Popularność I wydania "Leksykonu miejscowości powiatu chełmskiego" autorstwa
Andrzeja Wawryniuka oraz szybkie wyczerpanie się nakładu spowodowała, że jako
jego wydawca zdecydowałem się na drugą edycję tej książki. Faktem nie bez
znaczenia jest również i to, że Chełmszczyzna, jako pierwsza w województwie
lubelskim, a być może i w Polsce doczekała się pionierskiego opracowania o
wszystkich
miejscowościach
naszego
powiatu,
które
zawiera
przegląd
najistotniejszych zagadnień społeczno - politycznych, historycznych, etnograficznych
oraz związanych z nimi problemów z dziedziny kultury, gospodarki i statystyki.
Współczesny obraz poszczególnych miejscowości połączony jest z prezentacją ich
dziejów. O ile o samym Chełmie, stolicy powiatu pisało się częściej, to o innych
miejscowościach regionu i ludziach tam działających już mniej. Niniejsza praca
stawia sobie za cel naprawienie tego stanu rzeczy.
Wydawnictwo adresowane jest głównie do mieszkańców i miłośników Ziemi
Chełmskiej, dla których będzie nieocenionym źródłem informacji o przeszłości i
teraźniejszości miejscowości regionu. Służyć może jako pomoc wszystkim osobom
interesującym się historią regionu, a przede wszystkim uczącej się młodzieży,
przybliżając jej "małe ojczyzny".
W pracy wykorzystano źródła niepublikowane, w tym archiwalne, literaturę
przedmiotu, wydawnictwa ciągłe o charakterze dokumentacyjnym, różnorodne
słowniki, encyklopedie, kroniki i kalendarze, prasę polską i obcą oraz relacje będące
w posiadaniu autora.
Szanowny czytelniku, oddajemy w Twoje ręce wydanie drugie "Leksykonu"
wzbogacone o nowe informacje, zdjęcia i mapy, które mam nadzieję spotka się z
ciepłym przyjęciem.
Kazimierz Stocki Starosta Chełmski

Recenzja I i II wydania pracy „Leksykon miejscowości powiatu chełmskiego"
- publikacja przygotowana przez Andrzeja Wawryniuka.
Recenzowana książka jest ciekawym opracowaniem z zakresu regionalistyki.
Dobrze się stało, że znalazł się autor, który zechciał dokonać benedyktyńskiej pracy
zgromadzenia setek i tysięcy informacji na temat miejscowości powiatu chełmskiego.
Z pewnością publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno regionalistów,
jak i nauczycieli oraz młodzieży szkolnej, a także mieszkańców miejscowości, którzy
niejednokrotnie nie znają dziejów wsi czy miasteczka, w których zamieszkują od
pokoleń.
Konstrukcja „Leksykonu" jest optymalna. Autor zaczyna od charakterystyki
powiatu chełmskiego, podając najbardziej istotne dane. Następnie charakteryzuje
miasto Chełm, by po kolei omówić miejscowości poszczególnych gmin w układzie
alfabetycznym. Podstawa źródłowa pracy również nie budzi moich zastrzeżeń. Autor
dokonał olbrzymiego wysiłku, przeprowadzając staranną kwerendę archiwalną, także
biblioteczną, docierał do rzadkich czasopism i wydawnictw. Imponujący jest ogrom
wysiłku, włożonego w powstanie dzieła. Co prawda układ bibliografii jest
niekonwencjonalny, przyjęty raczej w wydawnictwach przyrodniczych, aniżeli w
wydawnictwach humanistycznych - moim zdaniem przypisy lepiej byłoby umieścić na
dole każdej strony, wtedy praca byłaby bardziej czytelna - ale z kolei zyskałaby na
objętości, stąd też układ biografii zastosowany przez autora uważam za
dopuszczalny.
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Radzik

Opinia o I wydaniu opracowaniu Andrzeja Wawryniuka: „Leksykon
miejscowości powiatu chełmskiego. Chełm 2001".

1. Przedmiot opracowania uważam za bardzo ważny i istotny. Jest to pierwsza
próba opracowania encyklopedii krajoznawczej powiatu chełmskiego. Opracowanie
zawiera wiadomości historyczne, etnograficzne, statystyczne i społeczne o
wszystkich miejscowościach powiatu i w sposób umiejętny łączy współczesne
informacje o poszczególnych miejscowościach z ich dziejami. Zebrane szczegółowe
informacje bardzo przybliżają czytelnikowi każdą z nich. Jest to dzieło niezwykle
pożyteczne nie tylko dla regionalistów i miłośników Ziemi Chełmskiej. Może ono i
powinno służyć także w codziennej pracy przedstawicielom administracji państwowej
i samorządowej. Ponadto ma dziś bardzo ważne znaczenie edukacyjne (dla
wszystkich szkół w terenie!), przybliżając „małe ojczyzny".
2. Opracowanie zawiera wybór tekstów dotyczących poszczególnych miejscowości
oparte na bardzo bogatej i różnorodnej bazie źródłowej (bibliografia obejmuje 480
pozycji!). Są wśród nich także źródła niepublikowane, w tym archiwalne. Wkład
autora polega na nadaniu wyborowi tekstów własnej struktury.
3. Układ treści oparty jest na aktualnym podziale na gminy. Dla zapewnienia
przejrzystości opracowania należy na początku dać alfabetyczny wykaz wszystkich
miejscowości.
4. Autor pisze we wstępie o swym dziele jako o „leksykonie". Sądzę, że ze względu
na obszerność opracowania, bardziej odpowiednią nazwą byłby „słownik", bądź
nawet „encyklopedia krajoznawcza powiatu chełmskiego". A że jest to wybór tekstów
wystarczy zaznaczyć we wstępie. Autor przecież przy każdym tekście odsyła do
źródła.
Konkluzja: opracowanie, biorąc pod uwagę jego przedmiot i poziom merytoryczny
oraz możliwy pożytek społeczny nie tylko dla kultury i edukacji lecz także dla
praktyki i życia samorządowego, zasługuje w pełni na opublikowanie i
rozpowszechnienie.
Dr hab. n. hum. Andrzej Czarnocki
prof. nadzwycz. UMCS
Wydział Politologii
Chełm, 10.11.2001 r.

Opinia o II wydaniu opracowania Andrzeja Wawryniuka: "Leksykon
miejscowości powiatu chełmskiego. Chełm 2002".
Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, A. Wawryniuk przygotował drugie,
uzupełnione wydanie leksykonu. Uwzględniając przy tym także sugestie czytelników,
autor uzupełnił bibliografią dzieła o przeszło 50 pozycji, wśród których są m. in.
również nowe źródła archiwalne i rękopiśmienne oraz trudno dziś dostępne tytuły
prasowe z okresu międzywojennego.
Pozwoliło to przypomnieć i szczegółowo odtworzyć fakty, wydawałoby się
nieodwracalne skazane na zapomnienie, jak choćby bój o Kolemczyce, jaki miał
miejsce podczas wojny polsko - bolszewickiej (str. 180-182).
Ze wszech miar udanym zwieńczeniem II wydania jest zamieszczony na końcu,
bogaty materiał zdjęciowy. Tu A. Wawryniuk jest więcej niż fotografem dokumentalistą. Jest także artystą, gdyż potrafi oddać na zdjęciach specyficzną,
niepowtarzalna atmosferę Chełmszczyzny, starając się dotrzeć głęboko pod
powierzchnię tego, co jest widoczne na pierwszy rzut oka. Zdjęcia te przypominają
dawne, XIX - wieczne ryciny.
Bardzo cennym uzupełnieniem wydania są także mapy: obok współczesnej mapy
powiatu mamy 2 mapy historyczne - Juliusza Colberga z 1826 oraz J.M. Bazewicza z
1907 r.
Reasumując: Szybkie przygotowanie II wydania leksykonu świadczy o tym, że
zarówno autor, jak i wydawca - Starostwo Powiatowe w Chełmie, właściwie rozumieją
funkcję integracyjną powiatu. Funkcja ta, we współczesnym, przynoszącym szybkie
zmiany świecie, powinna być umieszczona na podstawowym fundamencie, jakim jest
historyczna tożsamość, niosąca ze sobą poczucie dumy z przeszłości i
przeciwdziałająca grożącemu zewsząd wykorzystaniu. Ma to szczególne znaczenie w
przededniu finalizowania starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.
Dzieło A. Wawryniuka pozwala na umiejętne połączenie pamięci o przeszłości
„małych ojczyzn" z teraźniejszością i przyszłością, a to jest niezbędnym warunkiem
nie tylko trwania, ale i osiągnięć we współczesnym świecie. Niezwykle trafnie ujął to
wybitny choć zapomniany już dziś historyk Ludwik Kubala: " Nie można zapomnieć,
że przeszłość jest nierozdzielnie z naszym organizmem złączona - z naszą pamięcią,
bez której świat byłby dla nas chaosem, z którego ani ziarna pod przyszłość wydobyć
byśmy nie mogli".
Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę polecić II wydanie leksykonu nie tylko
samorządowcom i działaczom na polu kultury i edukacji lecz i jak najszerszej rzeszy
mieszkańców powiatu chełmskiego, którzy znajdą tu choćby kilka, ale jakże nieraz
cennych informacji o swej miejscowości.
Chełm, 15 kwietnia 2002 r.
dr hab. Andrzej Czarnocki prof. nadzwycz. UMCS

Recenzja do II wydania
Z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z opracowaniem pt. „Leksykon
miejscowości powiatu chełmskiego" autorstwa Andrzeja Wawryniuka, rzecznika
prasowego Starostwa Powiatowego w Chełmie jednocześnie wykładowcy Wyższej
Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie. Do rąk czytelników trafia
drugi, niezwykle cenny materiał poznawczy dokumentujący historię ziemi chełmskiej.
Opracowanie obejmuje kompleksowy zakres merytoryczny z szerokim cezusem czasowym,
dotyka
szczegółowych
zagadnień
historycznych,
statystycznych,
gospodarczych i politycznych. Ważnym elementem II wydania jest zapisane
położenia
geograficznego
każdej
z
omawianych
miejscowości.
Ponadto
uzupełnieniem treści podanych w Leksykonie..." - zgodnie z sugestiami zarówno
czytelników jak i naukowców - są również zdjęcia i mapy.
Godnym podkreślenia jest fakt, że autor z benedyktyńską dokładnością
przedstawia poszczególne miejscowości powiatu chełmskiego, czego efektem jest
m.in. zmiana metrykalna kilku z nich, a w drugim wydaniu dotyczy to przykładowo
Antonina w gminie Chełm.
W mojej ocenie niniejsza publikacja stanowi bogate źródło wiedzy do
wykorzystania zarówno przez studentów studiów z zakresu nauk społecznych, historii
i innych specjalności, a także uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
średnich. Dla szerokiej rzeszy czytelników, którzy pragną pogłębić wiedzę o „swojej
małej ojczyźnie" materiały zawarte w niniejszym opracowaniu mogą stanowić
podstawową bazę do dalszych poszukiwań z tego zakresu.
Dr Michał Gołoś

WSTĘP
Duże zainteresowanie czytelników pierwszym wydaniem „Leksykonu"
spowodowało, że prawie natychmiast po jego ukazaniu się rozpocząłem prace nad
drugą edycją. W nowym opracowaniu uwzględniłem życzliwe sugestie historyków,
regionalistów, geografów, a także wielu czytelników, którzy udostępnili mi
dokumenty i pamiątki rodzinne. Podobnie jak w wydaniu z 2001 r. w „Leksykonie"
znajdują się cytaty z „Kronik" Jana Długosza, „Nazw miejscowych dawnej
Ziemi.Chełmskiej i Bełskiej" Barbary Czopek, „Roczników Humanistycznych", T. VII,
zeszyt 2 (w części dotyczącej działalności organizacyjnej biskupa Jana Biskupca w
diecezji chełmskiej w latach 1417-1452), „Phoenix tertiato redivivus" albo „Obraz
starożytny chełmski" Jakuba Suszy, „Lustracji województwa ruskiego, podolskiego i
bełskiego 1564-1565", „Lustracji województwa ruskiego 1661-1665, cz. III, Ziemia
Halicka i Chełmska", „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich", „Chełm i Chełmskie w dziejach" pod redakcją Ryszarda Szczygła czy
„Kolonizacji niemieckiej w południowo - wschodniej części Królestwa Polskiego w
latach 1815-1915" Wiesława Śladkowskiego, akt instytucji wyznaniowych dekanatu i
parafii powiatu chełmskiego (1833-1945), roczników „Chełmsko - Warszawskich Wiadomości Diecezjalnych", „Parków wiejskich Lubelszczyzny" Dominika Fijałkowskiego.
Są też pozycje nowe, których wykaz zamieszczam w bibliografii. Za wyjątkiem
informacji o miejscowościach zebranych w 2000 r, pozostały tekst to cytaty z wyżej
wymienionych i innych opracowań. Z tych też względów starałem się zachować
pisownię oryginalną.
Zdaję sobie sprawę, że niektóre z prezentowanych tekstów mogą dziś być
przedmiotem dyskusji. Jednak ze względu na charakter pracy nie było moim
zamiarem interpretowanie faktów historycznych. To zadanie pozostawiłem
czytelnikom.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w trakcie pracy nad
„Leksykonem" pomagali mi, okazywali cierpliwość i zainteresowanie, a w
szczególności:
Kazimierzowi
Stockiemu,
staroście
chełmskiemu,
Teresie
Królikowskiej,
wicestaroście
powiatu
chełmskiego,
Jackowi
Mazurkowi,
przewodniczącemu Rady Powiatu Chełmskiego oraz Stanisławowi Pyszko i
Konstantemu Prożogo - chełmskim regionalistom, Stanisławie Rudnik z
Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w
Chełmie, a także Stanisławowi Minickiemu z Archiwum Państwowego w Lublinie,
Oddział w Chełmie. Dziękuję także czytelnikom I wydania „Leksykonu...". Ich uwagi i
sugestie pozwoliły na wzbogacenie treści.
Ponadto słowa szczególnych podziękowań kieruje do prof. zwyczajnego dr hab.
Tadeusza Radzika, prof. nadzwyczajnego UMCS dr hab. n. hum. Andrzeja
Czarnockiego oraz dr Michała Gołosia. Bez ich zaangażowania „Leksykon
miejscowości" w takiej formie nigdy by nie powstał.
Mam nadzieję, że opracowanie wzbogaci wiedzę o regionie chełmskim, a także
przyczyni się do wzrostu zainteresowania „małymi ojczyznami" i uchroni ich historię
od zapomnienia.

Andrzej Wawryniuk

PODSTAWOWE DANE O POWIECIE CHEŁMSKIM
Ludność. W 2000 r. w powiecie chełmskim mieszkało 75.707 osób, w tym 37.441
mężczyzn i 38.266 kobiet, średnia gęstość zaludnienia to 43 osoby na km2. Ludność
w poszczególnych grupach wiekowych wynosiła: od0-2 lat-2462 dzieci; 3-6
lat-3939dzieci; 7-14 lat—9611 dzieci; 15-17 lat-4002 osoby; 18-19 lat - 2653 osoby;
20-29 lat - 11.300 osób; 30-39 lat - 8770 osób; 40-49 lat - 10.611 osób; 50-59
lat-7.191 osób; 60-64 lat-3079 osób; 651atiwięcej 12.089 osób. Na 100 mężczyzn
przypada 102 kobiety. W wieku przedprodukcyjnym było 20.014 osób, produkcyjnym
- 41.869 osób, a poprodukcyjnym 13.824. W 2000 r. zawarto 401 małżeństw,
urodziło się 822 dzieci, zmarło 986 osób, w tym 5 niemowląt, przyrost naturalny
wynosił -2,13. W ramach migracji ludności do powiatu przybyło 917 osób, wyjechały
do innych miejscowości w kraju 1152 osoby.
Bezrobotni - stan na 31 grudnia2000 r. -6230 osób, w tym 3312 kobiet. Zasiłek
pobierało 1186 osób, bezrobotnych absolwentów szkół było 308. Liczba
bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy 31 grudnia2000 r. w powiecie
chełmskim wynosiła 582 osoby. W 1999 r. zarejestrowanych było 5784 osób, w tym
3027 kobiet, z czego 2279 w wieku od 15 do 17 roku życia; 1751 osób w wieku 25-34
lata; 1180 osób 35-441.; 539 osób 45-541; 32 osoby 55-59 1,1 osoba powyżej 60 lat.
Bez pracy pozostawało 46 osób z wykształceniem wyższym, 1265 osób z
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 313 osób po LO, 2237
absolwentów szkół zawodowych oraz 1923 osoby po szkole podstawowej.
Powierzchnia: 1779,6 km . W skład powiatu wchodziło 14 gmin, w tym jedna
miejska, było364 miejscowości wiejskich oraz jedno miasto - Rejowiec Fabryczny.
Wioski, kolonie i osady tworzyły 266 sołectw. Pod względem powierzchni powiat
chełmski zajmował 111 miejsce w województwie lubelskim.
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Środowisko i rolnictwo: Zanieczyszczenie powietrza: pyły ogółem 613 ton; na I
km2 -0,3 tony w ciągu roku. Gazy ogółem 678529; na 1 km - 381,2 tony w ciągu
roku, ścieki ogółem 2852 dekametrów sześciennych, w tym bezpośrednio do wód
powierzchniowych lub do ziemi 2785 dekametrów sześciennych, z czego wymaga
oczyszczenia 1599 dekametrów sześciennych, oczyszczanych jest zaś 1596
dekametrów sześciennych.
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Odpady ogółem: 9,4 tys. ton, w tym wykorzystane to 6,4 tys. ton.
Melioracje: 23670 ha, w tym grunty orne 8396 ha, trwałe użytki zielone 15.274
ha, długość rowów i cieków: 1871,0 km, nawadnianych było 240 ha użytków rolnych i
gruntów leśnych oraz 74 ha stawów rybnych. Nakłady na inwestycje wodne to
ogółem 6011,5 tys. zł, w tym ujęcia i doprowadzenia wody -4174,7 tys. zł, zbiorniki
wodne- 1290,0 tys. zł
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska - ogółem 3125,3 tys. zł, w tym na
ochronę wód 2351,4 tys. zł, na ochronę powietrza 732,8 tys. zł, na ochronę
powierzchni ziemi 41,1 tys. zł.
Obszar chroniony: 74.335,9 ha (41,8 % powierzchni powiatu), w tym rezerwaty

przyrody 1.218,3 ha, parki krajobrazowe 20.094 ha, obszary chronionego krajobrazu
50.755,2 ha, liczba pomników przyrody - 94.
Użytkowanie gruntów: powierzchnia (ogółem) 177.964 ha, w tym grunty orne
127.360 ha., sady 1000 ha., łąki 25.525 ha., pastwiska 7.515 ha., lasy 30.524 ha.
Plony zbóż i upraw przemysłowych z hektara: pszenica - 29,8 q, żyto 24 q,
jęczmień 27,8 q, owies 25,2 ha, pszenżyto 27,9ha, ziemniaki 174 q, buraki cukrowe
372 q, tytoń 20,1 q.
Placówki telekomunikacyjne: ogółem 35 placówek, 7.580 telefonów, (na 1000
mieszkańców 98,9 -najniższy wskaźnik w województwie lubelskim).
Podmioty gospodarki narodowej: ogółem 334, w tym przedsiębiorstwa
państwowe I, komunalne - 0; spółki prawa handlowego ogółem 45, spółdzielnie 72,
fundacje 5, stowarzyszenia 33.
Sklepy: 519, w tym spożywcze 340, przemysłowe 179. Punkty sprzedaży paliw:
21, targowisk 13.
Wodociągi i kanalizacje: wodociągowa sieć rozdzielcza - 543,3 km, kanalizacja 79,5 km. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 8847, kanalizacyjne
-1338, zdroje uliczne 107.
Zasoby mieszkaniowe: mieszkania 23.465, izby 74.366, średnia ilość izb w
mieszkaniu 3,17, średnia powierzchnia użytkowa 63,2 m , średnia powierzchnia na
osobę 19,6, liczba osób w mieszkaniu 3,23, na 1 izbę średnio przypada 1,02 osób.
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Oświata: szkoły podstawowe: 80, oddziałów 544, uczniów 9599, pomieszczeń do
nauczania 647, nauczycieli pełnozatrudnionych 793. Licea 3, oddziałów 75, uczniów
2519, pomieszczeń do nauki 55, nauczycieli pełnozatrudnionych 121. Szkolnictwo
zawodowe: szkół 4, uczniów 624, pomieszczeń do nauki 29, nauczycieli
pełnozatrudnionych 38.
Biblioteki (ogółem) - 43, biblioteki - 15, filie- 21, punkty biblioteczne - 7.
Księgozbiór -365,3 tys. woluminów, czytelnicy - 12.206 osób.
Personel służby zdrowia: lekarze - 34, stomatolodzy -15, pielęgniarki - 109.
Łóżka szpitalne: 45, apteki - 13, ośrodki zdrowia-16. Miejsc w domach pomocy
społecznej 395.
Miejsca noclegowe w schroniskach młodzieżowych i
agrotury-stycznych - 579. W 2000 ł skorzystało z nich 8410 gości.

gospodarstwach

Wypadki drogowe -118, w tym pod wpływem alkoholu 24, zabitych - 17, rannych
-111.
Pożary: 157, w tym lasów - 15, podpaleń - 24, nieostrożność - 83, wady urządzeń
elektrycznych -37.

Inne dane (wg spisu rolnego z 1996 r.) ciągniki rolnicze będące w posiadaniu
rolników z powiatu chełmskiego -5871, kombajny zbożowe - 423 (w tym starsze niż
10 lat - 228), kombajny ziemniaczane - 156, kombajny buraczane - 127,
silosokombajny - 8, rozsiewacze nawozów -1830, rozrzutniki obornika - 2578, kosiarki
ciągnikowe - 2008, kopaczki do ziemniaków - 1290, sadzarki do ziemniaków - 816,
przyczepy zbierające - 300, prasy zbierające - 327, opryskiwacze - 2006, dojarki 534 (w tym bankowe - 522, rurociągowe - 12), schładzarki do mleka - 408 (w tym
konwiowe - 354, zbiornikowe - 54), samochody osobowe - 4264, w tym starsze niż 10
lat - 2559.
Pojazdy zarejestrowane (stan na 31 marca 2001 r.): ogółem 37.877. Od 1
stycznia 2000 r. do 31 marca 2001 r. zarejestrowano 2595 samochodów osobowych
(5 Trabantów, 32 Wartburgi), 4 samochody sanitarne, 10 autobusów, 6 samochodów
specjalnych, 28 samochodów ciężarowo - osobowych, 149 samochodów ciężarowych,
20 ciągników samochodowych (1 balastowy i 19 siodłowych), 520 ciągników
rolniczych, 76 motocykli i skuterów, 344 naczepy, 136 pojazdów sprowadzonych z
zagranicy, 67 pojazdów samodzielnie wykonanych. Złomowano w tym czasie 85
pojazdów. Wydano 1 komplet tablic indywidualnych. 999 pojazdów samochodowych
otrzymało tablice o wyróżnikach: LCHA i LCHC. 767 pojazdów otrzymało tablice o
wyróżnikach LCHE. Dróg powiatowych było 684 km, w tym 104 km bez utwardzonej
nawierzchni, 16 km posiadało stabilizację bez pokrytej nawierzchni.
Najważniejsze dane dotyczące rolnictwa. Powierzchnia ogólna gruntów
wynosiła - 164.889 ha. Użytki rolne stanowiły -117,319 ha tj. 71.2 % ogólnej
powierzchni gruntów w tym: grunty orne - 86.343 ha tj. 73,7 % u.n, sady - 892 ha tj.
0,8 % u.r., łąki - 23.300 ha tj. 19,9 % ux, pastwiska - 6.784 ha tj. 5,8 % u.r.,
Lasy zajmowały powierzchnię 28.440 ha., tj. 17,2 % ogólnej powierzchni gruntów.
Pozostałe grunty i nieużytki to 19.130 ha., tj. 11,6 % ogólnej powierzchni gruntów.
Największe obszarowo gminy w powiecie chełmskim w kolejności to: Chełm
-21.332 ha, Sawin -17.806 ha, Dorohusk - 14.791 ha. Najmniejsza gmina to Rejowiec
Fabryczny; jej powierzchnia wynosiła 7.733 ha.
W powiecie chełmskim funkcjonowało 13.147 gospodarstw indywidualnych.
Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosiła 8,5 ha, w tym
użytki rolne stanowiły 7,8 ha, w kraju proporcje te wynosiły odpowiednio 7,9 i 7,0.
Gospodarstwa o powierzchni: od 1 do 5 ha stanowiły 47,0 % wszystkich
gospodarstw, od 5 do 10 ha stanowiły 31,4 % wszystkich gospodarstw, od 10 do 15
ha stanowiły 12,9 % wszystkich gospodarstw, od 15 do 20 ha stanowiły 4,9 %
wszystkich gospodarstw, od 20 do 50 ha stanowiły 3,3 % wszystkich gospodarstw, od
50 do 100 ha stanowiły 0,34% wszystkich gospodarstw, 100 i więcej ha stanowiły
około 0,13 %.
Powiat chełmski zamieszkiwało 75.707 osób. Ludność związana z rolnictwem
stanowiła ok. 62.700 osób, w tym w indywidualnych gospodarstwach rolnych 47.660
osób, co stanowiło odpowiednio do ogółu : 80,5 % i 61,2 %. Przeciętnie w jednym
gospodarstwie średnio zamieszkiwało 3,63 osoby, przy średniej dla kraju wynoszącej

4,04.
Na wielkość produkcji roślinnej największy wpływ miały bardzo niekorzystne
warunki agrometeorologiczne w okresie wiosny. Susza utrzymująca się od połowy
kwietnia niemal do końca czerwca, a także majowe przymrozki bardzo niekorzystnie
wpłynęły na wzrost i rozwój roślin uprawnych, powodując obniżenie ich plonowania.
Inne informacje. 11 lipca 2001 r. w Kowlu na Wołyniu, Kazimierz Stocki, starosta
chełmski i Witalij Karpiuk, przewodniczący kowelskiej rejonowej państwowej
administracji w Kowlu podpisali umowę o współpracy między powiatem chełmskim a
rejonem kowelskim.[452]

OPISANIE GRANIC STAROSTWA CHEŁMSKIEGO[368]

Na południe od Włodawki ciągnie się Chełmszczyzna, a na północ Podlasie (...).
Chełmszczyzna, bogaty kraj, w którym pod Hrubieszowem ciągną się obszary
bajecznie urodzajnych czarnoziemów, a większość ziemi stanowią żyzne lessy, to kraj
jasny, pogodny, lekko pagórkowaty, pocięty jarami, jak wszystkie okolice lessowe,
pożłobiony przez nieznaczne rzeczułki, kierujące się bądź do Bugu, bądź też do
Wieprza. (...) Wszędzie na glince nawianej las szpilkowy ustępuje drzewom
liściastym, wśród których dąb i grab, jako najgłębiej sięgające swymi korzeniami,
wypierają inne drzewa.
Żyzna gleba zachęcała do wycięcia lasów i oddania ziemi pod pług, a jeżeli nawet
gdzie się lasy na tej glebie utrzymały, to zawsze jest to las poprzerywany polankami.
Taki las posiadał znakomite warunki dla początków rolnictwa w czasach
przeddziejowych, niż też dziwnego, że obszary glinek nawianych odgrywały ważna
rolę w dziejach rozpostarcia osadnictwa, a później i kultury rzeczowej (...). Pierwszą
wzmiankę dziejową o nich spotykamy w kronice Nestora („Powiest' wriemiennych
let"), który pod rokiem 981 pisze: „Idie Wołodymir k Lacham i zaja grady ich:
Peremysl, Czerwień, i inyje gorody", a pod rokiem 1087 dodaje o ziemiach
nadbużańskich Nestor: „i osta pod Rusuju do sieho dnia". Więc oto już przed
tysiącem lat panami nadbuża byli „Lachy", a więc „równy apostołom" kniaź
Włodzimierz Kijowski tylko „zaja grady ich". Rusini byli tylko zdobywcami, a nie
gospodarzami, nie organizatorami ziem nadbużańskich. Od tej autentycznej,
niewątpliwie wzmianki poczynając przechodzi Ruś nadbużańska z rąk do rąk:
zabierają ją to Rurykowicze, to Piastowie krakowscy i sandomierscy, to książęta
mazowieccy, to wreszcie królowie węgierscy.[368,s.24]

ZIEMIA CHEŁMSKA.
Ziemia ta, której granice były: od północy Województwo Lubelskie i Brzeskie
Litewskie, od wschodu Wołyń i Województwo Bełżkie, od południa toż województwo,
od zachodu także Województwo Lubelskie, zajęta być mogła na niejaki czas dzierżaw
Włodzimierza W. w X wieku, wtenczas kiedy on korzystając z wojen Mieczysława I na
zachodzie, krainy słowiańskie między Dnieprem a Bugiem rozdzielał między synów.
Ale już w r. 1019 należała znowu bez wątpienia do hołdujących ziem państwu
Bolesława Chrobrego, razem z księstwem Włodzimierskim. Ze śmiercią Bolesława
Krzywoustego zależność tych stron od Polski osłabioną została; umiał ją świetnem
zwycięstwem nad niesfornemi książętami w r. 1182 Kazimierz 11 Sprawiedliwy
umocnić, lecz ustawne potem łamanie się w ciągu Xlii wieku Polaków z potęgą
Romana, Daniela i Lwa, książąt Halickich, najazdy oraz Mongołów, znowu to
panowanie nieraz do obcych rąk przenosiło.
W r. 1265 Swarno książę pochodzący od jednego z synów Włodzimierza W., panując
w ziemi Chełmskiej i na Wołyniu, najeżdżał stąd Polskę za Bolesława Wstydliwego. Po
upadku książąt Halickich, kiedy Litwini osiągnąwszy panowanie nad Rusią stali się
sąsiadami Polski z tej strony, ziemia chełmska nieraz ulegała władzy W. książąt
Litewskich. Na chwilę jednak wpływ Polski zdawał się powracać. Bolesław Wstydliwy
zdołał w r.1264 pokonać i wytępić Jadźwingów, postanowiono nawet katedrę biskupią
obrządku rzymskokatolickiego za pozwoleniem Urbana IV Papieża w Chełmie założyć.
Zanadto jednak wielkie było osłabienie monarchii Lechickiej w owej epoce, a potęga
Litwy zanadto prędko i swobodnie się podnosiła, żeby pomyślne skutki z upadku
Jadźwingów nastąpić mogły. Przez ciąg panowania Leszka Czarnego, Przemysława I i
Wacława (1279-1306) ziemia chełmska oderwaną była zupełnie od Polski; za
Władysława Łokietka musiała jeszcze zapewne do dzierżaw potężnego Gedemina
należeć, bo król dla odparcia siły krzyżackiej nie miał sposobności odzyskiwać
zabranych przez Litwę krajów, owszem pokoju z nią szukał.
Dopiero Kazimierz W. przyłączywszy na nowo w r. 1340 do korony Ruś Czerwoną,
chociaż z razu inne jej przyległe ziemie, to jest: Chełmską, Bełzką, Włodzimierz i
Brześć zostawił w posiadaniu książąt Litewskich, synów Gedemina: gdy jednak
Lubard pan ówczesny Chełma nie dotrzymał umowy z Polską zawartej, Kazimierz
wyprawiwszy się z znacznymi siłami r. 1349 w tę stronę, zamek Chełmski szturmem
zdobył i ziemię tę cło korony znów przyłączył. Nie osiągnął wszakże Kazimierz przez
to rzeczywistego panowania nad tą krainą, bo zaraz w następnym 1350 r. Olgerd W.
książę Litwy z bracią Kejstutem i Lubartem napadłszy Polskę, aż pod Lwów się
zapędzili i Chełm znowu przez nich opanowany został. Musiał król polski dla
utrzymania się przy Lwowie znaczną część Rusi nadbużańskiej poświęcić; zdaje się,
że następnie przez lat kilkanaście podczas zatargów z Litwą o Wołyń, ziemia
chełmska ciągle prawie zostawała w ręku Lubarta książęcia Włodzimirskiego.
Na koniec w skutek ugody z Olgerdem Kazimierz W. odzyskał ziemię tę i oddał w
dzierżawę Jerzemu, synowi Narymuta książęciu Bełzkiemu, zostawiając załogę polską
w zamku Chełmskim. Gdy jednak książę ten, ciągle z krewnemi swemi innemi
książętami Litewskiemi wchodząc w zmowy przeciw Polsce, dopomagał ich
najazdom, Ludwik następca Kazimierza zrobiwszy wielka wyprawę przeciwko Litwie

w r. 1377, zajął ostatecznie ziemię Chełmską i po zdobyciu zamku Chełma przez
oddział Sędziwoja z Szubina Starostę krak. zupełnie ją do korony przyłączył. Ziemia
chełmska zawiera w sobie dwa powiaty: chełmski i krasnostawski. Herb jej wyobraża
białego niedźwiedzia między trzema drzewami w zielonem polu. Rzeki Bug i Wieprz
przerzynają jej powierzchnię, po obu ich brzegach rozciągającą się. Chociaż ziemia ta
należy do Województwa Ruskiego, ma jednak osobistych w każdym ze dwóch
powiatów urzędników ziemskich i dwóch senatorów, większego biskupa i mniejszego
kasztelana Chełmskich; sejmikuje w Chełmie, gdzie obiera dwóch posłów na sejm i
deputata jednego na trybunał koronny.

POWIAT CHEŁMSKI.
Chełm zwany od wyrazu słowiańskiego Cholm: (pagórek) nad rzeczką Uher, o 4
mile od Krasnegostawu odległe; miasto z zamkiem, zabudowane jest na kredziastej
górze, otoczonej łąkami w żyznej okolicy. Odwieczna to jest siedziba słowiańska i od
początków historyi polskiej i ruskiej znajoma. Podług powieści kronikarskich kiedy
trzej bracia: Kij, Szczek i Chorew dzielili się ziemią Ruską, Szczekowi miał się dostać
Chełm, skąd niedaleko na górze lasem porosłej, miał on wystawić świątynię
pogańską. Cokolwiek bądź, Chełm należy do najstarożytniejszych grodów
słowiańskich. Jeszcze Włodzimierz W. rozszerzając z Kijowa władzę swoje i wiarę
Chrystusa aż ku Rusi Czerwonej, miał tu założyć pierwszą cerkiew drewnianą i nawet
ustanowić biskupa obrządku wschodniego, zapewne na miejsce obalonej świątyni
pogańskiej.
Daniel książę Halicki wzniósł na jej miejscu murowaną katedrę, która dotrwała do r.
1640. Wtenczas dopiero biskup Chełmski obrządku unickiego Metodyusz Terlecki,
zupełnie ją zaczął, a następca jego Józef Lewicki dzieła dokończył. Wszakże przyszło
do tego w r. 1735, że bis. Filip Woładkowicz dla złej budowy musiał ją rozwalić i na
nowo murować, dalsi zaś pasterze wnętrze jej urządzili i ozdobili. (W katedrze tej
unickiej godzien jest uwagi bardzo dawny obraz N. P. Maryi cudami słynący, który
podług tradycji, ma być przez ś. Łukasza malowany. W ołtarzu gdzie ten obraz jest
umieszczona znajduje się antepedium srebrne z wyobrażeniem zwycięstwa przez
Jana Kazimierza nad Tatarami i Kozakami pod Beresteczkiem w 8 czerwcu r. 1651
odniesionego. Król miał obraz ten z sobą pod Sokalem i pod Beresteczkiem). Taka
jest historya katedry Chełmskiej unickiej; ale było tu podobnież biskupstwo łacińskie,
jakeśmy to wyżej powiedzieli, fundowane w XIII wieku za Bolesława Wstydliwego, i
chociaż przez ciąg następnych wojen z książętami Halickiemi i Litwą nie mogło się
stale utrzymać, dzieje kościelne jednak wspominają o kilku biskupach, którzy tytuł
chełmskich nosili, a między niemi o Tomaszu pod r. 1359.
Ludwik król przyłączywszy zupełnie ziemię Chełmską do korony, fundacją biskupstwa
około r. 1377 odnowił za upoważnieniem Grzegorza Xl przez bullę już r. 1375
wydaną, i w r. 1394 Stefan niejaki znany jest jako bis. Chełmski. Rzeczy wiście
jednakże uposażył i tym sposobem trwałość tej katedry pod wezwaniem 12
Apostołów, ustalił Władysław Jagiełło r. 1414 na pamiątkę zwycięstwa
grunwaldzkiego, za wstawieniem się tegoż bis. Stefana zakonu kaznodziejskiego.
Gdy jednak dla szczupłości miasta Chełma w owej epoce, umieszczenie biskupa i
kapituły niedogodnem się stało: Paweł z Grabowa biskup za wolą Kazimierza
Jagielończyka, przeniósł katedrę w r. 1475 do Hrubieszowa, skąd wkrótce bo w r.
1490 za tegoż króla na prośbę Macieja z Łomży bis. Kamienieckiego i nominata
Chełms., wyprowadzoną została do Krasnegostawu. Prócz dziejów początkowych
tego miasta, o których wyżej mówiliśmy pisząc o ziemi chełmskiej, dalsza kronika
jego jest następująca, Władysław Jagiełło jeszcze w r. 1392 zamyślał o rozszerzeniu
swobód dla mieszkańców Chełma, które już zdawa było grodem praw polskich i
zwyczajów miejscowych ruskich używającem. W tym celu przygotowany został
przywilej pergaminowy pisany w Lubomlu zamku królewskim, w niedzielę między
oktawą trzech króli na przeniesienie Chełma z praw polskich i ruskich na
magdeburskie, z nadaniem mu sta łanów frankońskich ziemi, Sukiennic, jatek, kram,

klitek. szewskich i folarzów. Jednakże nie wiadomo z jakiej przyczyny, lokacyjny ten
przywilej nie został opatrzony pieczęcią królewską, i nowe porządki miejskie nie
weszły zapewne w użycie.
Dopiero daleko później, nadanie to w całej obszerności potwierdził Zygmunt August
na sejmie w Warszawie 22 maja r. 1572. Jagiełło wszakże przy końcu swego
panowania, przywilejem w Swierczowiskach w piątek na ś. Wacław danym, dozwolił
obywatelom Chełma używać prawa niemieckiego, a we 25 lat potem podkomorzy
ziemi Chełmskiej granice miasta oznaczył i opisał. Syn tego króla Władysław 111
przez przywilej datowany w sobotę między oktawą Nawiedzenia P. Maryj, r. 1439 w
Krasnymstawie, pozwolił odbywać w Chełmie na Narodzenie P.M. i przez dwa dni
potem jeden jarmark, i mieszczan od pod wód uwolnił. Jarmark ten był przez
Zygmunta I w r. 1566 przedłużony do tygodnia, a nadto dochody miejskie
pomnożone zostały pozwoleniem pobierania myta mostowego, jarmarcznego i
składowego, oraz opłaty z woskobojni i wagi, to zaś jedynie na naprawę i reformacyą
fortecy i wież miasta. Chociaż miasto w r. 1473 wielkie szkody przez ogień poniosło,
starania jednakże następnych królów na nowo byt dobry mu zapewniło.
Alexander Jagielończyk do dawnego jarmarku przy. dał w r. 1504 dwa inne na ś.
Andrzej i na ś. Stanisław. Zygmunt 1 chcąc polepszyć stan mieszkańców i zapewnić
utrzymanie warowni, nadał do dalszej woli swojej r. 1519 w Krakowie we wtorek
przed świętem przeniesienia ś. Stanisława, wójtowi i rajcom miasta wójtowi i rajcom
miasta wówczas urzędującym, oraz ich następcom, prawo przepalania gorzałki i
przedawania jej, niemniej prawo pozwalania innym tych użytków w Chełmie, za
pewną opłatą; a to dla łatwiejszej restauracyi miasta i obrony jego od najazdu
Tatarów i innych nieprzyjaciół. Tenże król rozsądzając r. 1541 w Wilnie we wtorek po
uroczystości Niepokalanego Poczęcia P. Maryj, zaszła skargi mieszczan chełmskich
przeciw Staroście, postanowił skład soli w Chełmie, z warunkiem żeby wszyscy
wiozący lub niosący sól do miasta z żup Drohubyckich, jeśli jej nie przedadzą,
składali ją, równie jak żeby przyjeżdżający po kupno soli z księstwa Litewskiego lub
skądinąd, mijać składu chełmskiego nie ważyli się, ale z niego kupowali.
Niemniej dobroczynnym dla tego miasta, od ojca swego, okazał się Zyg. August. On
bowiem nie tylko r. 1550 (w Krakowie we czwartek przed ś. Łucją) potwierdził te
swobody, które projekt przywileju Władysława Jagiełły mieszkańcom Chełma
zapewniał, a razem rozporządzenie Zygmunta I o jarmarkach i wybieraniu dochodów
różnych na utrzymanie wież i twierdzy tego miasta: ale jeszcze powtórnem i
uroczystszem potwierdzeniem pomienionego projektu, jakeśmy wyżej namiesili
przywileje miejskie nadal ustalił. Gabryel Tarło z Szczekarzewic wprzódy poufały
dworzanin Zyg. Augusta, a później kaszt. Radomski, Marsz, nadworny król. i Starosta
Chełmski, wstawiał się w Wilnie r. 1556 za mieszczanami chełmskiemi, żeby ich
uwolnić od opłaty cła w koronie i Litwie. Wydał też na to przywilej August we środę
po narodzeniu P. Maryi, wyłączając tych tylko od owego dobrodziejstwa, którzyby
wyjeżdżali z towarami za granicę kraju. R. 1558 znowu Chełm zyskał od Zyg. Augusta
inne potwierdzenie dawnych swoich przywilejów (w Wilnie we wtorek nazajutrz po
św. Mikołaju, z podpisem kanclerza Przerębskiego) z tym dodatkiem: że wzbroniono
obcym przybyszom zamieszkałym w mieście, używać proregatyw służących
obywatelom chełmskim bez wejścia legalnego w ich poczet i poddanie się prawom i
powinnościom miejskim.

Tenże król wyrokiem swoim w Wilnie we czwartek, po ś. Stanisławie r. 1558
datowanym, wyłączył Żydów od wszelkiej propinacji w Chełmie; w następnym zaś
1559 r. prowent roczny z propinacyj miejskiej przez Zygmunta i r. 1519 czasowie
miastu nadany, na wieczność mu przyznał, z tym wszakże warunkiem: żeby jedynie
na poprawę twierdzy źle opatrzonej, przeciw spodziewanemu najściu Tatarów był
obracany. Lustracya r. 1569 odbyta, okazuje stan miasta następujący:
„Domów miesczkich w parkanie y s placami z ktorich czinsz gdzie yesth 101. Dayą
skazdego cinszu per gr. 3, fach flor. 10, g. 3. Domów Biskupich w miesczie y na
przedmiescziu iesth 12, dają snich czinssu do zamku per flor. 1. Komorników w
miesczie 89, plączą per gr. 1, a wszakosz thich komorników non eąualis numerus
wedle roku, bywa czaszem mniei, czaszem więczei. Domów na przedmiescziu 150,
plączą sznich per gr. 3. Komorników na przedmiescziu iesth 90, plączą per gr. 1.
Lanow miesczkich wsitkich iesth 14 y czwiercz 1, skazdego łanu dają czinssu per gr.
6. Kramnic mieskich 26, plączą per gr. 15. Pyekarzow iesth 42, placząper gr. 8.
Sewczow 24 per gr. 8 Rzeznikow iesth 13, dają loiu smalczowanego po jednemu
kamieniu, kamień jeden valor. flor. 1. Zidowie czinsu dawaiądu zamku ogolem flor.
30. Czisz zidowie dawaią pieprzu funthow 12, kazdi funth per gr. 20. Z lazniei dają
czinsu dorocznego flor. 25, gr. 18. Targowe, składne i t.d. arendowano tho wsitko za
zlothich 340".
- Ogół dochodu z miasta w tym roku wynosił złotych ówczesnych 555, gr. 24. - Chełm
przy takiej ludności, w korzystnem położeniu swem dla handlu, potrzebował większej
sposobności do ożywienia jego. Zaradzając tej potrzebie Zygmunt III, w r. 1616 dnia
6 czerwca na sejmie warszawskim nadał miastu sześć nowych jarmarków. Zdaje się
wszakże, że stan Chełma zmienił się na gorsze za tego panowania, najpewniej
skutkiem częstych pożarów; bo w tymże samym 1616 r. Lustratorowie liczbę domów
i rzemieślników daleko mniejszą podają. Domów miejskich, piszą oni, w murze jest
98, na wale domów 50, na przedmieściu domów 162, pustych, placów w murze 31,
na przedmieściu 47, domów biskupich w mieście i na przedmieściu 12, komorników
w ogóle 90, łanów miejskich 14, kramnice mydlarskie 2, jatki wójtowskie były 4, ale
pogrzały, piekarzów teraz jest 30, szewców 15, którzy powinni byli dawniej na
czeladź zamkową i na folwark pod Chełmem, dawać buty chłopskie wartości gr. 15,
białogłowskie gr.10. Summa ogólna dochodów miejskich była zł 260, gr. 29.
Do Starostwa Chełmskiego, podług tejże lustracyj należała wówczas wieś Żmudź,
czyniąca zł 159, gr. 10 dochodu. Za Jana Kazimierza i podczas całej wojny kozackiej,
Chełm wielkich klęsk doświadczał; po rozproszeniu się wojsk i stracie obozu pod
Pilawcami w r. 1648, Kozacy w postępie swoim ku Zamościowi w listopadzie, napadli
także na Chełm. Dzielnie się im stawili mieszczanie broniąc się, z wielkiem męstwem,
ale i miasto i zamek ze szczętem spalone zostały. Król chcąc im to wynagrodzić, oraz
podnieść z upadku miasto, wydał r. 1659 d: 23 kwietnia w Warszawie przywilej dla
mieszczan, na bezpłatne palenie i szynkowanie gorzałki do lat 4, z wolnością
obrócenia dochodu stąd na własne potrzeby, wyłączając wszakże żydów od takiego
dobrodziejstwa. „Dotąd bowiem, mówi lustr. r. 1789, prowentów obracali
mieszczanie na utrzymanie fortecy i amunicją miejską, ale teraz po jej spaleniu nie
było czego fortyfikować".- Odbudował się wprawdzie Chełm po owem spustoszeniu
swojem za czasów Jana Kazimierza, ale nie mógł przyjść do tak dobrego bytu w jakim
zostawał w XVI wieku, podobnie jak większa część innych miast polskich. Fundacye

tylko klasztorów i kościołów przyczyniały się do ozdoby jego. Przywiedziona teraz
lustr. z r. 1789, zostawiła nam zewnętrzne opisanie tego miasta dosyć dokładne.
„ Miasto Chełm, na górze od wschodu ku zachodowi spadzistej położone,
zachowuje ślad, że było kiedyś umocnione i murem utoczone, bo pozostały gruzy
murów, i trzy jeszcze bramy dotąd stoją. Zamek starościński na górze z drzewa, na
wysokiem podmurowaniu wspaniale wybudowany, wszelkiemi wewnątrz potrzebami
opatrzony w całości jest dotąd należycie utrzymany. Blisko zamku stoi drewniana
kancellarya grodzka. Wieża górna z drzewa i dolna murowana niedaleko tejże
kancelaryj. Archiwum na złożenie ksiąg grodzkich murowane pod dachówką, górą od
zamku oddzielone, w zupełnem oddaleniu od wszelkich budynków stoi. Ratusz
murowany w środku miasta (z zegarem), w r. 1788 przez ogień, uszkodzony. Do
ozdób tego miasta należą kościoły i klasztory: księży Pijarów we środku miasta,
Bazylianów nad zamkiem na górze, i Reformatów, który klasztor z całym placem,
dotąd otacza mur wysoki, tudzież kościółek ś. Ducha niżej miasta, nadto kościół
obrządku ruskiego zjednoczonego pod tytułem ś. Mikołaja, przy którym seminarium
dla edukacyj kapłanów tegoż obrządku, podobnież za miastem stoją. Niemniej
znajduje się pałac biskupów obrządku ruskiego unickiego".
Nie możemy oznaczyć z pewnością epoki wszystkich fundacyj kościelnych w
Chemie, to jednak niewątpliwie że katedra uniacka, przy której bis. Ryłło założył r.
1759 seminarium a r. 1769 zarząd jego powierzył Bazylianom, początkiem swym
bardzo dawnych czasów sięga i zapewne na miejscu obalonej świątyni pogańskiej
stoi. Bazylianie także są dawni, po nich idą Reformaci na początku już XVII stulecia
wspominani, klasztor ich i kościół murem są otoczone; u nich także pochowany jest
Wacław Rzewuski kaszt. krak. zmarły w Siedliszczach 1779 r. Kościół Pijarów z
rozległym klasztorem fundowany jest r. 1667; tu miał być przedtem kościół
katedralny rzymskokatolicki. Na koniec mały kościółek ś. Ducha murem otoczony, był
dawniej pod dozorem ks. Dominikanów.
Wieże pod Chełmem. Tu i pod miastem na wzgórku łąkami otoczonym jedna, a
we wsi Stołpie zwanej druga, stoją dwie wieże z cegieł gliną spojonych murowane,
które lud słupami nazywa, i od nich zapewne wieś Stołpie wzięła nazwisko.
Obszerność ich jest mała, bo zaledwo pozostałe ściany 4 łokcie szerokości mają. Nikt
dokładnej wiadomości dotąd u nich nie ma. Przestaniemy więc na tem, co biskup
Chełmski unicki Jakub Susza, w dziele swoim historycznem o Chełmie i cudownym
obrazie P. Maryj w katedrze chełms. znajdującym się pisze, wiernie powtarzając
zebrane przez niego podania około r. 1684.
-„ Częste bywaią różnych pytania, coby też to za wieże, albo słupy były a jeden
pod Chełmem, a drugi w mili od Chełma we wsi Stołpiu, tak od słupa samego, tym
samym nad wieś dawnieyszego nazwaney? o czym niewiedząc, u ludzi sędziwych,
przed lat czterdziestą kilku. Tako w Chełmie, tak we wsi Stołpiu zdawna
mieszkających, badałem się. Naprzód tedy tom z nich wyrozumiał, iż to jakieś
propugnacula były. Lecz niewielkie proppugnaculum z iedney y drugiey wieży, tak
daleko od siebie wzajem oddaloney. Chyba pono co inszego przy tych jeszcze
słupach, lubo wieżach kiedyś było, a za czasy ustaiącemi, ustało. Jakoż to twierdzą o
słupie Stołpskim: iż ich oraz było 4, a na nich pałacyk, lubo zameczek był
wystawiony: który na potem od jakiegoś nieprzyjaciela, z wałów na górze, między

