 259
prawosławnego, 1 ewangelickiego a 4 mojżeszowego. 511 mieszkańców było narodowości

2332

DUGL 1846, Nr 35, s. 756-759.
Połujański Aleksander (1814-1866), „Opisanie lasów Królestwa Polskiego i Gubernij Zachodnich Cesarstwa
Rossyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym”, Warszawa, 1854, T. 1, s. 392.
2334
SKR T2, s. 398.
2335
PKLG 1887, s. 129.
2336
GW 1884, Nr 188, s. 1-2.
2337
Rocznik TORPR 1879, s. XXIV; Rocznik TORPR 1880, s. XXIV; Rocznik TORPR 1887, s. 179; Rocznik
TORPR 1889, s. 176.
2338
KAL 1893, s. 39.
2339
Spis AOZKP 1909, s. 30.
2340
Rocznik CTR 1912, s. 360; Rocznik CTR 1911, s. 329.
2341
Rocznik CTR 1912, s. 175; Rocznik CTR 1911, s. 234.
2342
Chełmska, s. 211.
2343
GZC 1918, Nr 7(57), s. 5.
2344
DzUrzCK_KomHrub 1918, Nr 2, s. 3, 4.
2345
SZKR 1920, s. 35-36.
2333
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polskiej, 131 rusińskiej i 1 innej2346.
W Moniatyczach mieścił się Posterunek Policji Państwowej dla wsi i gminy Moniatycze
(- 1925-)2347.
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku biskup lubelski Marian Fulman utworzył w
Moniatyczach wikariat obrządku wschodniosłowiańskiego przy proboszczu łacińskiej parafii.
W Moniatyczach działalność neounijną prowadził były diakon prawosławny Mikołaj
Smirnow2348.
2 stycznia 1929 roku Lubelski Urząd Wojewódzki zarejestrował stowarzyszenia w
gminie Moniatycze: Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankach i Towarzystwo
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowośiółkach2349.
Mieszkańcy Moniatycz szer. rez. Józef Chmielewski, szer. rez. Jan Grabarczyk, szer. rez.
Konstanty Dzikowski (rozkazem DOK II Nr 19 z dnia 11.05.1929 r.), szer. rez. Franciszek
Czuk (rozkazem DOK II Nr 26 z dnia 16.07.1929 r.), bomb. rez. Józef Handziuk (rozkazem
DOK II Nr 20 z dnia 05.11.1936 r.) otrzymali prawo do „Medalu Pamiątkowego Za Wojnę
1918-1921”2350.
8 października 1931 roku wojewoda lubelski ustalił w województwie liczbę punktów
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w szczególności w Moniatyczach – jeden (liczba
mieszkańców 516) i w Nieledwi – jeden (liczba mieszkańców 749)2351.
31 stycznia 1932 roku został poświęcony sztandar Koła Młodzieży Wiejskiej w
Moniatyczach2352.
W 1933 roku mieszkańcy Moniatycz (wsi) mieli najbliższą stację kolejową w
Hrubieszowie a najbliższą linię autobusową przy trasie Chełm-Hrubieszów. Poczta była w
Moniatyczach. Sąd grodzki w Hrubieszowie a okręgowy w Zamościu. Miejscowość leżała w
powiecie hrubieszowskim, w gminie Moniatycze oraz należała do parafii rzymskokatolickiej w
Moniatyczach i do parafii prawosławnej w Moniatyczach2353.
10 czerwca 1934 roku Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Moniatyczach
przeprowadziło zbiórkę i zebrało 25, 82 zł na rzecz KUL2354.
3 sierpnia 1935 roku odbyły się wybory w gminie Moniatycze dwóch delegatów do
zgromadzenia okręgowego z siedzibą w Chełmie (obejmującego powiaty: chełmski,
krasnostawski i hrubieszowski)2355.
Według stanu na 1 listopada 1935 roku gmina Moniatycze w powiecie hrubieszowskim
składała się z następujących 19 gromad: Annopol, Czortowice, Janki, Kułakowice, Moniatycze
Wieś, Moniatycze Kolonia, Mojsławice Wieś, Mojsławice Kolonia, Nieledew, Nowosiółki,
Obrowiec Wieś, Obrowiec Kolonia, Stefankowice Wieś, Stefankowice Kolonia, Turkułówka,
Ubrodowice, Wołajowice, Zadębce Wieś, Zadębce Kolonia2356.
Co najmniej w roku szkolnym 1948/49 funkcjonowała 3-letnia Szkoła Przysposobienia
Rolniczego w Moniatyczach (pow. hrubieszowski)2357.
28 listopada 1952 roku w skład gminy Moniatycze wchodziło 27 gromad: Annopol
(wieś), Białoskóry (Białoskóry, Gołębowiec Kolonia), Czortowice (Czortowice, Przychodziec
2346