Weresieckiemi y Stułpskiemi polami, y teraz będących, jest zniesiony. Co żeby nam
iakieżkolwiek do wiary podobieństwo podało, żem te wały wspomniał, krótko orce
opiszę. Są te wały dwa na rzeczonym mieyscu, jeden w drugim a nie małym
spacium-od siebie odsądzone, z kamienia głazu, y ziemi uczynione. A pod niemi
nisko bliskie wypada zrzodło. Które nie tylko mchem, lecz y lasem, snąć od wielu set
lat, sązarosłe, tak dalece, że w nich samych starych dębów spróchniałe pnie,
znayduią się: a obadwa idą w cyrkuł. Na niektórych mieyscach w staturę człowieczą,
ieżeli nie wyższe: rzeczonemu niegdy zameczkowi, teraźnieyszemu jednemu słupowi,
e diametro położone. Drugich zaś iest zdanie, że te wieże były jakieś bałwochwalnie,
albo kaplice pogańskie, zwłaszcza że są na mieyscach, iako pod Chełmem, tak w
Stołpiu, krynicznych. Co też nie bez fundamentu głosi się, gdyż przeszła
starożytność, na krynicach y zdrojach często swoje Bogi wenerowała, y responsa o
rzeczach wątpliwych brała"...
„ Inni na ostatek tu twierdzą: iż po rozdzieleniu państw Ruskich, od pierwszych
trzech xiążąt wszystkiey Rusi, rzeczonych Kiy, Szczek, Choriw, te kraje nasze, dostały
się Szczekowi, który kochając się we zwierzu y łowach, te słupy w lasach y
pustyniach przedtym będących, między takowemi wystawił zrzodłami, aby się ze
zwierza do nich przychodzącego delektował. A iakoby tenże kapliczkę sobie
pogańską, niedaleko Stołpia wsi, przy kilku pod górą krynicach zmurował; którą po
tym według głosu ludzkiego, następujący chrześcianie obrócili w cerkiew y teraz
nazwaną Sancti Sahaforis, albo z Słowieńskiego, Świętego Spasa. Przy ktorey iest, y
folwark niewielki. Zowie się zaś te mieysce po dziś dzień monastyrem, że tam kiedyś
klasztor Zakonników naszych, przy dostatnieyszych był dobrach... Nadto, y z tego
dochodzę że to mieysce Szczękowe było, iż od niepomnych wieków, lasek, y góry
nad tym folwarkiem Ś. Spasa idące nazywaią się Szczekotem, albo Szczekawicą;
podając do wyrozumienia, że jakoby od Szczeka, albo jego psów szczekania swoją
wywodzą denominatą".
Z tych wszystkich podań które przytacza Susza, widać dla ciągłych wspomnień już
z chrześciaństwem związek mających, że wieże pod Chełmem dotąd pozostałe nie są
zabytkiem żadnym pogańskim. Oglądaliśmy je także przed laty i zdaje się nam: że to
są zapewnię pograniczne, może za wojen z Polską lub z książętami litewskiemi
toczonych przez książąt halickich: Daniela i Leona.[330,s.751-766]
- Ziemia chełmska wchodziła w skład znanych powszechnie w historii Grodów
czerwieńskich. Do kogo pierwotnie Grody te należały, mówi wyraźnie latopis
najstarszego kronikarza ruskiego Nestora, który zapisał, że w 891 „ide Wolodimir na
Lachy i zha grady ich Peremyszl, Czerwień i inne grady". (...) Badania archeologiczne
stwierdzają że na terenie Grodów czerwieńskich, a więc i na terenie Ziemi Chełmskiej
istniały już wówczas liczne mniejsze lub większe osiedla warowne np. w Czerniejowie,
Czułczycach, Horodyszczu, Busównie, Ochoży, Stołpiu, Zasłupiu (obecnie Bieławin) i
w paru innych miejscowościach. Chełm należał również do grupy tych grodów.[68]
- Pierwszą wzmiankę dziejową o nich (Grodach Czerwieńskich przy.aut) spotykamy
w kronice Nestora, który pod rokiem 981 pisze: „Ide Wołdymir k Lacham i ząja grady
ich: Peremysl, Czerwień i inyje gorody", a pod rokiem 1087 datuje o ziemiach
nadbużańskich Nestor „i osta pod Rusiu do sieho dnia". Wiec oto już przed tysiącem
lat panami nadbuża byli „Lachy", a „równy apostołom" Kniaź Włodzimierz Kijowski

tylko „zaja grady ich". Ruś była tylko zdobywcami, a nie gospodarzami, nie
organizatorami ziem nadbużańskich.[373.,s.25]
Ziemia chełmska, zamieszkała od czasów przedhistorycznych przez plemiona
lechickie (Lędzian przyp. aut.) i rządzona ongiś przez książąt krwią ściśle związanych
z rodami książąt polskich jest tak samo polska jak i inne ziemie krakowskie, czy
mazowieckie. Po śmierci Daniela, państwo jego przeszło we władanie syna
Swadomira (Szwarna), ożenionego z córką władcy Litwy, Mendoga. Szwarno umarł i
pogrzebany został w Chełmie w r. 1269. Chełm był nadal stolicą, na której zasiadał
drugi syn jego Lew, a następnie syn tego ostatniego Jerzy (zabity w czasie obrony
Włodzimierza Wołyńskiego przed Litwinami, pogrzebany w Chełmie w r. 1316). W
1324 zmarł syn Jerzego Andrzej, a w r. 1336 syn jego Jerzy II. Tron po nim objął
Bolesław syn Trojdena księcia Mazowieckiego (spokrewnionego z domem Daniela),
przyjmując nazwę Jerzego, księcia halicko-włodzmierskiego. W r. 1340 Bolesław
Trojdenowicz został otruty.
Wraz ze śmiercią Bolesława Trojdenowicza państwo, założone przez Daniela
przestało istnieć, gdyż spadkobiercą Trojdenowicza był król polski Kazimierz Wielki,
który jednakże nie zdołał obronić całego dziedzictwa po Bolesławie, wskutek wojny z
tatarami i Litwinami. Po kilka lat trwających walkach ze zmiennym dla obu stron
szczęściem, Tatarów wprawdzie Kazimierz Wielki rozgromił w r. 1343, jednakże
Litwini raz pobici, po pewnym czasie znów napadli na Ziemię Chełmską. Przez jakiś
czas rządził nią lennik Kazimierza rusko-litewski książę Jerzy Narymuntowicz.
Po śmierci Kazimierza W. Ziemię Chełmską następca jego, Ludwik król węgierski i
polski, przyłączył do Węgier. Z wstąpieniem na tron polski Jadwigi, Ruś Czerwona z
Ziemią Chełmską przyłączona została na zawsze do Polski. (...) Odtąd, tj. od r. 1387
dzieje Chełma łączą się ściśle z dziejami Polski. (...) Ziemia Chełmska została
zjednoczona z Polską o wiele wcześniej, aniżeli Mazowsze, które ostatecznie
przyłączono do Polski w r. 1529. A wszak na Mazowszu leży stolica Państwa
Polskiego. Dlatego niesłusznym jest nazywanie naszych ziem „Kresami". (...) w roku
1410 chorągiew chełmska pod znakiem, wyobrażającym „białego niedźwiedzia
między dwoma drzewami w polu czerwonym", brała udział w bitwie pod
Grunwaldem, Z chorągwią chełmską miał się znajdować pod Grunwaldem biskup
chełmski obrz. łacińskiego Stefan ze Lwowa, Ormianin z pochodzenia, zakonnik
dominikanin, który Jagiełłę potrafi skłonić, by na podziękowanie Panu Bogu za
odniesione zwycięstwo uposażył, a tym samym utrwalił biskupstwo chełmskie.
Kościół katedralny obrządku łacińskiego otrzymał na pamiątkę tego zwycięstwa
nazwę „Rozesłania św. Apostołów".
Jagiełło aktem z dnia 19 sierpnia 1917 roku oddał biskupom chełmskim dobra:
Kumów, Dobryniów Plitniki (Zagaczyce) i Tur z przyległościami, a w dwa lata później
dodał Siedliska i Lyszcze czyli Pawłów. Syn Jagiełły, Kazimierz, 1456 r. dołączył do
dóbr biskupich Sawin i Skierbieszów, król Aleksander, na prośbę biskupa
Kościeleckiego dał Białkę, a Zygmunt I darował Cieszyn i Strzyżowice, z częścią dóbr
Pławanice. (...) Według zdania historyków, biskupstwo chełmskie zatwierdzone
zostało przez papieża Urbana IV w latach 1261-1264, za Bolesława
Wstydliwego.[343,.s.12-13]

- Rok pański 1351. Litwini pustoszą ziemię lwowską, bełzką, chełmską i brzeską i
zajmują zamki. Król Kazimierz pokonuje ich potem i bierze do niewoli ich
księcia.[352,s.330]
- Archidiecezja halicka we Włodzimierzu i Chełmie z sufraganami w Przemyślu
(łacińska) ustanowiona została bullą Grzegorza Xl z 15 II 1375 r. [352,s.57]
- W XVIII w. Józef Rulikowski opisał strój chełmski: „(...) Jam wtedy pierwszy raz
wystąpił w mundurze ziemi chełmskiej; wdziałem na siebie kontusz sukienny zielony,
rękawy z wylotami, czarny aksamitny kołnierz z mankietami u rękawów, kitajką
polijową podszyty, na haftki zapinany, żupan paljowy z gradenaplu, zapinanyna
żeberka, pas jedwabny, złotem przerabiany, rąbcie na szabelki, czarne ze złotem w
kostki przerabiane, czapkę zieloną aksamitną, wysoką kwadratem zakończoną, u
dołu czarnym wąskim barankiem obszytą, czupryna była podcięta i podgolona. Obie
sukienki krótkie, przechodziły swą długością do łydki, a że mój ojciec gustował w
starożytnym stroju polskim żupan i facjatę kontusza wyciętą, obszywał kosztownemi
guzikami, czego miał zapas nie mały, podobnie i mój mundur ziemiański podobnemi
guzikami kazał obszyć, a że mój ojciec miał przysłowie kumusiu, dla różniącego się
stroju mego, nazwany zostałem przez szlachtę małym kumusiem. Miałem szabelkę
piękną i kosztowną, którą nazywano czterdziestu tysiączną, a to z tego powodu: ks.
Superjor bazylianów chełmskich zawdzięczając bogobojność i chęć chrześcijańską
mego pociotka, podkomorzego chełmskiego Węglińskiego, że zapisał czterdzieści
tysięcy złotych polskich, na fundusz klasztoru bazyliańskiego i żę zapis ten oparł na
swym majątku to jest na wsi Chylinie, tę szabelkę którą przywiózł z Rzymu, w
prezencie zaofiarował jego synowi Onufremu, który będąc bratem moim ciotecznym,
na pamiątkę mi ją oddał". [477, s.157-159]
- J. K. Łazowski podaje wiadomość (w Bibliot. Warszawskiej 1844, styczeń), o
pomnikach przedchrześciańskich pod miastem Chełmem, które opisał kronikarz tego
miasta biskup Susza (na początku XVII wieku). Podług niego, „Ziemia Chełmska
dostała się w podziale księciu Szczekowi, który świątynię pogańską pod lasem (dziś
jeszcze Szczęko wica zwanym) zbudował. Wśród łąki są szczątki słupa prostokątnego
o trzech ścianach, z których jedna ściana pozostała na 10 łokci wysoka. Na milę od
miasta, lecz w przeciwnej stronie (blisko mniemanego miejsca pogańskiej świątyni)
wznosi się drugi słup czworościenny, leżący przy bitej drodze obok wsi Stołpia; o
kilka kroków na stronie są ruiny jak się zdaje jego towarzysza, a dalej strumyk po
pod lasem Szczekawicą; słup ma do 20 łokci wysokości. Kronikarz mówi, że drugi ten
słup miał trzy sobie podobne obok stojące i że na wszystkich stał pałacyk. Prosty lud
utrzymuje, że te słupy zbudować miały złe duchy w ciągu jednej nocy, lecz kur
zapiawszy o północy, przerwał tę robotę, i stąd wniosek że one jako niedokończone,
wierzchołka nie mają. Dodaje, że do samego wierzchu dojść niepodobna, bo zawsze
coś tam leżącego, spycha na dół. Mówi nadto p. Dałzowski, że lud nazywa pierwszy z
tych słupów lelum-polelum a drugi świstum-poświstum".
Józef Kołaczkowski (w Bibliot. Warsz. 1844, listopad), zbija błędy Łazowskiego,
mówiąc, że „wedle kronik Długosza, Kromera etc. ów Szczek panował i zamek
zbudował w okolicy Kijowa a nie Chełma, który Włodzimierz W. założył, lubo w
bliskości miasta Chełma jest las Szczekawicą czy Szczekotą zwany. Świątynia owa
nieistniejąca, jest to owszem dzisiejsza cerkiew ś. Spasa za pogaństwa zamieniona

na chrześciańską. Słup Bieławiński (który p. Łazowski Lelum-Polelum zaimprozował)
w zwaliskach, najstarożytniejszy, czworoboczny, odpowiadający budową i rozmiarami
owej cerkwi ś. Spasa. Późniejszy jest słup w Stołpiu, także czworoboczny, mniejszy
od tamtego (choć dziś jeszcze ma 20 łokci wysokości); o 40 kroków od niego istnieją
fundamenta takiegoż słupa, a podanie mówi, że był i trzeci przy wytrysku źródła, co
jeśli było, stanowiło grupę trzech słupów koło siebie. Chełm założony był o milę od
zamku Czerwień) 1. (którego zwaliska są w lesie osady Czerniej ów) 2. Zaprzecza
wyraźnie p. Kołaczkowski aby lud słupy te lelum-polelum i świstum - poświstum
nazywał.[389,.s.351]
- Ziemia Chełmska stanowi enklawę, czyli oddzielną przynależność województwa
ruskiego, będąc zupełnie od niego przegrodzoną przez województwo bełzkiego.
Graniczyła ona na północ z województwem brzesko-litweskim, a część tej granicy na
lewym brzegu Bugu stanowiła rzeczka Włodawka. Ma wschód, przechodząc daleko za
prawy brzeg Bugu, graniczyła z Wołyniem. W części tej zabużnej leżał Opalin,
Lubomla, Maciejów i najdalej, bo na samym krańcu północno-wschodnim ziemi,
położone Ratno i Datyn. Południową jej granicę stanowiło województwo bełzkie, a
zachodnią lubelskie, Bug przecinał ziemię chełmską na dwie nierówne części, a
Wieprz brał początek na południowym jej krańcu przy granicy województwa
bełzkiego. W mniejszej części, zabużnej, miała swoje źródła rzeka Prypeć i
znajdowało się tam kilka sporych jezior, a mianowicie: Tur, Pulmo, Switiaskie czyli
Świtiach, Łuna, Biała. (...) Ziemia chełmska rządziła sie oddzielnie od województwa
sejmikowego w Chełmie, wybierając dwóch posłów i jednego deputata. Dzieliła się na
dwa powiaty: chełmski i krasnostawski, z których każdy miał starostwo grodowe, w
Chełmie i Krasnymstawie i sposobnych urzędników ziemskich. Niegrodowe starostwa
były: lubomelskie, ratnieńskie, hrubieszowskie i inne. Senatorów było dwóch:
większym, czyli krzesełkowym, był biskup chełmski, a mniejszym chełmski kasztelan.
Powiat chełmski w roku 1676 posiadał wsi 260 i miast z miasteczkami 16, powiat zaś
krasnostawski wsi 167 i miast 7.[521,s.15-16]
- Powiat chełmski po reformie uwłaszczeniowej 1864 r. (...) Powiat chełmski
powstał z wydzielonej w 1865 roku, w myśl reformy administracyjnej, części
dawnego powiatu krasnostawskiego. Nowo utworzony powiat składał się z 14 gmin i
posiadał największą gęstość zaludnienia w guberni lubelskiej. Dla przykładu można
przytoczyć fakt, że z istniejących 14 gmin 10 posiadało ponad 6 tys. ludności, co
rzadko spotykano w tym okresie na Lubelszczyźnie. Dodać należy, że jeszcze w
początkach XIX wieku tereny powiatu chełmskiego były najsłabiej zaludnione. Na
szybki wzrost zaludnienia wpłynęła bardzo intensywna kolonizacja niemiecka oraz,
już po reformie uwłaszczeniowej, zbudowanie w roku 1877 linii Kolei Nadwiślańskiej,
przechodzącej od Dęblina przez Puławy, Lublin i Chełm, Po przeprowadzonej reformie
uwłaszczeniowej powiat chełmski zajmował drugie miejsce pod względem rozwoju
przemysłowego w guberni lubelskiej, oczywiście w rozmiarach przemysłu tego
terenu. Pierwsze przypadło powiatowi lubelskiemu. O tym jak się kształtował profil
przemysłowy chełmskiego świadczyć mogą następujące dane: w roku 1870 w
mieście Chełmie prosperował jeden młyn parowy i 1 browar, w powiecie 24 młyny
wodne, 7 wiatraków, 14 gorzelni, 1 olejarnia, 1 szklarnia oraz 2 tartaki. Stan
posiadania ziemi w powiecie chełmskim przedstawiał się następująco: na 194.394
morgi gruntów ornych - 92.933 morgi było w posiadaniu chłopów.[537,s.210-211]

- Chełm nad rzeka Uherką, miasto powiatowe, leżące na wyniesieniu (od którego
miała powstać jego nazwa), niegdyś stolica ziemi tego nazwiska i udzielnych książąt,
z których Daniel, król Halicki, założył tu biskupstwo obrządku wschodniego. Spalone
w czasie wojen kozackich w XVIII stuleciu. W katedrze zbudowanej w r. 1735 na
wzgórzu przez biskupa Filipa Wołodkowicza, znajduje się cudowny obraz Matki
Boskiej, malowany, jak podanie niesie, przez św. Łukasza. W ołtarzu wielkim
anlepedium srebrne przedstawia bitwę pod Berezteczkiem. Oprócz katedry jest tu 5
kościołów i cerkwi (Bazylianów, Reformatów, św. Ducha spustoszały), ratusz, kilka
zakładów naukowych, fabryk itd. Okolica obfituje w kredę i miasto stoi na jej
pokładach; dla tego też mieszkańcy wybierając ją z pod własnych domów, potworzyli
ogromne sale podziemne na dwa i trzy piętra w czystej kredzie zagłębione.
[389.s.10-11]
- Na terenie powiatu działały następujące mniejszościowe kościoły i związki
wyznaniowe: 4 parafie Kościoła Polskokatolickiego (około 1100 wiernych), Kościół
Zielonoświątkowy (4 zbory), Polski Kościół Chrześcijan Baptystów (2 zbory), Świecki
Ruch Misyjny „Epifania" (2 zbory), Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego (3
zbory), Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (diaspora), Związek Badaczy Biblii w RP,
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego (diaspora), Stowarzyszenie Badaczy Pisma
Świętego, Kościół Ewangelicko - Augsburski (diaspora), Jednota Braci Polskich,
Kościół Chrystusowy (diaspora) i Kościół Wolnych Chrześcijan (diaspora).[522]

MIASTO CHEŁM
- W 2000 r. w Chełmie mieszkało 70 980 osób, w tym 33.696 mężczyzn i 37.284
kobiety. Zmarło 571 osób, a urodziło się 601 dzieci. Najstarszymi mieszkańcami
miasta byli: Władysław Dobrowolski -109 lat, Antonina Jakszewicz - 102 lata i Piotr
Lewczuk - 100 lat. Mieszkańcy miasta posiadali - między innymi - 21.620 pojazdów
mechanicznych, w tym 15.968 samochodów osobowych, 2.176 samochodów
ciężarowych, 518 samochodów ciężarowo - osobowych, 1287 motocykli i skuterów,
244 autobusów, 39 pojazdów sanitarnych, 186 samochodów specjalnych, 203
ciągniki samochodowe, 999 ciągników rolniczych. Było 150 kilometrów ulic, w tym 8
km krajowych, 12 wojewódzkich, 51 powiatowych i 79 km gminnych, a długość
obiektów mostowych wynosiła 569 m. Funkcjonowało 18 linii autobusowych
miejskich o łącznej długości 346, 5 km. Prezydentem miasta był Henryk Dżaman, a
jako zastępcy prezydenta miasta pracowali: Zygmunt Gardziński i Zbigniew
Matuszczak, przewodniczącym Rady Miasta był Józef Ogonowski. Działalność
prowadziło Muzeum Chełmskie, Chełmski Dom Kultury, Chełmska Biblioteka
Publiczna. Biblioteka na koniec 2000 roku posiadała 188 337 książek, z czego 12,6
proc stanowi literatura piękna dla dzieci, 34,1 proc. literatura piękna dla dorosłych,
53,3 proc. literatura popularnonaukowa; z jej zbiorów korzystało 24 025 osób.
Ponadto działalność prowadziły: Młodzieżowy Dom Kultury i Chełmski Ośrodek
Informacji Turystycznej.
W Chełmie mieszkali między innymi zasłużeni dla kraju sportowcy: Andrzej Głąb,
srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu z 1988 r. w zapasach w stylu
klasycznym (waga do 48 kg), Dariusz Jabłoński, mistrz Europy z 1997 r. w zapasach
w stylu klasycznym, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Sydney z 2000 r., brązowy
medalista Mistrzostw Europy w Turcji z 2001 r.
W mieście było 13 przedszkoli, dwie placówki opieki nad małym dzieckiem, 12
szkół podstawowych, (w tym 2 w ramach zespołów szkół ogólnokształcących i 1 w
ramach specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego), 6 gimnazjów (w tym 2 w
ramach zespołów szkół ogólnokształcących i 1 wchodzące w skład specjalnego
ośrodka wychowawczego i 12 szkół średnich. W szkołach podstawowych uczyło się
5076 dzieci, do gimnazjów uczęszczało 1699 uczniów, do 2 Zespołów Szkół
Ogólnokształcących chodziło 2553 uczniów, a w szkołach średnich uczyło się 11 253
osób.
Dyrektorami szkół średnich byli: I LO - Marian Różański, II LO - Marek Sikora, ZSE i
III LO - Teresa Ćwikła, IV LO - Ewa Bodio, Zespół Szkół Budowlanych - Jan Siłuch,
Zespół Szkół Mechanicznych - Wiesław Wołoszyn, Zespół Szkół Technicznych Ryszard Masiewicz, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 i V LO - Stanisław Wituch, Zespół
Szkół Zawodowych nr 5 - Ewa Gągała, Centrum Kształcenia Ustawicznego - Józef
Uryniuk.
W skład Zarządu Miasta Chełma wchodzili: Henryk Dżaman - przewodniczący i
jednocześnie prezydent, Zbigniew Matuszczak - wiceprezydent, Zygmunt Gardziński wiceprezydent, Mirosław Kasperek - członek, Marek Karwowski - członek, Maria
Drygalewicz - członek. Skład Rady Miasta przedstawiał się następująco: Józef

Ogonowski - przewodniczący, Anna Bednarczyk - wiceprzewodnicząca, Kazimierz
Mazurek – wiceprzewodniczący, Ryszard Rożen wiceprzewodniczący, Jerzy
Adamczyk, Zbigniew Bajko, Bogumił Biernat, Longin Bożeński, Grażyna Choma,
Ryszard Chudoba, Anna Czerwińska - Karapuda, Edward Czuwara, Maria Drygalewicz,
Henryk Dżaman, Zygmunt Gardziński, Krzysztof Grabczuk, Ryszard Jakubowicz,
Tadeusz Jastrzębski, Marek Karwowski, Mirosław Kasperek, Krzysztof Kościuk, Joanna
Lis, Stefan Machowicz, Hanna Maksim, Zbigniew Matuszczak, Sławomir Nowosad,
Paweł Pędziński, Kazimierz Polak, Lech Smulkowski, Marek Sudak, Janusz Suwała,
Witosław Szczasny, Marek Tomaszewski, Jadwiga Turek, Marek Zbarachewicz,
Barbara Żbikowska.
Ponadto ważne funkcje w życiu miasta i powiatu pełnili: podinspektor Ryszard
Bondyra komendant miejski Policji, starszy kapitan pożarnictwa Sławomir Koziej
komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej, mgr inż. Grażyna Rejter Powiatowy
Inspektor Sanitarny, lek. med. Jacek Solarz dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej (podlegał Urzędowi Marszałkowskiemu), lek. wet. Jan
Dziekanowski Miejski Inspektor Weterynarii, ppłk Marek Dominiak komendant
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ppłk Andrzej Kotowski komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień, ppłk Tadeusz Ordyniec dowódca Garnizonu Chełm.
W Chełmie były także spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
prezes Marian Iwanicki, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eugeniusz Wójcik, Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych - Janusz Czachór, Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Marian Symoniuk, Targowiska Miejskie - Marian
Tywoniuk, Chełmskie Linie Autobusowe Sylwester Dziadosz, Chełmskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego - Agata Fisz.
Na poziomie wyższym kształcenie prowadziły: Wyższa Szkoła Dziennikarska im.
Melchiora Wańkowicza Wydział Zamiejscowy w Organizacji w Chełmie, dziekan dr
Michał Gołoś, (kierunki: dziennikarstwo i komunikacja masowa, stosunki
międzynarodowe - obsługa ruchu granicznego oraz administracja publiczna i
gospodarcza) i Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana
Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie, dziekan dr Piotr Węcławik.
Były 2 hotele -„Kamena" i „Relaks", które dysponowały łącznie 228 miejscami
noclegowymi. Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji miał do dyspozycji 81
miejsc noclegowych, a w tzw. Hotelu „Marta" było ich 50. Funkcjonowało także
schronisko młodzieżowe 11 kategorii, które posiadało 49 miejsc noclegowych.
Ponadto było 171 miejsc noclegowych w innych obiektach. W 2000 r. łącznie z
noclegów w Chełmie skorzystało 17.140 gości. [452]
Kalendarz historyczny [452]
981 - Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień i inne
grody, które są i po dziś dzień pod Rusią. [461.s.269]
1001 - Książę Włodzimierz eryguje na Górze Chełmskiej pierwszą świątynię
chrześcijańską (wg Pergaminowych Ksiąg Lubomelskich wspomnianych przez Jakuba
Suszę w XVII w. na podstawie ustnej tradycji). (Wydaje się, że biskup Susza został
wprowadzony w błąd. Według kroniki hipacowskiej pierwsza cerkiew katedralna
zbudowana została dopiero przez Daniela Romanowicza Halickiego w XlII w., przyp.
aut.),

1018 - Bolesław Chrobry odzyskuje Grody Czerwieńskie,
1031 - Jarosław i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów, i zajęli Grody
Czerwińskie znowu, i spustoszyli ziemie lacką, i mnóstwo Lachów przysiedlili i
rozdzielili ich. Jarosław osadziłswoich nad Rosią, i są do dziś dnia, [461.s.317]
1073 - Zamek chełmski z drewna wymieniony przez J. Długosza obok podobnych
zamków - Wołyń i Włodzimierz (data poddawana w wątpliwość przez niektórych
historyków),
1230 - Do Chełma przybywa Daniel Romanowicz Halicki, fortyfikuje i rozbudowuje
miasto,
1240 - Pierwszy najazd Tatarów i obrona miasta przed wrogiem,
1242 - Założenie biskupstwa obrządku wschodniego w Chełmie (data przybliżona),
1359 - Pierwszym biskupem chełmskim obrządku łacińskiego zostaje franciszkanin
Tomasz z Sienna,
1375 - Papież Grzegorz Xl powołuje biskupstwo rzymskokatolickie,
1387 - Ziemia chełmska włączona ostatecznie do Polski przez królową Jadwigę,
1392 - Pierwszy dokument lokacji Chełma na prawie magdeburskim, (Chełm, jako
jeden z ważniejszych grodów księstwa halicko-włodzimierskiego, siedziba
biskupstwa. Osiedle pod zamkiem otrzymało prawo miejskie w 1392 r.)
por.[352.s.75]
1394 - Na zamku chełmskim gościł Król Władysław Jagiełło i jego żona Jadwiga,
1417 - Król Władysław Jagiełło ufundował drewnianą katedrę obrządku łacińskiego,
1490 - Przeniesienie siedziby biskupstwa łacińskiego do Krasnegostawu,
1578 - Wielki pożar miasta,
1596 - Do Unii Brzeskiej przystąpił biskup Dionizy Zbirujski oraz prawie całe
duchowieństwo prawosławnej diecezji chełmskiej,
1638 - Wielki pożar miasta,
1639 - Powstało gimnazjum bazyliańskie. Pierwszym rektorem został Jakub Susza,
1646 - 22 lipca komisja pod przewodnictwem biskupa przemyskiego Pawła
Owłuczyńskiego uznała obraz Matki Boskiej Chełmskiej za cudowny,
1648 - Powstaje Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP i Bractwo Narodzenia NMP,
1669 - Biskup Mikołaj Świrski ustanawia kolegium pijarów,
1765 - W skład Ziemi Chełmskiej wchodziły miasta: Chełm, Dorohusk, Gorzków,
Hrubieszów, Izbica, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśniczyn, Kryłów, Luboml, Maciejów,
Michniówka, Opalin, Orchówek, Pawłów, Ratno, Rejowiec, Sawin, Siedliszcze,
Skierbieszów, Sosnowica, Szczebrzeszyn, Świerże, Tarnogóra, Turobin, Uchanie,
Urszulin, Wojsławice, Zamość, Żółkiewka,
1765 - 15 września koronacja obrazu Matki Boskiej Chełmskiej,
1788 - Wielki pożar miasta,
1793 - 23 listopada utworzenie województwa chełmskiego, w skład którego
wchodziły ziemie:
chełmska, parczewska i łukowska,
1794 - Bitwa pod Chełmem zakończona klęską wojsk polskich,
1801 -1802 Wielkie pożary miasta,
1848 - Pożar miasta, w trakcie którego spaleniu uległo 236 zabudowań,
1864 - Ukazem carskim z 28 listopada zlikwidowano cztery klasztory bazylianów w
diecezji chełmskiej: w Chełmie, Lubomlu, Białej Podlaskiej i Zamościu,
1875 - 25 maja ogłoszono ukaz carski, na mocy którego zlikwidowano biskupstwo
chełmskie, unickie,

1877 - Otwarto Kolej Nadwiślańską, a 17 sierpnia do Chełma wjechał pierwszy
pociąg,
1901 - Pierwszy pobyt Józefa Piłsudskiego w Chełmie,
1912 - Mocą Ustawy z 23 czerwca (6 lipca) Rosja carska tworzy tak zwaną gubernię
chełmską i wyłączają z Królestwa Polskiego,
- Powstają plany budowy linii kolejowej Chełm - Hrubieszów,
- Drugi pobyt Józefa Piłsudskiego w Chełmie,
1915 - 22 września powstała polska Szkoła Filologiczna (obecnie 1 Liceum
Ogólnokształcące im Stefana Czarnieckiego),por.[98]
1918 - 9 lutego w Brześciu podpisano traktat pomiędzy Niemcami i Austrią a tak
zwaną Radą Ukraińską, na mocy którego odstąpiono Ukrainie część Chełmszczyzny i
Podlasia. Traktat nie został ratyfikowany,
1918 - 19 września w Chełmie, jako wizytator Stolicy Apostolskiej, gościł kardynał A.
Ratti, późniejszy papież Pius XI [343,s.20]
1918 - obowiązki proboszcza parafii p.w. Rozesłania Świętych Apostołów pełnił
biskup Adolf Jełowiecki Sufragan Lubelski, [200]
1918 - Kolejny pobyt Józefa Piłsudskiego w Chełmie,
1919 - Przy ulicy Hrubieszowskiej uruchomiony został Szpital Miejski Św. Mikołaja,
1920 - Józef Piłsudski dokonuje dekoracji sztandarów pułkowych kawalerii w
Chełmie,
1920 - W Chełmie założono Stację Rolniczo-Doświadczalną im. Stanisława Staszica,
1921 - 19 marca Naczelnik Państwa dekoruje sztandar 1 Pułku Szwoleżerów im.
Józefa Piłsudskiego,
1923 - 4 września gościł w Chełmie prezydent Rzeczypospolitej Stanisław
Wojciechowski,
1925 - Do Chełma włączono wsie: Trubaków, Okszów, kol. Żółtańce, Pokrówkę i
Bieławin,
1925 - Dwie wizyty Marszałka w Chełmie, w trakcie jednej z nich (17 czerwca)
Józefowi Piłsudskiemu nadano honorowe obywatelstwo miasta,
1927 - Oddano do użytku magistrat wraz z kinem. Budowę rozpoczęto w 1924 r.,
1928 - Uruchomiona zostaje elektrownia miejska,
1928 - W Chełmie wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu Dyrekcji Kolei
Państwowych w Chełmie,
1930 - 11 listopada odsłonięto pomnik dla uczczenia chełmian poległych w wojnie z
bolszewikami. Ich nazwiska wykute zostały na obelisku,
1931 - Erygowana zostaje parafia p.w. Narodzenia NMP, Jej pierwszym proboszczem
zostaje ks. Julian Jakubiak,
1933 - 24 września wizyta prezydenta RP Ignacego Mościckiego, który odsłonił na
terenie koszar pomnik poległych żołnierzy 7 pp Legionów,
1937 - W Chełmie rozpoczął pracę duszpasterską ks. Marceli Mrozek, późniejszy
proboszcz Parafii Mariackiej i dziekan (ur. 21.09.1907 n, zm. i 1.07.1982 r),
1938 - 31 sierpnia poświęcono i otwarto wodociąg miejski,
1939 - 8 września miał miejsce pierwszy nalot niemiecki na Chełm,
1939 - 25 września - zajęcie Chełma przez oddziały Armii Radzieckiej,
1944 - 15 października oddano do ruchu wyremontowanej po zniszczeniach
wojennych linii kolejowej Bug - Włodawski – Chełm. [27]
1945 - Od 15 września do października w gmachu Dyrekcji PKP funkcjonowała
Oficerska Szkoła Artylerii (powołana 23 sierpnia 1944 r.),

1956 - W Chełmie rozpoczyna się budowa cementowni (Chełm 1 oddano do użytku w
1960 r.) i nowego osiedla,
1959 - Powstał stadion miejski,
1960 - Powstała Cementownia Chełm 1,
1974 - Pracę rozpoczęły Chełmskie Zakłady Obuwia,
1975 - 1 czerwca Chełm staje się siedzibą województwa,
1979 - Powstała fabryka domów, rozpoczęto budowę osiedla „Zachód",
1980 - 11 listopada ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Chełmskiego",
1988 - powtórnie odsłonięto pomnik Niepodległości (pomnik jest rekonstrukcją
monumetu z 1930 r, usuniętego potajemnie około roku 1950),
1998 - Rada Powiatu Chełmskiego (przewodniczący Jacek Mazurek) wybiera pierwszy
Zarząd Powiatu. Na jego czele staje Adam Rychliczek, starosta chełmski,
- 1 stycznia Chełm przestaje pełnić funkcję stolicy województwa.
Dzieje
- Początkiem historycznej zabudowy Chełma był gród słowiański (plemienia
Lędzian przyp. aut.) z przełomu Xl i Xli wieku, usytuowany na sztucznie usypanym
wysokim wzniesieniu, zwanym obecnie Wysoką Górką, zajmującym północną część
naturalnego pagóra kredowego, otoczonego dawniej wodami i rozlewiskami rzeki
Uherki. Gród chełmski założony został przy jednym z najstarszych szlaków
handlowych wiodących na Ruś i Litwę. Tereny bagienne w pobliżu wsi Bieławin, gdzie
zachowały się ruiny wieży mieszkalno-obronnej z XIV wieku, dawały schronienie
mieszkańcom Chełma i były miejscem zakładania osad powiązanych usługowo z
grodem.
Szybki rozwój grodu i osad wokół niego nastąpił po przeniesieniu w 1238 roku do
Chełma stolicy Księstwa Halicko - Włodzimierskiego i biskupstwa prawosławnego.
Zamek księcia Daniela Romanowicza z cerkwią p.w. św. Jana Złotoustego i własnym
systemem obronnym zajął szczyt góry, której pozostały teren przeznaczony był pod
zabudowę gospodarczą, mieszkania bojarów i świątynie. W XIII wieku na zachodnim
stoku wzgórza wykształciło się niewielkie podgrodzie pełniące rolę osady targowej,
rozbudowanej po obu stronach traktu rozszerzającego się u stóp zamku w lejkowaty
plac targowy. Lokacja Chełma na prawie magdeburskim w 1392 roku nie wpłynęła na
istniejące rozplanowanie miasta, rządzącego się wcześniej prawem ruskim i polskim.
Miasto otoczone było początkowo tylko umocnieniami ziemnymi z drewnianą
palisadą - ich ślady zostały odkryte niedawno w linii ulicy Krzywej. W XV wieku zasięg
umocnień przesunięty został na północ i zachód. Przy bramie Lubelskiej zbudowano
nową katedrę rzymskokatolicką p. w. Rozesłania Świętych Apostołów, ufundowaną
przez króla Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod
Grunwaldem.
Drewniana zabudowa miejska ulegała ciągłym pożarom. W roku 1578 spłonął
zamek wysoki, którego już nie odbudowano. Funkcje reprezentacyjne i siedziby
starosty grodowego przejął drewniany zamek dolny, oddzielony od miasta murem.
W drugiej połowie XVI wieku nastąpił szybki rozwój Chełma stymulowany licznymi
przywilejami królewskimi. Bogacące się miasto zbudowało nowy system obronny z
fosami i bramami oraz wystawiło murowany ratusz pośrodku rynku. Okres prosperity

związany był również z osiedlaniem się w Chełmie ludności żydowskiej trudniącej się
handlem. Dzielnica żydowska zlokalizowana była początkowo na północ od rynku i
skupiała się wokół synagogi wystawionej w 1583 roku, czynnej do 1940 roku.
W XVI wieku tereny w granicach umocnień obronnych były już gęsto zabudowane,
co wymusiło konieczność osiedlania się poza murami miejskimi. Powstały wówczas
przedmieścia Lubelskie i Brzeskie oraz jurydyki duchowne będące zalążkiem nowych
dzielnic. W pobliżu miasta istniały dworki, ogrody i folwarki należące do bogatych
mieszczan. Na wschód od zamku leżały ziemie i folwark starostów chełmskich z wsią
Błonie. Na przedmieściu Lubelskim w 1553 roku zbudowany został drewniany kościół
p.w. Św. Ducha ze szpitalem dla ubogich prowadzonym przez dominikanów, a na
przedmieściu Brzeskim wystawiono cerkiew prawosławną p.w. Wniebowzięcia NMP,
zw. Uspieńską, z przytułkiem dla ubogiej ludności prawosławnej. W XVII wieku
przedmieście Brzeskie zajęte zostało przez jurydykę Władyczyn, należącą do
biskupów prawosławnych. Centralne miejsce zajmował tu plac targowy zwany
Rynkiem Biskupim.
Na początku XVII wieku wielki pożar oraz liczne epidemie zahamowały rozwój
miasta. W czasie wojen kozackich, szwedzkich i najazdu Chmielnickiego w 1648 roku
zniszczeniu uległa zabudowa miejska, zamek, ratusz i kościoły. Mury obronne
odbudowano dopiero w końcu XVII wieku. Nowo wybudowane bramy nosiły nazwy
miejscowości, do których wiodły szlaki - Zamojska, Krasnostawska, Lwowska,
Lubelska, Brzeska. Do dziś zachowała się jedynie brama Uściługska, należąca do
pierwotnego systemu obronnego wzgórza zamkowego, a następnie pełniąca rolę
bramy gospodarczej przy wjeździe na dziedziniec katedralny. W końcu XVIII wieku
fosa i mury obronne nie pełniły już swej funkcji - po pożarze w 1788 roku
przeznaczone zostały do rozbiórki, a uzyskany materiał wykorzystano do odbudowy
spalonych domów.
W końcu XVII wieku na południe od miasta, na terenach należących do parafii
rzymskokatolickiej, wykształciło się duże przedmieście Lwowskie, z folwarkiem
należącym do zakonu pijarów. Sprowadzeni do Chełma w 1667 roku i osadzeni przy
kościele p.w. Rozesłania Świętych Apostołów, zbudowali oni kolegium oraz założyli
ogród przy murach obronnych. Kolegium pijarskie zostało po 1720 roku
przebudowane i zmodernizowane przez Dominika Bellottiego, a po kasacie zakonu w
1864 roku zamienione na gimnazjum.
Największe zmiany w zabudowie miasta zaszły około połowy XVIII wieku. Powstały
wtedy okazałe murowane budowle sakralne organizujące przestrzeń urbanistyczną i
modelujące panoramę miasta do czasów współczesnych. Zbudowano pięć świątyń
barokowych, z których trzy największe - katedrę unicką p.w. Narodzenia NMP, kościół
i klasztor reformatów oraz nowy kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów zaprojektował Paweł Fontana.
Najwcześniej, bo około 1721 roku, powstała cerkiew p.w. św. Mikołaja, przy której
wkrótce zbudowano kompleks budynków duchownego seminarium unickiego. W
miejscu starego kościoła p.w. Św. Ducha stanęła nowa murowana świątynia i
przytułek dla ubogich.

Nowa, barokowa katedra unicka, zbudowana w latach 1735-1756 w miejscu
świątyni istniejącej od XIII wieku, stała się godną „oprawą" cudownego obrazu Matki
Boskiej Chełmskiej. Pierwotny wystrój snycerski katedry, dzieło Michała Filewicza, nie
zachował się. Propagowana wówczas latynizacja cerkwi unickich znalazła wyraz w
planie świątyni opartym na krzyżu łacińskim, rozwiązaniach architektonicznych
zastosowanych we wnętrzu i ukształtowaniu bryły zewnętrznej. Przy katedrze
znajdował się kompleks zabudowań i ogrodów towarzyszących pałacowi biskupów
unickich i zespół klasztoru bazylianów, osadzonych tutaj w 1640 roku. Ogrody i
zabudowa gospodarcza zajmowały teren zamku dolnego, po którym pozostała tylko
głęboka murowana studnia.
W latach 1743-1750 od strony południowej miasta, poza murami, powstało nowe
założenie architektoniczne należące do zakonu reformatów, którzy zgodnie ze swoją
regułą osiedlili się przy placu targowym. Duże nadanie pozwoliło zakonnikom założyć
ogród z zabudową gospodarczą, wystawić klasztor i kościół, które cechują skromność
i prostota nie przypominające innych barokowych budowli Pawła Fontany.
W 1753 roku rozpoczęto budowę najpiękniejszej barokowej świątyni chełmskiej kościoła p.w. Rozesłania Świętych Apostołów. Wzniesiony został na planie centralno podłużnym, z nawą zbliżoną w rzucie do elipsy i obejściem w formie wieńca kaplic
połączonych arkadowymi przejściami, a zdobią go dzieła snycerskie Michała
Filewicza i freski malowane przez Józefa Mayera.
Stawy i rozlewiska rzeki Uherki otaczające miasto od zachodu były dobrym
zabezpieczeniem obronnym, ale znacznie ograniczały rozbudowę miasta. Za Uherką,
przy drodze do Lublina, powstała dzielnica przemysłowa grupująca młyny, browary,
słodownie, folusze i cegielnie.
Do XIX wieku w Chełmie dominowała drewniana zabudowa mieszkalna. Oprócz
ratusza stojącego pośrodku rynku murowany był tylko dom zajezdny kasztelana
Wojciecha Węglińskiego i dom szlachecki w pobliżu kościoła pijarów. Gęsta
drewniana zabudowa w obrębie murów często ulegała pożarom. W 1788 roku
spłonęło prawie całe miasto z ratuszem i umocnieniami obronnymi. W latach
1801-1802 Chełm nawiedziły aż trzy pożary, które zniszczyły kościół katedralny,
klasztor bazylianów, pałac biskupów unickich, kościół p.w. Św. Ducha i zabudowę
mieszczańską. Po tych doświadczeniach władze miejskie zezwalały na budowę w
centrum tylko murowanych domów. Komisja Dobrego Porządku wyznaczyła
poprzeczne ulice, mające rozbić zwartą zabudowę centrum miasta i zapobiec
szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Dokonano wtedy skrócenia i przewężenia
wschodniej części rynku do szerokości ulicy. Pozwoliło to wygospodarować większą
powierzchnię budowlaną kosztem zatarcia pierwotnego kształtu rynku, który po
wytyczeniu placu targowego na przedmieściu Lwowskim już tylko w ograniczonym
stopniu pełni funkcje handlowe.
W 1846 roku na północ od rynku rozpoczęto budowę cerkwi prawosławnej p.w. św.
Jana Teologa, z dzwonnicą i okazałą plebanią w otoczeniu ogrodu. Zespół cerkiewny
wytworzył nowe relacje przestrzenne w tej części miasta i przyczynił się do
uporządkowania terenu przedmieścia Brzeskiego.

Ostatnia ćwierć XIX wieku była bardzo korzystna dla rozwoju Chełma, który stał się
stolicą powiatu. Dzięki doprowadzonej w 1877 roku linii kolejowej nastąpiło ożywienie
handlu i przemysłu. Usytuowany na północ od miasta dworzec przyczynił się do
zurbanizowania tej części Chełma - przy nowo wytyczonej ulicy Kolejowej powstały
zakłady przemysłowe i zabudowa mieszkalna. Miasto bogaciło się i zmieniało swój
wygląd. Domy drewniane i murowane parterowe zastępowano okazałymi
kamienicami. Wzniesiono wówczas duże kompleksy szkolne; Kolejową Szkołę
Techniczną (obecnie Zespół Szkół Mechanicznych) wraz z mieszkaniami dla
nauczycieli i zapleczem warsztatowym oraz rozległy zespół prawosławnego
seminarium duchownego (obecnie I LO im. Stefana Czarnieckiego) z zapleczem
gospodarczym i ogrodem. Po kasacie zakonu reformatów w 1864 roku budynki
klasztorne rozbudowano na potrzeby gimnazjum zwanego Instytutem Maryjskim.
Niedaleko powstała niewielka dzielnica, gdzie w parterowych drewnianych domach z
ogrodami mieszkali nauczyciele i ich rodziny.
Dogodna komunikacja kolejowa sprawiła, że w Chełmie stacjonowały dwa pułki
piechoty: 65 Moskiewski i 66 Butyrski, które zajęły tereny znacznie oddalone od
centrum, przy głównych drogach dojazdowych od strony Lublina i Hrubieszowa.
Kompleks koszarowy z zabudową w połowie parterową i piętrową został
zaprojektowany przez rosyjskich architektów. W obrębie zespołu koszarowego
znalazła się również cerkiew garnizonowa. W 1892 roku rozpoczęto przy szosie
hrubieszowskiej budowę szpitala garnizonowego - na powierzchni około 3000 m2
wystawiono murowane, wolno stojące budynki parterowe w otoczeniu różnorodnej,
często egzotycznej zieleni. W głębi zespołu zbudowano niewielką kaplicę z
cmentarzem wydzielonym wysokim murem.
Rozbudowa Chełma prowadzona przez władze carskie po kasacie unii brzeskiej w
1875 roku miała na celu przystosowanie miasta do roli stolicy Guberni Chełmskiej. W
końcu XIX wieku zmienił się zdecydowanie wygląd ulicy Lubelskiej - miejsce
parterowych domków zajęły okazałe, szerokofrontowe kamienice w stylu
klasycystycznym, zrealizowane według ówczesnych standardów, z typowym układem
dwu- lub trzytraktowym, z sienią przejazdową w skrajnej osi i pomieszczeniem
handlowym od frontu. Właściciele zajmowali na mieszkanie zwykle piętro kamienicy,
co w elewacji podkreślane było okazałym balkonem z żeliwną ażurową balustradą,
odlewaną w miejscowej fabryce.
Kamienice chełmskie w XIX wieku w większości projektowane były przez architekta
powiatu chełmskiego Juliana Cieszkowskiego. Zgodnie z jego projektami po 1877
roku odbudowane zostały wszystkie kamienice w pierzei południowej rynku. Jego
autorstwa jest też projekt pierwszego w Chełmie nowoczesnego hotelu,
zbudowanego w 1890 roku dla kupca Kupfera w narożu ulic Lubelskiej i Przechodniej
(obecnie Lubelska 27). Zastosowane w tym budynku neobarokowe, bogate elementy
wystroju architektonicznego odbiegają od klasycyzujących form stosowanych
wcześniej przez tego architekta. W latach 90 XIX wieku chętnie korzystano z
projektów architekta A. Sokotowa, preferującego bogate elewacje, przepełnione
różnorodnością boniowań, pilastrów, bogatych obramień okiennych i wydatnych
gzymsów wspieranych przez ozdobne kroksztyny. Według jego projektów zbudowane
zostały kamienice przy ul. Lubelskiej 8, 59, 68, 70 i pl. Łuczkowskiego 7, a także
pałac rodziny właściciela odlewni żelaza Wilhelma Kretzschmara, który w 1912 roku

został przebudowany i rozbudowany w stylu eklektyczno - secesyjnym według
projektu architekta Drozdowicza. Z początku XX wieku pochodzą kamienice
zwracające uwagę historyzującymi i secesyjnymi detalami architektonicznymi,
odmienną stolarką okienną i drzwiową i oryginalnymi zwieńczeniami w partii
dachowej. Autorem tych kamienic, zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej 6 i 30,
Reformackiej 6, Narutowicza 14-16 oraz Obłońskiej 19 (willa przemysłowca
chełmskiego Kristiana Dratta), był Stanisław Dil.
W wyniku polityki rusyfikacyjnej władz, w końcu XIX wieku zmienił się wizerunek
zespołu miejskiego. Na świątyniach przejętych po skasowanych zakonach katolickich
pojawiły się cebulaste hełmy, przy katedrze greckokatolickiej na Górze Chełmskiej,
zamienionej na sobór prawosławny, wystawiono wysoką dzwonnicę, a w miejscu
zamku książęcego stanęła cerkiew p.w. św. św. Cyryla i Metodego. Powstały również
nowe cerkwie prawosławne na przedmieściach Chełma. Okazałą cerkiew soborową
planowano zbudować w centrum mającej powstać dzielnicy gubernialnej na
północny-zachód od miasta. Z rozległego założenia urbanistycznego do wybuchu 1
wojny światowej władze carskie zdążyły jednak zrealizować tylko pałac gubernatora i
gmach urzędu gubernialnego, które po wyzwoleniu przeznaczone zostały na szpital.
W 1904 roku częściowo osuszono wielki staw przy ul. Lubelskiej i na jego miejscu
założono pierwszy park miejski. Drugi kompleks zieleni powstał na Górze Chełmskiej
w toczeniu katedry i zabudowań jej towarzyszących.
W okresie międzywojennym prowadzono w Chełmie liczne prace remontowe
zacierając ślady rusyfikacji miasta. Ze wszystkich świątyń katolickich zdejmowano
cebulaste hełmy i przywracano dawne kształty dachom i wieżom kościelnym. (...) W
latach 1928-1933 na części terenu majątku państwowego Starostwo - Obłonie,
położonego na wschód od Góry Katedralnej, rozpoczęto budowę rozległej dzielnicy
mieszkalnej dla pracowników Okręgowej Dyrekcji Kolejowej, którą planowano przenieść z Radomia do Chełma. Projekt urbanistyczny nowego osiedla opracowali
architekci warszawscy Adam Paprocki i Adam Kuncewicz, umiejętnie wykorzystując
historyczny układ dróg i malownicze ukształtowanie terenu. Głównym elementem
urbanistycznym dzielnicy miała być monumentalna oś widokowa prowadzona od
dworca kolejowego do szczytu wzgórza, z projektowaną tam świątynią lub
kompleksem budynków użyteczności publicznej. Poniżej wzgórza wzniesiony został
według projektu Henryka Juliana Gaya gmach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej.
Domy dzielnicy kolejowej utrzymane w stylu dworkowym, dwu- i cztero- lub
sześciorodzinne, przeznaczone dla kadry kierowniczej, otoczone zostały ogrodami i
zielenią. W wielorodzinnych domach szeregowych otrzymali mieszkania pozostali
pracownicy kolejowi. Po rezygnacji z planów przeniesienia DOKP do Chełma
przerwano budowę osiedla. Do 1933 roku zbudowano 112 domów i wyznaczono 22
ulice, przy których w następnych latach powstawała indywidualna zabudowa willowa
dzielnicy Działki.
Po drugiej wojnie światowej miasto rozbudowało się znacznie, lecz nowe dzielnice,
zakładane na obrzeżu historycznego miasta, nie mają wartości urbanistycznych i
architektonicznych podlegających ochronie konserwatorskiej. Stanisława Rudnik
[534.s.XXX-XXXIX]
Monaster Narodzenia NMP w Chełmie . Założony został przez księcia

halickiego Daniela w latach trzydziestych XIII wieku. W 1478 roku biskupi chełmscy
przekazali monasterowi należące do nich stawy rybne. Dokument przekazania
dokładnie precyzuje lokalizację ośrodka zakonnego. Z niego wynika, że klasztor był
położony za miastem w pobliżu wsi Pokrówka. Jego ihumenami byli biskupi chełmscy,
często rezydujący w monasterze i czyniący na jego rzecz liczne zapisy. W latach
1530-1534 klasztor otrzymał część dóbr biskupich: „Derewnice", Luków, Niewierkow,
Żuków i Peremilówka. Zakonnice monasteru Narodzenia NMP sprawowały opiekę nad
cudowna ikoną Matki Boskiej. W 1596 roku klasztor uznał jurysdykcję unickiego
biskupa chełmskiego. Ilość zakonnic uległa zmniejszeniu. Dopiero w 1650 roku
władyce Jakubowi Suszy udało się odnowić życie zakonne. Monaster Narodzenia NMP
został rozwiązany w 1723 roku. [333,.s.375]
W XIV wieku w Chełmie istniał kościół z klasztorem dominikanów, lecz w czasach
późniejszych przebudowany został na synagogę.por.[520,s.29]
O Chełmie i Chełmskiej Ziemi. Głos jest ludzki, iż to miejsce, gdzie teraz
cerkiew stoi, lasem zarosło było, a miasto na polach, ku słupowi murowanemu tuż
pod Chełmem stojącemu, idących, leżało: ku temu, iż dołem tym który od Okszowa
folwarku miejskiego i pól serebryskich idąc minąwszy zamkowy folwark, teraz miasta
samego zakraja, rzeka Darka płynęła. Lecz (...) za czasy odmiennymi, wszystko się
odmieniło. Wysieczony las nie tylko ludziom ale też cerkwi, na tej górze zbudowanej
za chrześcijaństwa ustąpił. Miasto zaś tu gdzie teraz jest, przeniosło się. Rzeka na
ostatek, lubo z woli Bożej miejsce swe odmieniła, lochami podziemnymi
dokądkolwiek wpadając, według której Izajasz przepowiedział Egiptowi (...). Obnaży
się łożysko potokowe od stoku swego, lubo też gusłów, jako powiadają niektórej
księżnej ruskiej bolejącej i syna swego, który w tej rzece był utonął, szukającej, jakoż
kolwiek zaginęła. Co ostatnie, chociaż zdało się bądź komu (...), jako mówię: przecież
jednak że gusła (którymi się te kraje za pogaństwa aż nader parały) z dopuszczenia
Bożego, wiele mogą; podobieństwa i wiary, poniekąd nie traci. Którego zaginienia
rzeki, podziemne poniki i przepaści, i bezdenne jeziora, u niektórych Ziemi
Chełmskiej miejscach, poświadczają. Nadto i sama wielka ulica Chełmska ku młynowi
idąca, teraz rożna materią zatamowana, a kiedyś przepaści pełna (jak o tym wszyscy
zatwierdzają) i inne pod chełmskie bagnista miejsca, jakimiś zapadłej rzeki są
znakami.
Chełmem więc to miejsce z miastem od tego wyniosłego pagórka, który się zowie
po słowiańsku Chołm, jest nazwany. Która tez determinacyja, i sam trakt chełmski,
chełmska nazywa ziemię. A kto by Chełmowi był początkiem, (...) nie mamy ni litery:
znać dlatego, że te narody żadnej literatury nie umieli, i nie mieli: i jeśli co o nim na
piśmie było pewnego, przez ustawiczne wojny zaginęło.[492.s.1-2]
Grodzisko Chełm-Bieławin. (...) Obiekt znajduje się ok. 2 km na północ od
centrum Chełma. Jest to zespół osadniczy składający się z pozostałości wieży
obronno-mieszkalnej otoczonej prostokątną fosą o wymiarach 21x22 m, oraz i kilku sześciu - osad otwartych. Wieża, prawdopodobnie cztero kondygnacyjna posiada
następujące wymiary: 12,4xł 1,8 m i wysokość 16,6 m. Wieża zachowana w postaci
jednej ściany została zniszczona przez Niemców w 1944 r. Była ona wzniesiona na
niewielkiej kępie wśród bagien otaczających rzekę Uherkę, biegnącą ok. 200 m od
stanowiska. Wieża wykonana z kamienia otoczona jest wałem ziemnym o bokach 25

x 26 m. (...)
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Chełmie - Bieławinie jest jednym z
największych, najlepiej rozpoznanych z zarazem bardzo ciekawym zespołem z
interesującego nas okresu na terenie województwa chełmskiego. O randze obiektu
świadczy olbrzymi obszar ok. 20 ha - zajęty przez osadnictwo, olbrzymia ilość
materiału zabytkowego ok. 5 tys. zabytków jak i pośrednio fakt poświęcenia temu
rejonowi osobnej monografii U. Ruszkowskiej. (...) Wieża datowana bywa na Xlii do
połowy XIV wieku. W świetle ostatnich badań okazało się, że wieża była samoistnym
elementem obronnym, tj. nie wchodziła w skład większego zespołu warownego istniejąca fosa i wał ziemny są dziełem późniejszym nie mającym żadnych związków
z funkcją obiektu. Wieża stała na kępie rędzin wśród bagnistych rozlewisk Uherki
broniąc przejścia przez rzekę. Została ona zbudowana na miejscu o wcześniejszych
tradycjach osadniczych. Odkryto bowiem bezpośrednio pod wieżą ziemiankę z VIII
wieku. Podobnie datowane są stanowiska Nr 2 „Zasłupie", Nr III „Niwki", Nr IV
„Niwka". Druga faza osadnictwa wiąże się z okresem funkcjonowania wieży. Jak
sugeruje U. Ruszkowska, osadnictwo w rejonie Bieławina od XIII wieku wiąże się z
działalnością Daniela Romanowicza w Chełmie który, jak poświadcza latopis,
sprowadził rzemieślników. [340,s.25-39]
O wieżach pod Chełmem. Częste bywają różnych pytania, co by tez to za wieże
albo słupy były; jeden pod Chełmem, a drugi w mili od Chełma, we wsi Stołpiu, tak od
słupa samego, tym samym nad wieś dawniejszego nazwanej? O czym nie wiedząc, u
ludzi sędziwych, przed lat czterdziestu kilku, jako w Chełmie, we wsi Stołpiu z dawna
mieszkających, badałem się. Naprzód tedy tom z nich wyrozumiał, że to jakieś
propugnacula były. Lecz niewielkie propugnaculum, z jednej i drugiej wieży tak
daleko od siebie wzajem oddalonej. Chyba pono co od inszego przy tych jeszcze
słupach, lubo wieżach kiedyś było, a za czasy nastającymi, ustało. Jakoż to twierdzą
o słupie stołpskim, iż ich oraz było cztery, a na nich pałacyk, lubo zameczek był
wystawiony: który na po tym od jakiegoś nieprzyjaciela, z wałów na górze, między
wereszyckimi, i stołpskimi polami, i teraz będących, jest zniesiony. Co żeby nam
jakżekolwiek do wiary podobieństwo podało, żem te wały wspomniał, krótko one
opiszę. Są te wały dwa na rzeczonym miejscu, jeden w drugim, a niemały spacjum od
siebie osadsadzone, z kamienia głazu, i ziemi uczynione. A pod niemi nisko bliskie
wpada źródło. Które nie tylko mchem, lecz i lasem, snąć od wielu set lat, zarosłe, tak
dalece, że w nich samych starych dębów spróchniałe pnie, znajdują się: a obydwa
idą w cyrkuł. Na niektórych miejscach w posturę człowieczą, jeżeli nie wyższe:
rzeczonemu niegdy zameczkowi, teraźniejszemu jednemu słupowi, a diametro
położone. Drugich zaś jest zdanie, że te wieże były jakieś bałwochwalnie, albo
kaplice pogańskie, zwłaszcza że są na miejscach, jako pod Chełmem, tak w Stołpiu,
krynicznych. Co też nie bez fundamentu głosi się; gdyż przeszła starożytność, na
krynicach i zdrojach często swoje bogi wenerowała, i responsa o rzeczach wątpliwych
brała. (...)
Inni na ostatek to twierdzą, iż po rozdzieleniu państw ruskich, od pierwszych
trzech książąt wszystkiej Rusi rzeczonych Kij, Szczek, Choriw, te kraje nasze, dostały
się Szczekowi, który kochając się we zwierzu, i łowach, te słupy w lasach i pustyniach
przed tym będących, miedzy takowymi wystawił źródłami, aby się ze zwierza do nich
przychodzącego delektował. 1 jako by tenże kapliczkę sobie pogańską, niedaleko