SMRP 1921 T4, s. 34.
IWL 1925, s. 60.
2348
Pelica KPL, s. 174-175.
2349
LDW 1931, Nr 10, po. 107, s. 166.
2350
Bujan, s. 159-163.
2351
LDW 1931, Nr 24, poz. 246, s. 496.
2352
KL 1932, Nr 39, s. 2.
2353
SKR 1933, s. 1077.
2354
LDW 1934, Nr 18, s. 279.
2355
LDW 1935, Nr 16, poz. 130, s. 294.
2356
LDW 1935, Nr 30, poz. 213, s. 508, 509.
2357
LDW 1949, Nr 8, poz. 65, s. 40.
2347
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Kolonia), Dziekanów (Dziekanów, Dziekanów PGR), Janki (Janki Kolonia), Kułakowice I
(wieś), Kułakowice II (wieś), Kułakowice III (wieś), Mojsławice Kolonia (Mojsławice
Kolonia), Mojsławice (wieś), Moniatycze (Moniatycze, Stefków), Moroczyn (Moroczyn,
Moroczyn Ośrodek), Nieledew (Nieledew, Nieledew Kolonia, Nieledew Huta Kolonia,
Nieledew Popówka Kolonia, Nieledew Zagrobla Kolonia, Nieledew Warsztaty Wydz.,
Pawłówka Leśniczówka, Trzeszczany Stacja Kolejowa, Kąty Kolonia, Kąty Ośrodek Wytwórni
Win), Nowosiółki (Nowosiółki, Nowosiółki Kolonia, Iwanki Kolonia), Obrowiec Kolonia
(Obrowiec Kolonia, Wiacentówka Kolonia), Obrowiec (Obrowiec, Lipice), Stefankowice
Kolonia (Stefankowice Kolonia, Potoki Kolonia, Chyżyska Kolonia), Stefankowice (wieś),
Szpikołosy (Szpikołosy, Szpikołosy Kolonia, Jakubówka Kolonia, Kazmierówka Kolonia,
Szwajcary Kolonia, Zofiówka Kolonia), Świerszczów (Świerszczów, Świerszczów Kolonia),
Teptiuków (Teptiuków, Teptiuków Kolonia), Turkulówka (Turkulówka Kolonia), Ubrodowice
(Ubrodowice, Ubrodowice Kolonia), Wołajowice (wieś), Zadębce Kolonia (Zadębce Kolonia),
Zadębce (wieś). Miejscowości były obsługiwane odpowiednio przez urzędy pocztowe w
Moniatyczach, Hrubieszowie, Mojsławicach2358.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Moniatyczach, kadencja 1954-1958, weszli:
Bałuta Kazimierz, Chmielewicz Mieczysław, Dąbrowski Jan, Grabarczuk Józef, Iqnatowicz
Janina, Jarosiewicz Jan, Kamiński Czesław, Kowalczuk Stanisław, Kowalski Józef, Maszewski
Jan, Niemczyk Stefan, Poziomkiewicz Antoni, Roicki Mirosław, Romanowski Grzegorz,
Stawarska Leonarda, Warobiej Wiktor, Ziętak Zdzisława2359.
Powiatowa Rada Narodowa w Hrubieszowie podjęła 20.11.1957 r. uchwałę w sprawie
ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych, w której ustalono dla Moniatycz
liczbę 18 radnych2360.
W skład Gromadzkiej Rady Narodowej w Moniatyczach, kadencja 1958-1961, weszli:
Bobis Tadeusz, Czerwiński Henryk, Federkiewicz Antoni, Kata Henryk, Kawecki Ferdynand,
Konior Edward, Kowalski Władysław, Perkman Kazimierz, Poziomkiewicz Antoni, Przyczyna
Józef, Roicki Mirosław, Smalej Wincenty, Szajdłowski Józef, Szmuiata Longin, Śmieszek
Leon, Wolski Bolesław, Worobiej Wiktor, Wymiatał Antoni2361.
Według stanu na 1 stycznia 1965 roku w powiecie hrubieszowskim było 24 gromad, w
tym gromada w Moniatyczach2362.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie podjęło 29 czerwca 1968 roku
uchwałę o zniesieniu gromady Stefankowice i włączeniu jej do gromady Moniatycze2363.
Tabela 39 – Wykaz wójtów gminy Moniatycze
Nazwisko i imię
Łuciuk2364 Roman
Prokop2365 Michał

Okres urzędowania
-1891-1925-

Inne informacje

Tabela 40 – Wykaz pisarzy/sekretarzy gminy Moniatycze

2358

DUWRNL, 1953, Nr 3, poz. 3, s. 335, 36.
DUWRNL 1955, Nr 1, poz. 47, s. 39.
2360
DUWRNL 1957, Nr 10, poz. 67, s. 58.
2361
DUWRNL 1958, Nr 4, poz. 24, s. 43.
2362
DUWRNL, 1965, Nr 2-10, poz. 11, s. 5-6.
2363
DUWRNL 1968, Nr 9, poz. 100, s. 71.
2364
PKLG 1892, s. 313.
2365
IWL 1925, s. 62.
2359
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Nazwisko i imię
Kicun2366 Bazyli
Jaźwiński2367 Jan