Stołpia wsi, przy kilku pod górką krynicach zamurował. Którą potem według głosu
ludzkiego, następujący chrześcijanie, obrócili w cerkiew, i teraz nazwano Sneti
Salvatoris, albo z słowiańskiego Świętego Spasa. Przy której jest i folwark niewielki.
Zowie się zaś to miejsce i po dziś dzień Monastyrem że tam kiedyś klasztor
zakonników naszych, przy dostatniej szych był dobrach.
Z krynic więc pomienionych jedna, lubo dla zasług bogobojnych ludzi, tu przed
czasy Bogu hołdujących, lubo sama przez się, tak zdrową ma wodę, że jednej
znacznej niegdy mieszczce chełmskiej, a potem jednemu mieszczaninowi także
chełmskiemu, com dowodnie słyszał, na oczy wielce upadłym, wzrok naprawiła.
Nadto, i z tego dochodzę, że to miejsce Szczękowe było, iż od niepamiętnych
wieków, lasek, i Góry nad tym folwarkiem S. Spasa idące, nazywają się Szczekotem,
albo Szczekawicą; podając do wyrozumienia, że jakoby od Szczeka, albo od jego
psów szczekania, swoją wywodządeminatią. To o tych słupach podchełmskich
każdemu przyłożywszy, rzecz samą(...), do uważenia zawieszam (...). [470.s.10-12]
Rok Pański 1349. (...) Król polski) Kazimierz zebrawszy znaczne liczebnie
oddziały wojska złożonego z pieszych i konnych wkracza do pozostałych ziem
ruskich, które nigdy nie podlegały jego władzy, żeby je podbić pod swoje panowanie.
Najpierw przybywa do ziemi łuckiej, którą wtedy zajmował z pewnymi innymi
przynależnymi ziemiami po wyrzuceniu dawnych książąt ruskich Litwin Lubart, syn
Gedymina. Obiegłszy grody Łuck i Włodzimierz, zdobywa je silną ręką. Potem posuwa
wojsko w kierunku ziemi brzeskiej i w ciągu paru dni podbija pod swoje panowanie
całą ziemię i zamek brzeski. Pozostałe bowiem warownie mniej silne poddali
dobrowolnie ich właściciele.
Potem udał się do ziemi chełmskiej i po zdobyciu głównego zamku Chełma przy
użyciu ciężkich kusz, z których nieustannie miotał pociskami, zagarnął sam wiele
majątków i świetnych kosztowności. Po zdobyciu głównego zamku wszystkie
pozostałe poddały się posłusznie królowi. Ułagodzony zaś prośbami niektórych
książąt ruskich (było ich bowiem w tym czasie wielu), przyjmował ich do łaski jako
lenników, a odebrawszy przysięgę wierności i hołd przywraca im wszystko, do czego
według świadectw mieli prawo. Po zdobyciu trzech wyżej wspomnianych ziem,
należytym ich uporządkowaniu i umieszczeniu polskich starostów w główniejszych
zamkach, wraca do Polski jako pełen chwały tryumfator, ciesząc się uznaniem
rycerzy i całego ludu, dzięki któremu wszystkie stany chwaliły jego rozsądek w
rządach i szybkość w działaniu [352.s.321-322]
Grodzisko Chełm, „Wysoka Górka". (...) Grodziski usytuowane jest na szczycie
„Góry Chełmskiej", zwanej też Górą Zamkową lub Katedralną, to jest pagóra
kredowego wznoszącego się ponad 40 m ponad poziom rzeki Uherki biegnącej ok. 1
km (w linii prostej) od niego. Obiekt to nasyp w formie pryzmy wznoszącej się od 7
do 17 m ponad poziom Góry zamkowej - różnica wynika z lokalizacji na zboczu.
Grodzisko posiada płaską, w przybliżeniu owalną (prostokątną z zaokrąglonymi
rogami) powierzchnię o wymiarach 60x40 m oraz ukośny podjazd od strony
południowej. Od strony zachodniej na krawędzi nasypu widoczne były jeszcze w
latach 60 - tych XX wieku resztki muru obwodowego wykonanego z kamienia. W
centrum „Wysokiej Górki" usypano w 1928 r, kopiec ziemny w kształcie stożka.

W trakcie wielosezonowych badań wykonano co najmniej 50 wykopów
badawczych, w tym kilka wieloodcinkowych. (...) Odkryto w nich bardzo zagęszczone
tak w poziomie jak i w pionie ślady osadnictwa. Najstarszy poziom reprezentuje sam
nasyp ziemny-grodzisko o drewniano - kamiennych umocnieniach zboczy: skrzynce
zwieńczone konstrukcjami hakowymi wypełnione kamieniami oraz pięć rzędów
palisady. Najstarszy horyzont datowany jest na XI -Xli wiek. Umocnienia drewniano
-kamienno-ziemne zostały zniszczone przez mury palatium, budowli obronnej o
charakterze reprezentacyjnym świadczącym o wysokiej randze zamieszkujących je
osób. Z murami palatium związane są mury budowli sakralnej - cerkwi św. Jana.
Według źródeł pisanych palatium i cerkiew są dziełem Daniela Romanowicza.
Cerkiew miała ulec zniszczeniu w czasie pożaru w 1259 r.
Ze zniszczonego palatium wydobyto w czasie badań P.P. Pokryszkina i F. Korałłowa
liczne detale architektonicze - bazy, łuki, archiwolty świadczące - wg wspomnianych
badaczy o „miejscowym stylu romańskim". „Palatium" datowane metodami
architektoniczno - archeologicznymi określa chronologię drugiej fazy osadnictwa na
„Wysokiej Górce" na XIII wiek tj. podobnie jak datowanie źródeł pisanych. Na
częściowo zniszczonym palatium postawiono w czasie Kazimierza Wielkiego (?)
donżon o analogiach z wieżami mieszkalno - obronnymi w Stołpiu i Bieławinie. W
nowszych czasach na murach wcześniejszych budowli postawiono cerkiew pod
wezwaniem Cyryla i Metodego, którą rozebrano w czasie I wojny światowej
[340.,s.31-34]
- Przywileje lokacyjne m. Chełma na prawie magdeburskim. Jak wiadomo,
Chełm jest znacznie starszy od swoich przywilejów lokacyjnych na prawach
magdeburskich. Na około półtora wieku przed pierwszym dokumentem lokacyjnym
przeżył okres swej pierwszej świetności, bo w połowie XlII wieku. Przywileje lokacyjne
miały miastu przywrócić dawną świetność i umożliwić mu rozwój na nowoczesnych
prawach miejskich „magdeburskich". Dwa najstarsze dokumenty lokacyjne pochodzą
z czasów Władysława Jagiełły, a mianowicie pierwszy z 1392 roku, a więc sprzed 570
lat, drugi natomiast z 1425 roku. W zasadzie treść obu dokumentów jest podobna,
chociaż różnią się nieco tekstem i formą. Oryginały sporządzone były w języku
łacińskim, późniejsze streszczenia są znane i z polskich wersji. Oryginały nie
zachowały się, gdyż zostały świadomie i celowo zniszczone przez wojska
moskiewskie w 1794 r. Teksty ich zachowały się w postaci kopii oblatowanych w
księgach akt grodzkich (Castrensia Chełmensia nr 187/20262).
Kopia dokumentu lokacyjnego z 1392 roku nosi w księdze aktowej tytuł: "Privilegij
civibus sacrae Regiae Majestatis Civitatis Chelm a serenissimo Vladislao Poloniarum
Rege jura eorundem civium ex ruthenis et polonicis in jus Magdeburgens
transormatis oblata". Uroczysty początek tego dokumentu brzmi: "In nomine Domini,
amen. Ad perpetuam rei memmoriam Vladislaus Dei gratia rex Poloniae
Lithuaniaegue princeps supremus et heres Rusiae etc ".
Drugi dokument z 1425 r. nosi tytuł: "Privilegij super jus Theutonicum cwibus
Chełmensibus collati oblata ".
Wszystkie przywileje najobszerniej omawia i streszcza Lustracja Starostwa
Chełmskiego z 1789 roku, której kopia z pocz. XIX wieku pochodząca znajduje się
również w zbiorze Muzeum chełmskiego. Przytaczam fragment tej lustracji,

charakteryzujące oba omawiane przywileje lokacyjne, na kilka lat przed ich zagładą.
(I) „Najprzód mieszczanie sławetni miasta Jego Królewskiej Mości Chełma złożyli
projekt locationis miasta Chełma do podpisu Najjaśniejszego Władysława, króla
polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rusi dziedzica, przygotowany, na którym
projekcie data on ego w Lubomlu, zamku królewskim, w niedzielę między oktawą
Trzech Króli roku tysiąc trzysta dziewięćdziesiątego drugiego zanotowany. Ten
jednak projekt podpisu przerzeczonego, zatwierdzonym ani pieczęcią Koronną
zapieczętowany nie został, ani przez któregokolwiek z kanclerzów podpisany nie jest.
Treść przerzeczonego projektu jest ta: że Najjaśniejszy Władysław, król polski, miasto
Chełm z praw polskiego i ruskiego na magdeburskie przenosi, oddalając stamtąd
wszystkie polskie i ruskie sposoby i zwyczaje wszelakie prawu magdeburskiemu
przeciwne, uwalnia oraz wszystkich mieszkańców Jego Królewskiej Mości Chełma od
wszelkiej jurysdykcyi i władzy starostów, wojewodów, sędziów, podsędków i onych
urzędników, aby tak w sprawach większych, jako i mniejszych, jakie są: kradzieży,
zabójstwa i innych nie odpowiadali, ale tylko przed swoim wójtem, a w sprawach zaś
kryminalnych i głównych wszelakich, wójtowi i radcom sądzenia, karania i
poprawienia w obrębie miasta dana jest władza. Aby zaś miasto pomieni one prędzej
wzrost wziąć mogło, mieszkańcom onego dla umieszczenia ludzi sto łanów
frankońskich jest nadanych, nad to sukiennice, jatki, kramy, klitki szewckie i
stolarzów. Który to przywilej kocationis na pergaminie zapisany projekt z treści
swojej w przywilej confirmationic pod panowaniem Najjaśniejszego Zygmunta
Augusta, króla polskiego, w Warszawie na Sejmie dnia 22 maja roku 1572
nastąpiony, ręką Jwgo Franciszka Krasińskiego, podkanclerza Koronnego, podpisany,
zawieszona pieczęcią na wosku wyciśnioną wzmocniony(—)".
(II) „ Przywilej pod imieniem Najjaśniejszego Władysława, króla polskiego, w
piątek, w sam dzień św. Wacława męczennika, roku tysiąc czterysta dwudziestego
piątego (w Szarczowistach) wydany, ręką królewską ani kanclerską nie zatwierdzony,
że jednak za sprawą kanclerza Koronnego nastąpił, pod tymże przywilejem, ręką
przywilej piszącą zanotowano jest. Zamyka zaś w sobie nadanie miastu
teraźniejszemu Chełmowi służące prawa magdeburskiego uwolnienie wszystkich
mieszczan przerzeczonego miasta od wszelkiej jurysdykcyi i władzy wszystkich kraju
wojewodów, kasztelanów, starostów, dygnitarzów, sędziów, podsędków i innych
wszelkich urzędników, zostawując zupełnie władzę w sprawach tak potocznych jak
głównych sądzenia w obrębie miasta Chełma wójtowi i radcom przysiężnym a
wkładając na wójta obowiżaek odpowiedzi przed królem. Pieczęć przerzeczonego
przywileju wisząca odpadła, ani oblata onego aby w których koi wiek aktach nastąpić
miała, na tymże przywileju zaświadczenia nie masz".
Sprawa braku podpisów i pieczęci królewskich na najstarszych przywilejach
lokacyjnych Chełma jest interesująco tajemnicza i wymaga zbadania w przyszłości. W
czasie zatargu starosty chełmskiego Aleksandra Łaszczą z mieszczanami chełmskimi
w 1582 roku, między innemi okazywane były rewizorom królewskim oba dokumenty
lokacyjne. Sprawa ich autentyczności i prawomocności nie była wtedy
kwestionowana, ani dyskutowana, a mieszczanie udowodnili swoje prawa do różnych
gruntów.
Pod koniec pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku wszystkie dobra ziemskie

zakładały księgi hipoteczne i regulowały swoje posiadłości. W związku z tym i „Dobra
Narodowe Chełm" na zarządzenie władz centralnych po raz chyba ostatni w dziejach
odwoływały się i do najdawniejszych przywilejów, a Komisja Województwa
Lubelskiego przesłała do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w
Warszawie oprawione w księgi 13 kopii przywilejów miejskich Chełma (które wraz z
archiwum Prokuratorii Generalnej spaliły się w 1944 roku).
Dokumenty lokacyjne Chełma są doskonałymi dowodami na to, że otrzymanie
praw magdeburskich lub „teutońskich" (tj. niemieckich) nie oznaczało wcale
początków istnienia miasta, a tym bardziej założenia go przez kolonistów
niemieckich, jak to w naiwny i tradycyjny sposób interpretował okupant niemiecki w
czasie ostatniej wojny. Stanisław Skibiński.[96.s.1,4]
- Zachowane do dzisiaj w różnych archiwach stare dokumenty dotyczące dziejów
Ziemi Chełmskiej są nikłymi szczątkami akt, wytworzonych przez dawne kancelarie.
Nie wszystkie akta oddawano niestety na wieczyste przechowywanie, lecz tylko z
prawniczego stanowiska „najważniejsze". Różne wydarzenia w ciągu wieków
nadszarpywały i te najważniejsze zespoły archiwaliów. Jakie koleje losu przechodziły
akta wyprodukowane w Chełmie lub tyczące się Chełmszczyzny pokrótce
zorientujemy się z niniejszego szkicu.
Pierwszym legendarnym już dokumentem do początków Chełma były tzw. Księgi
Lubomelskie, które na podstawie przekazu ustnego wspomina J. J. Susza w XVII
wieku. Istniejącymi dotychczas zabytkami piśmiennictwa odnoszącego się do
średniowiecznego Chełma są: Kronika t. zw. Hipacowska oraz Ewangeliarz chełmski z
Xlii - XV wieku. Znajdują się one w Moskwie.
Najstarszym w Polsce dokumentem odnoszącym się w całości do Chełma jest
zachowany w kopii z XVIII wieku projekt przywileju lokacyjnego miasta Chełma na
prawie magdeburskim z 1392 roku, który potwierdzony został w XV wieku, być może
już w 1425 roku, gdyż i z tego roku zachowała się tylko kopia w księgach grodzkich
chełmskich. Pewnym dowodem na tą lokację może być rozpoczęcie działalności
kancelarii grodzkiej, której pierwsza księga rozpoczyna się od 1428 r. Akta miejskie
prowadzone były na pewno i wcześniej, czego dowodem mogła by być wzmianka w
dokumencie z XVI wieku, mówiąca o „donacji wójta Mścisławana obszar od drogi
Brzeskiej aż do granicy Serebryskiej" w 1405 roku. Niestety najstarsze spośród
chełmskich ksiąg aktowych od 1915 r. są zaginione (w tym 140 ksiąg grodzkich,
49-ziemskich i 3-podkomorskie). Z deportacji ich do Wilna w 1887 roku powróciły po
1 wojnie światowej do Lublina tylko księgi od około połowy XVII wieku i cały XVIII
wiek, a także wszystkie istniejące akta miejskie Chełma. (W 1956 roku w Wilnie w
czasie przeprowadzonego remontu budynku byłego Archiwum odkryto kilka tysięcy
ksiąg zamurowanych w niszy, które są prawdopodobnie tymi zaginionymi aktami
Lubelskiego Archiwum Akt Dawnych, gdzie były wszystkie chełmskie księgi).
W dawnych wiekach księgi grodzkie przechowywane były na zamku chełmskim,
gdzie była kancelaria Grodzka. Ocalały one z wielkiego pożaru miasta w 1578 roku (4
VI), ponieważ położonego na górze zamku nie dosięgnął ogień. Dokładnie w pół
wieku później (1638 r.) w czasie równie groźnego pożaru miast spalił się i zamek
chełmski, ale archiwum zdołano zawczasu zabezpieczyć i uratować. Po tym pożarze

wybudowano specjalny budynek murowany i kryty dachówką, który od pozostałych
zabudowań miejskich oddzielaj nasyp góry zamkowej.
W dawnej Rzeczypospolitej władze duchowne prowadziły własne kancelarie i
wytwarzały w toku swej działalności bardzo ważne dla dzisiejszych historyków akta.
Zarówno poszczególne kościoły i klasztory miały swoje archiwa, które w czasach
pożarów ulegały zniszczeniu. Od około 1369 roku istniało formalne biskupstwo
chełmskie obrządku łacińskiego, które prowadziło własne archiwum złożone z akt
konsystorskich, kapitulnych i ksiąg uposażeń biskupa. Siedziba jego nie długo była w
Chełmie, gdyż po wielkim pożarze miasta około 1475 roku przeniesiono ją do
Hrubieszowa, a następnie do Krasnegostawu. Dokument z 1624 roku zawarty w
księdze biskupstwa chełmskiego krótko wspomina zagładę tego archiwum: „Księga
uposażenia i wszystkie akta kościelne przed prawie 30 laty strawione zostały przez
gwałtowny pożar budynków katedralnych" (t j. około 1595 roku, lub też może odnosi
się ta wiadomość do pożaru z 1578 roku). W jakiś sposób zachowały się tylko statuty
synodalne diecezji chełmskiej, z XV wieku które prof. J. Sawicki odnalazł w Poznaniu i
opublikował. Biskupstwo obrządku wschodniego miało istnieć w Chełmie już nawet w
XIII wieku jednakże akta z tych czasów nie zachowały się. W czasie pożaru miasta w
1638 roku spaliły się księgi podwojewodzińskie, zawierające akta dotyczące ludności
żydowskiej, jakieś stare przywileje i „wiązki różnych dokumentów". Na początku
1649 roku akta chełmskie odebrane zostały z rąk kozaków, którzy je zrabowali. W
1756 r. bp Felicjan Wołodkowicz wywiózł ze sobą najstarsze dokumenty biskupstwa
unickiego do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie one w czasie pożaru w styczniu 1758
r. spaliły się doszczętnie. Pozostałe w Chełmie resztki tego archiwum znajdują się
obecnie w Archiwum Państwowym w Lublinie.
Mimo kataklizmów, jakie przechodził Chełm w ciągu wieków, mieszczanie
chełmscy przechowali pergaminowe i papierowe przywileje królewskie do 1794 roku.
Po klęsce wojsk kościuszkowskich pod Chełmem w dniu 8 czerwca 1794 roku
Moskale w odwet za udział mieszczan w obronie Chełma zniszczyli ukryte w zakrystii
kościoła pijarskiego „protokóła, transakcje wszelkie obywatelskie, kwity regestra i
przywileje miastu nadane (—), archiwum zburzone tak zastało, iż transakcje
obywatelskie, kwity i inne, jedne zabrane, drugie zdarte na wiatr wypuszczone
zostały". Na szczęście przywileje te w latach poprzednich zostały wpisane do ksiąg
grodzkich i w tej postaci teksty ich się zachowały.
Pożar zabudowań katedralnych wraz z katedrą unicką w 1802 roku niszczył
wszystkie księgi metrykalne i zapewne inne akta kościelne. W przeciwieństwie do
nich w archiwum parafialnym kościoła popijarskiego zachowały się księgi metrykalne
(z pewnymi lukami) od 1661 roku. W 1829 roku w czasie pożaru budynku Komisji
Wojewódzkiej w Lublinie spaliło się m. i. dużo akt dotyczących Chełma powiatu. Z akt
urzędów i instytucji chełmskich z XIX wieku ocalały tylko smutne resztki, zapewne na
skutek zbyt bezwzględnego przekazywania akt na makulaturę. Wiele cennych
dokumentów zgromadzono w końcu XIX i na początku XX wieku w ówczesnym
muzeum Bractwa Maryjnego w Chełmie. Część ich ulega rozgrabieniu w czasie 1
wojny światowej, uratowane resztki znajdują się w Archiwum Państwowym w
Lublinie.
Druga wojna światowa była największym z kataklizmów dla polskich zbiorów,

zwłaszcza archiwalnych i bibliotecznych, zgromadzonych w Warszawie. W czasie
powstania warszawskiego w dniu września 1944 r. hitlerowcy podpalili Archiwum
Główne Akt Dawnych, gdzie spłonęły akta większości staropolskich i nowożytnych
urzędów centralnych i prowincjonalnych. Najwięcej wśród nich dokumentów
dotyczących Ziemi Chełmskiej było w takich zespołach, jak trybunał Koronny
Lubelski, Komisja Skarbu Koronnego, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i
Duchownych (gdzie było archiwum Bazylianów chełmskich z 9 pergaminowymi
przywilejami i dokumentami od połowy XV w. do połowy XIX w.) Wraz z archiwum
Prokuratorii Generalnej spłonęły stare plany, rejestry pomiarowe miasta Chełm, opis
historyczno-topograficzny Chełma oraz kopiariusze przywilejów miejskich Chełma.
Wśród rękopisów Biblioteki Krasińskich spłonęły m.in. unikatowe dokumenty
rozgraniczenia miasta od Czułczyc z XV i XVI wieku. Wypożyczone do urzędów takie
ważne, dokumenty, jak plan majoratu chełmskiego z 1863 r. i wolumen akt tego
majoratu z zespołu Komisji do spraw włościańskich przepadły w Lublinie, ponieważ
nie zwrócono ich do archiwum wojewódzkiego.
(...) Straty akt starościńskich są o tyle dotkliwsze, że i akta większości gmin
wiejskich zostały nieopatrznie poniszczone. Dla Chełma największą stratą jest
zaginięcie akt b. gminy Krzywiczki, na terenie której znajdowało się samo miasto.
Wiele materiałów zastępczych w miejsce zniszczonych archiwów można było
uratować jeszcze po wojnie z przekazywanych na makulaturę akt sądowych. Warto
jeszcze wspomnieć zaginięcie wszystkich egzemplarzy akt regulacji rzeki Uherki wraz
z planami oraz zniszczenie w Radomiu archiwum b. Dyrekcji Lasów Państwowych,
gdzie były akta leśne z XX wieku oraz sprawy likwidacyjne byłych dóbr królewskich
(państwowych) wraz ze starszymi aneksami. Były tam sprawy całego ówczesnego
nadleśnictwa „Chełm”, obejmującego wszystkie lasy powiatu chełmskiego obecnie z
tego obszaru powstały 3 nadleśnictwa Chełm, Pobołowice i Rejowiec).
Nie potrzeba podkreślać, jakie straty materialne dla Państwa i poszczególnych
obywateli przyniosła utrata dowodów prawnych na swoje posiadłości lub osobiste
uprawnienia. Utrata ta będzie coraz dotkliwszą dla historyków w miarę, jak będzie
zacierać się pamięć o różnych faktach. Dlatego należy wszechstronnie przemyśleć i
poradzić się archiwisty, zanim papiery po jakiejś instytucji, stowarzyszeniu czy
przedsiębiorstwie zniszczy lub przekaże na makulaturę. [76.,s.8-9]
Na jednym z kredowych wzgórz - chełmów ulokował się we wczesnym
średniowieczu gród, który stał się stolicą księstwa, a następnie ziemi chełmskiej.
Zanotowana przez XlII - wiecznego latopisa nazwa wzgórza „Chełm” przeniosła się na
miasto, które było siedzibą władz administracyjnych kościelnych, a w ostatnich
latach pojawiła się nazwa regionu: Pagóry chełmskie - ze względu na
charakterystyczne dla tej krainy geograficznej wzgórza kredowe (niekiedy z
zachowanymi na szczytach piaskowcami lub glinami).
Największą karierę historyczną zrobiło wzgórze chełmskie, przez które przebiegał
stary szlak komunikacyjny i gdzie był łatwy do przebycia bród przez bagnistą dolinę
Uherki. Dość obronne z natury wzgórze nadawało się na lokalizację grodu i miasta.
Prof. dr Henryk Maruszczak powiada, że „walory tego chełmskiego krajobrazu,
jedynego na Lubelszczyźnie, zostały umiejętnie wykorzystane przy lokalizacji i
rozbudowie starego grodu”. Wzgórza chełmskie (bo dzisiejszy Chełm rozprzestrzenił

się i na najbliższe pagóry) zbudowane są ze skał wapiennych, górnokredowych, z
których najbardziej charaktery styczną jest kreda pisząca. Pokłady kredy w okolicach
Chełma mają miąższość do 500 m. O powstaniu wzgórz - chełmów decydowała różna
odporność skał podłoża na działanie sił w późniejszych okresach geologicznych
(morze sarmackie, dyluwium).
Bogata przeszłość przyrodnicza i historyczna chełmskiego wzgórza jest źródłem
najfantastyczniejszych opowieści o podziemiach. Do najbardziej niewiarygodnych
należą wersje, jakoby lochy w kredzie ciągnęły się popod dnami rzek i bagien do
sąsiednich zamków i miast na odległość do kilkudziesięciu kilometrów. Również
ludowym podaniem czy też bajką może być wersja, iż ze starej studni na Górze
Chełmskiej podziemną rzeką wypływały na zewnątrz wpuszczane tu jakoby ryby.
Często spotkać można było przypuszczenia, iż lochy chełmskie są pochodzenia
naturalnego i zostały przez ludzi rozszerzone i pogłębione. Autorytatywnie
wypowiedział się w tej sprawie prof. dr H. Maruszczak (UMCS), według którego
„zespół zjawisk krasowych związanych z kredą jest dość osobliwy. Właściwości
fizyczne kredy decydują o tym, że w zespole zjawisk krasowych brak jest typowych
form podziemnych". W związku z tym „nie ma podstaw do przewidywania, aby mogły
się rozwinąć strumienie wód podziemnych, które wyżłobią podziemne kanały".
Odnośnie podziemi chełmskich wyraża on opinię, że „korytarze te nie miały żadnych
założeń naturalnych i nie zaczną się rozwijać pod wpływem sił przyrodniczych".
W uzupełnieniu tej wypowiedzi można dodać, iż w szczelinach spękanych
pokładów skały kredowej poniżej poziomu wód zaskórnych znajduje się woda, która
bardzo utrudniała kopanie kanałów dla rur kanalizacyjnych w ostatnich latach. Do
niedawna w starym parku miejskim było źródło wodne, ongiś wykorzystywane dla
celów kultowych, które zanikło po obniżeniu się poziomu wody w podłożu. Wydaje
się, iż wody te udaremniłyby możliwość wykopania i wykorzystania lochów
kredowych w obniżeniach dolin.
Skoro wyklucza się powstanie lochów w kredzie na drodze naturalnej, a
zachowane i znane ich odcinki nie wykazują śladów działania sił przyrodniczych,
należy powrócić do źródeł historycznych. Kronikarz ziemi chełmskiej Jakub Jan Susza
(biskup unicki chełmski), który obserwował i badał różne zjawiska w Chełmie i
okolicach, wspomina jakieś zapadliska na głównej ulicy prowadzącej w kierunku
młyna na rzece Uherce. Przypuszcza on, że są one śladami „zaginionej podziemnej
rzeki", którą zapewne sugerowało mu wspomniane już źródełko w pobliżu młyna
wodnego.
Ważniejszą dla historii chełmskich lochów kredowych jest wzmianka tego J. Suszy
o wydobywanej w Chełmie kredzie, którą wtedy już rozwożono po całej
Rzeczpospolitej. Dr Władysław Grabski, który wraz z prof. Wiktorem Zinem prowadził
badania w Chełmie, oświadczył, iż odnalazł dokument stwierdzający, że z Chełma do
Krakowa sprowadzono 17 wozów kredy (w XVI w.). W roku 1694 burmistrz chełmski
Teodor Leśkiewicz pozwał Piotra Leśkiewicza m. in. z tytułu niezapłacenia mu za
daną do sprzedaży kredę, a pozwany przed sądem wyjaśnił, że tę kredę sprzedawał
nie on, ale nieżyjący już Krupa.

Miejskie akta chełmskie zachowały się dopiero od XVII wieku i w nich spotyka się
wzmianki o istniejących już lochach, wyraźnie odróżnianych od piwnic, ale mających
z nimi połączenia. Ponieważ wzmianki te są lakoniczne i nieliczne wydaje się
celowym przytoczenie ich w oryginalnym brzmieniu w chronologicznej kolejności.
W dokumencie z 1690 r. znajdujemy wiadomość o zapisie sprzedaży przez
mieszczkę chełmską Mariannę Zabierowiczową„domu drewnianego z sklepem
murowanym, gruntem, izdebkami, piwnicą, lochami", a w kamienicy należącej do
Jerzego Krasuskiego i dzierżawionej przez Piotra Sidorowskiego w roku 1698 „od
kraty, która jest drewniana, w lochu z piwnicy idąc tamże od zawiasy oddaite".
Stanisław Mateusz na Rozdole Rzewuski, referendarz koronny, sprzedał w 1704 r.
Mikołajowi i Annie Sidorowskim „grunt starościński, zamkowy, naprzeciwko ojców
Scholaram Piarum, teraz spustoszały, pusty, z piwnicą zawaloną, lochem zapadłym,
także i gruncikiem małym do placu przyległym".
Testament Marianny Kucharskiej z 1721 r. wymienia „dom drewniany z drugiemi
izdebkami w kupie zostającymi, z komorami, piwnicą, locham i inszemi rzeczami,
między miedzami: z jednej strony od drogi publicznej ku bramie Lubelskiej ciągnącej,
a z drugiej także publicznej drogi ku bramie Krasnostawskiej ciągnącej". W opisie
domu Szymona lrszowicza z roku 1728 wyszczególniona została również „piwnica
murowana z dwiema lochami i lochy w krydzie wycinane". Na Placu Trybowym
naprzeciwko ratusza chełmskiego w 1750 r. Szloma Lejzorowicz posiadał „sklep
dolny alias piwnica, drugi sklepik przy nim, oboje murowane, przy nich lochy
wybrane w skale i podmurowane, taksowane złotych polskich siedymset", natomiast
pod domem Szymona Zajwelowicza była „piwnica dolna murowana z lochami
wybranemi, taksowana złotych polskich 800".
W 1752 roku Urząd Kondecensjorialny wydzierżawią kamienicę w części należącej
do podstolego bełskiego Michała Wydżgi i „puszcza w tejże summie (3060 zł) piwnicę
całą murowaną i loch pod schodami w krydzie kowany", w szóstej sumie pozostałej
po mieczniku kaliskim Władysławie Koczorowskim „przydaje loch w krydzie kowany z
piwnicy j.w. Wydżdze podanej, do którego drzwi go prawej race od ulicy Zamkowej,
ostrzegając wolne przejście przez wrota i sień do sklepu, także schody i piwnicę do
lochu".
W przekładzie skryptu hebrajskiego z 1754 r. zawierającym akt sprzedaży domu
Frejdli Lewkówny i Bencia Moszkowicza podano, że „w tymże domostwie przeciwko
izby szynkownej, z górami, z dachem, z piwnicą murowaną, z lochami i sklepem
murowanym nad piwnicą, od głębokości ziemi do wysokości nieba (-) nie zostało się
u wspomnianego Borucha Lewkowicza z pieniędzy przedażnych i szeląga jednego;
tedy zostaje to domostwo ze wszystkiemi komórkami i z kramnicami, z piwnicą i z
sklepem, z lochami i ze wszystkim porządkiem pomienionemu Boruchowi (-)
wiecznemi czasy".
Z dalszych dokumentów wynika, iż lochy wykute lub wybrane w skale kredowej
znajdowały się również pod obiektami nie będącymi własnością prywatną. W
inwentarzu pałacu - zamku starościńskiego z 1770 roku wymieniony jest „loch z szyją
murowaną", a w akcie wydzierżawienia prezydentowi miasta Chełma Wojciechowi
Nowickiemu i Józefowi Boguchwalskiemu, landwójtowi, dochodu z ratusza,

wyszczególniono „izbę dolną z sklepem, piwnicą i lochem".
Lochy kredowe występują zwykle jako przedłużenia piwnic, stąd mogły być stale
pogłębiane pod sąsiednie posesje, ulice lub jako niższe kondygnacje. Kubatura
wyrobisk może sugerować, iż kredę wydobywano nie tylko na własny użytek
właściciela placu. Skutki tego kopalnictwa dawały się odczuwać już w XVIII wieku,
czego ilustracją jest dokument z 1787 roku. Delegowani wówczas przez Magistrat
chełmski urzędnicy: ławnik przysięgły Stefan Siroczyński i woźny Józef Dobrowolski
po obejrzeniu lochów pod domem Lejzorczynym zeznali, „iż naprzeciw kościoła
ichmościów Scholarum Piarum (-) pod ulicą publiczną na łokci ośmnaście popod
ziemią podkopali się (-) przeto z rozkazu tegoż Magistratu (-) zostając aresztowani z
zakazem, aby więcej pod ulice lochów nie podbierali".
Sprawa podziemi i lochów chełmskich w pierwszej połowie XIX wieku wyszła poza
zainteresowania rady miejskiej. Naczelnik powiatu krasnostawskiego (Chełm wtedy
należał do tego powiatu) 9 kwietnia 1845 r. zarządził zrewidowanie lochów i
zamurowanie otworów w miejscach, gdzie znajdowany się wyrobiska kredy.
Stwierdzono wtedy, że „przez wybranie kredy pod znaczną powierzchnią miasta
korytarze były w różnych kierunkach zagłębione". Rewizję przeprowadzał
budowniczy (architekt) powiatowy w obecności burmistrza miasta Chełma. W
protokóle z 23 maja 1845 r. zachowanym w Aktach Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych i Duchowych w Warszawie zapisano, że „pod domem nr 5, należącym
do Mieliła Erlicha, a w piwnicy murowanej, sklepionej z cegły palonej na wapno,
znajduje się wejście z korytarzem w kredzie wyrobionym długości 12, szerokości łokci
4", wysokości łokci 3 - do dwóch otworów w kredzie wydrążonych. Otwór pierwszy
wprost korytarza trzyma długości łokci 25, szerokości łokci 5, wysokości łokci 3", z
tego otworu naprawo jest drugi otwór długości 22, szerokości 3", wysokości 7 łokci.
Oba te wyłamy w skale litej kredy są dosyć porządne i foremne, kopanie knedli od
dawnych czasów zaniechano i dziś służą właścicielowi na skład trunków,
niebezpieczeństwem załamania nie zagrażają".
Odtąd ponad pół wieku było głucho o tej chełmskiej osobliwości. Na początku XX
wieku wspomniał o niej w swoich materiałach rękopiśmiennych Cyprian Walewski
pisząc: „Pod całem zaś miastem, mianowicie pod domami żydowskiemi ciągną się
podziemne lochy, z których ciągle wybierają kredę, ta stanowi największy handel w
całem mieście". Dziś można wątpić w to, że kreda stanowiła najważniejszy artykuł w
chełmskim handlu, raczej był to najosobliwszy towar.
W roku 1911 chełmski oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
zorganizował pierwszą w historii lochów chełmskich wycieczkę tury styczną do nich.
Odtąd były one znów zapomniane aż do 1936 r., kiedy to natrafiono na nie w trakcie
kopania rowów pod rury wodociągowe. Prowadzący te prace inż. Denisow docenił
wartość zabytkową i krajoznawczą podziemi kredowych i przyczynił się do ich
udostępnienia turystom w ostatnich latach przedwojennych. Udostępniony ciąg
lochów otrzymał wtedy oświetlenie elektryczne, wejście znajdowało siew piwnicy
kamienicy Kupferów przy ul. Lubelskiej 27, wyjście pod skarpą kościelną przy ul. 3
Maja (róg Lubelskiej). Kazimierz Czemicki w swojej książce „Chełm - przeszłość i
pamiątki" ostrzegał zwiedzających przed odcinkami lochów, gdzie nawet zapałka nie
chciała się palić, radził zaopatrzyć się w szpagat lub cienki drut, który umożliwiałby

odnalezienie powrotnej drogi.
Nie można wykluczyć możliwości ukrywania się w lochach ludzi w czasach wojen i
niepokojów, zwłaszcza dowiodła tego ostatnia wojna, kiedy to próbowali ukrywać się
i bronić w lochach likwidowani przez hitlerowców Żydzi. W czasie 1 wojny światowej
lochy służyły chełmskim handlarzom do ukrywania towarów przed wścibskimi
żołnierzami austriackimi. W czasie 11 wojny Niemcy polecili władzom miejskim
zlikwidowanie wejść do podziemi przez zasypywanie lub zamurowanie pod groźbą
kary, co miało uniemożliwić ukrywanie się prześladowanym i ściganym ludziom.
Przez wiele lat po ostatniej wojnie chełmskie lochy były penetrowane przez
młodocianych amatorów „lochołazów", chociaż te wyprawy niezupełnie były
bezpieczne. (...) W tym okresu: władze miejskie Chełma przeżywają inne emocje.
Obserwują bowiem dziwne zaniki zawartości szamb, przesączanie się wody opadowej
pod bruk na terenie starego miasta. W 1960 r. zapadły się lochy w parku dawnego
Powiatowego Domu Kultury na ul. Lubelskiej 4, innym razem zapadł się słup
telefoniczny, a kulminacją tych niecodziennych zjawisk było zapadnięcie się jezdni,
chodnika i ściany frontowej domu 29 listopada 1965 r.
Pierwsze ekspertyzy i dokumentacje wykonane zostały przez Politechnikę
Krakowską (Katedry Historii Architektury Polskiej i Konstrukcji Budowlanych).
Pracownicy naukowi tej uczelni oraz studenci rozpoczęli metodyczne badanie miasta,
jego struktury nadziemnej jak i podziemnej. W trakcie tych prac ujawniono daleko
posuniętą destrukcję kredowych podziemi. Okazało się, że w obrębie średniowiecznych fortyfikacji Chełma niemal cała zabudowa posadowiona jest na kredowych
wyrobiskach, które tworzą pod miastem prawdziwy labirynt przejść i korytarzy.
Stwierdzono również, że te kredowe podziemia mają unikalną wartość zabytkową w
skali europejskiej, i że ze względu na ich architekturę i swoiste piękno nie można
zrezygnować z udostępnienia ich społeczeństwu.
W celu zabezpieczenia starej części Chełma przed awariami naukowcy z
Politechniki Krakowskiej musieli opracować nowe metody, gdyż dotychczas
wypróbowane metody górnicze zawodziły. Kreda jest bowiem dość niezwykłą skałą,
która wstanie suchym wytrzymuje nacisk 100 kg na 1 crrf, a zawilgocona staje się
masą plastyczną. W tym tkwi groźba dla zabudowy Chełma i najważniejszy problem
wysuszenia kredowych korytarzy. W dniach 16 i 17 grudnia 1966 r. odbyła się w
Chełmie sesja naukowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich
przy współudziale wielu innych instytucji. Wśród aktualnych problemów
urbanistyczno-konserwatorskich m. Chełma znalazły swe miejsce podziemia, od
rozwiązania których trzeba zacząć wszelkie planowanie na terenie starego
śródmieścia. Był to pierwszy wypadek zajęcia się naukowców sprawą kredowych
wyrobisk i lochów. W szczegółowych wnioskach z Sesji znalazło się m. in. takie
sformułowanie: „Unikalne w skali europejskiej podziemia chełmskie powinny być
wykorzystane jako atrakcyjny obiekt turystyczny. W tym celu należy m. in. utworzyć
- zgodnie z wnioskiem Cementowni w Chełmie -jedyne w swoim rodzaju muzeum
górnictwa kredowego".
Trwająca dziesiątki lat walka miłośników krajobrazu i przeszłości Ziemi Chełmskiej
o uratowanie i udostępnienie lochów kredowych została z pomocą naukowców

krakowskich wygrana. Obiekt ten wszedł do katalogów i oficjalnych rejestrów jako
zabytek UJ klasy. Chociaż prace zabezpieczające i konserwatorskie w podziemiach
prowadzone są nadal, część zabezpieczona jest od dłuższego czasu udostępniana
zwiedzającym. Ułatwia to zwłaszcza wybudowane nowe wejście przy ul. Przechodniej,
które jest zarazem tunelem osuszającym podziemia. Za pomocą założenia gęstej
sieci wierceń geologicznych i nowych metod „grawitacyjnych" odkryte zostały nie
znane dotychczas ciągi korytarzy a także dziesiątki „ślepych" odcinków lochów. Tylko
kilka najokazalszych ciągów będzie w przyszłości udostępnionych lub
zabezpieczonych, pozostałe odcinki są zasypywane piaskiem, by „nie mogły
zagrażać jezdniom i domom. Dość odległe zdaje się być zakończenie prac
badawczych i zabezpieczających. Można sądzić, iż naukowcy zbiorą w Chełmie
niezmiernie interesujący materiał, który stanie się źródłem poważnego opracowania
naukowego
osobliwości
urbanistyczno-architektonicznych
Chełma”
[100.s.16,17,20,21]
W księdze Jakuba Suszy, Phonex, 1684, znajduje się drzeworyt obrazu
chełmskiego. Niewątpliwie, jest to najstarsza kopia wizerunku Matki Boskiej
Chełmskiej. Pod drzeworytem znajduje się napis w języku łacińskim: „Uniti Dei cum
homine unica mater. Unitorum Thaumaturga Chełmensis. Tartarorum ad
Beresteckum gloriosa ac memoranda debellatrix.” (Jedyna Matka Boga złączonego z
człowiekiem. Unitów Chełmska Bogurodzica. Pełna chwały i godna pogromicielka
Tatarów pod Beresteczkiem). (...) Biorąc pod uwagę starożytność obrazu, jego
niezwykłą i bogatą historię, niezliczone łaski cudowne, spływające na kraj cały wraz z
jego wiernym ludem, a zadokumentowane we wspaniałych i licznych wotach, Ziemia
Chełmska od dawna zabiegała u Stolicy Apostolskiej o koronację cudotwórnego,
chełmskiego obrazu. W tym celu wysłane do Rzymu poselstwo Ziemi Chełmskiej
uzyskało takie zezwolenie.
Dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 17-go stycznia 1765 roku, za pontyfikatu
Klemensa XIIl-go, Ziemia Chełmska pomyślne załatwienie sprawy uzyskała. Zresztą
do aktu koronacji szły już przygotowania od szeregu lat, a między innymi budowano
od roku 1735 nową okazałą świątynię, na miejscu dawnej, zarysowanej i całkowicie
rozebranej, tę właśnie, która po dziś dzień zdobi Górę Chełmską. W dziejach Ziemi
Chełmskiej zbliżał się wreszcie upragniony, niezapomniany dzień 15-go września
1765 roku, dzień świętej koronacji cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi
Chełmskiej. Miały się nareszcie spełnić pragnienia wielu setek tysięcy pobożnych
serc, a uchwała sejmiku chełmskiego o nieodzownej koronacji obrazu, w dniu 15
września 1738 roku stała się rzeczywistością. (...) Podczas solennej wotywy ksiądz
arcybiskup Herakliusz Lisański dokonał aktu poświęcenia koron i założenia ich na
cudownym obrazie. (...) Uroczystość koronacyjne trwały całą oktawę i zakończyły się
dnia 22 września 1765 . por [372.s.37-44]
Pod katedrą (dziś Bazylika NNMP przyp. aut.) znajdują się trumny ze zwłokami
biskupów obrządku greckiego (unitów) oraz prawdopodobnie kilku książąt ruskich z
rodu Daniela Halickiego. Rosjanie, przerabiając katedrę i zaprowadzając w
podziemiach instalację do kotłów dla centralnego ogrzewania świątyni, część grobów
zniszczyli. Resztę dokonali żołnierze niemieccy i austriaccy, którzy powyrzucali
śmiertelne szczątki z trumien szukając kosztowności. W grobach pod katedrą leżą
zwłoki następujących biskupów: 1. Dionizy Zbirujski (1585-1603), 2. Arseniusz

Andrzejewski (1604-1619), 3. Atanazy Pokosta (1619-1625), 4. Andrzej Atanazy
Phurs-Bielecki (był biskupem tylko przez 5 miesięcy; w r. 1649 zmarł nagle w
Białopolu pogrzebany pod katedrą w Chełmie, 5. Jakub Susza (1649-1685), 6.
Aleksander AugustynŁodziata (1685-1691), 7. Jan Małachowski (1691-1693), 8.
Gedeon Woyna-Orański (1693-1709), 9. Porfiry Abdank-Skarbek Ważyński
(1790-1804), 10. Ferdynand Dąbrowa Ciechanowski (1810-1828), 11. Filip Felicjan
Szumborski (1828-1851), 12 Jan Teraszkiewicz (1851 -1863) [343.s.38-39]
Księgi miejskie, zachowane dopiero od XVII w. zawierają informację pośrednio
wiążące się z istnieniem przemysłu wydobywczego kredy na terenie Chełma. Są to
opisy kilku domów, kamienic i placów sporządzone przy okazji transakcji sprzedaży
nieruchomości lub zapisów testamentowych. Z okresu schyłku XVII w., z lat 1690-98
pochodzą wzmianki o piwnicy i lochu kredowym w domu drewnianym Zabierzowskiej
a także kamienicy murowanej dzierżawionej przez Sidorowskiego. Pozew sądowy z
1694 r. dotyczy wypłacania należności za sprzedaną kredę. (...) Korzyści płynące z
kopania kredy i dysponowania własnym podziemnym magazynem były na pewno na
tyle atrakcyjne dla właścicieli nieruchomości, że można przypuszczać istnienie
wyrobisk kredowych pod przeważającą liczbą spośród obiektów wymienionych w
opisie miasta. Nie zawsze przy tym możliwe było takie prowadzenie wykopu, by
dotyczył tylko obszaru należącego do poszczególnych nieruchomości. Podkopy
łączące się w podziemny labirynt groziły niebezpieczeństwem załamania się ulic i
placów publicznych. Procederowi szkodliwego kopania lochów pod ulicami usiłowała
przeciwdziałać Rada Miejska, wydając zakaz konania podziemi pod ulicami w 1787 r.
(...) W 1936 r. odkryto lochy kredowe podczas wykopów wodociągowych. Kierujący
pracami inż. Denisow przyczynił się do udostępnienia przed wojną części odkrytych
podziemi. Zainstalowano tam elektryczne światło. Wejście znajdowało się w
kamienicy przy ulicy Lubelskiej 27, wyjście przy ulicy 3-go Maja, na rogu ulicy
Lubelskiej [533.s.8-9. 10 i 13]
Działalność Szpitala Świętego Mikołaja w Chełmie datuje się od dawna. Fundacja
(?) ta istniała już w 1553 r. pod nazwą „szpitala łacińskiego", którego przełożonym
był wikariusz kościoła parafialnego w Chełmie ks. Bartłomiej. Początkowo miała
charakter nie tyle szpitala, ile w ogóle schroniska, przytułku dla ubogich. Przytułek
zapewniał pensjonariuszom mieszkanie, utrzymanie, opiekę i leczenie co
odzwierciedlały określenia - dom ubogich lub „szpital ubogich", używane w stosunku
do tego obiektu.
W roku 1616 na sejmie w Warszawie, król Zygmunt 111 zatwierdził na rzecz
Fundacji zapis dobroczynny ks. Bartłomieja, obejmujący browar, ogród, pola i łąki,
które w latach następnych (szpital wraz z całym majątkiem) przeszedł pod zarząd
księży Pijarów aż do końca 1817 roku. Na podstawie decyzji Ks. Namiestnika z dnia 2
grudnia 1817 r. szpital dostał się pod zarząd Rady Ogólnej Nadzorczej w Chełmie, a
w 1836-rady Szczególnej w Chełmie.
Od roku 1845 opiekę nad przytułkiem sprawuje dozór kościelny, pod kontrolą Rady
Szczególnej Opiekuńczej instytutów dobroczynnych powiatu krasnostawskiego,
natomiast w r. 1870 zarząd obejmuje Chełmska Powiatowa Rada Dobroczynności
Publicznej.
W roku 1892 Chełm i okolice nawiedziła epidemia cholery, powodując wiele
zgonów, lecz w konsekwencji przyczyniła się do decyzji wybudowania szpitala w

Chełmie. Na gruncie fundacyjnym w latach 1892 —1893 wybudowano dom
drewniany przeznaczając go na szpital. Fundusze na jego budowę i urządzenie
uzyskano w połowie ze składek i ofiar oraz sprzedaży należących do fundacji
gruntów. Następnie w 1896 r. obok budynku szpitalnego wybudowano parterowy
budynek murowany przeznaczając go na schronisko dla starców. W roku 1904 szpital
został rozszerzony i otrzymał nazwę „Szpitala Św. Mikołaja w Chełmie".
Od roku 1919 nieruchomość przejął Magistrat miasta Chełma i otworzył tam
szpital miejski, oddając do jego dyspozycji grunty fundacyjne, a od 1923 r. fundacją
administruje Powiatowy Związek Samorządowy w Chełmie. Stan taki utrzymał się do
czasu przejęcia szpitala fundacyjnego łącznie z majątkiem przez Powiatowy Związek
Samorządu Terytorialnego w Chełmie.
W okresie obu wojen światowych budynki szpitala zajęte były na cele wojskowe.
Statut Szpitala Św. Mikołaja zatwierdzony dnia 15 lutego 1935 r. przez Ministra
Opieki Społecznej ustalił cel fundacji, polegający na utrzymaniu ogólnego szpitala
publicznego w Chełmie i schroniska dla starców, głównie dla mieszkańców miasta i
gmin powiatu chełmskiego.
Organem fundacji była rada fundacyjna, dyrektor szpitala, administrator fundacji i
komisja rewizyjna. W skład fundacji wchodził prezydent miasta, lekarz powiatowy, 2
przedstawicieli wydziału powiatowego, 2 przedstawicieli zarządu miejskiego oraz 2
członków powołanych na okres 3 lat przez wojewodę lubelskiego z osób, które
doświadczeniem i wiadomościami mogły przyczynić się do rozwoju fundacji.(...) W
1931 roku szpital posiadał oddziały; zakaźny - o 22 łóżkach, chirurgiczny - łącznie z
oddziałem wewnętrznym - 27 łóżek, położniczy - 7 łóżek, przytułek dla starców i
kalek - 6 łóżek, łącznie 62 łóżka. W r. 1937 liczba łóżek szpitalnych przeznaczonych
dla chorych wzrosła do 84, a liczba starców w przytułku zmalała do 4.
Czynności lekarskie wykonywało 2 lekarzy: dyrektor (ordynujący pawilony
zakaźny, wewnętrzny i położniczy) i chirurg. Personel pomocniczy składał się z 1
felczera, 3 sióstr, 1 akuszerkii 7 posługaczy. Ogółem w szpitali w 1931 roku były
zatrudnione 22 osoby. W latach następnych personel pomocniczy szpitala
zwiększono i w 1937 r. wynosił: 7 sióstr zakonnych (do 1937 r. był personel cywilny),
z których 4 pracowały jako pielęgniarki, 1 siostra przełożona, 1 siostra kancelistka i 1
siostra w kuchni oraz 9 osób służby salowej. Oddział zakaźny mieścił się w jednym
pawilonie z oddziałem położniczym i przytułkiem dla starców. Przy szpitalu czynne
było ambulatorium, udzielające (za odpłatnością) porad lekarskich dla ludności
miasta i powiatu. (...) Od momentu założenia przytułku i lecznicy w XVI w. do 1949 r.
szpital zmieniał kilkakrotnie swój lokal. Początkowo mieścił się za murami miasta w
kierunku zachodnim (obecnie skwer na wprost kina „Zorza"), później zajmował
pomieszczenie bliżej nie zlokalizowane, a następnie w końcu wieku XIX, po
wzniesieniu własnych budynków — przy ul. Hrubieszowskiej 54. [221]
W 1938 r. w Szpitalu św. Mikołaja były 84 łóżka. (...) W tym samym okresie
hospitalizowano 1850 chorych (ruch chorych liczono od 1 kwietnia 1937 do 31 marca
1938 r.). por.[369 s 4-5]
Historia KOŚCIOŁA ŚW. DUCHA w Chełmie (zarys).

Do 1937 roku w centrum Chełma, w narożniku ulic Lubelskiej i Mickiewicza, przy
obecnym placu Gdańskim, istniał kościół pod wezwaniem św. Ducha. Dzieje tego
obiektu są mało znane, zaś z dostępnych w Chełmie źródeł wyłania się obraz
następujący. Kościół św. Ducha i przykościelny szpital zostały wzniesione
prawdopodobnie w XIV wieku, przez nieznanych fundatorów. Nieznana jest także
pierwotna obsada i charakter obiektu (parafialny ? filialny ? zakonny ?). Budowle były
drewniane i być może parokrotnie przebudowywane lub odbudowywane. Kościół i
szpital z przytułkiem dla ubogich, położone bezpośrednio za murami miejskimi, miały
znajdować się pod opieką księży miejscowej parafii rzymsko-katolickiej Rozesłania
św. Apostołów do 1456 roku, kiedy to zostały przekazane pod opiekę zakonowi oo.
dominikanów. Pod opieką dominikanów kościół i szpital miały pozostawać do XVII w.
tj. do czasu przybycia oo. pijarów i objęcia przez nich parafii Rozesłania św.
Apostołów oraz opieki nad kościołem św. Ducha i szpitalem.
W latach 1742-49 na miejscu obiektów drewnianych został wzniesiony niewielki
murowany, barokowy kościół pod tym samym wezwaniem i murowany, parterowy
budynek szpitala-przytułku. Obok znajdował się lokalny cmentarz przykościelny. W
okresie rozbiorowym obiekt podupadł materialnie, zaś miary zniszczenia dopełniły
wojny napoleońskie, w czasie których kościół i szpital użytkowały wojska francuskie,
zaś potem rosyjskie, zamieniając go w stajnię i kuźnię. Dopiero w II połowie XIX w.,
władze rosyjskie dokonały remontu kościoła, nadając mu cechy świątyni
prawosławnej i przeznaczając go na cerkiew szkolną gimnazjum rosyjskiego,
utworzonego w obiektach popijarskich. Sąsiadujący z kościołem budynek szpitalny
został sprzedany i posłużył po nadbudowaniu pięter jako kamienica mieszkalna
(istniejąca obecnie przy ul. Lubelskiej).
W okresie międzywojennym kościół św. Ducha stanowił własność gminy i nie był
wykorzystywany do celów sakralnych, zaś jego pogarszający się stan techniczny
skłonił władze miejskie do rozbiórki, dokonanej w 1937 roku. Powstały w ten sposób
u zbiegu obecnych ulic Mickiewicza i Gdańskiej plac nazwano placem św. Ducha.
Obydwa wspomniane datowania powstania kościoła św. Ducha są bardzo wczesne,
zaś podniesione wyżej wątpliwości co do charakteru obiektu oraz jego położenie za
murami miasta i nierozłączne przeznaczenie sakralno - szpitalne utrzymywane na
przestrzeni wieków, a także fakt upadku materialnego przy końcu XVIII wieku
wskazują na następującą możliwość.
Kościół św. Ducha i szpital mogły być założone i należeć do duchaków (zakon św.
Ducha de Saxia, inaczej kanonicy regularni de Saxia), zakonu, którego powołaniem
była opieka nad chorymi i ubogimi. Zakon ten, obecnie nieistniejący, działał na
terenie Polski od ok. XIII do XVIII wieku (w Sandomierzu od 1292 roku, pierwszy
kościół św. Ducha został spalony w czasie najazdu Tatarów), posiadając kościoły pod
wezwaniem św. Ducha i prowadząc przy nich szpitale i przytułki dla ubogich.
Warunkiem istnienia domu zakonnego było prowadzenie przy nim szpitala - przytułku
dla ubogich. Zakon miał klasztory męskie i żeńskie, istniejące m.in. w Sandomierzu,
Warszawie, Krakowie i Lwowie. Zakon został skasowany w Polsce w latach 1787 - 89 i
temu zdarzeniu należy prawdopodobnie przypisać upadek kościoła i szpitala św.
Ducha w Chełmie.

Hipoteza ta wymaga pogłębionych badań historycznych, może jednak w razie
uzyskania
potwierdzenia
wzbogacić
w
sposób
istotny
dzieje
kościoła
rzymsko-katolickiego na Ziemi Chełmskiej o wątek obecności obecnie zapomnianego,
a zasłużonego zgromadzenia zakonnego.
Plac na którym stał kościół mieścił po II wojnie światowej cmentarz i pomnik żołnierzy
radzieckich nosił nazwę Placu Obrońców Stalingradu. Następnie, już w latach
70-tych, nazwę tę zmieniono na Plac Gdański tylko dlatego, że leżał na przedłużeniu
ulicy Gdańskiej. Decyzja ta nie była w żaden sposób sensownie umotywowana, brak
jest bowiem w dziejach Chełma szczególnych związków z Gdańskiem,
uzasadniających upamiętnienie tego miasta w nazwie placu.
Obecnie, w warunkach sprzyjających przywracaniu dawnych nazw ulicom i
placom, należy uznać za wskazane i uzasadnione przywrócenie obecnemu Placowi
Gdańskiemu pierwotnej nazwy Placu św. Ducha. Uchwała w tej sprawie stanowiłaby
gest świadczący o poszanowaniu historii miasta i upamiętnienie istniejącej przez
długie wieki w tym miejscu jednej z najstarszych świątyń katolickich oraz najstarszej
instytucji szpitalnej w Chełmie.[468]
W 1870 r. w mieście Chełmie prosperował jeden młyn parowy i jeden browar. [537
s. 211]
Uchwłą Magistratu (lipiec 1923 r. przyp. aut.) ostatnio zmieniono nazwy ulic Gęsiej
i Wesołej na ulicę im. M. Kopernika.[106]

Klechdy o tysiącletnim Chełmie. Liczne wykopaliska stwierdzają, że ziemia
chełmska tętniła życiem ludzkim już pięć tysięcy lat temu, a dokumenty pisane
mówią, że w X wieku na Górze Chełmskiej istniały zaczątki osady, czy też wsi, która
rozwinęła się później w miasto. Nic więc dziwnego, że miasto tak stare jak Chełm
posiada niezliczoną ilość legend, podań i klechd pełnych czaru i uroku. (Większość z
nich jest wytworem współczesnych autorów przyp. aut.) Warto je w czasie obchodów
960-lecia Chełma przypomnieć społeczeństwu. Najstarszą legendę o Chełmie
znajdujemy w zbiorze skandynawskich podań. Zbiór ten noszący tytuł „Wilkina Saga"
zawiera barwną opowieść o bogatej krainie Holmgardhii, do której na swych długich i
śmigłych łodziach docierali Wikingowie. Holmgardhia w V wieku została podbita
przez Hunnów pod wodzą Atylli i poważnie spustoszona, ile w tej legendzie jest
prawdy trudno dociec. Jedni twierdzą, że legenda ta dotyczy miejscowości leżącej w
Rosji, drudzy natomiast Holmgardhię utożsamiają z Chełmem. Jedno jest pewne, że
Wikingowie rzeczywiście musieli docierać do Chełma, skoro w latach dwudziestolecia
międzywojennego w pobliżu Janowa pod Chełmem z bagnistej łączki, którędy kiedyś
płynęła rzeka Garka wydobyto starą, wikingowską łódź.
Pełne fantazji są dwie klechdy o pochodzeniu herbu Chełma. Pierwsza z nich
powiada, że na Górze Chełmskiej pod korzeniami trzech stuletnich dębów, w
olbrzymiej kredowej pieczarze mieszkał potężny potwór przypominający białego
niedźwiedzia. Był on postrachem okolicy. Kiedy wybrał się ze swej podziemnej jaskini
na łowy ludzie u wejścia do pieczary, pomiędzy dębami zbudowali chram, gdzie
zapalili wieczny znicz. Potwór wrócił i porażony blaskiem ognia zapadł się w głębiny
ziemi. Druga znów klechda głosi, że na Górze Chełmskiej stała pogańska świątynia, w

której cudownego znicza pilnowały urocze kapłanki. Nad bezpieczeństwem tych
kapłanek czuwał wielki, biały niedźwiedź. Pewnego razu Ziemię Chełmską napadli
obcy najeźdźcy. Chcąc zdobyć na wzgórzu chram musieli pomiędzy trzema dębami
stoczyć śmiertelną walkę z niedźwiedziem. Stąd to w herbie Chełma biały niedźwiedź
pomiędzy trzema dębami.
Bardzo dużo legend i klechd związanych jest z najazdami tatarskimi na Chełm. W
legendach tych na pewno tkwi wiele prawdy. Jak wiemy z historii Ziemi Chełmskiej w
latach 1240-1288 najeżdżali Tatarzy Chełm trzykrotnie, a przewodzili im tacy groźni
wodzowie jak Bajdara, Burondaja i Telebog. Jedna z legend powiada, że drogą
wiodącą przez puszczę od Włodzimierza do Chełma szedł chłop dźwigając stos
wiklinowych koszyków. Nagle spostrzega, że na drodze leży ze strzałą w piersi zabity
książęcy woj, a obok niego wiatr porusza białą kartą papieru. Chłop podniósł papier,
a widząc na nim dziwne znaki, rzucił koszyki w przydrożne krzewy i pośpieszył do
Chełma, gdzie znaleziony list doręczył księciu Danielowi. Okazało się, że list ten
donosił o zbliżających się Tatarach. Daniel chłopa sowicie wynagrodził, a nawet
włączył do swej przybocznej drużyny, przygotował się i Tatarów zwyciężył. Innym
znów razem Tatarzy nie mogąc zdobyć Chełma napadli na mały grodek leżący na
wzgórzu w pobliżu dzisiejszego Stawu, gdzie miały swą świątynię zakonne mniszki.
Gród uległ przemocy najeźdźców. Mężczyźni zostali wycięci co do jednego, u
świątobliwe dziewice powleczono na powrozach w jasyr. Od tej pory wzgórze, gdzie
stał ów nieszczęsny grodek, nosi nazwę Dziewiczej Góry. W czasie walk z Tatarami*
wielu skośnookich najeźdźców dostało się do niewoli: Oni to w XIII wieku zbudowali
na Górze Zamkowej istniejącą do dziś ponad stumetrowej głębokości studnię. Druga
taka studnia miała istnieć na Górze Stawskiej. Klechda głosi, że w studniach tych
mieszkała cudowna złota kaczka, która podziemnymi korytarzami pływała z jednej do
drugiej studni i sprawiała, że obfitowały one w wodę.
Podobno w podziemiach chełmskich zbudowanych w celach obronnych na
przełomie XII i XIII wieku, w jednej z obszernych grot wiszą przy ścianie na grubych
łańcuchach piszczele uwięzionego i skazanego na śmierć głodową Tatara. W innej
znów grocie ma spoczywać szczerozłota trumna ze zwłokami króla Daniela
(koronował się koroną przesłaną mu przez papieża Innocentego IX w roku 1253). Z
podziemiami chełmskimi jest związanych jeszcze wiele innych legend i klechd, podań
i baśni. Wszystkie one zawierają jednak podobne twierdzenia, że korytarze
podziemne spod Chełma ciągną się dziesiątkami kilometrów, np. do Stołpia, Sielca,
Bieławina, Czułczyc, Czerniejowa, gdzie stały kiedyś obronne zamki, a nawet do
Czermna pod Hrubieszowem i do Krupego za Rejowcem [95,s.23]
Zamordowani w czasie II wojny światowej . IX 1939. Żołnierze Wehrmachtu
zaraz po wkroczeniu do miasta dokonali aresztowań pośród miejscowej inteligencji i
księży. Nocami wywozili ofiary na tzw. Klamry i rozstrzeliwali. (...) 17 Xl 1939.
Hitlerowcy rozstrzelali na placu na terenie koszar Polaka. Zginął: Franciszek Betiuk.
(...) XI 1939. Hitlerowcy wykonali wyrok śmierci na 8 Polakach. Był to odwet za
zabicie podczas działań wojennych 2 Niemców. (...) Chełm (las Borek) - XI 1939 - VI
1944. Las Borek, włączony w granice miasta Chełma (pierwotnie przynależał
administracyjnie do gm. Krzywiczki), stał się miejscem masowych egzekucji. Zginęło
tu wielu Polaków, Żydów, Cyganów, jeńców radzieckich i włoskich. Na podstawie
wymiarów dołów (rowów), w których zakopywano zwłoki, oblicza się, iż zginęło tu

przeszło 100 tys. osób. W drugiej połowie 1943 przystąpiono do zacierania śladów
zbrodni. Teren w lesie ogrodzono, zbudowano krematorium, ustanowiono
komendanta i liczącą przeszło 60 osób „obsługę" (Żydzi). Ustalono następujące
fakty: 18 kwietnia 1941 funkcjonariusze SS i gestapo rozstrzelali 27 mieszkańców
Rejowca. Zginęli: Longin Adamczyk, Zdzisław Dobrowolski, Doroszewski (imienia
brak) Józef Dzierżanowski, Witold Dzierżanowski, Lucjan Ficek, Kazimierz Gaczoł,
Górny (imienia brak), Mieczysław Horodyński, Kazimierz Jarmoc, Władysław
Kamiński, Stanisław Końcewicz, Szymon Krych, Czesław Kulczycki, Stanisław
Kulczycki, Jan Małysz, Antoni Mardoń, Józef Mazurek, Millar (imienia brak), Michał
Mirosławski, Antoni Niedbała, Witold Nowak, Józef Pośpiech, Kazimierz Sowa, Michał
Wójcik, Stanisław Wysocki, Zofia Zdunek. 6 I 1942. Żandarmi rozstrzelali
małżeństwo. Zginęli: Helena Stanisława Pałaszewska (...) i Leon Pałaszewski. (...)
W/w ponieśli śmierć za udzielenie pomocy Żydom. (...) VI 1942. Żandarmi rozstrzelali
2 mężczyzn o nie ustalonych nazwiskach i 4-osobową rodzinę Cyganów. (...) 1942.
Hitlerowcy rozstrzelali syna rolnika. Zginął Łukasz Korkosz. W/w był podejrzewany o
przynależność do oddziałów partyzanckich. Zwłoki pochowano w miejscu egzekucji, a
po wyzwoleniu prochy przeniesiono na cmentarz we wsi Krupę. (...)
Wiosna 1943. Hitlerowcy zamordowali kilka tysięcy jeńców włoskich. (...) Koniec
1943. Hitlerowcy zamordowali ok. 2000 osób. Zwłoki były pierwotnie pogrzebane w
miejscu egzekucji. (...) 24 I 1944. Hitlerowcy rozstrzelali mężczyznę. Zginął
Franciszek Kaplita. (...) 18 V 1944. Podczas pacyfikacji wsi Marynin aresztowano 5 V
1944 wielu mieszkańców tej wsi. Kilkadziesiąt osób przewieziono do Chełma i tu
osadzono w areszcie. Około 80 osób wywieziono do Borku i tam zamordowano.
Ustalono następujące nazwiska: Czesław Andrzejczak (Andrzejak), l.19, Bruska
(imienia brak), l.19, Albin Budzyński, l. 16, Katarzyna Gołan, l.20, Kazimierz Gepner,
l. 53, Andrzej Gromek, 1. 53, Leon Koruchut, l. 30, Antoni (Stanisław) Miszczyk, l. 20,
Jan Sżczółko, l. 39, Jan Szopa, l. 43, Leokadia Szopa, l. 20, Antoni Szuper, l. 20, Jan
Szuper, l.46, Szuper (imienia brak) 1. 17, Leon Szurga, l. 30, Jan Taczała (Taczuła), l.
25, Władysław Toroz (Torcz), l. 46, Bronisław Tracichleb, l. 30, (...) Połowa 1944.
Hitlerowcy rozstrzelali mieszkańca koi. Stefanów. Zginął Jan Kryszczuk, l. 35.
Aresztowano go pod zarzutem ukrywania broni. (...) Ofiary przewożone do lasu były
albo rozstrzeliwane, albo trute gazem. Pierwotnie wszystkie zwłoki grzebano w
miejscu egzekucji. Ustalono, iż było co najmniej 7 grobów masowych. W trzech byli
pogrzebani jeńcy, w trzech - zwłoki (mężczyzn, kobiet i dzieci) ludności cywilnej, w
jednym Żydów. Następnie zwłoki wydobywano i palono. 26 X 1946 dokonano
oględzin grobów i miejsc spalenia zwłok. Urządzono tu cmentarz i w zbiorowych
mogiłach złożono prochy pomordowanych. Na grobach umieszczono pamiątkowe
tablice.[470.s.20-32]
Chełm (rejon miasta - teren położony głównie na północ) 26 III - 25 IV 1943.
Policjanci hitlerowscy z 2 szwadronu III oddziału policji konnej zastrzelili w tym czasie
36 członków podziemnej organizacji, 9 osób podejrzanych o współpracę, 5 Żydów i
kilku jeńców radzieckich zbiegłych z obozów. Ponadto wykonali 7 wyroków śmierci
.[470.,s.124]

CHEŁM (miasto). 18 V 1940. Hitlerowcy rozstrzelali, osadzonego wcześniej w
więzieniu Polaka. Zginął Paweł Potocki, (...) oskarżony o przechowywanie broni. (...)

25 V 1940.Hitlerowcy rozstrzelali skazanego przez Sąd Doraźny na karę śmierci
Polaka. Zginął Henryk Filipowicz (...) Został rozstrzelany za udział w podziemnej
organizacji. (...) 27 VI 1940. Funkcjonariusze gestapo rozstrzelali skazanego na
śmierć Polaka. Zginął Jan Sierpiński. (...) Rozstrzelano go pod zarzutem działalności w
podziemnej organizacji. (...) 31 XII 1940. Hitlerowcy rozstrzelali mieszkańca wsi.
Zginął Mieczysław Kossakowski. (...) 15 VII 1941. Hitlerowcy rozstrzelali 15
zakładników. Wśród rozstrzelanych był założyciel drukami Czamieckich z dwoma
synami. (...) Przed 24 X 1941. Hitlerowcy zamordowali kilka osób narodowości
polskiej, które próbowały podać papierosy jeńcom radzieckim. (...) XlI 1941.
Funkcjonariusze gestapo z posterunku w Białej Podlaskiej rozstrzelali 11 osób.
Ustalono nazwiska 8 ofiar: Stanisław Dargan, l. 52, Ludwik Fajst, Aleksander
Kędracki, Czesław Kuniszyk, Jan Osypiuk, l. 25, Jan Sidelnik, Antoni Welik, Jan Welik.
W/w byli podejrzani o udzielanie pomocy jeńcom. Zwłoki pochowano na cmentarzu w
Horodyszczu. (...)
12 I 1942. Hitlerowcy zamordowali ok. 440 chorych psychicznie z miejscowego
szpitala oraz części personelu. Wśród chorych byli także ludzie zdrowi, ukrywający
się przed okupantem. Zginęli m.in.: Alina Krajewska, l. 10, Emilia Niwińska,
Klementyna Olejnik, Maria Bonikier, Edward Schiek, Aniela Sielicka, Jan Sprawka,
Bolesław Śluza. (...) 28 V 1942. Hitlerowcy rozstrzelali 7-osobową rodzinę, za
odmowę wyjazdu na roboty. (...) 21 X 1942. Na targowicy przy ul. Lwowskiej
hitlerowcy rozstrzelali 21 zakładników. Ustalono nazwiska 2 ofiar; Nakonieczny
(imienia brak), Podlaski (imienia brak), l. 18. (...) X 1942. Hitlerowcy zamordowali 5
pracowników „Służby Budowlanej" pod zarzutem ucieczki z pracy. (...) Jesień 1942.
Na ulicy Krzywej funkcjonariusze gestapo zamordowali 15 Żydów. (...) Przed
1211943. Hitlerowcy rozstrzelali (prawd, na północ od miasta) 25 Żydów oraz 3
partyzantów (2 w polskich mundurach). (...)
15 marca 1943. Funkcjonariusze SS rozstrzelali kilkunastu żołnierzy z
Wachmannschaft z Sobiboru, za odmówienie wykonania rozkazu zamordowania
grupy starych Polaków. Na miejsce egzekucji przywieziono ich poprzedniego dnia z
Zamościa. (...) 28 VII 1943. Podczas pacyfikacji hitlerowcy aresztowali ok. 300 osób,
spośród których rozstrzelano kobietę i 9 mężczyzn. (...) Chełm -Trubaków. X 1943.
Funkcjonariusze policji hitlerowskiej rozstrzelali 7 miejscowych Żydów z rodziny
Alerów. (...) 9 Xl 1943. Żandarmi zastrzelili Żyda. (...) 23 Xl 1943. Na rynku w
Chełmie funkcjonariusze gestapo rozstrzelali 14 osób aresztowanych we wsi Hańsk i
okolicach. (...) Chełm - Wolwinów. XI 1943. Funkcjonariusze żandarmerii rozstrzelali 7
Żydów i mieszkańca dawnej wsi Wolwinów. Zwłoki zakopano na polu. (...) Chełm
(więzienie). 2 XlI 1943. Hitlerowcy rozstrzelali 7 Polaków. Prawdopodobnie w tej
grupie zginął: Antoni Chwiej (...) zam. w Gałęzowie. Wyrok wykonano w odwet za
uszkodzenie szyn kolejowych na linii Chełm-Rejowiec oraz za zamach na pociąg
wiozących Niemców na urlop. (...) Jesień 1943. Hitlerowcy rozstrzelali ok. 200 Żydów.
(...)
I 1944. Funkcjonariusze gestapo rozstrzelali 32 osoby. Ustalono nazwiska 19 ofiar,
(mieszkańcy Żłobka, Woli Uhruskiej Wyryk, Hańska i Krasówki przyp. aut.). 10 III
1944. Pod murem cmentarza lub na miejskim targowisku przy ul. Lwowskiej
funkcjonariusze gestapo i SS rozstrzelali publicznie 49 więźniów z miejscowego
więzienia gestapo. Zginęli: Stanisław Baks, l.47, Marian Bielski, l.34, Franciszek

Bobrowski, l.40, Stanisław Cięziera, l.53, Kacper Dec, l.47, Tomasz Dybko, l.47,
Henryk Gajewski, l.43, Henryk Gajewski, syn, l.20, Janusz Gajewski, l.22, Tomasz
Gałaszkiewicz, l.54, Wacław Gałaszkiewicz, l.46, Stanisław Górski, l. 48, Stanisław
Hałaj, Adam Haponiuk, l.27, Jan Jańczak, l.46, Jan Juśko, l.46, Feliks Kobylas, l.42,
Władysław Koper, l.41, Tadeusz Kowalski, Bogusław Kozłowski, Jan Krzewiński, l. 30,
Jan Lewicki, l. 39 - ppor., komendant AK m, Zamościa, areszt. VII 1943, Władysław
Lewicki, l. 30, Mieczysław Lukaszek, Mieczysław Małecki, l. 19, Antoni Mazurek, l.40,
Henryk Mazurek, Albert Mielniczuk, Edward Mielniczuk, Stefan Morawski, l.23, Wiktor
Orlikowski, l.44, Jan Pilipczuk, Damazy Podlewski, l. 23, Józef Polak, Mikołaj
Popielnicki, Stanisław Popielnicki, Stanisław Prokopowicz, l. 36, Mieczysław Pryl,
Walenty Romaniuk, l.42, Ignacy Sałata, l. 32, Zbigniew Soja, l .21, Stasiewicz (imienia
brak) - major, komendant rejonu AK, Bolesław Szałacha, l. 61, Władysław Ślusarczyk,
l.40, Mikołaj Tałałajew, Marian Tyrański, l. 35, Stanisław Ulatowski, l. 27, Aleksander
Wójcik, 1. 45, Bolesław Wójcik, Ignacy Zawrotniak. W/w byli członkami podziemnej
organizacji. Zwłoki pochowano na cmentarzu. Egzekucję upamiętniono tablicą. (...)
31 III 1944. Na miejskim targowisku funkcjonariusze SS i gestapo dokonali kolejnej,
publicznej egzekucji na nie ustalonej liczbie więźniów z miejscowego więzienia.
Ustalono nazwiska 2 ofiar: Tadeusz Siedlaczek, zam. w Rejowcu i Marian Szarpak,
zam. w Koi. Piaski. (...) 17IV1944. Hitlerowcy zamordowali mieszkańca Majdanu
Nowego. Zginął: Wacław Palczyński. (...) 19IV 1944. Hitlerowcy rozstrzelali 19 osób,
w odwet za wysadzenie pociągu na trasie Chełm-Trawniki, Chełm-Bug Włodawski,
(...) 28 IV 1944. Prawdopodobnie w Chełmie lub w okolicy hitlerowcy rozstrzelali ok.
25 osób, spośród 149 aresztowanych członków ruchu oporu okręgu Konopie. (...) 8 V
1944. Hitlerowcy rozstrzelali dwoje mieszkańców Sosnowicy. Zginęli: Maria Cybulska
(...) i Włodzimierz Cybulski (...) 17 V 1944. W kolejnej egzekucji w Kumowej Dolinie
hitlerowcy rozstrzelali kilkudziesięciu więźniów. Wzniesiono tu pomnik z tablicą
upamiętniającą masowe egzekucje, dokonane w latach 1940-1944. (...) VI 1944. Na
miejscowym rynku hitlerowcy rozstrzelali 35 rolników ze wsi Wola Żulińska,
schwytanych podczas łapanki .[470,s.20-30]
W bieżącym roku (1996 r. przyp. aut.) obchodzimy 50 rocznicę posługiwania
Biskupa Lubelskiego późniejszego kardynała Prymasa Tysiąclecia Stefana
Wyszyńskiego. W czasie jego krótkiego, bo raptem dwuletniego zarządzania Diecezją
Lubelską nasze miasto (Chełm przyp. aut.) zostało wyróżnione w sposób szczególny.
Pierwszym z pięćdziesięciu koronowanych w czasie posługi Kościołowi w Polsce
obrazów Matki Bożej był obraz chełmski ozdobiony koronami dnia 7 lipca 1946 roku.
26 października tegoż roku dokonał również poświęcenia nowych dzwonów. Obok
najstarszego z 1938 roku „Maria" znalazły się dzwony: - „Stanisław", ważący 3000 kg
na cześć Patrona Polski św. Stanisława z ryngrafem Świętego i fasadą chełmskiego
Mauzoleum z napisem: Poległym za wiarę i Polskę, bohaterom - męczennikom Ziemi
Chełmskiej, - „Julian'' ważący 1200 kg poświęcony pamięci pierwszego proboszcza
parafii ks. Juliana Jakubiaka. Rodzicami chrzestnymi dzwonów byli państwo
Stanisława Gołąb (1907- 1989) oraz Aleksander Gołąb (1891-1974) jedni z wielu
ofiarodawców dla tak szczytnego zamierzenia w trudnych powojennych czasach.[26]
Poszukiwany od wielu lat obraz Matki Boskiej Chełmskiej znajduje się w Muzeum
Ikony Wołyńskiej. Ta zaskakująca informacja podana we wrześniu 2000 r. w Łucku na
Wołyniu, budziła wiele wątpliwości, stąd też - znając fakty sprzed roku - redakcja

„Tygodnika Chełmskiego" czekała na analizy i ekspertyzy, badania potwierdzające
lub negujące rewelacyjne odkrycie. W rok po ukraińskich doniesieniach
autentyczność obrazy wydaje się być potwierdzona. (...)
Jest co najmniej kilka trzynastowiecznych hipotez, w jaki sposób obraz (ikona) Matki
Boskiej Chełmskiej trafił do Chełma. Jedna z nich, spisana przez biskupa Jakuba
Suszę podaje, że przywiózł go z Chersonu do grodu nad Uherką książę kijowski
Włodzimierz w i podarował go chełmskiej cerkwi. Inna dowodzi, że obraz sprowadziła
z klasztoru kijowskiego siostra Daniela Romanowicza Halickiego. Jest też i taka,
według której przywiózł ją z Owrucza do Chełma książę Włodzimierz. Mówi się też, że
ikonę Bogurodzicy otrzymał Daniel od siostry Teodory z monasteru Fiedowskiego.
Najstarsza legenda, która przetrwała do dzisiejszych czasów (z początków XI wieku)
podaje, że obraz miał być wy wieziony z Bizancjum jako podarunek posagowy żony
ruskiego księcia Włodzimierza. Są to jednak tylko przypuszczenia. Pewnym natomiast
jest, że w XIII wieku obraz Bogurodzicy był już w Chełmie. Taką informacje podaje
polski kronikarz Długosz, pisząc, że w 1262 r. Lew, syn Daniela, wieś swoją Pokrowę
dla cerkwi i Obrazu Panny Najświętszej darował. Nie budzi też wątpliwości materiał,
na którym ikona została wykonana. Długosz podaje wprost, że obraz namalowany
został na cyprysowym drzewie. Jakub Susza, biskup unicki odnotował jego wymiary:
„Wzdłuż ten Obraz Święty na półtora łokcia i mało co nie ćwierć; wszerz jest na
półpiątej ćwierci; wmiąsz jakoby na dwa palce"...
Tajemnicą pozostaje jednak autor tego arcydzieła. Co prawda, średniowieczne źródła
sądzą, iż mógł to być święty Łukasz Ewangelista, ale podobnie jak w przypadku
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wydaje się to mało prawdopodobne. Faktem
natomiast jest, że obraz otoczony był wielka czcią przez wiernych, nie tylko z Chełma
i z Chełmszczyzny. Kazimierz Czemicki w książce „Chełm, przeszłość i pamiątki"
napisał, że Bogurodzica znana była także na Podlasiu i Wołyniu. Według tego samego
źródła, w 1646 r. zakonnik chełmskiego klasztoru św. Bazylego Wielkiego Jakub
Susza, późniejszy biskup chełmski, wydał książeczkę z opisem 100 najważniejszych
cudów, które dokonywały się w wyniku próśb, kierowanych do Maryi. Tego samego
roku komisja pod przewodnictwem Pawła Owłuczyńskiego, biskupa samborskiego i
koadiutora w Przemyślu uznała obraz Matki Boskiej Chełmskiej za cudowny.
W 1765 r. odbyła się pierwsza koronacja Obrazu. W dotychczasowej historii
kilkakrotnie opuszczał już Chełm. Był obecny na polach bitewnych pod
Beresteczkiem i obozie wojennym króla Michała Korybuta - Wiśniowieckiego,
wystawiano Go w katedrze lwowskiej, był w kaplicy zamkowej w Warszawie, w
monasterze Bazylianów w Żydczynie i Kolemczycach, obraz wystawiano w Zamościu.
Kłaniali się przed nim królowie polscy, a w 1888 r. cudowna ikonę ucałował nawet car
Aleksander II i jego rodzina. W 1915 r. Rosjanie mieszkający w Chełmie wyjechali w
głąb Rosji. Wówczas Cudowny Obraz Matki Boskiej Chełmskiej trafił do Moskwy.
Prawdopodobnie z Chełma ikonę zabrał protojerej Mikołaj Gankiewicz, W 1918 r.
przewieziono ją do Kijowa, a w trzynaście lat później trafiła do rąk protojereja
Anatolija Junaka. W J943 r. wróciła do Chełma. Dalsze losy cudownego obrazu nie
były znane.
Swiatosław Kreszczuk, sekretarz redakcji „Wołyń" udostępnił „Tygodnikowi"
zgromadzone przez gazetę materiały w sprawie odnalezionego obrazu. Jest tam

również wypowiedź Nadi Gawryłownej Garlickiej, córki księdza prawosławnego, który
w latach 1943-45 był zastępcą proboszcza na chełmskiej Górce. - Mój ojciec,
protojerej Hawryło Korobczuk, chełmianin z dziada pradziada, służył w wojsku w
Chełmie. Po II wojnie światowej ojciec, chociaż miał dokumenty uprawniające do
wyjazdu na Zachód, wolał pojechać tam, gdzie przesiedlano jego parafian. W 1945 r.,
wyjeżdżając na Ukrainę, wywieźliśmy ikony i ikonostas. W ten sposób obraz dotarł do
Łucka. Jakiś czas ikona znajdowała się w Iwanofrankowsku (dawny Stanisławów
przyp. aut.), gdzie malarz samouk „odnowił" ją dla niepoznaki. Później wróciła do
Łucka. W listopadzie 1996 r. zjawił się u mnie kierownik Wydziału Malarstwa
Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku i zapytał, czy nie chciałbym obejrzeć
jednej z ikon-mówi Anatolij Kwasiuk, malarz restaurator. - Razem z pisarzem Josipem
Staciukiem pojechaliśmy do nieznanego mi mieszkania. Była w nim Nadia
Gawriłowna Gorlicka. Gospodyni otworzyła przed nani drzwi, my przestąpiliśmy próg i
ujrzeliśmy czyste, zaciszne mieszkanie, całe w wyszytych ręcznikach. Ikony nie było.
Ale kiedy drzwi się zamknęły wyrosła przed nami w całej krasie. Gospodyni trzymała
ją tak, żeby nie wpadła w oko przypadkowym gościom. Ponieważ pamiątka była
bardzo zniszczona, potrzebowała dalszej renowacji.
Wówczas podpisano umowę pomiędzy Nadią Gawriłowna Gorlicka a dyrektorem
Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego Anatolijem Siliuk, na mocy której ikona
została przekazana na przechowanie i restaurację. W tym czasie byliśmy
zobowiązani do zachowania tajemnicy.
Pierwszy raz o ikonie usłyszałam w Instytucie Malarskim w Kijowie, gdzie
studiowałam mówi Olena Romaniuk, historyk sztuki, restaurator Wołyńskiego
Muzeum Krajoznawczego. Wspominała o niej Ludmiła Miliajewna, wykładowca,
historyk sztuki zajmujący się ikonografią. Śledziła ona historię ikony, począwszy od
początku jej powstania, aż po nagłe pojawienie się jej w naszym stuleciu. Na temat
wieku i ewentualnej autentyczności ikony wypowiedziało się wielu ukraińskich
naukowców. Władimir Aleksandrowicz z Instytutu Krajoznawczego Akademii Nauk
Ukrainy we Lwowie powiedział gazecie „Wołyń": „ Ta ikona jest pamiątka malarstwa
bizantyjskiego, naśladującego tradycje antyczną. Typ twarzy przypomina twarze
ikony Konstantynopolskiej Bogurodzicy, znanej jako Włodzimierska. Z pierwszej
oceny wynika, że ikony nie można datować wcześniej niż na XII stulecie". Wiktor Łuc,
kierownik Oddziału Malarstwa Muzeum Krajoznawczego w Równem, specjalista z
zakresu malarstwa ikon zaznaczył, że ekspertyza nawet bez ostatecznego
ukończenia robót restauratorskich i pełnego zdjęcia poprzednich „napraw"
potwierdza jej dawność. Jest ona pamiątką z końca XI lub początków XII wieku.
Na temat odnalezionego obrazu specjalnie dla „Tygodnika" wypowiedział się
profesor Mikołaj Kuczerba z Uniwersytetu Wołyńskiego w Łucku:- przez 50 lat ikona
była przechowywana przez siostrę Nadi Gorlickiej w Stanisławowie (obecnie
Iwanofrankowsk). Gdy siostra zmarła, Nadzieja Gorlicka zabrała obraz do siebie i
przechowywała go w domu. Teraz zdecydowała, że odda go do Muzeum Ikony
Wołyńskiej w Łucku. Specjaliści, po zbadaniu ikony, orzekli, że jest ona autentycznie
Ikoną Matki Bożej Chełmskiej. Po sześcioletniej restauracji i konserwacji Obraz Matki
Boży Chełmskiej można oglądać na wystawie w Muzeum Ikony Wołyńskiej. Niestety,
jak dotychczas, prac nie zakończono. W ten sposób prastary obraz Matki Bożej
Chełmskiej, czczony przez mieszkańców Ziemi Chełmskiej, znajduje się poza

miejscem, w którym przez stulecia przebywał. Czas pokaże, czy kiedykolwiek
powróci on na swój prawowity tron. Tymczasem w Bazylice na Górce Chełmskiej
znajduje się kopia Cudownego Obrazu, którą w 1938 r. namalował Władysław Ukleja,
a w świątyni prawosławnej p.w. Św. Jana Teologa nad cesarskimi wrotami
umieszczona jest replika Cudownej Ikony z XVIII w.[452]
Biskupi chełmscy
Tomasz z Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka, mianowany przez papieża
Innocentego VI w 1359 r., Stefan ze Lwowa z Zakonu OO. Dominikanów (1394-1417),
Jan I z Opatowca z Zakonu OO. Dominikanów (1417-1440), Jan II Tarnanowski z
Zakonu OO. Dominikanów, zmarł w 1462 r., Paweł I z Grabowy (1463-1479), Jan III
Kazimirski (do 1484 r.), Jan IV Targowicki (do 1488 r.), Maciej 1 z Łomży -przenosi
katedrę do Krasnegostawu, Mikołaj I Kościelecki (1506-1518), Jakub I Buczacki (do
1538 r), Sebastian Branicki (do 1542 r.), Samuel Maciejowski (do 1542 r.), Mikołaj II
Dzierzgowski (do 1543 r.), późniejszy prymas, Jędrzej Zebrzydowski (do 1546 r.), Jan
IV Dziaduski (do 1546 r.), Jan VI Drohojowski (1546-1551), Jakub II Uchański
(1551-1557), późniejszy prymas, Jan VII Przerębski (do 1559 r.), późniejszy prymas,
Mikołaj III Wolski (do 1565 r.), Wojciech ze Starozrzebic Sobiejuski (do 1577 r.), Jan
VIII Zaborowski z Zakonu OO. Dominikanów, biskup nominat chełmski, (zmarł w 1577
r.), Adam Pilchowski, (zmarł w 1585 r.), Stanisław 1 Ossowski, biskup nominat
chełmski, (zmarł w 1586 r.), Wawrzyniec Goślicki (do 1591 r.), Stanisław II
Gomoliński (do 1600 r.), Jerzy Zamojski, (zmarł w 1620 r), Maciej 11 Łubieński
(1620-1626), Remigjan Koniecpolski (zmarł w 1640 r.), PawełII Piasecki (1640-1644),
Stanisław III Pstrokoński, konsekrowany w 1669 r, (zmarł w tym samym roku),
Tomasz Leżeński (do 1669 r.), Jan IX Różycki, konsekrowany w 1669 r., (zmarł w tym
samym roku), Krzysztof i Żegocki mianowany biskupem chełmskimw 1669 r., (zmarł
w 1672 r.), Stanisław IV Dąbski (do 1676r.), Stanisław V Jacek Święcicki, (zmarł w
1696 r., pochowany w Krasnymstawie), Mikołaj IV Wyżycki (zmarł w 1704 r.),
Kazimierz Łubieński (1705-1711), Teodor z Lindhausen Wolf, (zmarł w 1712 r.),
Krzysztof II Jan ze Słupowa Szembek (1712-1718), Aleksander Fredro (1719-1724),
(zmarł w 1734 r.), Stanisław Hozjusz, biskup nominat chełmski, wkrótce przeniesiony
na stolicę biskupia w Płocku, Jan IX Feliks Szaniawski, (zmarł w 1733 r.), Józefl
Eustachiusz, ze Słupowa Szembek (do 1752 r.), Walenty-Salezy Wężyk (1752-1765),
Feliks II Paweł Turski (do 1770 r.), Antoni Onufry Okęcki (1771 -1780), Jan X Alojzy
Aleksandrowicz, mianowany biskupem chełmskim w 1780 r., (zmarł w
Krasnymstawie w 1781 r.) i tam pochowany [367,s.10-13]
Biskupi chełmsko - lubelscy
Maciej III Garnysz od 1782 r. mianowany biskupem chełmskim, w 1790 r.
jednocześnie i lubelskim, Wojciech Leszczyc Skarszewski, konsekrowany w
1790r.[367,s.13]

Parafie chełmskie [49]
Parafia Chrystusa Odkupiciela.

Historia parafii. W 1982 r. z rozporządzenia bpa Bolesława Pylaka utworzono
samodzielny ośrodek duszpasterski w nowej dzielnicy miasta, położonej w pobliżu
Fabryki Obuwia na osiedlu Kościuszki. Parafia istnieje od 19.09.1983 r. Powstała na
terenie dawnej parafii Mariackiej i Rozesłania Apostołów. Włączono ją do dek. Chełm
Wschód. Od 1993 r. stała się parafią współmacierzystą dla nowego ośrodka p.w.
Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Na przełomie 1997/98 roku oddano do użytku
budynek plebani.
Historia kościoła. Początkowo działalność duszpasterska związana była z kaplicą
tymczasową p.w. Chrystusa Odkupiciela, którą przekazano do Wierzbicy. W 1985 r.
rozpoczęto prace budowlane przy wznoszeniu nowoczesnej świątyni murowanej
(arch. Janusz Gawor z Krakowa, realizatorzy: ks. Stanisław Wypych, ks. Grzegorz
Szymański). Obecnie funkcje liturgiczne spełnia dolny poziom powstającego obiektu.
Do świątyni przeniesiono obraz MB Poczajowskiej (XVI-XVII w.), który został
przewieziony do Chełma wraz z drewnianym ołtarzem przez repatriantów z Mielnicy
na Wołyniu (początkowo znajdował się on w parafii Mariackiej).
Księża: Dariusz Waldemar Kowalski, wikariusz od 1998 r.; Mirosław Marek Łysko,
wikariusz od 2000 r.; Radosław Kamil Matraszek, wikariusz od 1998 r.; Piotr Lucjan
Patyk, wikariusz od 1998 r.; Grzegorz Mikołaj Szymański, proboszcz od 1994 r.; Piotr
Taracha, wikariusz od 2000 r.
Parafia Miłosierdzia Bożego
Historia parafii. Parafia utworzona przez abpa Bolesława Pytaka. Jej terytorium
wydzielono z par. Narodzenia NMP, Chrystusa Odkupiciela oraz Ducha Św. w
Chełmie. Pierwszym proboszczem został, ks. Kazimierz Malinowski. Kościół
murowany, p.w. Miłosierdzia Bożego wzniesiono w 1899 r. z przeznaczeniem na
kaplicę wojskową. Po utworzeniu parafii został rozbudowany. W parafii pracuje ks.
kanonik Kazimierz Stanisław Malinowski, proboszcz od 1993 r.
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Historia parafii. W 1 poł. XIII w. na Górze Chełmskiej książę Daniel Romanowicz
wybudował, drewnianą cerkiew prawosławną (po pożarze ok. 1255 r. powstała
murowana). W 1 poł. XVII w. osadzono tu bazylianów. Klasztor dla nich wybud. w
latach 1640-49. Na pocz. XVIII w. wybud. także pałac biskupi. Budynek w nieco
zmienionym stanie, w 1836 r. odnowiony, później powiększony istnieje do dziś. Po
1920 r. przystosowany na klasztor Jezuitów, potem plebanię. Od niepamiętnych
czasów w katedrze istniał kult Matki Bożej. Szczególną czcią jest otaczany cudowny
obraz MB Chełmskiej. Modlili się przed nim unici i łacinnicy. W XVII w. obraz ten król
Jan Kazimierz miał w obozie pod Beresteczkiem, a po zwycięskiej bitwie obraz odbył
peregrynację po znacznej części kraju. Pierwsza koronacja była w 1765 r. W 1875 r.
nastąpiła kasata unii, katedrę zamieniono na cerkiew, a rezydencja biskupów
unickich stała się siedzibą biskupów prawosławnych. Rozpoczął się czas
prześladowania unitów.
W 1915 r. cudowny obraz Matki Boskiej Chełmskiej wywieziono z Chełma w głąb
Rosji. Po zakończeniu I wojny światowej cały obiekt wraz z świątynią, zabudowaniami

i rozległym parkiem oddano Kościołowi. W latach 1920-31 pracowali tu Jezuici.
22.10.1931 r. bp Marian Fulman erygował parafię. Uposażono ją w 4 ha ziemi
pobazyliańskiej. Wielkie zasługi w organizowaniu nowej par. i rozwoju kultu
maryjnego położył ks. kan. Julian Jakubiak. W czasie II wojny światowej kościół i
zabudowania zajęli prawosławni. Par. funkcjonowała przy kościele Rozesłania
Świętych Apostołów, mając tam wyznaczone dla siebie godziny nabożeństw. W
sierpniu 1944 r. katolicy powrócili do dawnej świątyni. W rozwoju życia duszpast.
ponownie istotne miejsce zajął kult obrazu MB Chełmskiej. Główne uroczystości
odbywają się corocznie 8, 09. Koronacja obrazu nastąpiła w 1946 r. i ponownie po
kradzieży koron w 1957 r.
Już przed II wojną światową zorganizowano przy par. ochronkę dla dzieci. Po wojnie,
staraniem ks. M. Mrozka i SS. Służebniczek Dębickich, powstał sierociniec. Podobnie
zorganizowano przedszkole. Opiekę nad tymi instytucjami przejął Caritas. Później
powstał tu Państwowy Dom Dziecka. Przy par. od 1947 r. działa biblioteka licząca
ponad 4000 tomów. Przed II wojną na terenie par. mieszkało ok. 850 prawosławnych,
250 protestantów, 55 narodowców i 4100 osób wyznania mojżeszowego. Pozostało
obecnie kilkanaście rodzin prawosławnych i in. wyznań. Archiwum par. przechowuje
księgi metrykalne od 1931 r., kronikę, wizytacje i in. Są tu także dokumenty z okresu
działalności Jezuitów.
Historia kościoła. W miejscu obecnego kościoła istniały kolejno 2 świątynie: w
poł. XlII w. drewniana i później murowana (prawosławna), od końca XVI w. unicka. W
1735 r. nastąpiło rozebranie starego kościoła. Obecna świątynia murowana, w latach
1735-1756, p.w. Narodzenia NMP wg projektu Pawła Fontany - wybud. Tomasz
Rezler. Powstała ona dzięki staraniom bpa unickiego Filipa Wołodkowicza. Po pożarze
(1802 r.), świątynię odnowiono (1809-27 i 1837). W latach 1874-1878 przekształcono
na cerkiew (dobud. wtedy klasycystyczny portyk). W czasie I wojny światowej kościół
zdewastowały wojska niemieckie i zamieniły na magazyn.
W czasie II wojny światowej kościół ponownie zamieniono na cerkiew, po wojnie oddany par. rzymskokatolickiej. Po 1944 r. dokonano remontów wewnątrz i zewnątrz;
całkowitego urządzenia wnętrza, organów, pokrycia blachą. Budynek jest murowany
3-nawowy, oparty na planie krzyża łacińskiego, późnobarokowy. Obok krótkiego
prezbiterium są 2 zakrystie ze skarbczykami na piętrze. Transept jest szerokością
równy nawie głównej z 8-dzielną kopułą, 2 kwadratowe wieże od frontu, przed
częścią środkową fasady 4-kolumnowy, neoklasycystyczny portyk. Pod prezbiterium i
transeptem krypty grobowe unickich biskupów.
Ołtarze nowe: główny, z marmuru kieleckiego (1959 r.), odsunięty od ściany. We
wnęce nad ołtarzem replika obrazu MB Chełmskiej (1938 r., Ukleja). Późnobarokowe
antepedium z blachy srebrnej. Ołtarz boczny po prawej wykonany z marmuru
kieleckiego (1959 r.) z obrazem Najświętszego Serca. Po lewej z marmuru
kieleckiego (1959) z obrazem św. Antoniego. W prezbiterium na bocznych ścianach
w duże obrazy Smuglewicza: Ukrzyżowanie i św. Onufrego. Ławki i konfesjonały
dębowe, stylizowane na późny barok (1958). Na chórze muzycznym 40-głosowe
organy z 1947 r., Biernackiego. Na ścianie nawy bocznej tablice marmurowe ku czci
ks. kan. J. Jakubiaka i Tadeusza Kościuszki. Częściowo zabytkowe są także wota
wokół cudownego obrazu i naczynia liturgiczne. Obok kościoła duża dzwonnica z

1878 r., podwyższona o 20 m w 1939 r. z 2 dzwonami (trzeci poza dzwonnicą).
Inne zabytkowe obiekty w zespole kościelnym: dawny pałac biskupi (1711-30),
dawny klasztor bazylianów (1640-1749), zabudowania gospodarcze (XVII i XVIII w.) obecnie przerobione na salę, Brama Uściługska lub Brzeska (dawna zamkowa,
wzniesiona ok. 1616 r.) Za bramą jest klasycystyczna kapliczka murowana z cegły z
XVIII/XIX w. z kopią obrazu MB Chełmskiej (XVIII.XIX w.) W parku przykościelnym
rozmieszczono stacje drogi krzyżowej. Na szczycie Góry Chełmskiej (tzw. Katedralnej
lub Wysokiej Górki) w miejscu rozebranej cerkwi św. Cyryla i Metodego, usypano
kopiec w 1928 r. W dolnej kondygnacji dzwonnicy kościelnej na Górze Katedralnej
mauzoleum z ziemiąz miejsc męczeństwa Polaków w czasie II wojny światowej. Na
zboczach Góry - stary cmentarz prawosławny i wojenny z I i II wojny światowej.
Całość obiektów wraz z parkiem otoczona murem z bramami wjazdowymi. Od 1988 r.
bazylika mniejsza.
W parafii pracują księża: infułat Kazimierz Walenty Bownik, proboszcz od i 981 r.;
Piotr Drozd, wikariusz od 1999 r.; Marek Piotr Grzesiak, wikariusz od 1999 r.; Marek
Tomasz Lubelski, wikariusz od 2000 r; Dariusz Tkaczyk, wikariusz od 1995 r.;
Stanisław August Tujak, rezydent od 1994 r.
Parafia Świętego Ducha
Historia parafii. 4.03.1988 r. przy powstającym kościele na terenie par.
Mariackiej w Chełmie utworzono samodzielny ośrodek duszpasterski p.w. Świętego
Ducha. Po zaistnieniu odpowiednich warunków dla utworzenia parafii, bp Bolesław
Pylak wydał dokument erekcyjny dnia 6.06.1990 r. Pierwszym proboszcze został ks.
Marian Wysocki. W 1993 r. parafia stała się jedną z współmacierzystych dla nowej
jednostki administracji kościelnej p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmie.
Historia kościół. Budowę nowoczesnego kompleksu sakralnego, w skład którego
wchodzi budynek kościoła i połączona z nim plebanią rozpoczęto w 1987 r. (arch.
Wojciech Pałka z Chełma, realizator - ks. Marian Wysocki). Prace podstawowe
zakończono w 1992 r.
W parafii pracują księża: Tomasz Boguta, wikariusz od 1999 r.; Henryk Jargiło,
wikariusz od 1998 r.; Marian Henryk Wysocki, proboszcz od 1988 r.