Okres urzędowania
-1891-1925-
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Informacje o szkołach w Moniatyczach
Na terenie gminy Moniatycze w kwietniu 1916 roku funkcjonowało 12 szkół ludowych
(w całym powiecie hrubieszowskim było ich 77)2368.
W roku szkolnym 1917/18 roku w gminie Moniatycze funkcjonowało 11 szkół, w których
uczyło się 533 uczniów (wg stanu na 01.12.1917) i pracowało 11 nauczycieli (wg stanu na
15.03.1918)2369. Z liczby uczniów 494 było katolikami (na 3048 mieszkańców katolików), 16
prawosławnymi (na 277 mieszkańców prawosławnych) a 23 Żydami (na 134 mieszkańców
Żydów).
W 1918 roku koszt utrzymania szkół w gminie wynosił 30030 koron (w tym 17905,30
zasiłku rządowego i 12124,70 z kasy gminnej – składki podatku). Wysokość podatku szkolnego
w gminie była ustalona na poziomie 1,78 koron z morga2370.
Tabela 41 – Podstawowe informacje o szkołach w Moniatyczach
Rodzaj szkoły
gminna szkoła
początkowa
низшя учебныя
заведения м.н.пp.
началънoе училище
началънoе училище
(pierwsza szkoła)
началънoе училище
(druga szkoła)
4-klasowa

Lata funkcjonowania
(około)
-1891-2371

Informacje o szkole
Bartnik Aleksander

1903-19042372
1904-19052373

Chromiak Teodor
Aleksiejewicz Olga

2374

1913-1914

Ilienkow Jan
19151921-1925
1925-19262375

Pieniążek Kazimierz
Czterech nauczycieli (2 etatowych i 2
nieetatowych), 98 uczniów

2366

PKLG 1892, s. 313.
IWL 1925, s. 62.
2368
Sierosławski Zygmunt, „Szkolnictwo lubelskie powiatu hrubieszowskiego”, KPZA 1918, Nr 14, s. 23.
2369
Sierosławski Zygmunt, „Szkolnictwo lubelskie powiatu hrubieszowskiego”, KPZA 1918, Nr 14, s. 24.
2370
Sierosławski Zygmunt, „Szkolnictwo lubelskie powiatu hrubieszowskiego”, KPZA 1918, Nr 14, s. 24.
2371
PKLG 1892, s. 199.
2372
Karta Lûblinskoj Gubernìi s pokazanìem nahodâŝihsâ v nej učebnyh zavedenìj, Lublin, 1904.
2373
PKLG 1906, s. 175.
2374
Chełmska, s. 214.
2375
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia: „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku
szkolnym 1925/26 – stan z dnia 1 grudnia 1925 roku”, Lwów, 1927, s. 153.
2367
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Rodzaj szkoły

Lata funkcjonowania
(około)

4-klasowa Publiczna
Szkoła Powszechna

1926-1944

4-klasowa Publiczna
Szkoła Powszechna

1931-19322377

7-klasowa Publiczna
Szkoła Powszechna

1933-1944

Informacje o szkole
Bednarz Kazimierz (od 1926 roku,
kierownik)
Wańczykowa2376 Maria (co najmniej
1933)
Mikułowicz Teodozja, została
przeniesiona do szkoły z dniem
01.09.1931 z 1 klasowej szkoły w
Ubrodowicach
Szlonzak2378 Jan (kierownik,
20.08.1933-1944)
Romanowski (co najmniej w 1944,
kierownik)
Szlonzak2379 Zofia (co najmniej w
1933-1939)
Turczyn Władysława (co najmniej w
1939)
Merta Wanda (co najmniej w 1939)
Futa Adolf (co najmniej w 1939)
Korczak Janina (co najmniej w 1940)

11. Sitno
Tabela 42 – Wybrane dane o szkołach w Sitnie

Rodzaj szkoły
1 Publiczna Szkoła Przysposobienia
Gospodyń Wiejskich /Wydziału
Powiatowego w Zamościu/ w Sitnie

Lata
funkcjonowania (co
najmniej)
1939-1940

Inne informacje
Kierownik szkoły
Wanda Popławska

2376

KN 1933, Nr 13, s. 3, 4.
DUKOSL 1931, Nr 9, poz. 101, s. 224.
2378
Kulik Wojciech, Renata, Henryk „Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”.
2379
Kulik Wojciech, Renata, Henryk „Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu”.
2377
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