Parafia Przenajświętszej Trójcy
Historia parafii. Parafia powstała 25.09.1990 r. przy kościele wznoszonym na
osiedlu Gwarek, poprzez wyłączenie części terytorium z parafii św. Kazimierza w
Chełmie. Dnia 27.08.94 r. abp B. Pylak zmjenił granice parafii, przyłączając jeszcze 5
ulic i Szkołę Podstawową nr 7 także z par. św. Kazimierza. Wskutek petycji
mieszkańców tych ulic o przywrócenie ich do macierzystej parafii, w listopadzie tego
roku Arcybiskup zezwolił im na swobodny wybór przynależności parafii. Ostatecznie
granica została w 1998 r. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks.
Jacek Brogowski

Historia kościoła. Budowany według projektu arch. Dariusza Lewandowskiego
p.w. Trójcy Przenajświętszej - znajduje się w stadium realizacji (realizator- ks.
Tadeusz Kawala).
W parafii pracują księża: kanonik Tadeusz Eugeniusz Kawala, proboszcz od 1998 r.
i Andrzej Zbigniew Sereda, wikariusz od 1999 r.
Parafia Rozesłania Świętych Apostołów
Historia parafii. Początki parafii są dość trudne do ścisłego opracowania.
Zapewne powstała ona wcześniej niż dotyczące jej najstarsze wzmianki źródłowe. Jej
rozwój wiąże się z datą 1417 r (przyjmuje sieją za powtórną erekcję), fundacją
Władysława Jagiełły i rozpoczęciem rządów biskupich w diec. chełmskiej przez Jana
Biskupca. W fazie powstawania i w pierwszym okresie istnienia parafii posiadała ona
duże terytorium. Dzisiaj na tym terenie znajduje się kilka jednostek administracji
kościelnej ( m. in.: parafia Kamień, Podgórze, Depułtycze, Okszów)
Parafia Rozesłania Świętych Apostołów posiadała bogate uposażenie. Dobra we wsi
Sawin, początkowo będące własnością kapituły chełmskiej z biegiem łat weszły w
skład uposażenia parafii. Później doszły do tego folwarki Krzywice i Zawadówka. W
latach 1667-1864 duszpasterstwo parafii prowadzili pijarzy. Do 1490 r. kościół par.
był równocześnie katedralnym. Istniała przy nim kapituła. Stolicę biskupstwa z
kapitułą przeniesiono następnie do Krasnegostawu. W pracy duszpasterskiej wielką
pomocą służyły bractwa. M.in. w XVII w. istniało Bractwo Serca Jezusowego i MB
Łaskawej. Istniał też trzeci zakon założony przez reformatów. W czasie działalności
pijarów szczególnie rozwinął się kult MB Łaskawej (obok istniejącego kultu św.
Antoniego i św. Kazimierza).
Od poł. XV w. istniał przy kościele Św. Ducha szpital dla ubogich, który prowadzili
dominikanie. Po opuszczeniu Chełma przez ten zakon (XVI w.) opiekę naci szpitalem
sprawowali księża diecezjalni - do 1667 r., następnie pijarzy - do 1864 r. Od 1864 r.
troskę o chorych na nowo podjęli księża diecezjalni. W 1882 r. szpital został
odebrany parafii i opiekę nad nim miał mieć rząd. Pierwotnie kościół Św. Ducha był
drewniany, natomiast murowana świątynia została wystawiona w latach 1742-49. W
1830 r. zamieniono ją na stajnię wojskową, a w późniejszym czasie wydzierżawiono
na kuźnię. W latach 1867-75 był to kościół unicki, a od 1878-1924 r. - cerkiew
prawosławna. Opuszczony i walący się kościół Św. Ducha rozebrano w 1934 r. W XV
w. przy kościele istniała szkoła katedralna, funkcjonująca w następnym stuleciu już
jako parafialna. Zasługi dla szkolnictwa położyli sprowadzeni do Chełma pijarzy.
Pierwszy budynek drewniany, przeznaczony na ich kolegium, wzniesiono dzięki
fundacji bpa Mikołaja Świrskiego w latach 1668-72. Gmach murowany wystawiono
przed 1714 r, natomiast po 1720 rozpoczęto jego przebudowę pod kierunkiem D. A.
Bellotliego. W latach 1838-65 nastąpiła gruntowna jego restauracja. Od 1865 r.
gmach zajęło gimnazjum rosyjskie, później zamieniono go na plebanię, a po 1966 r.
część zabudowań przeznaczono na muzeum. W 1997 r. przeprowadzono częściowy
remont budynku. Wielkie znaczenie posiadała biblioteka pijarska - w momencie
kasaty klasztoru w 1864 r. liczyła ok. 2230 książek. Obok pijarów na terenie parafii
działali dominikanie. Ich klasztor powstał tu w pot. XIV w. spalony w 1578 r., na
terenie należącym do dominikanów wybudowano bożnicę zniszczoną przez Niemców

w czasie II wojny światowej. W XVI w. dominikanie opuścili Chełm. Od 1737 r. z
przerwami, działają tu również reformaci. Z zakonów żeńskich m. in. pracowały
jeszcze po II wojnie światowej felicjanki - prowadziły sierociniec przy ul. Lwowskiej od
1919 r. Natomiast służebniczki dębnickie pracowały od 1940 r. do lat 90-tych w
Domu Opieki. W okresie międzywojennym posługiwały one w szpitalach i w
przedszkolu.
Na terenie Chełma i w okolicy mieszkała znaczna liczba grekokatolików. Od 1875 r.
ziemia chełmska była świadkiem ich prześladowania. Na przełomie X1X/XX w.
zamieszkiwali tu także protestanci (posiadali kościół w Kamieniu, a w latach 1916-20
ich zborem był też obecny kościół reformatów). Ze sporej liczby cerkwi
prawosławnych do dnia dzisiejszego pozostała tylko jedna. Dekanat chełmski został
utworzony jeszcze w czasach istnienia diecezji chełmskiej - 1604 r., natomiast w
1957 r. podzielono go na 2 chełmski wschodni i zachodni. Dziekan nie zawsze
rezydował w Chełmie. W latach 1665-1865 siedzibąjego były następujące parafie:
Kumów, Czułczyce, Sawin. Archiwum parafii zawiera m. in. akta chrztów z XVII w.,
akta małżeńskie i zgonów od pocz. XVIII w., niewielką ilość dokumentów dotyczących
pijarów; brak natomiast starych kronik i wizytacji.
Historia kościoła. Początkowo parafia mieściła się przy kościele Wniebowzięcia
NMR W 1456 r. przeniesiono ją do katedry. Był to budynek drewniany, wzniesiony w
1417 r., który w 1578 r. spłonął, natomiast murowany wystawiono w 1585 r.
Niszczejącą świątynię rozebrano w 1754 r. Obecny kościół p.w. Rozesłania św.
Apostołów murowany, wybud. w latach 1753-1763 wg projektu Pawła Fontany,
pracami kierował Tomasz Rezler. Fundatorką była Marianna Wolska oraz Wacław
Rzewuski. W 1795 r. konsekrował go bp Jan Lenczowski.
Stan obecny budynku odpowiada stanowi pierwotnemu. Kościół nie był zniszczony
ani przez pożar, ani w czasie wojen Jedynie kilkakrotnie remontowany, m. in. w
latach 1798, 1836-39, 1870, 1878, 1929, 1970-74. Renowację polichromii wykonał
Alojzy Goss z Torunia. W 1994 r. wymieniono pokrycie dachu na blachę miedzianą i
położono tynki zewnętrzne. Kościół murowany, póżnobarokowy, 3-nawowy, 8-boczna
nawa otoczona obejściem (kaplice boczne połączone klinowatymi przejściami),
zabytek klasy 0, przy prezbiterium 2 prostokątne zakrystie z lożami na piętrze,
fasada okna wieżowa. Polichromia późnobarokowa z ok. 1758 r., malował Józef Mayer
- była przemalowywana i kilkakrotnie restaurowana: m. in. w latach 1890-91, w roku
1929 i ostatnio.
Ołtarze drewniane, ambona, chrzcielnica, wszystko w stylu rokoko z trzeciej ćwierci
XVIII w., Michał Filewicz. W ołtarzu głównym krucyfiks, a na zasuwie - obraz MB
Nieustającej Pomocy. Ołtarze boczne po lewej stronie mieszczą obrazy MB
Częstochowskiej, św. Antoniego, Adoracji MB przez św. Józefa Kalasantego, św.
Kajetana z Dzieciątkiem i Matki Bożej (obrazy mai. Szymon Czechowicz). Ołtarze
boczne po prawej z obrazami: św, Józefa z Dzieciątkiem - mai. Sz. Czechowicz, MB
Łaskawej, Przemienienia Pańskiego (kopia Rafaela). W nawie stoją zabytkowe ławki
rokokowe i 4 późnobarokowe konfesjonały. W zakrystii - zabytkowe naczynia
liturgiczne, szaty. Na wieży - zegar (1970 r.) Na dziedzińcu kościelnym przed fasadą
stoją symetrycznie ustawione figury późnobarokowe: MB Łaskawej i św. Józefa
Kalasantego. Cały zespół budowli, złożony z kościoła i 3-skrzydłowego kolegium

otoczono ogrodzeniem murowanym w latach 1929-31.
Na terenie par. znajduje się kilka zabytkowych figur i kaplic: w pobliżu kościoła
reformatów figura MB Niepokalanie Poczętej z 1856 n, kapliczka drewniana w
Chełmie nad Uherką z 1903 r. (pierwsza na tym miejscu istniała w 1782 r.), kapliczka
murowana przy koszarach od ul. Lubelskiej wybud. w 1882 r. przez rodzinę
Ostrowskich; w Ochoży kapliczka św. Jana Nepomucena z 1844 r.[49] 8 sierpnia 1923
r. przywieziono do Chełma 6 dzwonów, a mianowicie: 1) sygnaturkę kościoła
parafialnego, odlaną w roku 1729, wagi 1 pud 22 funty; dzwony kościoła
parafialnego: 1) duży dzwon spiżowy odlany w r. 1754 wagi 13 pud., 2) średni dzwon
spiżowy odlany w r. 1764 wagi 6 pud. 8 funtów,3) mniejszy odlany w r. 1740 i
przelany w Chełmie w r. 1870 wagi 2 pudy oraz 2 dzwony zegarowe wagi każdy
około 5 pudów. Pozostał na razie w Warszawie dzwon z kościoła O.O. Jezuitów odlany
w roku 1890 wagi 24 pudy. [107]
W parafii pracują księża: Krzysztof Drzazga, wikariusz od 2000 r.; Edward Duma,
wikariusz od 2000 r.; Andrzej Zdzisław Kołodziejski, wikariusz od 2000 r; Jacek Paweł
Matejczuk, wikariusz od 2001 r; Józef Jan Piłat, proboszcz od 2000 r.
Parafia Św. Kazimierza
Historia parafii. W 1982 r. przy kościele św. Kazimierza utworzono samodzielny
ośrodek duszpasterski obejmujący zachodnią część miasta. Parafię erygował
21.09.82 r. bp Bolesław Pylak. Powstała z podziału par. Rozesłania Apostołów i
została włączona do dek. Chełm Zachód. 14 czerwca 2001 r. została erygowana
przez biskupa polowego gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia i arcybiskupa Józefa
Życińskiego parafia wojskowo - cywilna p.w. Św. Kazimierza.
Historia kościoła. Obecny kościół murowany, wybud. w 1856 r., p.w. św.
Kazimierza jako prawosławna cerkiew garnizonowa. W okresie międzywojennym
przez pewien czas był to rzymskokatolicki kościół garnizonowy. Potem budynek
służył za magazyn. W 1982 r. został przekazany katolikom i 22.08.82 r. poświęcony
przez bpa B. Pylaka. Kościół jest murowany z cegły (wewn. o wymiarach 35x16
m).[49]
W parafii do czerwca 2001 r. pracowali proboszczowie: ks. kan. Kazimierz
Malinowski i ks. Józef Czesław Brodaczewski. Od czerwca 2001 r. w parafii pracują:
ks. mjr Grzegorz Kamiński, ks. Bogdan Kalinowski i ks. Wiesław Kondraciuk.[452]
Kościół rektoralny p.w. św. Andrzeja Apostoła (OO. Franciszkanie).
Fundatorami klasztoru kościoła byli Andrzej i Marianna Wolscy. Budowę kościoła
datuje się na lata 1742-50. Był on konsekrowany 19.07.1750 r. przez bpa Józefa
Eustachego Szembeka. W 1755 r. całość budynków wraz z ogrodem otoczono
murowanym parkanem. Budynek klasztoru jest w kształcie kwadratu przylegającego
do kościoła, barokowy, obecnie nieco przekształcony i utracił częściowo cechy
stylowe. Ok. 1852 r. dokonano remontu zniszczonego kościoła i klasztoru.
25.09.1867 r. kościół zamknięto, a wyposażenie przekazano parafii w Piaskach, Bożej
Woli, Kumowie, Sawinie i Świerżach. W 1868 r. kościół klasztorny zamieniono na
cerkiew prawosławną św. Barbary, a budynek klasztorny rozbudowano i zamieniono

na szkołę dla panien prawosławnych, tzw. Instytut Maryjski. W okresie I wojny
światowej kościół zamieniono na zbór ewangelicki, rekoncyliowany w 1920r. i oddany
parafii. W 1936 r. bp Marian Fulman oddał świątynię reformatom. W czasie II wojny
powtórnie kościół zamieniono na zbór ewangelicki. W 1944 r. powrócili reformaci.
Sam kościół jest 1-nawowy, murowany, barokowy, przy prezbiterium zakrystia, przy
nawie - kwadratowa kruchta, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Ołtarze są z XX w.
W ołtarzu głównym obrazy św. Andrzeja i MB Leżajskiej z XVIII w. W ołtarzu bocznym
- zabytkowy obraz św. Antoniego z II poł.. XVII w. Stacje drogi krzyżowej mai.
prawdopodobnie przez M. Stachowicza pochodzą z końca w. XVIII. Rektor: O. Cezary
Zdzisław Chustecki, OFM .[49]
Parafia prawosławna
Historia parafii. W 1864 r. dzisiejsza cerkiew p.w. św. Apostoła i Ewangelisty
Jana Teologa przemianowana została z cerkwi garnizonowej na świątynię parafialną.
Pierwszym proboszczem był ks. protojerej Jan Kraszowski, który pełnił tę funkcję do
1874 r. W posłudze duszpasterskiej pomagali mu diakon i dwaj psalmiści. Staraniem
ks. Kraszowskiego obok cerkwi wybudowano dom parafialny, któiy oddano do użytku
w 1868 r. Do 2000 r. w parafii było 19 proboszczów. Od 1989 r. proboszczem jestks.
prot. Jan Łukaszuk.
Historia kościoła. 25 lipca 1845 r. powołany został komitet budowy świątyni. W
jego skład wchodził między innymi burmistrz Chełma Karpiński. Pracami
budowlanymi kierował Jan Lasota. Kamień węgielny położono 9 czerwca 1846 r.
Świątynię murował Wincenty Łańcucki z Sieniawy, a prace ciesielskie wykonał Karol
Kubik z Leżajska. Budowę cerkwi zakończono w 1852 r. Konsekracji dokonano 13 (25)
czerwca 1852 r. kapelan armii carskiej ks. prot. Pogoniałow. Do 1864 r. była to
cerkiew garnizonowa. W 1936 r. planowano rozbudowę świątyni, jednak zamierzenie
nie zostało zrealizowane. Od 1999 r. cerkiew posiada iluminację świetlną, którą
wykonano z funduszy miasta. por.[449]

Najważniejsze zabytki kultury
Zespół popijarski - ul. Lubelska 55 . Składa się z murowanego kościoła,
obecnie parafialnego p.w. Rozesłania Św. Apostołów (zbudowany w latach 1753-63
według projektu Pawła Fontany, arch. Tomasz Rezler, bud. Gotfryd Szulc, polichromie
wykonał Józef Mayer, na wieży znajduje się zegar gdański z 1768 r.), wraz z jego
wyposażeniem w zabytki ruchome, murowanego zespołu klasztornego (przed
1714), arch. Dominik Bellotti, figur kamiennych z posągami MB Łaskawej
(1753-1763) i św. Józefa Kalasantego (1753-1763). Jest szczególnie cennym
przykładem architektury z połowy XVIII w. o formach późnobarokowych. Wpisany do
rejestru zabytków 31.12.1966 r.[527]

Górka Katedralna - ul. Lubelska 2. Zespół dawnej katedry greckokatolickiej,
obecnie bazylika rzym. - kat., mur., obejmuje: kościół pokatedralny zbudowany w

latach 1735-56 według projektu arch. Pawła Fontany, pod kierunkiem arch. Tomasz
Rezler, uszkodzony pożarem 1802, remont. 1809-1827 i 1837, bud. Leopold
Salkowski, cz. przekształcony po 1875, gruntownie restaur. 1919-1935 (rekonstr.
stanu pierwotnego), proj. Konrad Szretter i następnie pod kierunkiem inż.
Włodzimierza Forkiewicza i Jerzego Sienickiego, chór muzyczny 1938, proj. Antoni
Forkiewicz, remont. 1966 i 1991; dzwonnicę mur. przed 1878 r. przebudowaną w
1939r., proj. Antoni Forkiewicz, remont. 1945; klasztor bazylianów, obecnie dom
mieszkalny, mur., 1640-1649; Bramę Uściługską (Brzeską, dawniej także
zamkową), mur. z około 1616 r. zamieniona na dom mieszkalny k. XIX w., remont.
1936-1937, inż. Włodzimierz Fafrowicz i Antoni Forkiewicz, remont. 1965; pałac
biskupi, ob. w części mieszkanie ss. zakonnych i sala różańcowa, mur. ok. 1711,
dobud. skrzydła wsch. i restaur. 1830-1836, bud. Wawrzyniec Ziółkowski i Leopold
Salkowski, uszkodzony i remont, dach 1843, przebud. 1908-1909, adaptacja dla
potrzeb jezuitów 1920, remont. 1921, gruntownie remont, skrzydło wsch. 1989-1990;
budynek muzeum eparchialnego, obecnie plebania, mur., 1904, remont.
1938-39, adaptowany na dom dziecka 1956-57; murowane
ogrodzenie od północnego - zachodu XVIII w.; drzewostan. Wpisany do rejestru
zabytków 29.12.1971 [473 i 480, s.9-10]. ponadto w skład zespołu wchodzą: szpital,
tzw. ochronka, mur., przed 1820 r., dom dla służby klasztornej, mur. XVII/XVIII,
adaptowany na bibliotekę 1947 r., budynek gospodarczy, ob. sale katechetyczne i
magazynowe XVII/XVIII, przebudowane 1938-1939, proj. Antoni Forkiewicz, kostnica,
mur., po 1890, kapliczka za Bramą Uściługską, mur., XIX/XX, studnia zamkowa,
mur. XIII, park, XIX, ogrodzenie, mur., XVIII. [473,s.9-10]
Zespół klasztorny Reformacki - ul. Reformacka 13a. Obejmuje murowany
kościół p.w. św. Andrzeja (1737-1750) proj. Pawła Fontany, murowany klasztor, mur z
bramą oraz drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego. Jest przykładem zespołu
architektonicznego wzniesionego w epoce baroku w i połowie XVIII w.,
przekształconego i rozbudowanego w XIX i na początku XX w. Wpisany do rejestru
zabytków 17.04.1971. [473 i 480,.s.10-11]
Kościół
p.w.
św.
Mikołaja
i
dawne
seminarium
duchowne
greckokatolickie- ul. Św. Mikołaja.
Pierwotnie cerkiew greckokatolicka, zbudowana w latach 1720-1727, remont. 1808,
bud. Michał Voteski. Jest to zespół budowli XVIII - wiecznych, które pomimo
późniejszych przebudów zachowało charakter barokowy. Wpisany do rejestru
zabytków 17.04.1969 r [473 i 480,s.11]
Cerkiew prawosławna - ul. Sienkiewicza. Zbudowana w latach 1846-1850,
bud. Jan Lasota, gruntownie remont. 1867, 1959, 1961, 1976 i po pożarze
1990-1991. Wpisana do rejestru zabytków 13.02.1967 r. wraz z wyposażeniem
wnętrza w zabytki ruchome i drzewostanem w granicach ogrodzenia cmentarza, jako
charakterystyczny przykład budownictwa cerkiewnego z połowy XIX stulecia. [473 i
480. s.10] Ponadto w skład zespołu cerkwi prawosławnej p.w. Św. Jana Teologa
Apostoła Ewangelisty wchodzą: dzwonnica, mur. po 1867 r., zespół plebani:
plebania, mur., po 1867-1868, remont. 1967 i 1990 oraz budynek gospodarczy,
mur.-drew., 1867. [473,s.10]
Zespół urbanistyczny. Obejmuje teren między Górką Chełmską, kościołem

reformatów i cerkwią prawosławną. Uznany został za zabytek jako szczególnie cenny
ze względu na wartości reprezentowane przez sam układ, zabudowę ulic jak i obiekty
architektoniczne, które narastały tu miedzy XIII a XIX w., ich powiązanie z
ukształtowaniem terenu i zadrzewieniem. Granice starego miasta: Hrubieszowska,
Pocztowa, Reformacka - wschodnia granica zepołu reformatów - Targowa Waśniewskiego - Strażacka - Gdańska – Szkolna - Mlodowskiej - 1 Pułku Szwoleżerów
- Słowackiego - Żwirki i Wigury- Wysoka. Wpisany do rejestru zabytków 21.12
1966r.[527]
„Dyrekcja". Dzielnica zbudowana w latach 1927 - 29 według projektu A.
Kuncewicza i A. Paprbckiego: gmach dyrekcji, pl. Niepodległości nr 1, mur.,
1929-1930, proj. Henryk Jan Gay, kier. budowy Z. Mianowski, następnie Mikołaj
Leszczyna-Głubowski, ukończony 1938-1939, rozb. lata 50 XX w., remont, lata 70 XX
w., 4 baraki oraz 91 domów. Stanowi część większego zamierzenia urbanistycznego
obejmującego jego główną oś z placem oraz zachodnią część o promienistym
układzie z zabudową wykorzystującą i podkreślającą krajobrazowe walory terenu.
Zabudowa w postaci monumentalnego gmachu dyrekcji kolejowej i domów
mieszkalnych należy do ważnych przykładów architektury dwudziestolecia
międzywojennego. Całość stanowi przykład istotny dla udokumentowania ciągłości
najlepszych tradycji polskiej myśli urbanistycznej i architektonicznej. Granica
dzielnicy „Dyrekcja": Plac Żwirki i Wigury - Batorego - Wiejska - Graniczna - Żwirki i
Wigury - Słowackiego -1 Pułku Szwoleżerów - Śląska - Kolejowa - Wileńska - Ks.
Brzóski. Wpisana do rejestru zabytków 24.4.1971 r.[527 i 534,s.14]
Budynek Magistratu - ul. Lubelska 63 . Jest jedynym zachowanym w byłym
województwie chełmskim obiektem postawionym od podstaw przez międzywojenny
samorząd z przeznaczeniem na siedzibę władz miasta. Elewacja zachowała wszystkie
pierwotne elementy wystroju architektonicznego - rozczłonkowanie gzymsami,
zwieńczenie attyką kotarową, herb miasta w szczycie, okulus z datą wystawienia
„1927". Wpisany do rejestru zabytków 19.05.1993 r.[527]
Podziemia kredowe. Są pozostałością wybierzysk górniczych eksploatowanych
od XVI w. Ciągną się pod „starym miastem". Wielopoziomowy kompleks korytarzy
jest jedyną unikatową pozostałością górnictwa kredowego w Europie. Wpisane do
rejestru zabytków 25.01.1995 r.[527]
Kamienica przy ul. Lubelskiej 57 . Wzniesiona około 1850 r. oraz przyległa do
niej od ul. Podwalnej z początku XX w. - są przykładem prowincjonalnej zabudowy
miejskiej o istotnych wartościach architektonicznych. Kamienice są ściśle związane z
rozwojem miasta nasilającym się w granicach murów zewnętrznych od połowy XIX w.
Wpisana do rejestru zabytków 29.09.1977 r.[527]
Synagoga - ul. Kopernika 8 . Murowana, wzniesiona w latach 1912-1914 na
planie prostokąta o zachowanym układzie synagonalnym, składa się z: Sali Modlitw,
przylegającego do niej przedsionka na parterze i babińca na piętrze. Wyróżnia się
dekoracją architektoniczną zewnętrzną typową dla tego okresu historycznego. Jest
jedna z nielicznych budowli kultowych na terenie byłego województwa chełmskiego.
Wpisana do rejestru zabytków 14.02.1984 r.[527] Ponadto w skład zespołu tzw.
Synagogi Małej wchodzi dom rabina, ob. mieszkalny, mur. ok. 1914 r.[473,s.10]

Pałac rodziny Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 . Został zbudowany około
1880 r. staraniem Wilhelma Kretzschmara, właściciela pierwszej fabryki maszyn
rolniczych i odlewni żelaza. Pierwotnie parterowy. Około 1914 r. nadbudowano piętro
z równoczesnym nadaniem całości wystroju elektryczno - secesyjnego. Oryginalna,
nie przebudowana bryła obiektu oraz bardzo dobrze zachowane elementy
architektoniczne wystroju sprawiają, że pałac rodziny Kretzschnarów jest jedną z
najcenniejszych reprezentacyjnych siedzib fabrykanckich w byłym województwie
chełmskim. Wpisany do rejestru zabytków 3.03.1997 r.[527]
Zespół dawnego Instytutu Maryjskiego - ul. Reformacka 13 . Obecnie
siedziba Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 10. Zespół
obejmuje: budynki szkolne dawnego Instytutu Maryjskiego (skrzydła: zachodnie,
południowe i wschodnie), mur ogrodzeniowy z dwoma bramami, mur wydzielający
dawne ogrody klasztorne wewnątrz zespołu, starodrzew, teren dawnych ogrodów
klasztornych. Zespół powstał w U połowie XIX w. w wyniku dwóch zasadniczych
etapów budowlanych i częściowych zmian sposobu użytkowania, istniejącego od I
połowy XVIII w. zespołu klasztornego reformatów w Chełmie.
Zespół budynków składa się z trzech różnych skrzydeł na rzucie zbliżonym do
podkowy z dziedzińcem wewnętrznym, zamkniętym od ul. Reformackiej murem
ogrodzeniowym. Budynki murowane z cegły i kamienia, otynkowane, jednopiętrowe,
podpiwniczone. Skrzydło środkowe na planie znacznie wydłużonego prostokąta,
jednotraktowe, w części stykające się z klasztorem - dwutraktowe, z westybulem i
rozbudowaną klatką schodową. Skrzydło zachodnie — na planie szerokiego
prostokąta z małym dziedzińcem wewnętrznym od strony zachodniej, wydzielonym
przez wysuniętą część północną. Na osi wewnętrzna klatka schodowa, dwa trakty
przedzielone korytarzem przechodzącym przez środek budynku. Skrzydło wschodnie
na planie odwróconej litery „L", z sienią przejazdową łączącą pierwotnie dziedziniec
szkolny z kościołem. Elewacje skrzydeł harmonijnie zdobione pozornym baniowaniem
płytowym, płycinami, profilowanym gzymsem i dekoracją roślinną. Budynki
połączone sąw jeden kompleks z graniczącym od wschodu dawnym klasztorem
reformatów i kościołem p.w. św. Andrzeja Apostoła.
Zespół otoczony jest murem ogrodzeniowym z kamienia i cegły, który pochodzi z
połowy XVII] w. uzupełnionym w II połowie XIX w. Wewnątrz zespołu zachował się
częściowo mur wydzielający dawne ogrody klasztorne. Wartość zespołu podnosi
cenny starodrzew, w tym pomnikowy okaz miłorzębu dwuklapkowego. Od chwili
powstania zespół uległ niewielkim przekształceniom kompozycyjnym. Zachował
jednak nie zmienione granice, wyznaczone murem dawnego zespołu klasztornego
reformatów. Jest cennym przykładem budownictwa II połowy XIX w. Wpisany do
rejestru zabytków 13.10 1998 r.[527]
Kamienica-ul. Lubelska 8 i 8 A. Wpis do rejestru zabytków z 18.12 1998 r.
obejmuje elewacje frontowe i piwnice kamienicy oraz oficyny. Kamienica i oficyna
zostały zbudowane najprawdopodobniej w 1893 r. według projektu A. Sokołowa.
Wpisana do rejestru zabytków 18.12.1998 r.[527]
Kinoteatr „Corso" („Apollo") - ul. Mickiewicza 14

. Obecnie Kościół

Polskokalolicki p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej. Powstał w 1928 r. według projektu inż.
M. Krzywickiego. Zaprojektowany na około 600 widzów był największym tego typu
obiektem w Chełmie. W 1937 r. został rozbudowany. Zmieniono też jego nazwę na
„Apollo". Funkcjonował nieprzerwanie do 1947 r. W tym roku został sprzedany
Kościołowi Polskokatolickiemu. Od tego czasu, po niewielkich zmianach
adaptacyjnych pełni funkcję świątyni tego wyznania. Mimo zmiany użytkownika,
obiekt zachował oryginalny układ pomieszczeń i przeprojektowaną w 1937 r.
elewacje frontową ze skromnym wystrojem architektonicznym. Budynek dawnego
kinoteatru „Corso" - „Apollo" jest cennym świadectwem życia społeczno-kulturalnego
mieszkańców Chełma w okresie międzywojennym i w latach II wojny światowej.
Wpisany do rejestru zabytków 22.12.1998 r.[527]
Piwnice kamienicy - Pl. Łuczkowskiego 13. Powstały na przestrzeni XVIII i XIX
w. Najstarsza część powstała przed 1780r. i wiąże się z ówczesną, północną pierzeją
rynku, która uległa przesunięciu na przełomie XVIII i XIX w. w kierunku południowym.
Wykonane są z kamienia wapiennego i muszlowca w partiach XVIII - wiecznych i z
początku XIX w., w pozostałej części z cegły. Występują na dwóch kondygnacjach dolna łączy się z korytarzami wyrobisk kredowych przebiegających na dwóch
niezależnych poziomach pod kamienicą, rynkiem i ul. Jatkową. Kompleks piwnic przy
Pl. Łuczkowskiego 13 należy do najcenniejszych tego typu zabytków w Chełmie. Jest
świadectwem rozwoju przestrzennego miasta w XVIII i XIX w. Wartość obiektu
podnosi w dużym stopniu zachowanie substancji zabytkowej. Wpisane do rejestru
zabytków 23.12.1998 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
Łaźnia żydowska, obecnie pralnia, ul. Kopernika 41 ok. 1900 r.; zespół
seminarium duchownego prawosławnego, obecnie I LO im. St. Czarnieckiego:
seminarium ok. 1890; internat, ok. 1890, kaplica św. Leontjusza ok. 1890, proj.
Ljuszyn, domek woźnego ok. 1890, ogrodzenie z bramą główną i 2 bramami od
strony ul. Młodowskiej, ok. 1890; seminarium męskie, ob. Sąd.pl. Kościuszki, mur.,
II poł. XIX w.; plebania prawosławna, ob. dom mieszkalny, ul. Obłońska nr 32,
drew., pocz. XX w.; siedziba konsystosza prawosławnego, ob. szkoła muzyczna,
ul. Lubelska nr 3, mur., 3 ćw. XIX w.; zespół koszar 65 Moskiewskiego Pułku
Piechoty, ob.. jednostka wojskowa 1891, ul. Lubelska, większość obiektów z 1856 r.;
zespół koszar 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty, ob. Nadbużański Oddział Straży
Granicznej, ul. Trubakowska - większość budynków z 1891 r.; magistrat, ul.
Lubelska nr 63, 1926-1927, proj. z poprawkami bud. Fontarowicza; zespół urzędu
gubernianego, ul Szpitalna, 1912-1913;
areszt, ob. dom mieszkalny, ul. Browarna nr 7, ok. poł. XIX w., zespół więzienia, ul.
Kolejowa 112, z przełomu XIX i XX w., zespół szpitala garnizonowego, ob.
Centrum Usługowo Handlowe ,,Exbud - Wschód" S.A., ul. Hrubieszowska, mur., 1892
r., zespół szpitala Św. Mikołaja, ul. Hrubieszowska: pawilon drewniany i
kostnica wybudowana w latach 1892-1893, schronisko dla starców, budynek
gospodarczy, wieża ciśnień i ogrodzenie , 1896, pozostałe: 2 pawilony
drewniane, piwnica, pawilon murowany i budynek gospodarczy, przełom XIX/XX w.,

stróżówka, pocz. XX w.(?); zespół ochronki, ul. Lwowska nr 21, ob. pogotowie
opiekuńcze, ok. poł. XIX w., zespół kolejowej szkoły technicznej, obecnie Zespół
Szkół Mechanicznych, ul. Pocztowa nr 52-54: szkoła i kuźnia, 1895, internat, 1905;
szkoły: ul. Lubelska nr 17, 1 ćw. XX w., ul. Lubelska nr 145, przed 1918r., ul.
Metalowa, k. XIX w., ul. Obłońska 51, przed 1939r., 10-lecia, ul. 1 Pułku Szwoleżerów
nr 1,1928-1934 r., kiosk, pl. Łuczkowskiego, przed 1914 r., karczma, ob. dom
mieszkalny, ul. Mickiewicza nr 15 a, pocz. XX w., zespół leśniczówek, ul.
Hrubieszowska nr 123 c, 1930 r., zespół leśniczówek, ob. dom, ul, Podborcze nr 6
ok. 1863 r., 861 domów zbudowanych w latach 1887 -1940 r., kaplica grobowa
rodziny Zajdlerów, 1908 r., proj. Stanisław Diechl vel Dii (?), kaplica grobowa
rodziny Bielskiech z 1 poł. XIX w., ogrodzenie cmentarza, z 2 ćw. XIX w.,
kapliczka ul. Bazylany, ok. 1948 r., kapliczka ul. Lubelska (przy torach kolejowych)
drew. 1903 r.,
zespół elektrowni miejskich, ul. Kolejowa nr 1, 1918 r., rzeźnia, ul. Lwowska,
pocz. XX w., zespół Fabryki Maszyn Rolniczych i Odlewni Żeliwa Dratta i
Gasnera, ul. Lwowska, pocz. XX w., zespół Fabryki Maszyn Rolniczych i
Odlewni Żelaza Wilhelma Krentzschmara, ul. Partyzantów ok. 1912 r., zespół
Fabryki Wódek i Likierów Daumana , ul. Kolejowa, k. XIX w., browar, ul. Piwna,
1920-1922, cegielnia, ul. Ceramiczna nr 35, 1910 r., młyn, ul. Lubelska nr 196, lata
20. XX w., młyn parowy Michalenki, ul. Lubelska, II poł. XIX w., młyn, ul.
Poprzeczna nr 4, przed 1918r., kaflarnie: ul. Jordana nr 33,1925 r., ul. Lubelska nr
109, k. XIX w., ul. Zamojska nr 1,1 ćw. XX w., kuźnia, ul. Pocztowa nr 37, przed 1934
r., rozlewnia piwa, ul. Hrubieszowska nr 109, ok. 1932 r., rozlewnia wód gazowych,
ul. Mickiewicza nr 7a, lata 20. XX w., stajnia, ul. Mickiewicza nr 32 1 ćw. XX w.,
budynek gospodarczy Stacji Rolniczo-Doświadczalnej ul. Przemysłowa nr 26, 1926
r., 2 magazyny, ul. Mickiewicza nr 41, przed 1939r.[473,s.11-56]
Cmentarze i mogiły
Cmentarz wojenny, ul. Młodowskiej, XX w. (przed 1918). Położony na skarpie
północnej „Górki Chełmskiej". Powierzchnia 0,8 ha. Są tam m. in. mogiły żołnierzy
polskich i radzieckich poległych w okresie walk o Ziemię Chełmską w 1944 r., oraz
grób zbiorowy ppor. H. Dzianota i 11 żołnierzy poległych w 1939 r. [313]
Cmentarz wojskowy, ul. ks. Skorupki, 2 poł. XIX w. Położony na tyłach koszar
wojskowych. Około 1988 r. zwłoki ekshumowano na cmentarz w Strupinie Łanowym.
Powierzchnia 0,3 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 3 lutego 1923 r.
(+Włodzimierz Radomski, żołnierz, uczestnik walk pod Kaniowem).[316]
Cmentarz polskokatolicki. ul. Zawadówka, XX w. (1930).Powierzchnia 0,97 ha.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1931 r. (+Antonina Libik). Są tam też
groby budowniczych parafii: PP Uchańskich, Płóciennika, Lichaczewskiego, Ciszka i
PP Kowalskich.[256] W 1998 r. pochowano tam ks. inf. Edwarda Jakubasa
wieloletniego proboszcza parafii i dziekana chełmskiego.[452]
Cmentarz ewangelicki, ul. Mościckiego, 2 poł. XIX w.Dawniej cmentarz zlokalizowany
był obok byłej prochowni. Obecnie stanowi kwaterę na cmentarzu komunalnym.
Powierzchnia 0,35 ha. Ostatni pochówek- 1942 r.[231]

Cmentarz żydowski, ul. Starościńska i Kolejowa, poł. XV w. usytuowany na terenie
dawnego przedmieścia Chełma Obłoni, u zbiegu ulic: Starościńskiej i Kolejowej.
Powierzchnia 1,6 ha. Są lam zbiorowe mogiły ofiar egzekucji przeprowadzonych na
terenie miasta (płd. Zach. cz. Cmentarza); zbiorowe mogiły ofiar egzekucji
przeprowadzonej na cmentarzu (środkowa część cmentarza).-,,Do starych cmentarzy
należy również zaliczyć w Chełmie, na którym Szymon Millner, autor krótkiej
monografii o Chełmie, odczytał 5 epitafiów z XV wieku (1442, 1483, 1484, 1484 i
1496) Millner twierdzi, że mu opowiedziano, że na tymże cmentarzu był pomnik z r.
1248, ale on sam już go nie widział”.[323]
Cmentarz wojenny, ul. Okszowska, XX w. (1941 -1944).
Cmentarz wojenny, las Borek, XX w. (1941 -1944).
Cmentarz komunalny, ul. Mościckiego, 2 poł. XX w.
Cmentarz prawosławny. Wysoka Górka, XIX w. (1865).Cmentarz graniczy od południa
z murem klasztornym, a od wschodu z parkiem. Powierzchnia 0,5 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 1892 r. (A. Jensariew). Na cmentarzu pochowano
między innymi: Filipa Pyłypczuka premiera Ukrainy zm. w 1940 r. i ks. dziekana
Aleksandra Koncewicza zm. 12.06.1910 r. [268]
Cmentarz rzymskokatolicki, prawosławny, unicki (?) oraz dawny ewangelicki XVIII/XIX
w. (1780). Położony przy ul. Lwowskiej. Powierzchnia 5,53 ha. Najstarszy istniejący
nagrobek pochodzi z 1810 r.(+Fr. Ksawery Olechowski). Leżą tam m. in. - kwatera
prawosławna: Michał Bułhakow (+1927) - nauczyciel filozofii i greki w Seminarium
Duchownym w Chełmie, stryj pisarza rosyjskiego Michaiła Bułhakowa, Iłaria
Bułhakow (+1982) - długoletni nauczyciel Szkoły Muzycznej w Chełmie, Ioann
Lewczuk (+1947) archiprezbiter, A. Zaremba (+1907) ksiądz, loann Goszkowski
(1908) protojerej, A. Łaptiew (1936) - uczestnik wojny krymskiej. Kwatera
rzymskokatolicka: H. Niemirowska (+1841) - dziedziczka dóbr Nowosiółki, Fadiej
Stanisławowicz Zawistowski (+1855) - pułkownik pułku królewskiego, Xawery
Olechowski (+1810) podprefekt Obwodu Chełmskiego w departamencie Lubelskim, J.
Młodowska (+1935) dyrektor Seminarium Żeńskiego w Chełmie, A. Szyszkin (1848)
podpułkownik, J. Wójcik (+1888) -archiprezbiter Chełmskiego Soboru Katedralnego,
E. Kamińska (+1919) - właścicielka dóbr Kol. Leśniczówka, por. Z. Twardy „Trzask"
(+1944), K. Dratt (1919), przemysłowiec, ks. M. Mrozek (+1982), proboszcz parafii
Mariackiej, dziekan, kapelan AK, więzień Zamku Lubelskiego, ks. płk St.
Warchałowski, (+1970) dziekan generalny WP.[290]
Mogiła żołnierska, las Borek, (1939-1944).[530]

Parki
Park Miejski, własność urzędu miasta, powierzchnia 7,5 ha, z pocz. XX w.[530]
Park na Górze Chełmskiej, ul. Lubelska, własność parafii rzymskokatolickiej,
powierzchnia 2,5 ha,

z końca XIX w. Wpisany do rejestru zabytków, nr A/85/568/71 .[530]
Park przyszpitalny, własność szpital miejski, powierzchnia 2,5 ha, z 1 poł. XX w.[530]
Chełm Park Szkolny, własność I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, powierzchnia 6 ha, z końca
XIX w.[530]
Park im. XXX - lecia położony na stoku Wysokiej Górki. Powierzchnia 12 ha.[452]
Parkmiędzyosiedlowy przy ul. Powstańców Warszawy i Połanieckiej. Powierzchnia 6,5
ha.[452]
Park na osiedlu cementowni, miedzy ulicami: Przemysłową, Wołyńską i Kredową.
Powierzchnia 2 ha.[452]

GMINA BIAŁOPOLE
Pierwszą wzmiankę o nazwie siedziby gminy znaleziono w literaturze z 1 połowy
XV wieku Pochodzi ona od opisanego widoku okolicznego wzniesienia, usłanego
trupami rycerzy krzyżackich po klęsce z wyznawcami islamu, w trakcie jednej z
wypraw krzyżowych. Należy jednak przypuszczać, że mianem Białe Pole określano
widok samego wzniesienia, którego gleba składała się z margla i białej gliny. Z
najnowszej historii wynika, że Białopole było siedzibą gminy już od czasów sanacji - z
krótką przerwą w okresie okupacji hitlerowskiej. Praw miejskich Białopole nigdy nie
posiadało.
Gmina Białopole leżała we wschodniej części pow. chełmskiego i zajmowała
powierzchnię 104 km2. W skład gminy wchodziło 13 sołectw i liczyła ona 3490
mieszkańców. Przebiegała przez nią droga krajowa Lublin - Zosin. Odległość od
Chełma wynosiła 25 km, a od Lublina 100 km. Białopole to gmina typowo rolnicza,
gdzie na ok. 1000 gospodarstwach uprawiano buraki cukrowe, pszenicę i hodowano
bydło. Prowadziło tu działalność 9 zakładów pracy, w tym 4 o profilu spółdzielczym, z
których największe to: Nadleśnictwo Strzelce, Cegielnia Buśno, Spółdzielnia Usług
Rolniczych i Gminna Spółdzielnia, a ponadto szereg powstałych zakładów handlowousługowych w sektorze prywatnym. Istniało szereg obiektów do zagospodarowania
nadających się do wykorzystania na pod działalność wytwórczą w różnej branży i
działalność magazynowo - handlową. Były tu też atrakcyjne tereny pod bazę
turystyczno - wypoczynkową. Rolnicy chętnie mogliby podjąć współpracę w zakresie
dostawy różnych pod względem gatunku i asortymentu płodów rolnych. Gmina
widziała szansę w rozwoju agroturystyki i bazy turystyczno - wypoczynkowej.
Ponadto marzeniem było doprowadzenie do powstania drobnej lub średniej wielkości
bazy wytwórczej w branży rolno - spożywczej.
Gminna oświata oparta była o powstałe gimnazjum i 5 szkół podstawowych, które
łącznie zatrudniały 44 nauczycieli i kształciły 427 uczniów. Skromne życie kulturalne
gminy to przede wszystkim działalność gminnej biblioteki z dwoma filiami i
Wiejskiego Domu Kultury. Żywą działalność prowadziły dwa zespdy folklorystyczne
muzyczno-śpiewacze. Mogły pochwalić się rozlicznymi nagrodami rangi krajowej.
Widząc szansę dla gminy w rozwoju agroturystyki oraz mając na względzie
polepszenie bytu mieszkańców, przystąpiono do poprawy infrastruktury terenu
gminy. Utwardzono w każdej miejscowości nawierzchnię dróg, doprowadzono do ok.
65% gospodarstw wodociąg, wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z
odcinkiem sieci sanitarnej. Przeprowadzono ponadto kompleksową telefonizację
gminy, uzyskując dodatkowo ok. 600 abonentów, (łącznie jest 800). W 2002 r.
realizowano budowę wodociągu w Strzelcach, Strzelcach Kolonii, Horeszkowicach i
Teremcu (30 km sieci i 200 przyłączy). Modernizowano nawierzchnie dróg,
chodników, a w najbliższej przyszłości planowano podjęcie zagospodarowania
istniejących akwenów wodnych na cele wypoczynkowe oraz budowa nowej sali
gimnastycznej w Białopolu.
Za rozwojem turystyki przemawiało istnienie szeregu zabytków architektury i
przyrody: zerowej klasy pałac Zamoyskich, dwa zespoły dworskie, budynek byłej

cerkwi, stara kuźnia i barokowy kościół w Buśnie.
Atrakcjami przyrody były rezerwaty z siedliskiem orlika krzykliwego, park
krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu z unikalnymi przykładami fauny. W
najbliższej przyszłości gmina chciała skierować swoje wysiłki na generalną poprawę
stanu nawierzchni dróg, budowę sali sportowej i zagospodarowanie istniejących
akwenów wodnych leżących w sąsiedztwie tzw. Szlaku Kościuszkowskiego.
Władze gminy: Henryk Maruszewski - wójt, Teresa Nowak - sekretarz, Stanisława
Krzysiak -skarbnik. Zarząd Gminy: Henryk Maruszewski - wójt, Stanisław Janiuk zastępca wójta, Henryk Augustynek, Andrzej Burak, Bogdan Gałczyński i Jan
Ostrowski - członkowie zarządu. Przewodniczącą Rady Gminy jest Janina Kidyba.
Radni gminy: Henryk Augustynek, Andrzej Burak, Bogdan Gałczyński, Krzysztof
Gałczyński, Janina Kidyba, Władysław Kowalczyk, Mieczysław Kulesza (od 1.12.2001
r. Andrzej Berg), Stefan Łysiak, Waldemar Łysiak, Jan Ostrowski, Stanisław Ostrowski,
Tadeusz Ulida, Waldemar Wilgos, Waldemar Wolnicki, Henryk Zdybel.

Bialopole. (23°44'E i 50"59'N) Miejscowość gminna nad rzeką Wełnianką. W 2000 r.
w osadzie mieszkały 903 osoby, w tym 171 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 55
uczniów szkół średnich, 29 studentów, 37 wdów, 9 wdowców, 12 starych panien i 16
starych kawalerów (do tej grupy zaliczyłem osoby, które ukończyły 30 lat przyp.
aut.). Było 171 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 158
telefonów stacjonarnych, 108 samochodów osobowych, 5 samochodów ciężarowych,
81 ciągników, 2 kombajny, 40 anten satelitarnych i 14 domów drewnianych.
Działały: Ochotnicza Straż Pożarna (komendant Zarządu Gminnego OSP Andrzej
Rusak), Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury (kier. Elżbieta Kudrej),
Zespół Ludowy „Na dorobku", z młodzieżowym narybkiem pod nazwą „Kwiatuszki"
(kierownik Wiesława Kawka) w składzie: Maria Domańska, Krzysztof Gałczyński, Irena
Kamińska, Mieczysław Krakiewicz, Ryszard Kowalczuk, Genowefa Łysiak, Brygida
Muda, Anna Pachcińska, Krystyna Pituch, Zygmunt Podolak, Jan Prus, Krzysztof
Strycharczuk, Edward Wilgos, Renata i Jacek Wilkos, klub piłkarski „Unia", którego
drużyna grała w chełmskiej klasie „A", Gminna Spółdzielnia „SCh", bank spółdzielczy,
spółdzielnia usług rolniczych, ośrodek zdrowia i apteka, urząd pocztowy, zakład
energetyczny, Urząd Gminy i komisariat policji.
W miejscowości istniały: Publiczne Gimnazjum Gminne (dyr. Irena Starykiewicz),
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (dyr.
Tadeusz Starykiewicz). W miejscowości mieszkali radni gminy: Janina Kidyba,
Krzysztof Gałczyński, Władysław Kowalczyk, Mieczysław Kulesza (od 1.12.2001 r.
zastąpił go Andrzej Berg). Sołtysem wsi jest Wiesław Karczmarczyk. W lipcu 2000 r.
w Białopolu odbył się 111 Międzypowiatowy Turniej Gmin „Między nami sąsiadami".
Organizatorzy przygotowali kilkanaście konkurencji. W konkursie wiedzy rolniczej
przedstawiciel gminy Adam Kościuk zdobył 11 miejsce, a drużynowo turniej wygrała
reprezentacja gminy Białopole. Starostami gminnych dożynek „Białopole 2000" byli
Maria i Antoni Jelinek.
19 kwietnia 2001 r. w Białopolu medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie"
otrzymali: Janina i Antoni Pilch, Zuzanna i Kazimierz Jasińscy, Bogumiła i Eugeniusz
Grosiak, Maria i Tadeusz Burdzińscy, Teresa i Stanisław Kaczkowscy, Helena i
Stanisław Koziołek, Helena i Józef Żebrowscy, Wacława i Bolesław Podmokły, Maria i
Zygmunt Struś, Czesława i Józef Kaczybura oraz Zofia i Józef Kalińscy. Wymienione
pary obchodziły w tym roku Złote Gody. Aktu dekoracji dokonali Kazimierz Stocki,
starosta chełmski oraz Andrzej Małysz kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Zamiejscowego Ośrodka Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Gospodarzami uroczystości byli Henryk Maruszewski, wójt gminy, Krystyna Maleszyk,
kierownik USC oraz Henryk Witek, przewodniczący miejscowego koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]
Białopole, (...): podmokła nizina, w pobliżu są lasy i wzgórza; przy objaśnieniu
niezwykle częstych nazw topograficznych utworzonych od wyrazu biały należy brać
pod uwagę też etymologiczne znaczenie bazy pie. (praindoeuropejskiej) bhe =
świecić, błyszczeć' (por. biały dzień = 'jasny dzień) oraz, zwłaszcza stpol., biel =
'błoto, bagno', bielawa itp.[472,s.24]

Z dziejów
Zapewne Białopole było także grodem, bo widziałem tam w 1911 r. wielki gród
ziemski nad rzeczka Wełnianką, czyli Wołynianką, otoczony z przodu ta rzeczką i
głębokimi fosami po bokach. W
pewnym oddaleniu od rzeczki półkolista przestrzeń, a za nią dwa wysokie, równe
wzniesienia, jakby olbrzymie schody, dalej zaś wielka podłużna przestrzeń. W
każdym razie osada to starożytna, gdyż w niej znajdują monety rzymskie (Galdby).
Białopole wieś i folw. w powiecie hrubieszowskim, gmina Strzelce, par. Uchanie,
ma jeszcze mały grodek nadbużny w podmokłej nizinie, wśród lasów i wzgórz, przy
drodze bitej z Chełma do Raciborowic. Należało do Katedry gr. obrządku, a ta
otrzymywała wybitniejsze miejscowości należące niegdyś do Księstwa. [338,s.167]
Pierwsza informacja pisana 1423 r. W 1534 r. obowiązywała nazwa Byale - Polye,
w 1559 - Bielepolie, w 1687-Białypol. Od 1970r. osada nazywa się
Białopole.[344,s.159]
Około 1423 r. przyłączone przez biskupa chełmskiego Jana Biskupca do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237]
Parafia prawosławna istnieje od 1447 r. Parafia (prawosławna) w Białopolu
(własność władyków chełmskich) znika z kart rejestrów po 1535 r. [366,s.166,225]
Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. [495,s.272]
W zarządzie eparchii chełmskiej Maksymiliana Ryłło widzimy ponownie należące
do chełmskiej katedry biskupiej i soboru także trzy wsie: Buśno, Białopole i
Pokrówkę, trzy z tych sześciu, które pozostawały przy niej po 1533 r. (...) Wsie te,
trzy czy sześć w każdym razie nie były opustoszałe, a zasiedlone i dość ludne, za
wyjątkiem Pokrówki. Maksymilian Ryłło szczególnie zatroszczył się o pomyślność wsi:
Buśno, Białopole i Pokrówka. Budował w nich cerkwie, dwory biskupie i wznosił różne
budynki gospodarcze. W (...) Buśniu dwie karczmy, jedna przy drodze, druga w samej
wsi. (...) Środki chełmskiej katedry biskupiej pozwoliły Maksymilanowi Ryłło, oprócz
wszystkich wzniesionych przez niego budowli, odbudować dla chłopów swoich w
Białopolu spalonym przy końcu września, nowe budynki, lepsze od poprzednich, jak
pisze w swoich dziennikach i na nowo zbudować spalony wiatrak, [9,s.423]
Rejestr poborowych województwa ruskiego z 1564 roku wymienia zakres
podatków od znajdujących się tam łanów i ogrodów. [411,s.1]
Wś, powiat hrubieszowski, gmina Strzelce, parafia Uchanie, w podmokłej nizinie
śród lasów 1 wzgórz, przy drodze bitej z Chełma do Raciborowic, posiada urząd
gminy i szkołę początkową. W 1827 r. było tu 57 dm. i 334 mk., obecnie 61 dm.
Gmina B. należy do s. gm. okr. 1 w Jarosławcu, st. p. w Dryszczowie, odl. od
Hrubieszowa 20 wiorst. W gminie istnieje gorzelnia, smołamia, 3 młyny wodne, pięć
szkółek. [482.s.t.1.s.193]

W 1925 r. powstała cegielnia polowa, której właścicielem był Jan Szewczyk.
Rocznie produkowała 100.000szt. cegieł [65.s.5]
W 1925 r. zorganizowane zostało koło kulturalno-oświatowe. Liczyło 60 członków,
a zarząd stanowili: ks. Leon Mróz i pp. Kuczyński, Stankiewicz, Zieliński i Jowdziuk.
Dzięki p. M. Kicińskiego, kółko pozyskało wspaniały lokal w jednym z budynków
dworskich, położonych nad szosą, gdzie urządzono obszerną salę teatralną, z
gustowną sceną do przedstawień amatorskich, oraz wynajęło lokal na świetlicę dla
zebrań, odczytów, zabaw; tamże otwarta została biblioteka - posiadała przeszło 150
tomów książek oraz broszur - i czytelnia por.[115]
W 1926 r. czynny był między innymi tartak, który należał do Spółki Zamojskiej
Przemysłu Drzewnego. Ponadto działalność rzemieślniczą prowadzili między innymi;
Szewczyk (cegielnia) i Spółdzielnia Budowlana. por.[426,s.1088]
W 1930 r. działalność prowadził zakład betoniarski, którego właścicielem był
Michał Pająk. Rocznie wyrabiano tam 65 kręgów studziennych.por.[64,s.76]
Dzięki akwareli Stefana Węglarza z Białopola z 1932 r., wiemy jak przedstawiał się
dwór a właściwie pałac. Była to rozległa budowla o długości 30 m, trzykondygnacyjna
z przybudowana od frontu wieżą zwieńczona krenelażem. Pałac ten wzniesiony został
w II połowie XIX w. jako romantyczna rezydencja rodziny Kicińskich. Pałac z parkiem
wraz z towarzyszącymi budynkami i ogrodami uległ spaleniu i zniszczeniu w 1915 r.
w trakcie działań wojennych. Po wojnie Kicińscy nie powrócili do Białopola, stopniowo
parcel ująć i rozsprzedając ziemię. (...) W 1925 r. Michalina Węglarzowa odkupiła od
Kicińskich dawną kuźnię z 1892 roku, w której urządziła 5-oddziałową szkołą
podstawową. Po II wojnie światowej w budynku tym umieszczono Bank Spółdzielczy.
(...) W niewielkiej odległości od pałacu na terenie parku wzniesiona została przez
Kicińskich kaplica domowa, zamieniona po całkowitej przebudowie po 1946 r. na
kino, dom młodzieżowy i siedzibę PZPR. Od 1982 r. budynek nadal pełnił swoją
funkcją jako kaplica p.w. Matki B. Częstochowskiej. [441,.s.2-3]
XI 1940. Na drodze z Białopola do Raciborowic funkcjonariusze żandarmerii zabili
ok. 150 Żydów z transportu prowadzonego do getta. (...) 25 II 1943. Funkcjonariusze
SS i żandarmerii rozstrzelali 7
mężczyzn i 4 kobiety, jako podejrzanych o udzielanie pomocy partyzantom. (...) 5 V
1943. Miejscowi policjanci ukraińscy, pozostający w służbie hitlerowskiej, zastrzelili
kobietą, podejrzaną o współpracą z partyzantami. (...) X 1943. Hitlerowcy rozstrzelali
4 dzieci schwytanych na drodze. Zwłoki zakopano na polu. (...)XI 1943.
Funkcjonariusze żandarmerii rozstrzelali na polu 2 Żydówki spotkane na drodze.
Zwłoki zakopano na polu. [470,s.16-17]
W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 677,62 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [18]
2 listopada 1980 r. w Białopolu powstał pierwszy w województwie chełmskim Gminny

Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność Wiejska". Na początku grudnia powołano
Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność Wiejska". [478,s.203]
W czerwcu 1998 r. radni gminy Białopole głosowali za przynależnością po nowym
podziale administracyjnym kraju do powiatu chełmskiego. Do 1975 roku gmina
należała do powiatu hrubieszowskiego. [76,s.472]
2 marca 2002 r. setną rocznicą urodzin obchodziła Józefa Boruch. [452]
Parafie i kościoły
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, erygowana dekretem
z 13 października 1989 r. przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka, pierwszym
proboszczem został ks. Piotr Stańczak, od marca 1991 r. proboszczem był ks. kan.
Henryk Borzęcki. W skład parafii wchodzą następujące miejscowości: Białopole,
Horeszkowice, Kicin, Maziarnia Strzelecka, Strzelce, Strzelce Kolonia, Teremiec,
Teresin i Zabudnowo, liczba wiernych wynosi około 2.200 osób. [506]
Inne wyznania
Towarzystwo „Strażnica" - zarejestrowany Związek Wyznawców Świadków Jehowy
w Polsce -Zbór Białopole. Obejmuje teren gmin: Białopole, Dubienka i Żmudź. Skupia
około 100 wyznawców, przewodniczącym zboru był Waldemar Pleczuk.[506]
Kościół Zielonoświątkowy - Zbór Białopole, do którego należało około 40 członków
z gmin: Białopole, Dubienka i Żmudź. Obowiązki pastora zboru czasowo pełnił
prezbiter okręgu Kazimierz
Soszulski.[506]
Najstarsze obiekty budownictwa
Kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ul. Hrubieszowska, murowana, z
ok. 1920 r.; pozostałości zespołu dworskiego: kaplica, obecnie parafialna, ul.
Kościelna nr 3, murowana, z 1892 r., kuźnia i stolarnia, obecnie dom mieszkalny,
własność Apolinarego Suwały, z 1892 r.; zespół willi nr 10 własność Waldemara
Żabika: willa murowana z 1906 r. i 2 piwnice z tego samego okresu; młyn
elektryczny murowany z 1924 r.; cegielnia z klinkiernią ul. Hrubieszowska nr 5,
murowana, z ok. 1900 r.; 10 domów drewnianych z lat 1920- 1930.[473.s.3-4]
Cmentarze i mogiły
Cmentarz z I wojny światowej, XX w. (1915). Położony ok. 300 m od szosy
Chełm-Hrubieszów. Powierzchnia 0,16 ha.[530] Obecnie znajduje się tutaj 7 krzyży
drewnianych, 9 mogił ziemnych i jeden grób ziemny z krzyżem i napisem: „Piotr
Strzelecki 1. 24 zginął w 1944 r." W 1915 r. pochowano tutaj żołnierzy polskich i
niemieckich poległych w latach 1914-1920. (...) Na tym cmentarzu znajdują się także
2 mogiły żołnierzy z 1920 r.[456.s.1]
Zbiorowa mogiła żydowska. XX w. (1940). [530] Miejsce egzekucji i grzebania Żydów

znajduje się na polu przy drodze Chełm - Hrubieszów. Obok kopalnia piasku.
Żandarmi zabili tam około 150 Żydów z transportu prowadzonego do getta.[228]
Cmentarz rzymskokatolicki. XX w. (1993). [530]
Pomnik z krzyżem metalowym i epitafium o treści: „D.O.M. Krzyż ten postawiono ku
chwale Bożej wedle pobożnego życzenia objawionego przed śmiercią sp. Bogdana
Kicińskiego zmarłego w Białopolu 13 maja 1871 r., który od pierwszej młodości znosił
krzyż kalectwa. Przechodniu westchnij za duszę jego". [452]
Parki
Park dworski, stanowiący własność Państwowego Funduszu Ziemi, parafii
rzymskokatolickiej oraz osób prywatnych, powierzchnia: 1,5 ha, z XIX w.[530]

Busieniec. (23"43'E i 50"57'N) Miejscowość położona w pobliżu rzeki Wełnianki.
W 2000 r. w tej wsi mieszkało 11 osób, w tym 2 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia,
2 uczniów szkół średnich i 2 wdowców. Istniały cztery gospodarstwa rolne. Jeden z
mieszkańców posiadał 2 stawy rybne. Były 3 samochody osobowe, 3 ciężarowe, 2
ciągniki, 3 domy drewniane, w tym 1 opuszczony i 1 antena satelitarna. Przez wieś
prowadziła asfaltowa droga. Dwa razy dziennie kursował autobus PKS. Znajdowały
się tam: grodzisko z pojedynczym wałem, kapliczka przydrożna drewniana z 1
połowy XIX wieku[530] oraz pomnik przyrody - pięć dębów szypułkowychJ [531]
Miejscowość należała do sołectwa Buśno. Wchodziła w skład Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny w Buśniu.[506]
Z dziejów
Grodzisko Busieniec, „Okopianka". (...) Obiekt leży w południowej części Pagórów
Chełmskich, ok. 50 — 100 m na północ od drogi Buśno — Busieniec, ok. 250 m na E
od zabudowań wsi Busieniec. (...) Grodzisko ma kształt owalny z pojedynczym wałem
ziemnym zamykającym obszar o średnicy 55 m. Wal (...) wysokość względem
majdanu l,5-2,0m. (...) Fosa szerokości 7- 10 m otacza kręgiem majdan. (...) Na
podstawie badań obejmujących wykopy sondażowe oraz odwierty należy stwierdzić,
że obiekt był najpewniej grodem typu refugialnego. Świadczy o tym ubogość śladów
osadniczych - nieliczny materiał ceramiczny, brak śladów stałej zabudowy, słabo
uchwytna warstwa kulturowa. Obiekt charakteryzuje się wysokimi walorami
obronnymi. Należy do nich dogodne położenie z punktu widzenia obronności (wśród
bagien) oraz sztuczne umocnienia-zamknięta linia wału i fosa. Deniwelacje pierwotne
między szczytem wału a dniem fosy sięgały 5 metrów.
Należy przyjąć, iż obiekt był wzniesiony przez grupę osadniczą zamieszkującą okolice
grodu, który stanowił dla niej zaplecze obronne. Brak śladów intensywnego
użytkowania obiektu może świadczyć o względnie pokojowym okresie w jakim go
zbudowano. (...) Materiał zabytkowy wydobyty z wykopów przedstawia się bardzo
ubogo. Jest to kilka zaledwie fragmentów, przy czym fakt, iż pochodzą one z
nieornamentowych części brzuśca, powoduje spore kłopoty z dokładniejszym
określeniem chronologii. Jednak na podstawie faktury powierzchni, przełomu
(domieszka i wypał) można określić je jako pochodzące z wcześniejszych faz
wczesnego średniowiecza- w przybliżeniu IX lub X wiek. [340.s.16-18]
(Busienice) - pierwszy raz .pojawił się w dokumentach w 1400 r. W 1443 r. wieś
istniała pod nazwą Busnia Parva, a w 1491 r. pisano o niej Buszenyecz [344.s.161]
Buszieniecz wieś. W tej wsi na półłankach pomiemych kmieci siedzących jest 8.
Każdy s nich daje czynszu doroczniego po gr 36. A dziewiąty, też na półłanku
siedzący, daje fl. 2, to uczyni fl. 11/18/0. Tamże zagrodników jest 2, którzy dawają
czynszu dorocznego po gr 6. A trzecia zagroda tegoż czynszu pusto leży. Z czwartej
zagrody dają czynszu gr 12. Z piątej zagrody dają czynszu gr 1.5. Z szóstej zagrody
dają czynszu gr 16. To wszytko uczyni fl 1/25/0. Summa wszytkiego uczyni fl.
13c/13.(...)Mlyn w Woli Busienieczkiei, w którym kół mącznych 3, aczkolwiek czasem
przesycha, a wszakoż czyni arendą do roku fl. 32/0/0. Tamże był drugi młynek, ale
spustoszą, iż miał wspacznicę od tego wyszej napisanego. (...) W Woli Busienieczkiei

są 2 stawy, też niespustne, iż w nich spławy wielkie, chyba że rybitwy łowią
drgubicami na pańską żywność. [442.s.97 i 101]
W tej wsi (było) poddanych osiadłych 9, czynszu płacili per fl. 1/6. Jajec 10 dawali.
Pułłanków pustych było 3, płacono z nich per fl. 2. Zagrodników 9, czynszu płacili per
0/6, jajec po piąci dawali. Młyny tam były, ale przez tą inkursyją nieprzyjaciół
spustoszały. Robić byli powinni w tej wsi poddani po 2 dni w tydzień z ćwierci. Powóz
jako w inszych wsiach. Prząść jako w inszych wsiach i kiermasz. Ta wieś cale
spustoszała i żadnego poddanego tam nie masz. Z innych wsiów pustych ról sześciu
najmują, z każdej dająper fl. 2, facit 12/0. Summaprowentu z tej wsi facit fl. 12.
[441.s.285]
Busieniec, wś, pow. hrubieszowski, gm. Jarosławiec, par. Uchanie. W 1827 r. było
tu 6 dm. i 48 mk. [482.t.1.s.478]
11 VIII 1942. Hitlerowcy zamordowali 31 mieszkańców, zrabowali cały żywy
inwentarz i spalili przeszło 20 gospodarstw. (...) XI 1942. Hitlerowcy zamordowali
podczas pacyfikacji ok. 100 osób i spalili ponad 20 gospodarstw. [470.s.20]
Najstarsze obiekty budownictwa
Kapliczka drewniana z 1850 r., gajówka, obecnie dom nr 4, murowana, z lat 20.
XX w., 2 domy drewniane z lat 30. XX w.[473 s.4] Kapliczka - na wodzie - drew.,
poł. XIX w. [503]

Buśno. (23 45 'E i 5057 'N) W 2000 r. mieszkało tam 416 osób, w tym 11 starych
kawalerów, 3 stare panny, 28 wdów i 6 wdowców. Było 113 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 64 telefony stacjonarne, 41 samochodów
osobowych, 49 ciągników, 1 samochód ciężarowy i 17 domów drewnianych, w tym 6
opuszczonych. Jest cmentarz grzebalny. We wsi działały: Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Funkcjonowały: stacja CPN, cegielnia mechaniczna
oraz suszarnia pasz. Radnymi gminy byli: Waldemar Wilgos i Waldemar Łysiak.
Funkcję sołtysa pełnił Henryk Łukaszewski. Obowiązki radnego powiatu pełnił Henryk
Maruszewski. [506]16 arowa nisza źródłowa uznawana była za pomnik przyrody
[531] Wieś nad rzeką Wełnianką, nad którą stała kapliczka z XIX wieku z drewnianą
rzeźbą św. Jana Nepomucena [506] W dawnej cerkwi prawosławnej mieściła się
rzymskokatolicka świątynia. W skład Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny wchodziły następujące miejscowości: Buśno, Busieniec,
Kurmanów, Raciborowice i Raciborowice Kolonia. Wieloletnim proboszczem tej parafii
był ks. kan. Jan Łagód. W czerwcu 2000 r. obowiązki te przekazał był ks.
Władysławowi Bednarczykowi. W czerwcu 2001 r. proboszcze został ks. Waldemar
Joniec. Liczba wiernych - około 1.100 osób. [375]
Z dziejów
W dokumentach po raz pierwszy zostało wymienione w 1423 r. Wieś tę nazywano
również: Bussien (1563 r.), i Busina (1664 r.).[344,s.161]
Około 1423 r. biskup chełmski Jan Biskupiec przyłączył Buśnie Wielką i Małą do
Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie. [1.s.237-238]
W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne) (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach-popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego ziemi
chełmskiej: (1431 r.) (...) Z parafii (prawosławnych) wiejskich tego (chełmskiego)
powiatu przez całe stulecie
(XVI w) wzmiankowane są cerkwie w: (...) Buśnie. [366.s.150 i 165]
We wsi Buśno, powiat hrubieszowski, gmina Białopole, według podania, był
drewniany, prawosławny monaster, a konkretnie w lesie białopolskim, na
podwyższonym brzegu rzeki, dopływie Bugu. Monaster funkcjonował do początków
Unii Brzeskiej. Po jego likwidacji, zakonnicy zostali przeniesieni do innych klasztorów,
zostawiając na miejscu, gdzie stał monaster kamienny krzyż, który następnie
przeniesiono do wsi Strzelce, gdzie umieszczono go w cerkwi. por.[522.s.115]
Kamienny krzyż widziałem w 2002 r. w Strzelcach na miedzy obok zabudowań
Małgorzaty Olszewskiej. Nie wykluczone więc, że jest to historyczny krucyfiks z
monasteru w Buśniu.[452] W 2002 r. kilku mieszkańców gminy Białopole, jako
miejsce lokalizacji monasteru wskazywało wyniesiony brzeg rzeki koło wsi Kicin,
nazywany do dziś „Monaster".[452]
Busno, teraz (1912 r. przyp. aut.) Buseń, w pow. chełmskim, być może, było także
grodem. Darowany w r. 1524 Katedrze obrządku greckiego w Chełmie. [339,s.168]
Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii

Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
W zarządzie eparchii chełmskiej Maksymiliana Ryłło widzimy ponownie należące
do chełmskiej katedry biskupiej i soboru także trzy wsie: Buśno, Białopole i
Pokrówkę, trzy z tych sześciu, które pozostawały przy niej po 1533 r. (...) Wsie te,
trzy czy sześć w każdym razie nie były opustoszałe, a zasiedlone i dość ludne, za
wyjątkiem Pokrówki. Maksymilian Ryłło szczególnie zatroszczył się o pomyślność wsi:
Buśno, Białopole i Pokrówka. Budował w nich cerkwie, dwory biskupie i wznosił różne
budynki gospodarcze. W Białopolu miał wiatrak, w Buśniu dwie karczmy, jedna przy
drodze,
druga w samej wsi. W Pokrowce zbudował spichlerz i stodoły.[6,s.423]
- W 1783 r., za zgodą władz austriackich w Buśnie wybudowano dom, w którym
znajdowało się zastępcze seminarium unickie diecezji chełmskiej (pozostało za
kordonem granicznym)[376,s.110]
- W Buśnie, w 1783 r. urządzona została filia greckokatolickiego seminarium
diecezjalnego.[366,s.68]
Buśno, wś. pow. hrubieszowski, gm. Białopole, par. Uchanie, leży na wzgórzach
nad dolina rzeki Wełnianki, śród podmokłej niziny i lasów, o 9 w. na wschód północny
od Uchania. Posiada kościół par. dla ludności rusińskiej. W 1827 r. było tu 51 dm. i
283
mk.,
obecnie
59
dm.
B.
stanowiło
przedtem
par.
dek.dubienieckiego.[482,t.I,s.478]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu. Stanu
Cywilnego Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810- i 874 1875 oraz akta Urzędu
Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1875-1899 (-1877) [341,s.183 i 194]
- Pierwszym administratorem parafii Buśno został w 1921 r. ks. Leon Mróz. Do
parafii należały wsie: Busieniec, Białopole, Bogdanów, Kurmanów, Raciborowice,
Strzelce, Terenin, Zaniżę. (...) W 1929 r. wnętrze kościoła pomalowane zostało przez
Szymona Zina, malarza z Hrubieszowa.[474 s4]
- 16 VI 1944. Hitlerowcy zastrzelili 1 osobę.[470,s.20]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 9,00 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[18]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. 23 marca 1921 r. biskup lubelski Marian Fulman erygował
parafię Buśno i włączył jądo dekanatu hrubieszowskiego. Pierwszym administratorem
parafii był ks. Leon Mróz, który pelnil swoje obowiązki do 1928 r. Po nim
proboszczami byli: ks. Józef Dąbski (do 1935 r.), a następnie ks. Jan Winnicki. Jako
organiści pracowali: Józef Szwaszkiewicz, Meroński i Stefan Łubek. 15 sierpnia 1934
r. w 14 rocznicę „Cudu nad Wisłą" poświęcono sztandar oddziałów Katolickiego

Stowarzyszenia Młodzieży Buśno. Byt to pierwszy na terenie lubelskiej centrali KSM
sztandar organizacyjny o nowych inicjałach. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli:
dyrektor Klinkierni w Buśnie Stankiewicz i kierownik szkoły w Kurmanowie Oleszkowa. 2 czerwca 1947 r. obowiązki proboszcza objął ks. Jan Zięba. W 1948 r.
powołano Radę Parafialną. W parafii zawiązało się 11 Kółek Różańcowych oraz
istniejący jeszcze przed II wojną światową III Zakon św. Franciszka. W 1949 r.
przeprowadzono pierwsze po wojnie misje święte. W 1957 r. doprowadzono do
kościoła elektryczność. W 1989 r. z granic parafii wydzielono nową parafię Białopole.
Do czerwca 2000 r. proboszczem był ks. kan. Jan Łagód. Od czerwca 2000 r. parafia
kierował ks. Władysław Bednarczyk, który w czerwcu 2001 r. przekazał obowiązki ks.
Waldemarowi Joniec.
Historia kościoła. Pierwotnie jako cerkiew grekokatolicka zbudowana w 1795 r.
W latach 1875 -1919 świątynia należała do prawosławnych. Poświęcenie kościoła
nastąpiło 18 sierpnia 1919 r. W wyniku działań wojennych Niemcy uszkodzili kościół.
Pracujący w parafii od 1944 r. ks. Jan Mądrzak („Partyzant") skompletował ołtarz
wielki i sprzęt kościelny oraz przeprowadził malowanie olejne świątyni.[452]

Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół parafialny. Pierwotnie jako cerkiew grekokatolicka zbudowana w 1795
r. Wpisany do rejestru zabytków 18.01.1969 r. wraz z wystrojem wnętrza i
drzewostanem w obrębie cmentarza kościelnego jako przykład barokowego
budownictwa kościelnego z końca XVIII w. o dwuwieżowej fasadzie i skromnym
wystroju architektonicznym wnętrza.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
Zespół cerkwi grekokatolickiej p.w. Zaśnięcia NMP (obecnie kościół
rzymskokatolicki), w skład którego oprócz świątyni wchodzą; kostnica, ogrodzenie
murowane i plebania (wszystkie z II połowy
XIX w.) oraz dom parafialny murowany z lat 30. XX w. Ponadto we wsi jest kapliczka
murowana z lat 30. XX w., zagroda nr 59 (wł. S. Kamińskiej): dom i stodoła
drewniane z ok. 1920 r. oraz 16 domów
zbudowanych w latach 1920- 1939.[473,s.4-5]
Kapliczka z XIX w., ustawiona na czterech słupach nad rzeczką. Drewniana,
czworoboczna, nakryta daszkiem namiotowym podbitym gontem. Wewnątrz rzeźba
św. Jana Nepomucena oraz krucyfiks o charakterze ludowo-barokowym.[350,s.11]

Cmentarze i mogiły
Cmentarz greckokatolicki, ok. I poł. XIX w.[530] Znajdował się ok. 500 m na
wschód od kościoła. Powierzchnia 0,23 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodził
prawdopodobnie z II poł. XIX w.[242]
Cmentarz rzymskokatolicki. II poł. XIX w.[530] Położony ok. 150 m na południe od
kościoła.

Powierzchnia 0,76 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodził z 5.08.1855 r.(+
Celest Boguszewski). Były tam między innymi grób Władysława Kostyry weterana
dwóch wojen. Poległ w obronie własnej ziemi 24.09.1943 r. oraz rozstrzelanych przez
Niemców 22.09.1942 r. w Busieńcu 6 Polaków![292]
Cmentarz prawosławny. II poł. XIX w. Położony ok. 200 m przed kościołem.
Powierzchnia 0,18 ha.[530]

Grobelki. (23°48'E i 51°00'N) W 2000 r. mieszkało tam 57 osób. Było 12
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: około 60 ha ziemi, 4
samochody osobowe, 6 traktorów i 5 telefonów stacjonarnych. Działało Koło
Gospodyń Wiejskich. Znajdowały się dwa przydrożne krzyże. Przed jednym z nich
odprawiano „majówki". Sołtysem był Mieczysław Niedźwiedzki. Światło elektryczne
doprowadzono w 1961 r. Przez miejscowość przebiegała asfaltowa droga Chełm Białopole - Dubienka. Przystanek PKS na miejscu. Wieś należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience![506]
Z dziejów
- Grobelka lub Grobelki -pierwsza informacja pisana pochodzi z 1881 r.[344,s.166]
- Wieś, w 1884 r. os. 8, mr. 72. G. Lub Grobelki, powiat hrubieszowski, gm.
Białopole, par. Dubienka [482,t.II,s.810]
- W okresie II wojny światowej mieszkańcy utracili między innymi 10 koni, 23
świnie, 3 prosięta, 16 krów, 13 cieląt i 2 owce. W lipcu 1945 r. we wsi hodowano
między innymi: 11 koni,13 sztuk bydła rogatego, 6 owiec, 29 sztuk drobiu. Były 42
ule. W latach 1946-47 we wsi mieszkało 55 osób, w tym 50 rolników, 1 rzemieślnik, 2
robotników i 2 osoby wykonujące inne zawody.[134]
- Od 01.09.1939 do 20.02.1945 we wsi opustoszało 1 gospodarstwo.[138]
- 24 II 1943. Podczas pacyfikacji wsi funkcjonariusze SS i żandarmerii zamordowali
7 mężczyzn i 2 kobiety.[470,s.41]
W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 17,90 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszło w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
pańslwa.[18]
W 1961 r. Występują jako Grobelki wieś. Należały wówczas do GRN w
Siedliszczu.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
Dom nr 12, własność Teresy Wiśniewskiej, drewniany, z lat 30. XX w.[473,s.5]

Horeszkowice. (23°48'E i 50°8'N) W 2000 r. mieszkało tam 176 osób, w tym 34
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 14 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 13
wdów, 3 wdowców i 1 stara panna. Było 61 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 36 telefonów stacjonarnych, 24 samochody osobowe, 21
ciągników, 1 samochód ciężarowy, 1 antenę satelitarną i 20 domów drewnianych, w
tym 2 opuszczone. We wsi działały: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna, Wiejski Dom Kultury (instruktor Andrzej Ostrowski) oraz filia biblioteki
gminnej. Była tu baza Spółdzielni Usług Rolniczych. Z tej wsi pochodził radny gminy
Stanisław Ostrowski. Sołtysem był Ryszard Prus. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]
Z dziejów
W 1879 r. (...) fol.Horeszkowice gr. or. i ogr. mr. 578, łąk mr. 344, pastw. mr. 57,
lasu mr. 1547, nieuż. mr.23; bud.z drzewa 3.[482,t.4]
(Kłopot Horeszkowice) - wymienione po raz pierwszy w 1921 r. Od 1952 r. jako
Horeszkowice.[344,s.168]
- W 1926 r. dzierżawcą Horeszkowic (311 ha) był Jan Burkar.por[426,s.1088]
- W okresie II wojny światowej mieszkańcy utracili między innymi 42 konie, 24
woły, 90 świń, 4 prosięta, 54 krowy, 34 cielęta. W lipcu 1945 r. we wsi hodowano
między innymi: 34 konie, 34 sztuki bydła rogatego, 14 świń, 136 sztuk drobiu. W
latach 1946-47 we wsi mieszkało 248 osób, w tym 241 rolników, 2 rzemieślników, 4
robotników i 1 osoba wykonująca inny zawód.[134]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Raciborowicach.[15]
- W 1961 r. występująjako Horeszkowice kolonia. Należały wówczas do GRN w
Raciborowicach.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
Dom nr 32, własność W. Kowalczuk, drewniany, z lat 30. XX w.[.473 s.5]

Maziarnia Strzelecka. (23°51 'E i 50°57'N) W 2000 r. mieszkały tam 123 osoby.
Właściciele gospodarstw rolnych posiadali między innymi: 21 telefonów
stacjonarnych, 30 samochodów osobowych i 2 anteny satelitarne. Miejscowość
należała do sołectwa Horeszkowice. W pobliżu znajdował się Strzelecki park
Krajobrazowy, rezerwat przyrody „Liski", o powierzchni 93,37 ha, gdzie częściowej
ochronie podlegał drzewostan dębowy oraz dębowo - sosnowy naturalnego
pochodzenia. Był tam pałac myśliwski Zamoyskich z II połowy XIX w oraz park, a
także pomnik Żołnierza Armii Krajowej, zbudowany z inicjatywy Jana Łabędzkiego,
wieloletniego nauczyciela szkół chełmskich. W miejscowości znajdowała się siedziba
nadleśnictwa, która miała 6 zakładowych budynków mieszkalnych. Wieś należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]
Z dziejów
- Pierwsza wzmianka o miejscowości Strzelce pochodzi z roku 1628, kiedy to
lustratorzy zeznali, że posesorem dzierżawy, do której należy wieś Strzelce jest Rafał
Leszczyński wojewoda bełzki. W 1765 r. dzierżawcą starostwa dubieńskiego, do
którego należały dobra Strzelce, był generał artylerii litewskiej Eustachy Potocki.
Kolejnym dzierżawcą w 1770 r. był Adam Chołoniewski, kasztelan buski, a w 1771 r.
Celestyn Czaplic, podkomorzy łucki. Rząd Królestwa Polskiego w dn. 3 lutego 1834
roku sprzedaje dobra Strzelce Józefowi i Karolinie z Moraczewskich Iżyckim, herbu
Bończa za sumę 501.559 zł.p. 10 groszy. Od Iżyckich nabył je Witold hrabia Poletyło
herbu Trzywdar w dniu 12.VI. 1856 r. za sumę 1 mil 100 tys. zł. 12 sierpnia 1875
roku dobra nabył Józef hrabia Zamoyski za sumę 355 lys. rubli i w 1877r. odsprzedał
Ordynacji Zamojskich za sumę 466 tys.850 rubli.[500,s.1]
Wiedział ordynat Zamojski, co robi, gdy decydował się na budowę pałacu
myśliwskiego. Leśne ostępy i żyjąca w nich zwierzyna gwarantowały sukcesy
podczas polowań. To najprawdopodobniej zdecydowało, iż w 1875 r. Józef hrabia
Zamoyski nabył te dobra i w dwa lata później - za 466 855 rubli - odsprzedał je
Ordynacji Zamojskich. Według pomiarów, dokonanych w latach 1859-1861,
powierzchnia dóbr strzeleckich wynosiła dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem
morgów i sześćdziesiąt dwa pręty, z czego prawie sześć tysięcy sto morgów
zajmowały lasy. W rok po transakcji dokonano spisu majątku. Wówczas w jego skład
wchodziły, między innymi: mieszkanie rządcy z czterema pokojami dla hrabiego,
obórka, stodoła, stajnia i piwnica drewniana kryta gontem, mieszkanie kapiera
czworak drewniany kryty słomą. W tym czasie na stałe mieszkali tam: rządca dóbr i
jego pomocnik, dozorca terpentyniami, stróż przy kancelarii, nadleśny, szlakowy,
gajowy, trzech parobków fabrycznych, czterech parobków zatrudnionych przy
sprzężaju. Budowę pałacu rozpoczęto wiosną 1903 roku, a już jesienią zakończono
prace murarskie.
Dostawcami wyposażenia wnętrz były najlepsze ówczesne polskie firmy. Trafiały tu
żeliwne kolumny, szkło z Warszawy, przybory wodociągowe z Warszawy (firma braci
Lilpop), oryginalne kafle, kamień na schody, terakota z Opoczna, meble z Warszawy.
W 1909 r. pałac należało już remontować. Z tego okresu pochodzi istniejący do dziś
dębowy kominek. W 1915 r. wojska rosyjskie splądrowały pałac. Zniszczono lub
skradziono między innymi: sześć foteli skórzanych, otomanę, dwa małe fotele kryte

skórą, trzy fotele gabinetowe, dziesięć foteli salonowych, dziesięć wyplatanych
krzeseł, szafę dębową, nocną szafę, łóżka, stoły, taborety, a nawet dziesięć
materaców, poduszki, derki służbowe, dwa tuziny ścierek. Przemarsz wojsk
austriacko - węgierskich doprowadził do kolejnych rabunków. Zginęły wówczas: trzy
mosiężne lampy spirytusowe, duży dywan perski, dwie pary klamek mosiężnych z
herbami, kilka klamek mosiężnych zwykłych, duże lustra.
W 1923 r. pałac został wydzierżawiony przez Spółkę Zamojską Przemysłu
Drzewnego, a od 1936 r. przeszedł na własność Skarbu Państwa. Tadeusz Olejarski mieszkaniec Maziami od 1924 r. - wspominał w 1998 r. jak ordynat Zamoyski
przyjeżdżał tu na polowania: - Dziki do 120 kilogramów pan zabierał dla siebie, a
większe oddawał służbie. Były one na miejscu sprawiane i wypychane igliwiem i
transportowane do Zamościa. Nie były to duże polowania. Najwyżej na kilka sań, bo
ordynat przyjeżdżał strzelać tylko zimą. Przypominam sobie, że do nagonki używano
tylko jednego psa. Zabite zwierzęta układane były na klombie przed pałacem, któryś
z myśliwych grał sygnały na trąbce. Była też przemowa, ale o czym, to do dziś nie
wiem.
Po wojnie mieścił się w pałacu ośrodek szkoleniowy Lasów Państwowych. Odbywały
się tam wszelkiego rodzaju kursy, a latem organizowano kolonie dla dzieci. Od 10 lat
obiekt nie jest wykorzystany. Jedynie okazjonalnie odbywają się tam weselne
przyjęcia. Jedno wesele okoliczni chłopi pamiętają doskonale. Swą córkę wydawał za
mąż I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Chełmie. Dziś pałac podlega
Nadleśnictwu Strzelce. Jego utrzymanie pochłania 10% jego budżetu. Czasem
trafiajądo Maziami wycieczki, rajdy, obozy. W 1998 r. w pałacu mieszkała rodzina
robotnika leśnego, a nadleśniczym od siedmiu lat był Tomasz Stelmach.[452]
- Maziarnia, 2.) M., os., pow. hrubieszowskim, gm. Horodło.[482,t.6,s.187]
- Na posiedzeniu sesji GRN w Raciborowicach 24 maja 1961 r., wystąpiono z
wnioskiem do Gminnej Spółdzielni w Białopolu o otwarcie kiosku spożywczego w
Maziarni.[199]
- W 1961 r. występuje jako Maziarnia Strzelecka osada leśna. Należała wówczas do
GRN w Raciborowicach.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Gajówka, obecnie nie używana, własność Nadleśnictwa Strzelce, Leśnictwo
Stefankowice, drewniana (oszalowana) z około 1930 r.; Zespół Pałacowy
Zamoyskich, który składa się z: pałacu myśliwskiego, murowanego, z 1903 r, arch.
J.A. Szymański, przebudowanego w latach 1909- 1911, arch. Jan Heurich mł.,
przebudowanego w latach 50. XX w., remontowanego w latach 70. i 80. XX w., domu
drewnianego oszalowanego z ok. 1930 r., 2 obór, 2 domów drewnianych oraz stodoły
drewnianej z lat 30. XX w.[473, s.6] oraz parku krajobrazowego z 3 alejami z
przełomu XIX i XX w., o powierzchni 10 ha, własność Lasów Państwowych. Wpisany
do rejestru zabytków nr A/123/29/85.[530]

Kurmanów. (23 44 'E i 50°57 'N) W 2000 r. mieszkało tam 157 osób. Było 61
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 24 samochody
osobowe, 29 telefonów stacjonarnych i 28 traktorów. Droga przez wieś była
utwardzona cegłą. Istniał przystanek PKS. Działały: Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Koło Gospodyń Wiejskich. W zabytkowej cerkwi prawosławnej z 11 połowy XVIII
wieku znajdowała się Publiczna Szkoła Podstawowa (dyr. Barbara Czyż), W Radzie
Gminy miejscowość reprezentował Stefan Łysiak. Sołtysem był Bogusław
Wiszniewski. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Buśnie.[506]
Z dziejów
- W 1510 r. znany jako Kormanów. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej
w Hrubieszowie.[76,s.56]
- Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1883 r.[344,s.175]
- Podanie ludowe głosi, że w miejscu, gdzie zbudowano cerkiew w Kurmanowie żył
w grocie jakiś pustelnik przybyły z Ławry Peczersko - Kijowskiej. Nieznane jest imię
tego pustelnika i czas jego pobytu, ale lud od niepamiętnych czasów czci miejsce
jego życia i corocznie 10 lipca, w dzień pamięci św. Antoniego Peczerskiego zbiera
się w liczbie kilku tysięcy w Kurmanowie celem oddania modlitewnej czci
założycielowi rosyjskiego, prawosławnego monastycyzmu.[200]
- We wsi Kurmanów, należącej do parafii w Buśniu jest czasownia, w której
znajduje się cudowna ikona Antoniego Peczorskiego, która obdarzana jest olbrzymim
kultem. Podanie głosi, że czasownię wybudował św. Antoni, w lesie, a odwiedzały ja
duże ilości pielgrzymów. Miejscowa ludność pokazywała miejsce, na którym
znajdowała się grota św. Antoniego. I rzeczywiście, na miejscu tym i teraz (1886 r.
przyp. aut.) znajduje się zagłębienie. Po Unii czasownia św. Antoniego
przyporządkowana została Kościołowi katolickiemu.por.[2,s.115]
- Kurmanów, wś, pow. hrubieszowski, gm. Białopole. Posiada małą cerkiew
rusińską.[482,t.4,s.921]
- W okresie 1 wojny światowej tereny Raciborowic, Kurmanowa i Białopola zostały
bardzo zniszczone a wsie i miasteczka spalone doszczętnie. W 1915 r. większość
Rusinów wy wędrowała w głąb Rosji, wyprowadzona przez swoich proboszczów. Po
1918 r. po odzyskaniu niepodległości, tereny te zostały zasiedlone przez ludność
napływową, a zniszczony budynek dawnej cerkwi po przebudowie przeznaczono na
szkołę powszechną. Tereny ogrody cerkiewnego i cmentarza przekształcono na
ogród szkolny i boisko szkolne.[410,s.1]
- W 1930 r. w Kurmanowie
ewangelicko-augsburskiego.[133]
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- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na
mocy którego 119,32 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR przeszło w 1945

r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność państwa.[18]
Najważniejsze zabytki kultury
- Dawna cerkiew. Zbudowana w 1790 r. (rzekomo jako kaplica dworska),[379]
rozbudowana w 1831 r. arch. Chrystian Piotr Aigner (?), przebudowana na szkołę w
1925 r., remontowana w 1985 r. Jest przykładem klasycystycznej budowli centralnej
zbudowanej w końcu XVIII w. Wnętrze gruntownie przebudowane, z zewnątrz
zachowała się ramowa dekoracja i schodkowe zwieńczenie nad dawnym wejściem.
Wpisana do rejestru zabytków 10.06.1969 r.[473i 480,s.5] Według informacji
mieszkanki wsi (...) zam. Kurmanów, w podziemiach d. cerkwi (obecnie piwnice
szkoły) znajdowały się groby miejscowego duchowieństwa, a wśród nich grób
ostatniego proboszcza ks. Haponowicza. Groby zdewastowano w czasie 11 wojny
światowej .[287] W 2000 r. dwie trumny ze zwłokami były w dalszym ciągu
zamurowane w jednej ze ścian piwnicy obok kotłowni.[452]
- Epitafium ks. Gaponowicza z II poł. XIX w.[350,s.78]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 9, własność Piotra Kowalskiego, w skład której wchodzą: dom
drewniany z 1930 r. i studnia kołowrotowa, betonowa z 1935 r., ponadto 8 domów
drewnianych i 1 murowany z lat: 1925-1930[473.s.5-6]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz przycerkiewny, być może z XVIII w. Położony wśród skupionej
zabudowy wsi. W 2000 r. dziedziniec szkoły. Powierzchnia 0,3 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodził z pocz. XIX w. lub z XVIII w.[287]
Parki
- Park stanowiący własność miejscowej szkoły podstawowej o powierzchni 1 ha, z
XIX w.[530]

Kicin. (23°46'E i 50°59'N) W 2000 r. w tej wsi mieszało 148 osób. Było 41
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali, między innymi, około 300 ha ziemi,
14 samochodów osobowych, 22 telefony stacjonarne, 4 samochody dostawcze i 20
traktorów. Światło elektryczne doprowadzono w 1962 r. Do wsi prowadziła droga
utwardzona o nawierzchni asfaltowej (1 km) i cementowej. Przystanek PKS znajdował
się przy szosie Białopole - Dubienka. Miejscowość posiadała świetlicę. Działała
prywatna piekarnia, której właścicielem był Piotrowski Edward. Sołtysem był Wiesław
Tkaczyk. Wieś wchodziła w skład Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]
Z dziejów
Datowany na 1921 r.[344,s.172]
- 8 sierpnia 1931 r. wojewoda lubelski uznał kol. Kicin jako obszar zapowietrzony
pomorem i zarazą świń.[64,s.420]
- W okresie II wojny światowej mieszkańcy utracili między innymi: 4 konie, 3
świnie, 6 prosiąt, 21 krów, 1 cielaka. W lipcu 1945 r. we wsi hodowano między
innymi: 22 konie, 34 sztuki bydła rogatego, 22 świnie, 151 sztuk drobiu. Było 55 uli.
W latach 1946-47 we wsi mieszkało 151 osób, w tym 141 rolników, 9 robotników i 1
osoba wykonująca inny zawód.[134]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Białopolu[15]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 6,25 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[18]
- W 1961 r. występuje jako Kicin kolonia. Należał wówczas do GRN w Białopolu[16]

Strzelce Kolonia. (23°49'E i 50°58'N)W2000r. mieszkało tam 110 osób,w tym 21
dzieci od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 9 wdów, 4
wdowców, 2 stare panny i 1stary kawaler. Były 42 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 27 telefonów stacjonarnych, 21 samochodów
osobowych, 19 ciągników, 3 samochody ciężarowe, 2 kombajny, 3 anteny satelitarne
i 3 domy drewniane, w tym 2 opuszczone. Radnym gminy był Andrzej Burak. Funkcję
sołtysa pełnił Władysław Kaliński. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Białopolu.[506]
Patrz też Strzelce.
Z dziejów
- Kolonia Strzelce wymieniona w rejestrze podatku gruntowego z 1950 r.[135]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Raciborowicach.[15]
- Strzelce Kolonia wzmiankowana po raz pierwszy w 1970 r.[344,s.194]
- W okresie II wojny światowej mieszkańcy utracili między innymi: 11 koni, 13
wołów, 24 świnie, 1 prosiaka, 13 wołów, 34 krowy, 10 cieląt. W lipcu 1945 r. we wsi
hodowano między innymi: 53 konie, 46 sztuk bydła rogatego, 55 świń, 16 owiec, 366
sztuk drobiu. Było 56 uli. W latach 1946-47 we wsi mieszkało 213 osób, w tym 210
rolników i 3 robotników.[134]
- W 1961 r. występuje ze Strzelcami wsią. Należały wówczas do GRN w
Raciborowicach.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- 2 domy (nr 4 i 35) drewniane, pierwszy z 1938 r. a drugi z lat 30. XX w.[473s.8]

Strzelce. (23" 48'E i 50° 58'N) W 2000 r. mieszkały tam 393 osoby, w tym 77
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 23 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 17
wdów, 2 wdowców, 2 stare panny i 9 starych kawalerów. Było 78 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 54 telefony stacjonarne, 25
samochodów osobowych, 30 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 3 kombajny, 1
antenę satelitarną i 6 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Zachował się zespół
dworsko-parkowy z 2 połowy XIX w. Istniały: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Publiczna Szkoła Podstawowa (dyr. Stanisława Ulida).
Działała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Funkcję radnych gminy pełnili: Tadeusz
Ulida i Jan Ostrowski. Sołtysem był Jan Pawłoś.[506]Na miedzy, obok zabudowań
Małgorzaty Olszewskiej stał kamienny krzyż. Być może pochodzi on z Buśna, gdzie
według podania miejscowego znajdował się prawosławny monaster. Po jego
likwidacji (koniec XVI w. lub początek ] XVII w) w miejscu, gdzie się znajdował, mnisi
zostawili kamienny krzyż, który następnie został j przeniesiony do cerkwi w
Strzelcach.[452]Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Busniu.[506]
Z dziejów
- Od 1477 r. jako Strzelcze. Strzelce - Kolonia l970r.[344,s.194]
- Strzelcze wieś. W tej wsi jest kmieci 26. Dawają czynszu doroczniego po gr 17,
spisnego po pół gros(za), owsa po kor. 2 valoris groszy 16, jajec po 15 valorisden. 15,
kurna kapłunienie po 4, każdego kura rachując po pół gros(za), to wszytko uczyni fl.
31/14/12. Tamże nadto dwa kmiecia dawają czynszu doroczniego po tl. 2, spisnego
po pół gros(za), to uczyni fl. 4/1/0. Tamże nadto dwa kmiecia, z których 1 daje
czynszu doroczniego fl. 4 i spisnego groszy 2, drugi daje czynszu doroczniego gr 24 i
spisnego den. 9, to wszytko uczyni florenów 4/26/9. Tamże nadto kmieci 4 dają
czynszu doroczniego po dwu grzywien i spisnego po groszy 2, to wszytko uczyni
fl.l3/2/0./89)Tamże pop kunice w rok daje florenów 0/13/0. Tamże bartnik daje
pospołu z zagrodniki, których jest zagrodników z bartnikiem w liczbie 13, po groszy 6
i spisnego zagrodnicy po pół gros(za), a bartnik groszy 1, to wszytko uczyni fl.
2/25/0. Tamże jeszcze nadto zagrodników jest 3, dawają czynszu dorocz(niego) po fl.
1 i spisnego po gr 1, to uczyni fl. 3/3/0. Tamże nadto nowotny zagrodnik dawa w rok
fl. 0/25/0. Tamże wedle starego zwyczaju miodu dannego wychodzi wiader 6" i
zmieni 4 i spisnego gr 5. Każde wiadro rachując po gr 48 i zmień i za 5 gr, to uczyni
fl. 11 /7/ 0. Tamże z barci pańskich bartnicy nabrali miodu do zamku na ten rok
śledziówkę, którą rachować może wedle drugiego miodu za fl. 12/0/0. Summa
wszytkiego czyni fl. 83/27/3. (...) Folwark Strzelieczki. Wwieziono do gumna: żyta
ozimego kop 1313, jarego kop 12, pszenicy kop 191, owsa kop 659, jęczmienia kop
186, tatarki kop 16, prosa kop 30, grochu nie wiązanego brogów 5.[442,s.90-91 i 94]
- Parafia prawosławna istnieje od 1507 r. (...) Przez całe stulecie (XVI w.) istnieją
parafie (prawosławne) (...) w Strzelcach (...)[366,s.175 i 346]
- Lustratorzy w roku 1628 zeznali, że procesorem dzierżawy (Dubienka przyp.
aut.) byl Rafał Leszczyński wojewoda bełzki. Do dzierżawy należały wsie: Kładniów,
Strzelce, Berezowiec, Dubna alias Stare Sioło. Uehanka, Wydranica, Starzerzyce,
Zabłocie i Poryduby.[499,s.4]

- W 1629 r. w czasie zarazy, cała wieś Strzelce „ofiarowała się do Obrazu
Chełmskiego" (Matki Bożej Chełmskiej).[73,s.30]
- Miejscowość składa się z dwóch wsi, w których mieszka 782 osoby. (...) W
miejscowości znajduje się cerkiew drewniana, pokryta gontem. Zbudowano ja w
1845 r. Przy cerkwi istnieje bractwo, do którego należy 39 braci i 61 sióstr. (...)
Księgozbiór do czytania w cerkiewnej bibliotece liczy 150 woluminów. Szkoła w
miejscowości jedna (ministerialna), uczniów 44.[11,s.393]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta parafii prawosławnej z
1929 r., akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875
(1869) oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat
1876-1894.[341,s.165,190 i 197]
- S., wś, fol. dobra nad rzeką Bug, pow. hrubieszowski, gm. Białopole, par. Strzelce
(r. gr.), odl. 22 w. od Hrubieszowa, posiada cerkiew par. drewnianą, szkołę
początkową. Dobra S. al. Dubienka składały się w 1879 r. z foi: Strzelce,
Horeszkowice, Teremiec, Janostrów i Starosiele, rozl. mr. 10.724: fol. S. gr. or. i ogr.
mr. 629, łąk mr. 461, lasu mr. 1625, nieuż. mr. 82; bud. mur. 2, z drzewa 41. (...)
płodozm. zaprowadzony w folwarkach: las urządzony. W dobrach znajdują się 2
młyny wodne, tartak, krochmalnia, pokłady wapna. W skład dóbr wchodziły
poprzednio: wś S. os. 66, mr. 1107; wś Janostrów, os. 9, mr. 148; wś Starosiele os.
12, mr. 129; wś Bierozowice os. 4, mr. 254; wś Uchańka os. 57, mr. 1181. Dobra te
wchodziły w skład ststwa Dubienka (ob.). Cerkiew i parafię powtórnie erygował w
1676 r. Jan III. Obecna pochodzi z r. 1847.[482,t.II,s.457]
- W 1923 r. w popówce istniała szkoła czteroklasowa szkoła, w której uczył
Węgłowski (Węglarz). Po 1939 r. placówka przestała istnieć. W 1945 r. szkołę
zorganizowano w budynku prywatnym. Uczyła Eugenia Dudek.[481]
- W 1926 r. w Strzelcach mieszkało 568 osób. W tym czasie Wydżga Izabela
posiadała 584 ha ziemi. Działalność usługową prowadzili między innymi: Achler K.
(cieśla), Struś K. (kołodziej), Baryluk S. i Jędruszczak P. (kowale), Biruś J. (murarz)
Achler K. i Cukierman F. (handel artykułami spożywczymi.[426,s.1180]
- Niewielki park o pow. 2 ha z dworkiem użytkowanym przez szkołę podstawową.
Zachowały się tylko fragmenty alej ograniczających ośrodek dworski. Rośnie w nich
ok. 400 drzew należących do 14 gat. Najliczniejsze są: klon pospolity, jesion wyniosły
i robinia akacjowa po ok. 100 szt, lipa drobnolistna 50, kasztanowiec biały, grab
pospolity i świerk pospolity po 20 szt. Do gatunków rzadszych i grubszych należą
sosna wejmutka ok. 0,7 m obw.; jesion wyniosły odmiana zwisająca 1,4; jesion
wyniosły 3,5 i świeżo ścięty dąb szypułkowy o obwodzie 4,1 m. Podszycie parku jest
bujne - do 40% zwarcia, złożone głównie z odrastających drzew: klon pospolity 4 a,
wiąz polny i jesion wyniosły 1 a. Spośród 6gat. krzewów dominują: bez czarny 4 a,
ligustr pospolity i śnieguliczka biała po 1 a.[361,s.165]
- W 1928 r. wymieniane w dokumentach jako Strzelcy.[137]

- W 1930 r. założona została cegielnia polowa, której właścicielem był Karol Aihler.
Roczna produkcja wynosiła 80.000 szt. Cegieł.[65, s. 5]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa
lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi
cerkiew parafialną drewnianą, fundowaną w 1676 r. Obecna z 1847r.[64,s.178]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 3, z 1932 r. zamieszczono listę
kolejności osób, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli dla potrzeb
wojska w czasie pokoju. Wymieniono tam między innymi motocykl LB 3941, którego
właścicielem był Kazimierz Wydżga.[65,s.59]
- W 1937 r. w Strzelcach stan cywilny zmieniły 22 osoby, urodziło się 2 dzieci,
zmarło 8 mieszkańców wsi.[133]
- W 1937 r. folwark Strzelce kupiła rodzina Du Chateau z Hrubieszowa, która
przebywała tam do 1942 r. Po wojnie majątek został przejęty na skarb
państwa.por.[36,s.10-11]
- Przed wojną (II przy. aut) w Strzelcach mieszkali tzw. Morawiacy. Była to ludność
przybyła z Moraw. Mówili po czesku. Bardzo ładnie śpiewali. (...) Przed wojną we wsi
był znachor. Wszyscy nazywali go popem z racji, że nosił długa brodę. Był to
staruszek. Był też Ukrainiec, który „żegnał chmury" (odpędzał chmury i burze).[481]
- Według relacji Wandy Wójtowicz, w 1938 r. została rozebrana cerkiew
prawosławna. Był to obiekt drewniany. Była to nie typowa cerkiew, ale „unijacki"
kościół. Kamienny krzyż wykopano i zakopano potem na miejsce, gdzie znajdowała
się cerkiew. Krzyż ten stał tam od bardzo dawna. Materiał z rozbiórki kupił ktoś z
Nowosiółek koło Hrubieszowa. W cerkwi były obrazy i ikony. W trakcie burzenia
świątyni jeden z obrazów przedstawiający Wniebowzięcie MB zabrała (uratowała)
Maria Dli Chateau. Inne obrazy i ikony zostały zabrane przez mieszkańców. Co sie z
nimi stało, nie wiadomo. (...) Ostatnim proboszczem był ks. Haleta.[481]
- W 1939 r. na polach przy lesie było lotnisko polowe wykorzystywane przez
Wojsko Polskie.[452]
- Stan wyjściowy Brygady Pościgowej na dzień 12 września 1939 r. - lotnisko
Strzelce: IU/2 Dyon Myśliwski. Dowództwo - 2 pilotów + 1 pilot łącznikowy z
samolotem RWD 8,121 Eskadra Myśliwska - 10 pilotów z 5 samolotami P. 1 lc, 122
Eskadra Myśliwska -14 pilotów z 8 samolotami P. 11 c.[342,s.355] (...) „Pod wieczór
odlatujemy ze 112 esk. do Strzelc, gdzie lotnisko stanowiło kotlinkę bardzo zdradliwą
do lądowania". (...) „Dyon III/l wykonał tego dnia prawdopodobnie tylko jeden lot
(przedwieczorne rozpoznanie) i zgodnie z rozkazem pułkownika Pawlikowskiego
przyleciał o zmroku na lotnisko Strzelce pod Hrubieszowem, gdzie stacjonował dyon
III/2. Kolizja lądującego po ciemku myśliwca Łukuciewskiego z dwoma
zaparkowanymi
P.
11
spowodowała
uszkodzenie
trzech
samolotów
dyonu.[342,s.356-357]
- 19 V 1942. Hitlerowcy rozstrzelali 9 osób z 3 rodzin żydowskich. Wśród nich

Jankiela Borucha i Muchula. Zwłoki pochowano w miejscu egzekucji. (...) 9 V 1943.
Funkcjonariusze SS i żandarmerii zamordowali 7 mężczyzn i 7 kobiet, podejrzanych o
udzielanie pomocy partyzantom. (...) V 1943. W parku na terenie miejscowego
dworu, funkcjonariusze gestapo rozstrzelali 9 Żydów, ustalono, że zginęła m.in.
rodzina Mochela. Zwłoki zakopano w miejscu egzekucji. (...) 4-5 VIII 1943. Żołnierze z
plutonu kawalerii stacjonującej w Hrubieszowie zastrzelili na południowym brzegu
lasu 1 osobę narodowości żydowskiej, druga aresztowali. (...) 15 XII 1943. Podczas
patrolu policjanci niemieccy zastrzelili 3 napotkanych mężczyzn. (...) 5 I 1944.
Funkcjonariusze z III oddziału policji konnej przy udziale żołnierzy Wehrmachtu
przeprowadzili w pobliskim lesie akcję, podczas której zastrzelili 7 członków ruchu
oporu a 2 aresztowali.[470,s.102-193]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 530,76 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[18]
- Integralną częścią wsi jest Podlasie.[529]
- W kwietniu 1996
Białopole).[74,s.539]
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Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół dworsko-parkowy. Obejmuje dwór (obecnie szkoła), murowany,
wybudowany w latach 1908 -1911 z zachowanymi elementami kompozycyjnymi w
postaci okrągłego gazonu z zasadzeniami kasztanowca, jesionowych alei o kształcie
podkowy i licznych fragmentów szpalerów drzew i pomnikowych samotników. Park
zachował pierwotny układ przestrzenny i jest jedynym w okolicy przykładem zieleni
komponowanej o pięknych powiązaniach widokowych z otoczeniem. Powierzchnia
parku 2,6 ha, datowany na XIX w. Wpisany do rejestru zabytków 5.03.1985 r. nr
/121/27/85.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 15 domów drewnianych z lal 1925 - 1939, kuźnia obok domu nr 9, własność
Aleksandra Słońca, drewniana, z 1939 r.[473,s.7-8] Krzyż drewniany z 1906 r., krzyż
drewniany z 1945 r.[530]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. II poł. XIX w.[530] Powierzchnia 0,62 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodził z 1892 r.[282] W parku w Strzelcach pochowanych jest
9 Żydów zastrzelonych przez Niemców.[481]

Raciborowice - Kolonia. (23°46 'E i 50°56 'N) W 2000 r. mieszkało tam 256
osób, w tym 49 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 9
studentów, 19 wdów, 4 wdowców i 11 starych kawalerów. Było 116 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 49 telefonów stacjonarnych, 42
samochody osobowe, 52 traktory, 7 kombajnów zbożowych, 12 anten satelitarnych i
10 domów drewnianych. Przez wieś prowadziła cementowa droga. N aj bliższy
przystanek PKS znajdował się w Raciborowicach. Szosa Chełm-Hrubieszów dzieliła
wieś na dwie części. Miejscowa nazwa jednej z nich brzmiała Karolicha[452] Działały:
Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, szkoła filialna (dyr. Barbara
Tomicka) oraz Zespół Ludowy „Borowianki", którego kierownikiem był Zbigniew
Kasperkiewicz. Grupę ludową tworzyły: Anna Pietraszek, Petronela Szadowska,
Krystyna Tor, Maria Jelinek, Anna Pilipczuk, Anna Repeć, Franciszka Klimkiewicz i
Romualda Zalewska. W pobliżu tej miejscowości znajdował się kurhan pojedynczy.
Funkcję sołtysa pełnił Bogdan Gałczyński. Był on jednocześnie radnym gminy. Wieś
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]

Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Raciborowicach.[15]
- Nazwa Raciborowice - Kolonia od 1970 r.[344,s.189]
- W okresie II wojny światowej mieszkańcy utracili między innymi 30 koni, 10
wołów, 49 świń, 3 prosięta, 48 krów, 18 cieląt i 16 owce. W lipcu 1945 r. we wsi
hodowano między innymi: 72 konie, 113 sztuk bydła rogatego, 55 świń, 60 owiec, 1
koza, 48 sztuk drobiu. Były 42 ule. W latach 1946-47 we wsi mieszkało 400 osób, w
tym 390 rolników, 1 rzemieślnik i 9 robotników .[134]
- W okresie od 01.09.1939 do 20.02.1945 we wsi opustoszało 5 gospodarstw.[138]
- W 1961 r. występują wspólnie z Raciborowicami wsią. Należały wówczas do GRN
w Raciborowicach.[16]

Raciborowice. (23°45 'E i 50°57'N) W 2000 r. mieszkało tam 350 osób, w tym 54
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 21 uczniów szkół średnich, 6 studentów, 28
wdów, 2 wdowców i 14 starych kawalerów. Było 101 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 57 telefonów stacjonarnych, 48 samochodów
osobowych, 47 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 3 kombajny, 5 anten
satelitarnych, 21 domów drewnianych, w tym, 4 opuszczone. Z zabytków zachowały
się: zespół dworsko - parkowy z II połowy XIX wieku oraz kapliczka przydrożna z II
połowy XIX wieku. Działały: szkoła filialna, Koło Gospodyń Wiejskich, filia biblioteki
gminnej. We wsi mieszkał radny gminy Waldemar Wolnicki. Sołtysem był Bogdan
Papuda. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Buśniu.[506]
Z dziejów
- Wzmiankowane w 1399 r. Należały wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Hrubieszowie.[74,s.50]
- Od 1443 r. jako Racziborowicze. Raciborowice-Kolonia od 1970r.[l90,s.189]
- W 1510 r. (...) tylko
Raciborowicach.[366,s.166]
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- R., wś i fol., pow. hrubieszowski, gm. Białopole, par. Moniatycze (wschód,
obrządku Buśno), odl. 20 w. od Hrubieszowa, posiada cerkiew fil. par. Buśno, szkołę
począt. ogólną. W 1870 r. istniały na obszarze folw.: młyn wodny, dystylarnia, piec
wapienny, cegielnia. Znajdują się tu pokłady marglu i torfu. W 1827 r. było 18dm.,
158 mk. W pobliżu R. wypadnie prawdopodobnie st. dr. żel. projektowanej od
Chełma, do połączenia z linia galicyjską: Lwów - Bełżec. W 1870 r. fol. R. rozl. na mr.
2186: gr. or. i ogr. mr. 506, łąk mr. 338, pastwisk mr. 58, lasu mr. 903, zarośli mr.
207, nieużytków i wody mr. 74; bud. mur. 5, z drzewa 35; las urządzony. W skład
dóbr wchodziły poprzednio: wś R. os. 37, z gr. mr. 255; wś Zaporze os. 15 z gr. mr.
180; wś Kormanowo os. 18, z gr. mr. 229.[482,t.9,s.360]
- W skład (...) dóbr należących w połowie XVII] w. do rodziny Wyzgów, wchodziły
takie wsie: Kormanów i Zamże. W 1805 r. całość tychże, oszacowanych na 150.000
złp odziedziczył po ojcu Pawle Wydze syn Wincenty.[496,s.2]
- W 1900 r. w wykazie dróg bitych, do kategorii traktów głównych czyli t.z.w
państwowych (dawniej królewskich) zaliczono szosę Uściługską (od Lublina przez
Chełm do Raciborowic). W 1872 r. długość drogi bitej wynosiła ok. 89 wiorst. W skład
traktu
wchodziła
także
droga
gruntowa.
Jej
długość
wynosiła
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wiorsty.por.[525,s.430]
- W 1920 r. powstała cegielnia polowa której właścicielką była Modesta
Wydżdżyna. Rocznie produkowano tam 100.000 szt. cegieł.[65,s.5]
- W 1926 r. w Raciborowicach prowadzity działalność między innymi: Spółdzielnia
Spożywców „Dźwignia", młyn motorowy (wł. Antoni Stepaniuk), kołodzieje Barański
A., Mazur J. i Trusz J., tkacze Dmański S., Kowalczuk T. i Zwoliński S. Właścicielem

313 ha ziemi był Józef Wydżga. por.[426,s.1088]
- Obiekt o pow. 5 ha. Na głównej osi widokowej wybudowano dla PGR chlewnie, a
także obory i wybiegi letnie dla świń. Park ma częściowo zachowany układ
kompozycyjny o charakterze zabytkowym. Tworzą go aleje świerkowe oraz
fragmenty alej grabowych, ograniczających centralną część parku. Pozostało w nim
ok. 400 drzew głównie we fragmentach alej i szpalerów należących do 21 gal. Panują
grab pospolity (w oryginale we wszystkich parkach podworskich nazwy drzew i
krzewów w języku łacińskim, tłumaczenie Artur Wagner )- 150 szt., klon pospolity i
brzoza brodawkowa po 30, jesion wyniosły i lipa drobnolistnapo 50, wiąz górski 20 i
robinia akacjowa 10 szt. Do drzew rzadszych należą sosna wejmutka 1,8 m; jesion
wyniosły odmiana zwisająca 2 szt. do 1,5 m; świerk kłujący 2,1; buk pospolity 1,7 m
obw. Większe rozmiary osiąga topola czarna- 4,7 m obw. Na uwagę zasługuje piękna
aleja grabowa długości ok. 100 m. Podszycie dochodzi do 20% zwarcia. Wchodzą do
niego odrastające drzewa (klon pospolity 3 a, jesion wyniosły, wiąz górski i wiąz
polny po 1 a) i 10 gal. krzewów. Najliczniej rosną: bez czarny, dereń świdłowa, bez
turecki i leszczyna pospolita po ok. 1 a.[361,s.165]
- Znajdujący się krzyż na starej sośnie w Raciborowicach został przybity rzekomo
przez gajowego jako dziękczynienie za ocalenie z rąk złodziei koni. Taka opowieść
przekazał nieżyjący mieszkaniec Raciborowic (Zwoliński). Wydarzenie miało mieć
miejsce w poł. XIX w.[481]
- 23 11 1943. Funkcjonariusze SS i żandarmi rozstrzelali 9 mężczyzn i kobietę.
Osoby te były podejrzewane o udzielanie pomocy partyzantom. (...) 1943. Hitlerowcy
rozstrzelali 3 mężczyzn. (...) 3 II 1944. Policjanci ukraińscy pozostający w służbie
hitlerowskiej rozstrzelali 4 osoby. Zginęli: Kazimierz Brudnowski, Mieczysław
Brudnowski, Franciszek Jagieliński i Marian Litwinczuk.[470,s.80]
- W 1947 r. we wsi istniała 2 letnia szkoła średnia rolnicza.[61,s.38]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 224,77 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[18]
Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół dworsko - parkowy, własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,
powierzchnia: 5 ha, z przełomu XVIII i XIX w.[530]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka drewniana z końca XIX w. (czworoboczna, ołtarzyk barokowo-ludowy z
XIX w. z obrazem Zwiastowania z tego okresu oraz rzeźby ludowe z XIX w.: Matki
Boskiej, Dzieciątka Jezus i św. Jana Nepomucena),[350,s.91] zespół dworski
Kastorych, w skład którego wchodzą: dwór, obecnie mieszkanie, murowany,

pozostałości parku krajobrazowego z aleją, oficyna, obecnie mieszkanie, murowana,
spichlerz (?), obecnie magazyn, murowany, dom, obecnie lecznica, murowany, dom,
dom murowany z II polowy XIX w., rządcówka, obecnie dom nr 90 z ok. 1920 r., 10
domów drewnianych z lat 1927-1935.[473,s.6-7]

Teremiec. (23°49'E i 50°59'N) W 2000 r. mieszkało tam 138 osób. Było 47
gospodarstw rolnych, które posiadały łącznie około 400 ha ziemi, a ich właściciele
mieli między innymi: 22 telefony stacjonarne, 8 samochodów osobowych, 1
samochód ciężarowy i 2 anteny satelitarne. Przez wieś przebiegała szosa o
asfaltowej nawierzchni. Był przystanek PKS. Dziennie kursowały 4 autobusy. Działały:
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Był rezerwat przyrody
„Siedliszcze". Funkcje sołtysa pełnił Wiesław Kubiński. W Teremcu miał swój
początek strumień Sonia – prawy dopływ Wełnianki (dł. 4 km). Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]
Z dziejów
- Pierwsze informacje o Teremcu pochodzą z akt hipoteki w Hrubieszowie z roku
1834, kiedy to Józef i Karolina z Moraczewskich Iżyccy herbu Bończa odkupili dobra
Strzelce od rządu Królestwa Polskiego. W dobrach tych znajdowały się wówczas
folwarki: Strzelce, Horeszkowice, Teremiec, Janostrów i Starosiele. W roku 1856
właścicielem dóbr strzeleckich został Witold hrabia Poletyło. Od niego w roku 1875
dobra Strzelce kupił Józef hrabia Zamoyski. W ten sposób folwark Teremiec wszedł w
skład Ordynacji Zamojskich klucza strzeleckiego. Obszar gruntów folwarcznych
wynosił wtedy 766 mórg w tym 496 ziemi ornej, a 236 mórg łąk. Był to folwark z
wieloma budynkami, rozległymi ogrodami i dworem położonym w centralnym
miejscu. Plan założenia folwarcznego w Teremcu (pochodzący jeszcze z czasów,
kiedy jego właścicielem był Witold Poletyło) z 1874, świadczy o tym, że Zamoyski
kupił rozbudowany i dobrze prosperujący folwark. (...) Dopiero z 1888 r. pochodzi
rejestr pomiarowy folwarku. (...) W wykazie budowli na folwarku znajdują się: dom
główny spalony (na podmurówce, drewniany), kuźnia, dom czeladni ośmiorak, dom
czeladni czworak, stajnia, spichlerz, szopa, obora, obora czeladnia, studnia,
stelmasznia, drwalnia, pralnia i chlewy, maneż, stodoła, kloaka, lodownia, chlewy
czeladnie i chlewy dworskie. Łącznie było 21 budynków. Folwark był dzierżawiony od
roku 1896 przez Franciszka Wejsberga. W roku 1900 sporządził on dla administracji
klucza strzeleckiego „Wykaz drzew owocowych i dzikich znajdujących się na folwarku
Teremiec. Drzewa owocowe: jabłonie 119, grusze 46, śliwy 50, wiśnie 66, orzech wł.
1, czereśnie 66. Drzewa dzikie: lipy 121, osiki 3, kasztany 42, dęby 1, brzozy 116,
akacje 18, klony 2, wierzby 16, jarzębiny 36, topole zwycz. 6, jesiony 23. (...) W roku
1915 dzierżawca F. Wejsberg wyjechał w nieznane, nie rozliczywszy się z
administracja kluczową. Przez pewien czas folwarkiem opiekowała się komenda
obwodowa w Hrubieszowie. (W 1922 r. przyp. aut.) zaniedbany i częściowo
zniszczony folwark Zamoyscy oddali w dzierżawę Stefanowi Gniatkowskiemu.
Wyremontował on większość budynków.[440,s.1-3]
- Dobra S. al. Dubienka składały się w 1879 r. z fol: (...) Teremiec (...) gr. or. i ogr.
mr. 519, łąk mr. 251, pastwisk mr. 8, lasu mr. 1706, nieuż. mr. 57, bud. mur. 4, z
drzewa 12.[482,t.12,s.304]
- Odnotowany w dokumentach także w r. 1892.[344,s.196]
- W 1926 r. dzierżawcą Teremca (431 ha) był Stefan Gniatkowski. Ponadto 422 ha
posiadał Franciszek Weissberg.por.[426,s.1088]

- W rejestrze urodzonych, zawartych związków małżeńskich i zmarłych z 1928 r. w
tej miejscowości zapisano jednego noworodka.[137]
- W 1949 r. w kosztorysie projektowych robót drogowych do wykonania
świadczeniami w naturze zapisano: Janostrów - Teremiec oczyszczenie rowu
obustronnego na 1 km, wyrównanie nawierzchni, nawiezienie ziemi, dniówek
pieszych 250, furmanek jednokonnych 20, furmanek dwukonnych 10.[132]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 29,45 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[18]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 4 zagrody z lat 1937-1949, 8 domów, w tym jeden nr 6 z 1930 r. (pozostałe
powojenne) oraz spichlerz w zagrodzie nr 52, drewniany z 1946 r.[473,s.8-9]
Parki
- Park folwarczny z aleją dojazdową lipową o długości 200 m, powierzchnia 1,5 ha,
stanowił własność prywatną, datowany na XIX w.[530]

Teresin. (23°42'E i 51°WN) W 2000 r. mieszkało tam 268 osób. Były 94
gospodarstwa rolne. Mieszkańcy posiadali między innymi: 42 telefony stacjonarne,
20 samochodów osobowych, 20 traktorów, 1 samochód ciężarowy, 8 kombajnów
zbożowych, 6 kombajnów buraczanych i 2 anteny satelitarne. Przez wieś przebiegała
droga o utwardzonej nawierzchni. 2 razy dziennie kursowały tak zwane przewozy
szkolne. Działały: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa (dyr. Elżbieta Pąk). Były dwa pomniki przyrody: zbiorowisko
roślin stepowych „Wisienka stepowa" o powierzchni 1,30 ha. Oraz zbiorowisko roślin
stepowych „Kamieniołom" o powierzchni 0,98 ha.[531] Radnym gminy był Henryk
Zdybel. Funkcje sołtysa pełnił Stanisław Bronisz. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]
Z dziejów
Teresin, ch., g,. Białopole: Teresin (1885), (...) gw. tyresin.[344,s.196]
- T., folw.., pow. hrubieszowski, gm. Białopole, odl.26 w. od Hrubieszowa, ma piec
wapienny i cegielnię. W 1885 r. fol. T., oddzielony od dóbr Białopole; rozl. mr. 1281:
gr. or. i ogr. mr. 589, łąk mr. 131, lasu mr.543, nieuż.mr. 18, bud.mur. 1, drewn. 14;
płodozm.5 i 8-pol., las urządzony.[482,t.12,s.306]
- W 1926 r. Zofia Kicińska posiadała w Teresinie 607 ha ziemi.por.[426,s.1088]
- 20 czerwca 1928 r. kol. Teresin przeszła z Parafii rzymskokatolickiej w Klesztowie
do parafii w Busnu.[200]
W
1930
r.
w
Teresinie
urodziło
się
9
dzieci
wyznania
ewangelicko-augsburskiego.[133]
- Według wykazu z 1932 r. w Teresinie kolonii mieszkały 43 osoby, w tym 20
wyznania rzymskokatolickiego, 5 prawosławnych, 18 ewangelików augsburskich i 8
baptystów. 38 osób mówiło na co dzień po polsku, a 5 po ukraińsku.[197]
- W 1935 r. w kol. Teresin 19 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 176
mórg i 91 prętów ziemi. Musieli odpracować 91 dniówek szarwarkowych.[196]
- 13 VII 1943. Policjanci hitlerowscy zastrzelili mężczyznę, podejrzanego o udział w
partyzantce. (...) 13 VII 1943. Hitlerowcy zamordowali mężczyznę. Zginął Tadeusz
Świerczyński (...) 16 XII 1943. Policjanci ukraińscy, pozostający w służbie
hitlerowskiej zastrzelili Polaka.[470,s.105]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 46,37 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszło w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[18]
- 6 października 1995 r. oddano do użytku nowe jednopiętrowe skrzydło szkoły
podstawowej. Placówka otrzymała też olejowe centralne ogrzewanie, bieżącą wodę
oraz sanitariaty. W uroczystościach wziął między innymi udział ks. biskup Jan Śrutwa
- ordynariusz zamojsko - lubaczowski.[452]

Zabudnowo. (23°46'E i 51°00'N) W 2000 r. mieszkało tam 49 osób, 6 dzieci w
wieku od 0 do 15 roku życia, 1 student seminarium duchownego w Lublinie i 2
wdowy. Było 12 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 7
telefonów stacjonarnych, 8 samochodów osobowych i 6 ciągników. Przez wieś
przebiegała droga żużlowo - żwirowo - płytowa. Kursował autobus PKS. Radnym
gminy był Henryk Augustynek. Funkcje sołtysa pełnił Jan Augustynek. Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Białopolu.[506]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1887 r.[500,s.264]
- Odnotowany także w 1921 r. Gwarowo zabudnovu, zabudnuf.[344,s.203]
- Skorowidz ludności stałej gminy Białopole podaje, że w 1912 r z Zabudnowa w do
Ameryki wyjechało wiele rodzin. Między innymi Boniowie (Boń): Wanda, Karol,
Edward, Emil i Emilia. W 1910 r. do Niemiec na stałe udało się 11 osób. Były też
emigracje do Austrii (Wiedeń) i Rosji - nawet na Sybir.[143]
- 7.12.1938 r. do Zabudnowa z Argentyny przybyli: Edmund Cibarta (Zibarta) wraz
z żoną Emmą i córkami Henriette i Ziną.[136]
- W okresie II wojny światowej mieszkańcy utracili między innymi: 15 koni, 4 woły,
20 świń, 1 prosiaka, 30 krów, 4 cielaki i 5 owiec. W lipcu 1945 r. we wsi hodowano
między innymi: 21 koni, 14 sztuk bydła rogatego, 6 owiec, 30 sztuk drobiu. W latach
1946-47 we wsi mieszkało 57 osób, w tym 53 rolników i 4 robotników .[134]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Białopolu.[15]
- W 1961 r. występuje jako Zabudnowo kolonia. Należało wówczas do GRN w
Białopolu.[16]
Cmentarze i mogiły
- Mogiła Ukrainki. XX w. (1943). Położona w polu na niedużym wzniesieniu przy
drodze do Zabudnowa, około 350 m od szosy Białopole - Dubienka.[530]

GMINA CHEŁM
Gmina położona jest w południowo - zachodniej części powiatu, na obrzeżu
Pagórów Chełmskich, dlatego ma charakter wyżynny. Charakteryzuje się niezwykłym
bogactwem przyrodniczym. Występuje tutaj wielu rzadkich i zagrożonych
wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, co sprawia, że gmina należy do
najciekawszych w powiecie chełmskim. Bezpośrednie sąsiedztwo miasta Chełma ma
istotny wpływ na przeobrażenie środowiska przyrodniczego. Mimo to gmina
zachowuje ogromny potencjał ekologiczny. Świadczy o tym wielka różnorodność oraz
liczba obiektów objętych lub zasługujących objęcie ochroną prawną. Stosunkowo
duża, jak na warunki gminy podmiejskiej, jest również powierzchnia lasów (ok. 19%).
Są to głównie lasy mieszane i liściaste, niezwykle bogate w chronione gatunki roślin
(m.in. lilia złotogłów, groszek wschodniokarpacki, wawrzynek, wilcze łyko, barwinek
pospolity, storczyki). Szczególnie interesujący pod tym względem jest kompleks
leśny koło Zawadówki.
W północnej części gminy, w pobliżu Stańkowa, znajduje się zbiornik retencyjny o
powierzchni ok.43 ha. Jest to ostoja wielu chronionych gatunków ptaków, zwłaszcza
mew, rybitw, dzikich kaczek. W szuwarach porastających brzegowe partie zbiornika
znalazł schronienie niezwykle rzadki i zagrożony wyginięciem ptak bąk. Największą
osobliwością faunistycznątej okolicy jest niewątpliwie wymierający w skali kraju żółw
błotny. Oba gatunki są wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Groble
otaczające zbiorniki są doskonałym miejscem do obserwacji tych zwierząt, gdyż
wygrzewają się na słońcu w letnie dni. Na terenie gminy znajdują się również miejsca
lęgowe żółwi, lecz jest ich bardzo niewiele i niestety, nie zapewniają przetrwania
tego gatunku. W odległości kilku kilometrów na wschód od w okolicy Nowin,
Srebrzyszcza i Brzeźna znaj dują się unikalne w skali Europy, torfowiska węglanowe
objęte ochroną rezerwatową (rezerwaty Bagno Srebrzyskie i Brzeźno). Lasy
występujące w sąsiedztwie torfowisk są ostoją takich rzadkości ornitologicznych jak:
orlik krzykliwy i bocian czarny, obydwa gatunki wpisane do PCKZ. Torfowiska zostały
zaliczone do obszarów szczególnie ważnych dla ochrony ptaków wodno błotnych w
Europie. W północnej i wschodniej części gminy, charakteryzującej się najwyższymi
walorami przyrodniczymi utworzono Chełmski Park Krajobrazowy.
Na terenie gminy występują również pojedyncze, cenne obiekty chronione jako
pomniki przyrody. Elementem krajobrazu kulturowego są licznie występujące na
terenie gminy parki podworskie. Bez wątpienia urozmaicają i wzbogacają one
rolniczą przestrzeń gminy. Stanowią również ostoję dla wielu gatunków zwierząt a
zwłaszcza ptaków. Spośród dziewięciu parków podworskich najcenniejszym i najlepiej
zachowanym nadano status parków zabytkowych. Są to parki: podworski z końca XIX
w. w Stawie, podworski z XVI w. w Nowosiółkach oraz park w Srebrzyszczu z drugiej
połowy XVII w.
W 2000 r. rozpoczęta została największa inwestycja gminna - budowa wodociągów
w Depułtyczach Starych, Rożdżałowie, Krzywicach, Żółtańcach,, Uhrze, Zagrodzie, i
Depułtyczach Nowych. Nowa sieć i przyłącza będzie mieć 35 km długości, a z wody
skorzysta 350 odbiorców.

Antonin. (23°35'E i 51°09'N) W 2000 r. mieszkały tam 64 osoby, w tym 14 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia. 4 uczniów uczęszczało do szkół średnich. Było 14
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 5 samochodów
osobowych, 7 traktorów i 10 telefonów stacjonarnych. 6 gospodarzy mieszkało w
domach drewnianych, a 2 budowało nowe domy. Ostatnie wesele odbyło się w 1997
r. W 1999 r. przyszło na świat ostatnie dziecko. W tym samym czasie odbył się
ostatni pogrzeb. Był folwark, na bazie którego utworzono Stację Rolniczo Doświadczalną. (Zachował się budynek administracji, na frontonie którego
umieszczono wykuty nad wejściem napis: „Stacja Rolniczo-Doświadczalna"). W 2000
r. teren wraz z obiektem znajdował się w granicach miasta Chełma. We wsi był
przejazd
kolejowy
niestrzeżony.[507]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ducha w Chełmie.[329,s.113]
Z dziejów
- Po bitwie pod Chełmem w r. 1794 (odbyła się ona miedzy górą kredową pod
Antoninem, a wzgórzem, gdzie zbudowano stadion miejski), gdy generał Zajączek
cofał się , biskup Ważyński zmuszony był również uchodzić. Powstanie
Kościuszkowskie upadło, a potem przyszedł ostatni rozbiór Polski.[343,s.27]
- 11 listopada 1823 r. w wyniku bezgotówkowego kontraktu kupna i sprzedaży
dobra wsi Serebryszcze z przyległościami Gdola, Gotówka i folwarkiem Antonin
przechodzą w posiadanie Justyny z Grabowskich Sokołowskiej, wdowy po Ignacym
Sokołowskim, stolniku brzesko - kujawskim, teściowej Antoniego Grothusa.[365,s.37]
- 1860 r. Kajetan Smorczewski w miejscu poprzedniego folwarku Antonin zakłada
nowy zwany Podgórze.(...) Około 1861 r. przeprowadzone zostaje hipoteczne
rozdzielenie dóbr na trzy części: dobra Serebryskie, Antonin i Koza
Gotówka.[365,s.39]
- Dobra S. (Serebryszcze) składały się w 1866 r. z folw. S. i Antonin, rozl. mr. 5522,
gr. i ogr. mr. 810, łąk mr. 722, lasu mr. 692, past. i zarośli mr. 1507, nieuż. mr.
1971.[482,t.10,s.339]
Antonin, 1) A., wś, gm. Krzywiczki, pow. chełmski. Istniała tu cukrownia,
zatrudniająca 110 rob. i produkująca za 21,00 rs. rocznie.[482,t.I,s.42]
- Kolonia niemiecka założona w 1878 r. Powstała na dobrach Dorohusk, których
właścicielem był lir. Teodor Suchodolski.[500,s.261]
- W 1935 r. w kol. Antonin 13 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 49
morgi 100 prętów ziemi. Musieli odpracować 22 " dniówek szarwarkowychi.[196]
- Zachowało się pismo Gminy Krzywiczki z 27 czerwca 1946 r. w sprawie przyjęcia
Mariana Watrakiewicza mieszkańca kol. Antonin do Państwowego Gimnazjum
Rolniczego w Pszczynie.[144]
- W 1950 r. W Antoninie było 61 płatników podatku gruntowego. Dodatkowo do

miejscowości przypisano Nadleśnictwo Pobołowice, które miało 2800 ha lasów.[145]
- W 1952 r. wymieniony z nazwy w dokumentach gminy Krzywiczki. W 1953 r. we
wsi mieszkały 83 osoby. Do miejscowości należały 473 ha ziemi. Było państwowe
gospodarstwo rolne, które użytkowało 114-115 ha.[l46]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 7,50 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszło w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]

Depułtycze Królewskie. (23°27'E i 51°04’N) W 2000 r. mieszkało tam 177 osób,
w tym 73 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 11 uczniów szkół średnich, 6
studentów, 18 wdów, 4 wdowców, 4 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 50
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali, między innymi, 37 telefonów
stacjonarnych, 48 samochodów osobowych, 50 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 2
kombajny, 4 anteny satelitarne i 47 domów drewnianych, w tym 12
opuszczone.[507] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Starych
Depułtyczach.[329,s.124]
Z dziejów
- Depułtycze Stare (Ruskie, Uchańskie) datowane na 1428 r. Należały wówczas do
Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie. Depułtycze Królewskie (Litewskie) datowane
na 1438 r.[74,s.57]
- W 1432 r. znane jako Depolticze, w 1460 występują jako Dwyepolitcze, w 1504 Dypolthicze.[344,s.163-164]
- Od roku 1508 są wzmianki o istnieniu tutaj cerkwi prawosławnej p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie św. Mikołaja.[366,s.5]
- Parafia prawosławna istnieje od 1510 r. Z parafii (prawosławnych) wiejskich tego
(chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w: (...)
Depułtyczach. W 1680 r. właściciele Depułtycz, bracia Paweł, Daniło, Wąsko, i Iwan,
przysięgali np., że: „grunta Popowszczyzna y Mogiła Popowska (...) do funduszu
cerkwi Depultyckiej Podniesienia s Krzyża należące, iako mamy z dziadów y rodziców
naszych
wiadomości
od
kilku
set
lat
y
iako
sami
pamiętamy".[366,s.148-149,165,227]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Dipulticze wieś. W której tylko dworzyszcz osiadłych 2, z których dani żadnej nie
dają, tylko posługa s nich (f 27 v) idzie. Na trzecim dworzyszczu siedzi ruski pop
wolnie wedle przywileju swego od dzisiejszego KJM jemu danego i przed pany
rewizormi ukazanego, którego contenta vide in alio libro f.820.[442,s.29]
Depułtycze 1.) królewskie, wś w pow. chełmskim, gm. Krzywiczki, par. Chełm.
Posiada szkołę, cerkiew par. dla Rusinów. R. 1827 było tu 28 dm. i 115 mk. 2.) D.
niskie, wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. Chełm. R. 1827 było tu 19 dm. i 128
mk. Depułtycze, r. 1564 Dipultice, pow. chełmski, wś królewska w ziemi chełmskiej;
miała w r. 1564 kościół par. łaciński i cerkiew, 2 łany, 2 zagr. Miał też tu dział swój
Mikołaj Siennicki, płacący od 9 " łan., 8 zagr. i Skoruta 1 łan.[482,t.I,s.958]
- Dzierżawa JMP pana Gottarda Butlera, podkomorzego koronnego. Na którą prawa
dla niebytności JM nie pokazano, w której są wsie te: Rostoka, Mołodutyn,
Dypułtycze, nigdy jeszcze nie lustrowane.[441,s.217]
- Wieś Dypułtycze. W tej wsi było osiadłych pułanków 113/4, teraz osiadłych

pułłanków 5, z których każdy pługiem swym robi w tydzień 4 dni lecie, a zimie, do
czego którego obrócą, także 4 dni w tydzień; a kto zaś tylko czwierć zasiewać będzie,
tedy po 2 dni pługiem swym lecie, a zimie także po 2 dni robić powinien. Czynszu z
pułłanku powinni dawać per 0/12 .... 2/0. Owsa z pułłanku po korcu, przychodzi owsa
kor. 5 per fl. 1/6.... 6/0. Kapłonów z pułłanku po 2, przychodzi kapłonów 10 per 0/6 ...
2/0. Gęsi z pułanku po 2, przychodzi gęsi 10 per 0/8...2/20. Jajec z pułłanku 12,
przychodzi jajec kop 1 per 0/0... 0/10. Przędzie powinni uprząść łokci 12, a kto
czwierć zasiewać będzie, tedy połowę, jako czynszu, tak owsa, kapłonów, jajec i
przędze dać powinien. Zagrodników jest 2, ci 3 dni lecie w tydzień pieszo odprawiać
powinni, a zimie 2 dni. Czynszu per 0/6, kapłonów po 1, jajec po sześci ... 0/26.
ff.72v) Komorników jest 4, ci dzień w tydzień o pańskim chlebie robić powinni.
Summa prowentu z tej wsi facil fl. 13/26. Urodzaj w Dypultyczach (...) (w kopach):
żyta 46, żyta jarego 8, pszenicy ozimej 139, jęczmienia 55, owsa 82, hreczki 8,
grochu 11, (v. 73)siana stert 2. (...) Skopszczyny było żyta kop 29/30, z czego kor. 14
3/4 per fl. 2... 29/15. Pszenice kop 40, z czego kor. 20 per fl. 3 ... 60/0. Owsa kop 10,
z czego kor. per 11 1/6... 6/0. Jęczmienia, hreczki, grochu kop 4, z czego kor. 2 per fl.
2 ... 4/0. Summa prowentu z folwarku facit fl. 395/6. Arenda karczmy w tych 3 wsiach
i spaśnego na rok facit fl. 100. Summa summarum z tych 4 wsi Rostoki, Lipinek,
Mołodutyna, Dypultycz i 3 folwarków facit 1082/26. Stąd wytrąciwszy na 3 (f. 73
v)urzędników per fl. 16, fl. 48/26. Restat summy, od której kwarta ma być płacona, fl.
1034 [441.s.219-220]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta: parafii greckokatolickiej
z lat 1797- 1825, Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Greckokatolickiego z lat
1811-1874 (-1854) oraz 1875 oraz Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania
Prawosławnego z lat 1877-1896 (-1877-).[341,s.163,184 i 194]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi
Depułtycze ks. J. Popiel.[5,s.237]
- Skromny obiekt dworski o pow. 1 ha. Znajduje, się w nim dworek murowany z
białej opoki kredowej użytkowany przez szkołę, Wybudowano też nowy budynek
szkolny. Układy przestrzenny i kompozycyjny parku wskazują na jego krajobrazowy
charakter. Jedynym starszym elementem jest fragment alei kasztanowcowej. Przez
park przepływa strumień tworzący staw. Park zawiera ok. 160 drzew należących do
20 gat. Największy udział mają: jesion wyniosły 30 szt., świerk pospolity 28,
kasztanowiec biały 25, robinia akacjowa i sosna pospolitapo 20 szt., brzoza
brodawkowa i topola biała po 10, klon jesionolistny 18 szt. Do rzadszych lub
grubszych drzew należą: świerk kłujący 0,8 m obw.; dąb szypułkowy 3,5 m obw.
Zarośla zajmują ok. 20% pow. parku. Są to .głównie odrastające drzewa: wierzba
krucha 3 a, S. alba 2 a, klon jesionolistny i jesion wyniosły po 1 a. Krzewy
reprezentowane są przez 8 gat. Największy udział mają dereń świdłowa, śliwa ałycza,
bez czarny i bez turecki po 5 a, szakłak pospolity 1 a.[362,s.170]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Depułtycze Król.[332]
- W 1916 r. należały do gminy Krzywiczki. Mieszkało tam wówczas 107 osób, w

tym 4 Żydów.[73,s.202](...) W gminie Krzywiczki w 1916 r. było 4542 katolików, 598
prawosławnych, 102 ewangelików i 615 Żydów.[73,s.190]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 3, z 1932 r. zamieszczono listę
kolejności osób, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli dla potrzeb
wojska w czasie pokoju. Wymieniono tam między innymi samochód osobowy LB
74198, którego właścicielem był Franc-Józef Weinhold z majątku Depułtycze
Ruskich.[65,s.59]
- W 1933 r. w szkole pracowała Anna Hamerska, a od 1937 r. uczyła Maria
Orzechowska (od 1.03.1945 r. Parypse).por.[467]
- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941 r.
płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figuruje Orzechowska Maria z Depułtycz
Królewskich.[200]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]
- Od roku 1949 (...) administratorem parafii został ks. Henryk Pawłowski. „W tym
czasie do pomocy na niedziele i święta dojeżdżał ks. Bolesław Pylak (wówczas
jeszcze student, późniejszy biskup). Ks. Pylak - młody, gorliwy i przedsiębiorczy,
zyskał sobie sympatię parafian. (...) W ciągu roku grodzi cmentarz grzebalny
druciana siatką na żelaznych słupkach.[372,s.9]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 308,90 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi
przysługującymi im prawami na własność państwa.[19]
- (1956 r.) Spółdzielnia produkcyjna w Depułtyczach Królewskich nie najlepiej się
gospodaruje. (...) Na polach spółdzielni pozostawiono od jesieni lub nawet od wiosny
zeszłego roku pobielacz, grabiarkę, koparkę do kartofli, brony itd. Przez całą zimę
stał na polu motor z wodą w chłodnicy i młocarnia.[84]
- (1960 r.) Stanisław Skibiński w artykule „Ludzie i zabytki" wymienia znawców i
społecznych opiekunów zabytków. Są to między innymi: Jan Panasiuk z kolonii
Depułtycze Królewskie.[29]
- Jan Panasiuk w 1965 r. informował: Było to, kiedy ojciec miał jeszcze 14 lat.
Żniwiarze zbierający koło dużego kurhanu pszenicę zaczęli znajdować złote monety.
Ekonom Jentysa odpędziwszy ich od tego miejsca kazał oddać znalezione pieniądze,
które miały pochodzić z żelaznego kotła z uchami. Monety te posiadali: Jakubicha —
2-3 szt., Nakoniaczka — 2 szt., Prystupicha 5 - szt., Wasyl — I szt.[87]
- 1 września 1966 r. oddano do użytku nowy gmach szkoły.[63,s.30]

Najstarsze obiekty budownictwa

- Szkoła, murowana, ok. 1930r., zagroda nr 23: dom i stodoła drewniane, przed
1939 r.,wł. Józefa Prościńskiego, 25 domów drewnianych wybudowanych w latach
1920- 1947.[473,s.56-57]

Depułtycze Królewskie - Kolonia. (23°26'E i 51°03'N) W 2000 r. mieszkało tam
335 osób, w tym 97 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Było 68 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 57 telefonów stacjonarnych.
Integralną częścią miejscowości jest Zofiówka.[529] W tej wsi mieszkały poetki
ludowe, Adela Mazur i Teresa Szczepaniak.[530] We wsi znajdowały się
kurhany z wczesnego średniowiecza (V1-X1 w.) oraz zbiorowa mogiła z okresu 11
wojny światowej.[507] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Depułtyczachi.[329,s.124]
Z dziejów
- Nazwa wsi datowana na 1952 r.[344,s.163-164]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Zagrodzie.[15]
- W 1961 r. występują wspólnie z Depułtyczami Królewskimi wsią. Należały
wówczas do GRN w Zagrodzie.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 8 domów drewnianych i 1 murowany wybudowane w latach 1917 (nr 22)1940.[426,s.57] Krzyż z kapliczką, drewn., ok. 1940 r.[530]
Cmentarze i mogiły
Mogiła powstańcza na kurhanie, XIX w. (1863). Położona po północnej stronie drogi
Chełm - Siennica. Powierzchnia 0,025 ha.[530]
Zbiorowa mogiła wojenna. XX w. (1939-45).[530]

Horodyszcze. (23° 27 'E i 51° 11 'N) W 2000 r. mieszkały tam 642 osoby, w tym
154 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Było 145 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 141 telefonów stacjonarnych. Istniała szkoła
podstawowa.[507] Integralną częścią miejscowości były Piaski.[529] W wodach
miejscowych glinianek złowiono piranię. Jej autentyczność potwierdzili działacze PZW
[452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Czułczycach.[329,s.124]
Z dziejów
- Grodzisko Horodyszcze „Zamek". (...) Położone jest na obszarze Pagórów
Chełmskich, w północnej części wsi Horodyszcze. Grodzisko zostało całkowicie
zniszczone - przez jego środek przebiega obecnie droga. (...) Na podstawie cech
morfologiczno
tektonicznych
ceramiki
przy
uwzględnieniu
położenia
topograficznego grodziska, a także przybliżonych rozmiarów wydaje się, iż datowanie
grodu na IX -XI wiek będzie najbliższe rzeczywistości. (...) Wykluczyć jednak należy
istnienie grodziska na szczycie ,.Dziewiczej Góry" w Horodyszczu - Kolonii. Istniejące
tam nasypy ziemne są fortyfikacjami najpewniej z czasów II wojny światowej. W
czasie badań terenowych w 1978 r. oczyszczono profil istniejącego wykopu na
szczycie góry i stwierdzono naturalny niezakłócony układ warstw: płytkie zaleganie
piasku z poziomami orsztynów. Nie znaleziono natomiast ani jednego ułamka
ceramiki na okolicznych polach. [340.s.47-48]
- Horodyszcze (Grodzyszcze). Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1448
r.[360,s.124]
- Od 1522 r. -Hrodyscze, a od 1564 – Horodiscze.[344,s.168]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- W okresie 1 Rzeczypospolitej Horodyszcze i pobliski Staw położony nad rzeką
Garką stanowiły jeden majątek lecz w każdej miejscowości funkcjonowały niezależne
dwory i folwarki. W Horodyszczu zamieszkiwała rodzina Horodyskich a w Stawie
Stawskich. Znany jest akt rozdziału dóbr z 1572 r. „(...) Stała się ugoda pomiędzy
urodzonym Janem Horodyskim z jednej strony a żoną nieboszczyka Jana Czerskiego a
teraz żoną szlachetnego Tomasza Stawskiego. (...) Najpierw dwór pana Horodyskiego
ma w sobie morgów dziesięć, (...) dwór pana Stawskiego takiesz niemniejszy ni
większy. [418.s.1]
- Horodyszcze - dwór drewniany z alkierzem. 1737 - dwór. Dwór na planie
prostokąta z alkierzem bocznym, półtoratraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie
sieni izba o 3 oknach, ogrzewana zielonym piecem kaflowym; alkierzem, po drugiej
stronie piekarnia. Dwór kryty słomą. Wybudowany przed rokiem 1737, zapewne w
XVII w. Właścicielem w roku 1732 był Antoni Pokutyński.por.[471,s.170]
- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie

wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno - historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się i dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
(w
dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według tej drugiej - do
Mikołajewskiej cerkwi od 1751 r. do 1772 r. należały wsie: Żółtańce, Pokrówka,
Zawadówka, Strupin, Horodyszcze, Parypsy, Chełm (oczywiście jego część),
przedmieście Chełma. Następnie według ksiąg metrykalnych parafii chełmskiego
soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r. wszystkie one przynależały do soboru ze
wskazaniem nawet domów w każdej wsi parafii, a w szczególności: (...)
Horodyszcze-33.[5,s.454]
- Horodyszcze, wś, pow. chełmski, gm. Staw, par. Czułczyce. Jest tu kopalnia
piaskowca używanego na kamienie młyńskie. W 1827 r. było 29 dm. i 265 mk.;
obecnie liczy gruntów dwór. 972 mr., włość. 798 mr. i 39 osad. Do wsi H. należy
awuls Zielona lub Malowana.[482,t.I,s.142]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta parafii greckokatolickiej
z lal 1700 - 1725 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z 1891
r.[341,s.194]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1907 r. założona została cegielnia hoffmanowska, której właścicielami byli: Ch
Sztejnberg, W. Inlender i J. Brafman. Rocznie produkowała 2.000.000 szt.
cegieł.[65,s.4]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Staw. Mieszkało tam wówczas 139 osób, w tym
11 Żydów. [73,s.203]
- 13 kwietnia 1931 r. zarejestrowane zostało miejscowe kółko rolnicze.[64,s.426]
- W 1936 r. w szkole pracował Henryk Gajewski (aresztowany przez gestapo i
rozstrzelany), a od 1937 r. uczyła Maria Frąckowiak.por.[467]
- W Kolonii Horodyszcze przy szosie znajduje się pagórek, kształtem zbliżony do
stożka jakiegoś wygasłego wulkanu lub olbrzymiego kurhanu. Lud nadał mu przed
wiekami nazwę Góry Dziewiczej. Według żyjących do dziś legend, nazwa ma
pochodzić jeszcze z czasów najazdów tatarskich, kiedy to dzicz tatarska miała
wymordować lub zabrać w jasyr dziewice, które w gaiku na szczycie wzgórza miały
swój klasztor. W 1886 r. w archiwum chełmskim był rękopis pt. „Słówko o mieście
Chełmie", w którym była następująca wiadomość: „Ku karczmie Zielona nazwanej
pokazują ci Górę Dziewiczą, grobowiec tysiącznych panien, Tatarzyna wściekłego
ofiary, pocięte kindżałem". Jest to taka sama legenda, jak opowiadanie nieżyjącego
już starca z Horodyszcza Jana Gałana, któremu jego przodkowie opowiadali o
olbrzymich ludziach, z których jeden mieszkał na Dziewiczej, a drugi na Stawskiej
Górze. Podawali oni sobie jakieś siekiery, które nosili za pasem. Inną popularną

legenda jest opowiadanie tego staruszka o zapadłych wraz z klasztorem dzwonach,
których bicie dawni ludzie słyszeli (...) Przytaczający zapisana w rękopisie legendę
biskup Modest podaje również prawdziwą wiadomość, że w jego czasach (1886 r.) na
Górze Dziewiczej wykopano bardzo dużo kości ludzkich ze śladami „śmierci od
miecza". Gdy w 1928 r. u podnóża Dziewiczej Góry budował sobie dom Jan
Karczmarz, natrafił w miejscu wykopu pod fundament domu na dwa groby
skrzyniowe z obstawa kamienną, w których były popielnice z prochami ludzkimi. Inny
grobowiec znalazł on po przeciwnej (zachodniej) stronie wzgórza. O tych faktach
opowiedział mieszkający tam Zygmunt Skaruch, który był również świadkiem
wykopania tu wiosną 1944 r. pięknej siekiery krzemiennej. W północno - zachodniej
części wierzchołka wzgórza wykopane zostały zniszczone przez rdzę jakby szczątki
zbroi oraz większa ilość monet staropolskich z czasów Zygmunta III, czego był
świadkiem mieszkaniec Chełma Stefan Stebelski.[72,s.13-14]
- XII 1942 hitlerowcy rozstrzelali 3 jeńców radzieckich.[470,s.41]
- W 1946 r. ławnikami Sądu Okręgowego w Lublinie byli Stefan Aponiak i Stanisław
Molenda.[59,s.11]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Antoni Darmochwał.''[175] Istniała szkoła
podstawowa, w której uczyli: Stanisław Drzewiecki (kierownik) oraz Władysława
Szubert.[l74]
- 19 lipca 1947 r. Komisja Przesiedleńczo Osiedleńcza przydzieliła poukraiński
budynek na szkołę po Janie Litwinie we wsi Horodyszcze. (...) Niezależnie od tego
również przydzielono 2 ha ziemi. Ziemia z zasiewami będzie należeć do personelu
nauczycielskiego.[174]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 66 gospodarstw
rolnych, uprawiano 273,73 ha ziemi, hodowano: 70 koni, 22 jałówki, 64 krowy, 86
sztuk trzody chlewnej, 15 owiec, 283 kury, 7 kaczek, 3 indyki i 8 uli z
pszczołami.[175]
- W 1947 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano pożydowską Cegielnię
„Horodyszcze"[61, s.73]
- Orzeczeniem Starosty Powiatowego w Chełmie z 20 września 1949 r. (...) mienie
położone we wsi Horodyszcze, gm. Staw, (...) składające się z gospodarstw rolnych,
zabudowań, inwentarza żywego i martwego oraz ruchomości, pozostałe po osobach
przesiedlonych do ZSRR (łącznie 112 gospodarstw opow. 398,10 ha) przejęte zostało
1 maja 1945 r. na własność państwa.por.[63]
- W latach 1960, 1963 i 1964 Antoni Marczuk ze wsi Jagodne informował: W czasie
ukazu (1864 r. -SS) stary Litwin otrzymał ziemie na „Mogiłkach". Kiedy orał sochą
zaprzężoną w woły, sosznik wszedł w ucho nakrywki, pod którą ukazało się w ziemi
żelazne naczynie ze „złotymi" pieniędzmi, jakie już nie były w obiegu. W 1963 r.
Maria Ćwil przekazała: Stary Litwin razem z parobkiem orał na „Mogiłkach", a gdy z
parobkiem doorał się garnczka, to parobka Kaspra Tywoniuka wysłał do domu. Jako

człowiek dobroduszny chętnie pożyczał ludziom pieniądze. Dla czterech synów kupił
5 „numerów" ziemi po 3 morgi w Horodyszczu i 10 morgów w Jagodnem.
- W 1963 r. Jan Belemeska stwierdził: Za „Mogiłkami" Litwin wykopał złoto;
domyślano się tego, bo szybko się wzbogacił. Na polu walała się żelazna nakrywka z
naczynia wykopanego z pieniędzmi.[87]
- Dzisiejsza nazwa Horodyszcze i Horodyszcze Kolonia obowiązuje od 1970 roku.
[344,.s.88]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, drewniana, przed 1939 r., zagroda nr 14a, wł. Tadeusza Maja, dom mur.
ok. 1923 r., obora mur., ok. 1938 r., dom nr 53 wł. Z. Szafrańskiej z 1910
r.[473,s.58-59] Kapliczka z figurą Matki Boskiej, mur. (obok budynku nr 55);[530]
Parki
- Park dworski, stanowiący własność prywatną, powierzchnia: 2 ha, z XVI w.[530]

Henrysin. (23°20'E i 51°10'N) W 2000 r. mieszkało tam 109 osób, w tym 2
starych kawalerów i 6 wdów. Było 27 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 7 telefonów stacjonarnych, 6 samochodów osobowych, ł antenę
satelitarną, 11 domów drewnianych i 4 stawy o powierzchni 16 ha. Ostatnim
samodzielnym sołtysem był Antoni Baran. Funkcję tę pełnił przez 15 lat. Po jego
śmierci nastąpiło połączenie Henrysina z Podgórzem w jedno sołectwo.[507]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu.[329,s.128]
Z dziejów
- H. folw.,pow. chełmski,gm. Staw, par. Chełm, Utworzony na gruntach wsi
Nowosiółki po 1826 roku. [482.t.3.s.60]
- Kolonia niemiecka założona w 1872 r. przez Wilhelma Kamenza. Jej nazwa
pochodzi od imienia dziecka osadnika. Powstała na rozparcelowanych gruntach
majątku Nowosiółki. Występowała tu jednorzędowa (po jednej stronie ulicy) forma
zabudowy.por[500,s.l22i367]
- Oprócz Nowosiółek był też dwór w Henrysinie, gdyż inwentarz podaje: „ (...)
Około dworu w ogrodach niegdyś owocowych a dziś tylko kilka drzew starych
mającym 2 morgi 60 pr".[425,s.7]
- Miejscowość posiadała księgę ludności stałej z 1900 r., w której wpisy
zakończono w 1932 r. Pod numerem pierwszym zapisana była Eleonora Pitielka ur. w
1835 r. Prawie połowa ówczesnej ludności to Polacy. Mieszkały tam między innymi
rodziny polskie: Jana Egierta, Walentego Egierta, Józefy Kowalskiej (ur. w 1820 r. zm.
w 1906 r.), Józefa Egierta, Władysława Egierta, Adama Banaszkiewicza, Stanisława
Banaszkiewicza, Rocha Spotańskiego, Wojciecha Matuszaka, Konstantego
Rosińskiego, Jana Gasińskiego. W tym czasie we wsi było 35 domów.[l73]
- W 1905 r. z byłych unitów Prawosławnej Parafii Spaskiej na katolicyzm przeszło 8
osób. W 1921 r. we wsi mieszkało 88 katolików.[200]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- We wsi był młyn wodny. Stał na polu rodziny Malinowskich, nad rzeka Garką.
Spłonął w trakcie ostatnich działań wojennych.[28]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Nowak Dominik.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 28 gospodarstw
rolnych, uprawiano 104.91 ha ziemi, hodowano: 25 koni, 6 jałówki, 23 krowy, 27
sztuk trzody chlewnej, 17owiec i 89kur.[175]
- W 1963 r. Kazimierz Szczupak z Podgórza informował: ok. 1933 r. Niemiec kolonista wykopał na polu przy gościńcu stare drzewo i znalazł tam garnek złota.[87]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 22, wł. Alfreda Szody, obora z ok. 1939 r., dom drew. przed 1939 r., 4
domy drewniane, najstarszy nr 26 (wł. Anny Łozy) z 1925 r, pozostałe przed 1939
r.[426,s.58]

Horodyszcze Kolonia.(23°25'E i 51°10'N)W 2000r. mieszkały tam 293 osoby,w
tym 20 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów szkół średnich, 8 studentów,
11 wdów, 1 wdowiec, 2 stare panny i 9 starych kawalerów. Było 66 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali, między innymi, 62 telefony stacjonarne, 38
samochodów osobowych, 27 ciągników, 8 samochodów ciężarowych, 6 kombajnów,
10 anten satelitarnych i 9 domów drewnianych[507] W pobliżu znajdowało się
uznane za pomnik przyrody wzgórze widokowe - Góra Dziewicza. Miało powierzchnię
1.54
ha.[53l]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Czułczycach.[329,s.124]
Z dziejów
- 2 sierpnia 1947 r. w Horodyszczu Kolonii odbył się spis rolny. W tej miejscowości
było 56 gospodarstw rolnych, uprawiano 220,98 ha ziemi, hodowano: 65 koni, 80
sztuk bydła (w tym 52 krowy), 76 sztuk trzody chlewnej, 3 owce, 429 kur, 10 gęsi, 5
kaczek i 1 królika.[175]
- Przy szosie Chełm - Włodawa na polach kolonii Horodyszcze znajduje się
stożkowate wzgórze noszące odwieczną nazwę (potwierdzona starymi dokumentami)
- „Dziewicza Góra". Kształtem swym przypomina ono stary wygasły wulkan lub
olbrzymi kurhan, którego szczyt wieńczy gaik dębowy. Wzgórze to znajduje się na
mikrowododziale dopływów Uherki: Garki i Śmierdzącej, a woda ze źródła
znajdującego się na południowym zboczu (w pobliżu szczytu) „Dziewiczej Góry"
odpływa do tego ostatniego strumyka. Wzgórze zbudowane jest z utworów
kredowych nakrytych „czapą" złożoną z piaskowca i pisaków trzeciorzędowych,
dlatego gleby „Dziewiczej Góry" tworzą trzy warstwy: podnóże wzgórza – to
piaszczyste pole horodyskie i wielkimi płytami piaskowców, zbocza są „borowinowe",
a szczyt jest piaszczysto-kamienisty. Na miejscu wyciętych dawniej prastarych
dębów rośnie obecnie kilkanaście młodych. Z 229 metrowego szczytu (n.p.m.)
rozciąga się wspaniały widok na miasto Chełm i okolice. W czasie I wojny światowej
szczyt „Dziewiczej Góry" został otoczony pierścieniem okopów, jednak dopiero w
czasie II wojny wojska niemieckie bardzo uszkodziły ten piękny zabytek, kopiąc na
jego szczycie kilka głębokich dołów na gniazda oporu. Odsłonięte zostały tutaj
warstwy i profile piasku i żwiru, które stanowią jakby księgę dziejów naszej ziemi z
ostatnich kilkudziesięciu milionów lat. (...) Na te osobliwości „Dziewiczej Góry"
zwrócił uwagę człowiek już w zamierzchłej przeszłości. Legendy o bezdennej krynicy
mającej jakieś cudowne własności, o klasztorze, dziewicach, wielkoludach i
zapadłych dzwonach - są śladem jakiegoś kultowego znaczenia tego wzgórza. Może
mają z tym związek odkopane tu około 1928 r. groby z obstawa kamienną, wykopane
ludzkie kości „ze śladami od cięcia miecza" (które legenda wiąże z najazdami
Tatarów), znajdowane narzędzia kamienne (na przykład siekierka kamienna) i
wykopany w 1944 r. skarb monet z czasów Zygmunta III.[30]
- Datowane na 1970 r.[344,s.88]
Patrz również Horodyszcze.

Janów. (23°23 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 295 osób, w tym 15
uczniów szkół średnich, 4 studentów, 17 wdów, 3 stare panny i 2 starych kawalerów.
Było 26 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 69 telefonów
stacjonarnych, 30 samochodów osobowych, 14 ciągników, 4 samochody ciężarowe, 3
kombajny, 3 anteny satelitarne i 14 domów drewnianych, w tym jeden opuszczony.
Siedmiu gospodarzy budowało nowe obiekty mieszkalne. Od 1990 r. wieś ma
wodociąg, z którego nie korzysta tylko jedno gospodarstwo. Działało oświetlenie
uliczne. Istniały: zakład tworzyw sztucznych, Zajazd „Trzy Dęby" z hotelem i
restauracją, sklep spożywczy i motoryzacyjny oraz wiejska świetlica. Zachował się
dawny kościół ewangelicko augsburski z początków XX w. Do 1999 r. była tam szkoła
podstawowa. W ostatnim okresie uczyła tam Jadwiga Bednarczuk. Za wiejskim
boiskiem znajdował się cmentarz poniemiecki, na którym zachowało się kilka
nagrobków z przełomu XIX i XX wieku. Przez wieś przebiegała zbudowana w 1992 r.
szosa o nawierzchni asfaltowej. Sołtysem był Henryk Olech.[507] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu .[329,s.l28]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1871 r. przez Wilhelma Kamenza. Jej nazwa
pochodzi od imienia dziecka osadnika. Powstała na rozparcelowanych gruntach
majątku Nowosiółki.por[500,s.122 i 367]
- Zachowała się księga ludności stałej z 1900 r., którą zakończono w 1932 r. Pod
numerem pierwszym zapisano Juliusza Mitelsztieda urodzonego w 1870 r. Według
tego dokumentu w Janowie było wówczas 48 domów.[173]
- Wymieniony w dokumentach w 1921 r.[344,s.170]
- Wydobywanie kamienia (tzw. „opoki" używanej do budowy fundamentów) jest
bardzo łatwe, ponieważ występuje tuz pod powierzchnią w okolicach Janowa,
Kaniego, Wojsławic, Wygnaniec
(najlepszy kamień jest w okolicach Janowa pod Chełmem).[453,s.7]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 79 gospodarstw
rolnych, uprawiano 390,92 ha ziemi, hodowano: 70 koni, 20 jałówek, 69 krów, 92
sztuki trzody chlewnej, 11 owiec, 2 kozy, 548 kur, 7 gęsi, 10 kaczek i 2 indyki.[175]
- W 1956 r., we wsi Janów została zorganizowana 67 w powiecie spółdzielnia
produkcyjna, do której przystąpiło 24 członków, którzy wnieśli do wspólnego
gospodarstwa około 100 ha ziemi. (...) Na zebraniu został wybrany zarząd spółdzielni,
w skład którego weszli: przewodniczący Józef Paździor, członkowie Zarządu ob.
Stanisław Paszko i ob. Kazimierz Niestorowicz.[85]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kościół ewangelicko-augsburski, ob. szkoła, murowana, pocz. XX w., szkoła, ob.
dom nr 52, wł. Teresy Dzieńkowskiej, drew., przed 1939 r., zagroda nr 137, przed
1939 r., zagroda nr 166: obora mur. 1932, dom mur. 1933, 24 domy drewniane i 1
murowany wybudowane w latach 1919- 1939. [426,s.59-60]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicko-augsburski. 2 poł. XIX w.[530] Położony na skraju wsi,

przy polnej drodze, obok budynku zboru, a następnie szkoły. Powierzchnia 0,30 ha.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1902 r.[233]

Józefin. (23°21'E i 51°11'N) W 2000 r. mieszkały tam 104 osoby, w tym 7 uczniów
szkól średnich, 1 student, 6 wdów, 2 wdowców i 4 starych kawalerów. Było 27
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 8 telefonów
stacjonarnych, 5 samochodów osobowych, IX ciągników, 8 studni głębinowych, 1
studnię-żuraw i 7 domów murowanych. Przez wieś przebiegała szosa o nawierzchni
asfaltowej. 500 metrowy odcinek to droga polna. Najbliższy przystanek autobusowy
(linia 3a) znajdował się 1 km od Józefina. Światło elektryczne doprowadzono w 1975
r. Wieś leżała nad rzeką Garką. Sołtysem był Waldemar Józiuk. [507] Funkcję
radnego powiatu pełnił Mieczysław Sawicki.[452] Zachowały się: cmentarz
poniemiecki oraz ruiny fundamentów po protestanckiej świątyni. Zdaniem sołtysa
nazwa wsi pochodziła od imienia syna byłego właściciela dóbr.[452J Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu.[329, s.125]
Z dziejów
- Józefin (Bulwinów) — 1839 r. Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1882 r. [344.s.171]
Kolonia Józefin od 1950 roku. [147]
- Kolonia niemiecka założona około 1873 r. przez Wilhelma Kamenza. Jej nazwa
pochodzi od imienia dziecka osadnika. Powstała na rozparcelowanych gruntach
majątku Nowisiółki. Występowała tu jednorzędowa (po jednej stronie ulicy) forma
zabudowy. W 1888 r. kolonista niemiecki Tadeusz Schraidt zwrócił się z prośba do
popa Aleksandra Bibkiewicza o przyjęcie go do Kościoła prawosławnego. Na początku
lat dziewięćdziesiątych XIX w. wstrzymano prowadzony w tym czasie remont w domu
modlitwy [por. [500.s.168,194-195 i 367]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (166 osób, 39 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Pawłowie.[155]
- 30 czerwca 1942 r. Niemcy zastrzelili mieszkańca wsi i jeńca sowieckiego. 30
czerwca 1943 r. zabitych zostało 3 Polaków.[96,s.7-9]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 36 gospodarstw
rolnych, uprawiano 212,65 ha ziemi, hodowano: 41 koni, 26 jałówek, 34 krowy, 51
sztuki trzody chlewnej, 24 owce, 335 kur, 3 gęsi, 18 i 8 uli z pszczołami.[l75]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Nowosiółkach.[15]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 2 zagrody: nr 1 i nr 4, wyb. w latach 1930-1937, 3 domy drewniane z lat
1935-1937.[473,s.60-61]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicko-augsburski. 2 poł. XIX w.
- Kurhan. Położony 200 m od najbliższych zabudowań. Powierzchnia 0,3 ha.[530]

Krzywice. (23°29'E i 51°04 'N) W 2000 r. mieszkały tam 103 osoby, w tymi 7
dzieci w wieku od 0 roku życia do 15 lat, 3 uczniów szkół średnich, 1 student, 11
wdów, 1 stara panna i 7 starych kawalerów. Było 26 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 23 telefony stacjonarne, 20 domów
drewnianych, 12 samochodów osobowych, 25 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 3
kombajny zbożowe i 1 antenę satelitarną. Od 1956 r. było światło elektryczne, a od
1972 istniała szosa o nawierzchni asfaltowej. Do wsi kursowały autobusy komunikacji
miejskiej. Prosperowała pijalnia piwa „Pod Lipą". Sołtysem wsi był Józef Danilczuk.
Działała Ochotnicza Straż Pożarna.[507]
Z dziejów
- Wzmiankowane w 1434 r. Sielcze, czyli Krzywicze. Należały wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237]
- W 1505r. Crzywycze. Od 1565r. -Krziwicza. W 1786 r. Krzywice Królewskie.
Krzywiczki Królewskie i Pisarskie (1796 r.).[344,s.175]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. Po 1672 r. należały do niej między innymi dobra we
wsi Sawin oraz folwarki w Krzywicach i Zawadówce. [495,s.272-273]
- Rozdzałowy, Strupin, Krziwicze i Koczów cztery wsie pospołu leżące. W których
jest dworzyszcz osiadłych 26, z których czynsz żaden pieniężny od nich nie idzie,
tylko roboty pewne: to jest powinni orać na ugór 2 dni z każdego dworzyszcza po
jednemu pługowi, na wiosnę 2 dni, na posiew ozimi także 2 dni. Owies winni kosić 2
dni, a trzeci tłoka, siana sprawić 4 sterty na 12 sążon, dwu człowieku dać na zamek
ku posłudze na każde 2 niedzieli, stajnie zamkowe chędożyć i oprawować, drzewa do
zamku wozić jako wiele potrzeba, przy swym staroście na wojnę czterech człowieka
w barwie wyprawić. Tamże zagrodnik dawa gr 12 w Rosdzalowie mieszkający, drugi
w Strupinie to tidem daje, to wszystko uczyni fl. 0/24/0. W Rosdzalowach od
szynkowania gorzałki dają fl. 2/0/0. Tamże wójt od browaru swego daje czynszu fl.
3/0/0. W Koczowie jest człowiek jeden, który z lasu nakożdy rok daje fl. 1/0/0.(f.29v)
Miodu dannego przychodzi od bartników 1 czwierć valoris fl. 4/24/0. W Strupinie 2. w
Krziwicziczach 2 służków, którzy powinni z listy jechać, kędy każą. Tamże barci są w
borku pod zamkiem, z których kmiecie używający ich nic nie dają, chocia je było na
pewnej dani postanowiono, powiedając, że im tego inszy ludzie bronią usu antiquo, a
prawa na to opisanego nie mają. Summa wszytkiego czyni fl. 11/l8.[442,s.30-31]
- Koczów, wś, pow. chełmski. W r. 1565 wś w ststwie chełmskim wraz z
Rozdzałowem, Strupinem i Krzywiczkami tworzył jedna całość.[482,s.139]
- KRZYWICE WIEŚ. W tej wsi jest dworzyszcz 7, osiadłe 3. Z nich dają czynszu po
gr. 12, owsa po korcu, kapłonów po 2. Ostatek pól pustych najmują. Na ten rok najęli
chłopi Strupina za zł 64, lak jako nieboszczykowi Panu Urowieckiemu płacali, których
regestrzyk panu staroście teraźniejszemu (Mikołaj Daniłowicz) dany jest.[76,s.89]
- W tej wsi było osiadłych pułłanków 2 1/4, teraz osiadło dworzyszcze 1 1 /4.

Czynszu z dworzyszcza dają per 0/12, facit... 9/15. Owsa z dworzyszcza po korcu
miary chełmskiej, przychodzi owsa kor. 1 ¼ perfl. 1/16 ... l/15a. Kapłunów z
dworzyszcza po 2, przychodzi kapłunów 2 1/2 per 0/16 ... (f 24) Jajec po 12, facit
jajec 15 ... 0/2/9. Ci robią po 2 dni w tydzień pieszo, bo koni i wołów nie mają.
Komorników jest 2. Ci po 1 dniu robią. Summa prowentu z tej wsi fl.
2/17/9.[401,s.188]
- Wieś Krzywice. Poddani: 7 Ciągłych, którzy robią na tydzień 6", na rok 338; 1
Tywon wolny od wszystkiego, 4 Pieszych, robią w tydzień dni 4, a na rok 208. Ci
wszyscy odbywają za tłukę. Ma
osiadłości 12. (...) Opisanie obszarów dworskich (...) 8 vo obszarekna Krzywicach. (...)
Łąki dworskie (...) 5 to na Krzywicach stóg 1 [73.s.379-380]
- Krzywiczki, wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. Kumów (rusińska Chełm). W
1827 r. wieś duchowna 8 dm., 44 mk.; obecnie majorat. Mieści się tu urząd gminy.
Gmina Krzywiczki należy do sądu gm. okr. Iii w os. Rejowiec, st. p. Chełm odl. o 6 w.
Obszar gminy wynosi 29.895 mr., ludność 4916. W gminie jest 9 szkół początkowych,
5 młynów wodnych, 3 wiatraki, 2 browary, smolarnia i cegielnia. W skład gminy
wchodzą: Bieławin, Depułtycze Królewskie, Depułtycze Ruskie, Gotówka, Gotówka
Niemiecka, Krzywice, Krzywiczki, Łanowe Sołtysy, Obłonie, Piaski, Pokrówka,
Rożdżałów, Serebryszcze, Strachosław, Strupin, Stańków, ststwo Trubaków, Udalec,
Zagroda, Żółtańce.[482,t.4,s.807]
- Od 1929 r. wójtem gminy Krzywiczki był Józef Hołysz ze Strupina Dużego.
Zastąpił na tym stanowisku Antoniego Wawryniuka również ze Strupina
Dużego.[124]
- W 1931 r. w Krzywicach zbudowano kuźnię. Jej właścicielem był Danielczuk. W
1946 r. powstała szkoła podstawowa. W 1956 r. zbudowano pierwszą wiejską
świetlicę, a w 1971 kolejną. Pierwsza remiza strażacka powstała w 1971 r. Obecna
zbudowana została w 1997 r. W ubiegłym roku otwarty został sklep spożywczy. Na
skrzyżowaniu dróg stała kapliczka cementowa z napisem: „W Twoje ręce oddajemy
Jezu nas i nasze dzieci. Gromada Krzywice. 1948 r".[349]
- W maju 1933 r. w Krzywiczkach powstał Gminny Komitet Ligi Ochrony
Powietrznej Państwa (LOPP). Zebranie organizacyjne zagaił wójt gminy p. Józef
Hołysz. (...) Po ukonstytuowaniu się prezydium p. Fr. Mazurkiewicz, nauczyciel ze
Strupina wygłosił referat o znaczeniu gazów i samolotów w przyszłej wojnie oraz o
konieczności i sposobach obrony.[46]
- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941 r.
płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figurują: Jan Karło, Aleksandra Markiewicz i
Stanisława Jasińska z Krzywiczek.[200]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Józef Iwańczuk i Franciszek
Janczuk miejscowi rolnicy.[59,s.9]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 56,59 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR

przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi
przysługującymi im prawami na własność państwa.[19]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 3 zagrody z lat 1929 -1939, obora w zagrodzie nr 8, wł. Henryka Oszusta,
drewniana z ok. 1935 r. oraz 4 domy drewniane z lat 1935-1940. [426.s.61-62]
Krzyż-pomnik, mur., 1948 r.[530]

Koza Gotówka. (23°31 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 198 osób, w tym:
32 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 15
bezrobotnych, 1 stary kawaler. Osiem mieszkanek wsi posiadało prawa jazdy. Były
52 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 38 telefonów
stacjonarnych, 28 samochodów osobowych, 10 traktorów, 7 anten satelitarnych, 1
kombajn i 4 konie. Od 1988 r. był wodociąg, z którego korzystali wszyscy
mieszkańcy. Szosę o nawierzchni asfaltowej zbudowano w 1985 r. W omawianym
roku miejscowe kroniki zanotowały: 1 ślub (zawarli go Sylwia i Adam), 2 urodziny
(przyszli na świat: Karolina i Wojtek) oraz pogrzeb (zmarła 84 letnia kobieta). 8
mieszkańców wyjechało do pracy w Niemczech, Włoszech, Holandii i Wielkiej
Brytanii. Sołtysem wsi była Barbara Pylą. Istniała dróżniczówka z początku XX w.
Obecnie jest tam dom mieszkalny.[507] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Okszowie.[329,s.l24]
Z dziejów
- Około 1861 r. przeprowadzone zostaje hipoteczne rozdzielenie dóbr na trzy
części: dobra Serebryskie, Antonin i Koza Gotówka.[365,s.39]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkały tam wówczas 73 osoby,
w tym 2 Żydów.[366,s.202]
- Miejscowe podanie głosi, że w miejscu, gdzie dziś w Okszowie znajduje się Zespół
Szkół Rolniczych istniał majątek Popielą, a w okolicy biedna ludność trzymała kozy.
Sprzedając je chłopi otrzymywali tak zwaną gotówkę. Za te właśnie pieniądze
kupowano u Popielą ziemię.[516]
- W listopadzie 1943 r. Niemcy rozstrzelali 4 Żydów. Ich ciała zakopano na
polu.[96]
- W 1961 r. występuje jako Koza Gotówka wieś i kolonia. Należała wówczas do GRN
w Okszowie.[16]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Okszowie.[15]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dróżniczówka, ob. dom nr 21, wł. PKP, drew., pocz. XX w., 7 domów
drewnianych wybudowanych od 1900 r. do 1939 r.[426,s.61]

Krzywice Kolonia. (23°28 'E i 51°04 'N) W 2000 r. mieszkało tam 50 osób, w tym
8 dzieci w wieku od 0 roku życia do 15 lat, 4 uczniów szkół średnich, 3 wdowy, 1
wdowiec i 5 starych kawalerów. Były 43 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali
między innymi: 8 telefonów stacjonarnych, 4 samochody osobowe, 10 ciągników, 1
kombajn zbożowy, 2 anteny satelitarne i 7 domów drewnianych -jeden z nich był
opuszczony. Światło elektryczne doprowadzono w 1972 r. Drogę o nawierzchni
asfaltowej wykonano w 1998 r. Kursowały autobusy PKS. Miejscowość wchodziła w
skład sołectwa Krzywice. Sołtysem był Józef Danilczuk. Istniał zespół
dworsko-pałacowy z końca XIX w oraz kapliczka cementowa kryta blachą z 1996 r.
Tuż za nią, pomiędzy jesionami zachował się krzyż drewniany z 1945r. [349]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Odkupiciela w
Chełmie.[329,s.112]
Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Strupinie Dużym.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Krzywicami wsią. Należały wówczas do GRN w
Pokrowce.[16]
- Wymienione w dokumentach jako samodzielna miejscowość w 1970 r.(344,s.175]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dwór, wł. Michała Gliny, drewniany z końca XIX w. [473,s.62]

Ludwinów. (23°22 'E i 51°06 'N) W 2000 r. mieszkało tam 76 osób, w tym 18
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 10 wdów, 1 stara
panna i 5 starych kawalerów. Były 22gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali
między innymi: 11 telefonów stacjonarnych, 8 samochodów osobowych, 14
ciągników, 3 kombajny i 10 domów drewnianych. Był pomnik przyrody - brzoza
brodawkowata o obwodzie pnia 289 cm.[507] Integralnymi częściami miejscowości
były: Pniaczki i Przymiarki.[529] Była kapliczka murowana, zbudowana w 1990
r.[530] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rejowcu.[329,s.126]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pisana na temat miejscowości pochodzi z 1921 roku
[344s.177]
- 1943. Funkcjonariusze SS zabili 15 osób.[470,s.63]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Zagrodzie.[l5]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 15,05 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. W kol. Ludwinów na skarb państwa przeszło 5,45 ha ziemi.[19]
- W 1961 r. występuje jako Ludwinów kolonia. Należał wówczas do GRN w
Zagrodzie.[16]

Nowe Depułtycze. (23°24 'E i 51°04 'N) W 2000 r. mieszkało tam 219 osób, w
tym 61 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Było 38 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 40 telefonów stacjonarnych. Był cmentarz
rzymskokatolicki.[507]
Integralnymi
częściami
miejscowości
to:
Dwór
i
Podłącze.[529]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Depułtyczach.[329,s. l24]
Z dziejów
- 5.08.1863 r. między innymi pod tą miejscowością stoczona została bitwa
powstańców z wojskami rosyjskimi.[507]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Zagrodzie.[15]
- W 1961 r. występują jako Depułtycze Nowe kolonia. Należały wówczas do GRN w
Zagrodzie. [16]
Najważniejsze zabytki kultury
- Park podworski. Obecny park szkolny. Nieruchomość składa się z działki
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 434 o pow. 3,13 ha. Park ma niezmienione w
większości granice, zachowany układ wodny, czytelne wzniesienie po dawnym
dworze oraz dużą ilość starodrzewu, w tym okazy uznane za pomniki przyrody. Jest
cennym przykładem założenia krajobrazowego typowego dla skromnych rezydencji
dworskich z połowy XIX w. Wpisany do rejestru zabytków 26.07.1995 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
3 domy drewniane zbudowane w latach 1939-1947.[426,s.62]
Cmentarze i mogiły
- Depułtycze Nowe kol. - cmentarz rzymskokatolicki. XX w. (1930). Położony ok.
200 m od kościoła.[451]

Ochoża Kolonia. (23°21 'E i 51°12 'N) W 2000 r. mieszkały tam 224 osoby, w
tym 37 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Było 60 gospodarstw rolnych.[507] Ich
właściciele posiadali między innymi 34 telefony stacjonarne. Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Stawie [329.s.127]
Z dziejów
- Po wydaniu ustawy o dobrach donacyjnych 25 lipca 1919 r. dobra i folwark
Ochoża przeszły na Skarb Rzeczypospolitej Polskiej a następnie zostały
rozparcelowane tworząc obecną Kol. Ochoża. Obecna działka, gdzie stał dwór,
budynki gospodarcze i towarzyszące - jest własnością rodzin Nowosadów i
Szachoniów, potomków Józefa, legionisty.[403,s.4]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Jan Baran z kol. Ochoża.
Był on jednocześnie członkiem Wydziału Powiatowego.[220]
- 24 maja 1942 r. Niemcy zastrzelili 7 mieszkańców wsi.[96,s.7-9]
- W 1961 r. Ochoża kolonia występuje wspólnie z Ochoża wsią. Należała wówczas
do GRN w Stawie.[16]
- Ochoża Kolonia. Datowana na 1970 r.[344,s.184]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 63, wł. Janiny Florek, dom drewn., ok. 1926 r., obora mur., ok. 1927
r., 14 domów od przełomu XIX i XX w. (nr. 57 wł. Stanisława Danieluka) do 1939 r.
[426,s.63-64]

Nowosiółki Kolonia (23°22 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkały tam 282 osoby, w
tym 49 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 7 studentów,
20 wdów, 2 wdowców, 5 'starych panien i 3 starych kawalerów. Było 68 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 48 telefonów stacjonarnych, 33
samochody osobowe, 18 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 2 kombajny, 3 anteny
satelitarne i 4 domy drewniane, w tym 1 opuszczony. We wsi była kapliczka z figurą
Matki Boskiej (1946 r). zajazd (około 1832-1845 r.) park dworski z przełomu XVI i XVI
1 wieku oraz młyn z 1939 r.[507] Obok zabudowań Teofila Misiewicza znajdowała się
czteroarowa nisza źródłowa. W 1992 r. uznano ja za pomnik przyrody. Wypływająca
woda zasilała miejscową rzekę Garkę.[531]
Najstarszą mieszkanką wsi była Kowalik Natalia ur. w 1905 r.[452] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu.[329,s.l25]
Z dziejów
- Kolonia Nowosiółki została założona w 1870 r. na terenie przyległym od północy
do szosy Lublin - Chełm, w odległości 10 km od Chełma.[494,s. 7] W latach
siedemdziesiątych XIX w. właścicielem karczmy w Nowosiółkach był Józef Bocheński.
(...) W 1912 r. prawnym właścicielem zajazdu był syn Józefa Bocheńskiego, Józef
Antoni Bocheński. W 1926 r. cały zajazd bliski ruiny odkupił Franciszek Schodziński.
W latach 1930 - 1939 trzy izby we wschodniej części dawnej karczmy odnajmowane
były miejscowej mleczarni. Aktualnie (lata 70. XX w.przyp. aut.) właścicielem i
użytkownikiem budynku jest ob. Aniela Schodzińska. (...) Najwcześniejszy pewny
przekaz źródłowy dokumentujący istnienie budynku pochodzi z roku 1846. Jest to
mapa dóbr Nowosiółki. Jedyny jej zachowany egzemplarz znajduje się w posiadaniu
wnuczki Juliusza Niemirowskiego - p. Elżbiety Pożanowskiej, mieszkanki Nowosiółek.
(...) Ze szczątkowo zachowanego tytułowego tekstu wynika, iż jest to kopia
(nieznanej daty) wykonana przez Jana Gębickiego, mapy sporządzonej w roku 1846
przez geometrę Wojciecha Szebelskiego, najprawdopodobniej w związku z dokonaną
w tym czasie regulacja gruntów. Na mapie naniesiono schematyczny rzut zajazdu
wraz z okólnikiem. W pochodzącym, tak jak i wymieniona mapa, z roku 1846
„Rejestrze pomiarowym dóbr Nowosiółki" uwzględniono również „karczmę przy
szosie" wraz z należącymi do niej 2 morgami 117 prętami ziemi. Te
charakterystyczne 2 morgi ziemi związane z budynkami, pojawią się w późniejszym
dokumencie: kontrakcie kupna - sprzedaży z roku 1912. Istnieje ponadto, o rok
wcześniejszy od wymienionych dokumentów „planik odręczny przemiana odległości z
Chełma do wybudowanej karczmy przy trakcie Chaussee (1845), W sposób
schematyczny przedstawiono na nim układ komunikacyjny rejonu wsi Ochoża
sąsiadującej z Nowosiółkami z naniesieniem istniejących na tym terenie karczm.
Wydaje się, że można uznać obiekt oznaczony, „karczma we wsi Słopie", za zajazd w
Nowosiółkach wskazuje bowiem na to zarówno położenie budynku względem szosy,
jak również fakt niejednokrotnego określenia zajazdu jako położonego w sąsiedztwie
Stołpia. Można przyjąć, że zajazd wybudowano w okresie pomiędzy rokiem 1832, a
1845. Rok 1832 oznacza bowiem przejście majątku nowosieleckiego w ręce Leona
Niemirowskiego, który przez wiele lat był jego dzierżawcą. Niemirowski, człowiek
podobno niezwykle przedsiębiorczy, wkrótce po nabyciu dóbr poczynił szereg
dochodowych inwestycji - zbudował między innymi folusz, browar i gorzelnię. Można
więc przypuszczać, że zbudował również nową murowaną karczmę, tym bardziej, że

już w latach 1820-ych donoszono o poważnym zdezelowaniu dwu drewnianych
karczm w Nowosiółkach.por.[494,s.9-13]
- W 1916 r. N owosiółki kolonia należały do gminy Staw. Mieszkały tam wówczas
133 osoby, w tym 18 Żydów.[74,s.203]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 40 gospodarstw
rolnych, uprawiano 258,50a ziemi, hodowano: 60 koni, 30 jałówek, 45 krów, 80 sztuk
trzody chlewnej, 11 owiec, 4 kozy i 305 kur.[175]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Nowosiółkach.[15]
- W 1961 r. występują jako Nowosiółki wieś i kolonia. Należały wówczas do GRN w
Nowosiółkach.[16]
Najważniejsze zabytki kultury
- Dawna karczma. Wzniesiona została w początkach XIX w. Założona jest na rzucie
wydłużonego prostokąta z obszernym, obecnie zrujnowanym stanem w głębi.
Elewację budynku z boniowaniemi pilastrowymi podziałami wieńczy wydatny gzyms
koronujący. Obiekt utrzymany jest w duchu architektury klasycystycznej. Wpisana do
rejestru zabytków 23.12.1971 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z figurą Matki Boskiej, obok domu nr 30, mur. 1946 r., zajazd, wł.
Andrzeja Wójcika, mur., ok. 1832-1845, park dworski, wł. Witolda Misiewicza,
XVI/XVII w., młyn, wł. Dudzie, mur. (kara), 1939 r., dom nr 31, wł. Stanisław Pałka,
mur. pocz. XX w.[473,s.63]

Nowosiółki. (23°20'E i 51°11 'N) W 2000 r. mieszkało tam 175 osób, w tym 44
dzieci w wieku od 0 roku życia do 15 lat, 5 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 9
wdów, 2 wdowców, 2 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 46 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi; 22 telefony stacjonarne, 15
samochodów osobowych, 26 ciągników, 2 kombajny, 1 antenę satelitarną i 16
domów drewnianych. Działały dwa sklepy spożywcze. Przez wieś przebiegała szosa o
nawierzchni asfaltowej. Zbudowano ją w 1988 r. Kursowały autobusy podmiejskie linii
3a. Nad rzeką Garką zachowały się fundamenty po młynie wodnym, który pracował
do końca ostatniej wojny. Sołtysem była Krystyna Kaczmarczyk. Jak głosi miejscowy
przekaz, wieś dawniej leżała w okolicach dzisiejszej kolonii. Ze względu na fakt, że
wylewała tam rzeka i utrudniała normalne życie, zaczęto budować domy na wyżej
położonym terenie. Stąd nazwa nowe sioło — Nowosiółki.[452] Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu.[329,s.128]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1440 r. (1430 r.?). Należały do Parafii
Rzymskokatolickiej w Chełmie.[74,s.57]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. [495,s.272]
- W 1564 r. - Nowosielce. W 1565 - Nowosziołky. Od 1796 r. - Nowosielce
Chełmskie. Nowosiółki Kolonia od 1970 r.[344,s.l84]
- Nowosziolki wieś. W której kmieci osiadłych jest 16, z których 6 dają czynszu
doroczniego po gr. 12, s nich 5 dają po gr 8, s nich 2 dają po gr 6, s nich 2 dają po gr
24, ostatni daje gr 6. Od tychże kmieci kapłunów dannych 22, każdy valoris gr 2,
owsa dannego kor. 44, każdy valoris gr 12 przychodzi, to wszytko uczyni fi. 25/0/0.
Zagrodników jest 11, z których 8 dają czynszu po gr 3, s nich 3 dająpo gr 6, uczyni fl.
1/12/0. Karczmarz z karczmy i browaru czynszu daje fl.23/6/0. Młynarz z rolej daje
czynszu doroczniego fl. 0/20/0. Suma nowosielieczka czyni fl. 50/8. (...) Stawki k
temu starostwu (chełmskiemu). Staw w Nowosiolkach Górny w czwartym roku spust
czyni fl. 128. Stawek tamże Srzedni, którego nie spuszczają, na żywność zamkową
obracają. Stawek tamże Dolny w czwartym roku spust czyni fl. 64 (...) Folwark
Nowoszileczki. W którym wwieziono do gumna kop: żyta 184, pszenice 350,
jęczmienia 87, owsa 285 1/2, tatarki 15, grochu 20, prosa 11. Obora tamże w której:
krów dojnych 10, bydła pospolitego 35, cieląt 8, świni starych 43, gęsi 50, kapłunów
50, kur pospolitych 100.[442,s.28,34 i 36]
- Dzierżawa Nowosiółki. (...) Tej dzierżawy posesorem WJMP Krzysztof z Potoka
Potocki, krajczy W(ielkiego) K(sięstwa) Lit(ewskiego), starosta chełmski, za
consensem KJM Władysława IV de data Varsawiae die 4 m. Augusti A.D, 1634, przy
którym przekazano. (...) W tej dzierżawie dwór albo raczej pałac z kamienia
murowany, ale jeszcze nie dokończony, bo niewszytek pobity i w jednym rogu do
kuchnie nie skończony. W pałacu naprzód izba stołowa o piąci oknach, wzdłuż na
łokci 16, a wszerz na łokci 12, ze stropem malowanym, z piecem i kominem. Z
stołowej izby z jednego boku dwa pokoje jednym piecu z kominami i malowanymi

stropy. Z drugiego boku komora, także murowana, na kredens bez połapu.
Naprzeciwko izbie stołowej przez sień przeszedszy 2 pokoje, jeden z drugiego, trzecia
spiżarnia, w boku tych pokojów 3 pokoje z oknami, z piecami, kominami i
malowanymi stropy. Z ostatniego pokoju sień także murowana, a w tej sieni
pokojowa kuchenka, za tą sienią kuchnia rosła murowana, ale jeszcze nie
dokończona.
W tym wszytkim budynku pod jednym dachem bez górnego mieszkania, okna w
ołów, snycerska robotą, i drzwi bez zamków z zawiasami i z klamkami. Na tym pałacu
bania blacha pobita, a na bani cudzoziemska osoba z alabartą. Z osobna skarbiec,
także murowany, z drewnianym połapem, gruntami pobity. Naprzeciwko temu
pałacowi same tylko murowane sklepy, a nad sklepami szopa snopkami podszyta,
gdzie przed tym przy sadzie dwór był, ale ten przez pierwszą kozaczyznę spalony i
drugi dwór drewniany, przez Szwedów i Węgrów, a na tym miejscu sklep zawalony.
Na dole nad stawem, niżeli się ten pałac zmurował, zmurowany z kamienia także
dworek, w tym dworku izba pomierna o 2 oknach, z piecem i z kominem. Z izby
izdebka z piecem i 3 komory, także z oknami, które to budowanie teraz na browar
obrócone. Nad tymże stawem, pod sadem łaźnia w drzewo, przy łaźni izba gontami
pobita, a nakoło łaźni woda z źródeł wynikająca, ale ta już łaźnia z dawnych czasów
zbudowana.
Z osobna za ogrodami folwark po ostatniej kozaczyźnie postawiony, snopkami
poszyty, piekarnia czarna, a w boku izdebka z kominem i z oknami. Przy której to
rewizyjej takowych budynków upraszali possessores o słuszną na ekspensa defalkę,
która że słuszna, tedyśmy onę, ex aequo et iusto stosujący się do skarbowej
instrukcyjej, pozwolili i proportionaliter z intraty prowentu wytrącili, ut infra patebit.
W tej wsi było osiadłych pułanków 16, teraz osiadłych pułanków 2. Czynszu z
każdego pułanku płacą per 0/12, facit... 0/24. Owsa z każdego pułanku po kor. 2
miary chełmskiej, przychodzi kor. 4 per fl. 1/6... 4/24. Kapłonów z pułanku 2,
przychodzi kapłunów 4 per 0/6... 0/24. Jajec z pułanku po dziesiąci, przychodzi jajec
20, kopa per 0/10... 0/3/6. Robić z pułanka sprzężajem 2 dni w tydzień powinni.
Ogrodników w tej wsi jest 11, czynszu płacąper 0/6 facit od nich... 2/6. Jajec dająpo
sześci, facit za nie 0/11. Roboty pomagają do dworu o swym chlebie, 2 dni w tydzień.
Komorników jest 4, a robią dzień w tydzień o chlebie pańskim. Młyny 2 niemal puste
na stawach niżej opisanych, z których dostaje się wymiaru na rok zboża różnego kor.
4; korzec per fl. 2 ... .8/0. Stawy 2 czynią na 3 lata fl. 128. Exclusis duabus partibus
pro tertio anno facit 42/20. Karczma na rok czyni, gdy arendarza nie masz ani
karczmy, ale chłop szynkuje ... 20/0. Summaprowentuz tej wsi facit fl.
79/22/6.[441,s.l94-195]
- Nowosiółki dwór „a raczej pałac" murowany. 1660 - dwór (pałac). Pałac
murowany z kamienia, na planie prostokąta dwukondygnacjowy, trójdzielny,
dwutraktowy z sienią na osi. W jednym trakcie izba o 5 oknach, z malowanym
stropem, ogrzewana piecem i kominkiem, z boku dwa pokoje o malowanych
stropach, ogrzewane podwójnym piecem; komora na kredens. W drugim trakcie dwa
pokoje w amfiladzie, spiżarka, obok trzeci pokój. W sieni „pokojowa kuchenka" i
kuchnia. W górnej kondygnacji mieszkanie niedokończone. „Bania podbita blachą"
(alkierz?), „na bani cudzoziemska osoba z halabardą". Obok pałacu murowany

skarbiec z drewnianym pułapem, kryty gontem. Naprzeciwko pałacu „same
murowane sklepy". W sadzie spalone przez Kozaków i Szwedów dwa dwory. Nad
stawem łaźnia drewniana, wokół stawu ławki i „woda ze źródeł tryska", ogrody, pałac
wybudowano około roku 1660. Właścicielką w roku 1660 była Elżbieta Dunin Raiecka.
(...) Dwór murowany. 1660 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny,
półtoratraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba o 2 oknach ogrzewana
piecem z kominem, po drugiej stronie sieni izdebka ogrzewana piecem z kominem,
trzy komory. Wybudowany przed rokiem 1660. Właścicielką w roku 1660 była
Elżbieta Dunin Raiecka.por[47l,s.226]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1812-1873 (-1870) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego
z lat 1874-1875.[341,s.188 i 196]
- Nowosiółki (3) N., wś, fol. i dobra, pow. chełmskim, gm. Staw, par. łac. obrządku
Chełm, gr. obrz. Spaś. Posiadają gorzelnie, browar, tartaki folusz. W 1827 r. było 27
dm., 174 mk. Na obszarze N. powstał folw. Henrysin (ob.). DobraN. w 1866 r.
składały sięz fol.: N., Jankowice, Tytusin i Henrysin; wsi: N., Stołpe, Majdan Niemirów,
Majdan Leonów, rozl. mr. 4870: gr. or. i ogr. mr. 1770, łąk mr. 662, pastwisk i zarośli
mr. 700, lasu mr. 1570, nieuż. mr. 138. Las nieurządzony. Wś N. os. 34, z gr. mr.
452. (...) Dobra te stanowiły dawniej stwo niegrodowe w wdztwie ruskim w ziemi
chełmskiej. Podług lustracyi z r. 1664 obejmowało wsie: Nowosiółki, Stołpie,
Krzywowolę, Czułczyce i Sajczyce, które były odłączone od dawniejszego ssttwa
chełmskiego. W r. 1771 posiadał je Wacław Rzewuski, wda krakowski, opłacając zeń
kwarty złp. 782 gr. 25. Po przejściu w ręce rządu austryackiego tej części Rzpltej,
sstwo sprzedane zostało osobom prywatnym. W 1853 r. dziedzicem dóbr był
Niemirowski, wtedy składały się z fol. i wsi zarobnej tegoż nazwiska, tudzież fol.:
Henrysin, Tytusin i Jankowice oraz wsi czynszownych: Leonów i Niemirów, jak
niemniej dwóch młynów w Nowosiółkach, stołtystwa Nowosiółki, czyli Stołpie i
sołtystwa w Krzywej Woli.[482,t.7,s.277-278]
- Dobra Nowosiółki stanowiły niegdyś starostwo niegrodowe w województwie
ruskim. (...) W roku 1833 majątek Nowosiółki (z wyłączeniem dóbr Ochoża)
przechodzi w ręce prywatne. Nabywa go Leon Niemirowski, uprzedni jego
dzierżawca. Dobra obejmują wówczas: Nowosiółki folwark, wieś i dwa młyny; Stołpie
wieś i sołectwo, sołectwo w Krzywowoli oraz osadę Spaś łącznie z lasem. W
Nowosiółkach (...) istniał dwór murowany wraz z towarzyszącymi budynkami
gospodarczymi (zabudowania te spłonęły w roku 1915). Niemirowski odstępuje w
1856r. majątek swoim wnukom - Juliuszowi i Leonowi (dzieciom syna Józefa). Nowi
właściciele - bracia Niemirowscy – aktywnie angażowani byli w działalność chełmskiej
organizacji konspiracyjnej. Dwudziestopięcioletni Leon sprawował nawet funkcję
naczelnika okręgu. W 1863 roku zostali obydwaj aresztowani w wyniku śledztwa
prowadzonego w związku z zabójstwem konfidenta władz carskich i osadzeni w
twierdzy zamojskiej. 22 kwietnia 1863 r. zostali skazani: Leon - za „przestępstwa
polityczne" początkowo otrzymał karę główną z pozbawieniem wszelkich praw stanu
(uznany został za „cywilnego zmarłego"), ostatecznie na 4 - 6 lat twierdzy na Syberii,
skąd powrócił, (...) po 27 latach.(...) Julian otrzymał łagodniejszą karę - dwa lata
twierdzy. Wg tradycji rodzinnej majątek skazańców uległ konfiskacie, a Juliusz, po

odbyciu kary, wrócił do Nowosiółek. (...) Po latach powrócił też brat Leon, gdzie dożył
wraz z ojcem Józefem ostatnich dni. Skądinąd wiadomo jest, iż 21 lipca 1870 r.
Juliusz Niemirowski sprzedał dobra Nowosiółki kilku nabywcom. Z czasem
właścicielem większości gruntów został Fryderyk Wilhelm (...) Kamentz, który je kupił
w celu rozparcelowania i wydzierżawienia bądź sprzedania) kolonistom. Na obszarze
dawnych włości Niemirowskich oraz ziemi częściowo nabytych od rządu rosyjskiego,
pośrednik niemiecki, wymieniony Kamentz, utworzył kilka kolonii: Nowosiółki (1870),
Janów (Wilhelwald), Józefin (ok. 1873), Henrysin (1872), Julianów, Adolfin (1872) nazwy utworzone zostały od imion dzieci Kamentza.(...) Przy poparciu zarówno ze
strony rządu pruskiego, jak i rosyjskiego, zjawisko napływu osadników niemieckich
nasiliło się szczególnie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. (...) Wśród
przybyłych byli także Polacy.[493,s.9-13]
- W wyniku zagrożenia licytacją(...) Juliusz (Niemirowski przyp. aut.) w 1870 r.
próbuje zaspokolć wierzycieli pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży ziemi. Kupuje od
niego ziemię kilku kolonistów niemieckich, którzy dość licznie osiedlali okolice
Chełma w (...) XIX w. Szereg kolonistów o nazwiskach Miller, Szlok, Albreht,
Osterman, Rimer i Kamentz założyli kolonię w Nowosiółkach zwana
Wilhelmwald.[425,s.7]
- Kolonia niemiecka Kolonia Nowosiółki założona w 1870 r. Występowała tu
jednorzędowa (po jednej stronie ulicy) forma zabudowy. W 1873 r. działalność
misyjna baptystów z Zezulina (dzisiejsza gmina Ludwiń, pow. Łęczna), znalazła w tej
kolonii wielu zwolenników. Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. wstrzymano
prowadzony w tym czasie remont w domu modlitwy.por.[500,s.168,193 i 263]
- W 1905 r. z byłych unitów Prawosławnej Parafii Spaskiej na katolicyzm przeszło
27 osób. W 1921 r. we wsi zamieszkiwało 120 wyznawców prawosławia oraz 269
katolików.[200]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 835 osób. Świeżawski Stefan posiadał 210 ha ziemi,
a Zalewski Borys byłdzierżawcą219 ha. Usługi oferowali: Witer T. (bednarz), Seń A. i
Seń W. (kowale), Faul Ch. (szewc) oraz Bodnar J. i Radwański K. i Ska
(wiatraki).[426,s.1155]
- 24 lutego 1931 r. zarejestrowane zostało Kółko Rolnicze „Rozwój".[64,s.400]
- W 1942 r. w miejscowym młynie istniał obóz pracy. Jednorazowo przebywało w
nim do 400 osób.[452]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Władysław Cybulski.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 43 gospodarstw
rolnych, uprawiano 218,93 ha ziemi, hodowano: 49 koni, 15 jałówek, 33 krowy, 45
sztuk trzody chlewnej, 4 owce, 2kozy i 411 kur.[175]

Najważniejsze zabytki kultury
- Park. Pozostałości ogrodu dworskiego o zarysie czworokąta położone są na
malowniczym wzgórzu opadającym w kierunku zachodnim i południowym. Granice
założenia wyznaczają rzędy starych lip. Wpisany do rejestru zabytków 28.04.1987
r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 8 domów drewnianych z lat 1930 – 1939 [473,s.62-63]

Nowiny. (23°30 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkało tam 251 osób, w tym 2
studentów, 6 wdów, wdowiec i 3 starych kawalerów. Były 32 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 22 telefony stacjonarne, 15 samochodów
osobowych, 11 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 2 kombajny zbożowe, 4 anteny
satelitarne i 7 domów drewnianych, z których 1 był opuszczony. Działał Dom Pomocy
Społecznej, gdzie mieszkało 200 pensjonariuszy, a wśród nich Helena Pasternak,
malarka ludowa.[507] Była kaplica p.w. św. Paschalisa, wybudowana w 1934 r. przy
Zakładzie dla Chorych (w lipcu została rozebrana)[329,s.124-125] W maju w DPS
odbyła się ogólnopolska konferencja na temat alternatywnych form pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym. Jej organizatorami były: Komisja Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Powiatu Chełmskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.[452]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Okszowie.[329,s.124]
Z dziejów
- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie
wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno -historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
(w
dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według tej drugiej - do
Mikołajewskiej cerkwi od 1751 r. do 1772 r. należały wsie: Żółtańce, Pokrówka,
Zawadówka, Strupin, Horodyszcze, Parypsy, Chełm (oczywiście jego część),
przedmieście Chełma. Następnie według ksiąg metrykalnych parafii chełmskiego
soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r. wszystkie one przynależały do soboru ze
wskazaniem nawet domów w każdej wsi parafii.[3,s.454]
- W r. 1827 r. (...) fol. Ludwiń al. Nowiny (należał do dóbr Uher) gr. or. i ogr. mr.
162, łąk mr. 34, lasu mr. 291, nieuż. mr. 5; bud. drew. 4, lasy nieurządzone; w
odpadkach gruntów mr. 645.[482,t.4]
- Wymienione w dokumentach w 1839 r.[344,s.183]
- Kolonia niemiecka Ludwinin założona w 1893 r.[500,s.367]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 roku) [332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkało tani wówczas 126 osób,
w tym 13 Żydów.[73,s.202]
- W 1930 r. Stanisław Hempel właściciel majątku Nowiny posiadał 320 ha
ziemi.[485,s.7]

- Od 1935 r. istniał tam klasztor Franciszkanów. W 1940r. zakonników usunięto.
Dwaj duchowni zginęli męczeńska śmiercią w Oświęcimiu i na Zamku w Lublinie.
Styk Stanisław (1.69), który przekazał tę informację poinformował także, że do 1948
r. wójtem Gminy Krzywiczki był Józef Hołysz ze Strupina Dużego, przedwojenny poseł
na sejm. W tym czasie S. Styk pracował w gminie jako stażysta.[452]
- Raport z „Domu starców" na Nowinach. Dnia 15 stycznia 1941 r., badając
wszystkich starców Stwierdziłem co następuje: wszystkich jest 36 osób, w tym 9
mężczyzn i 27 kobiet. Najstarsza osoba ma (105 lat, a jedna z najmłodszych 20 latgłuchoniema. Wśród tych ludzi jest 6 osób głuchoniemych, 1 inwalida w ciężkim
stanie z czasów wojny światowej, 1 umysłowo chora, 1 osoba ze złamaną lewą ręką.
U 6osób stwierdziłem przewlekły nieżyt oskrzeli z silną dusznością (astma). U 10
osób silne przeziębienie, u 10 innych osób przewlekły nieżyt żołądka. 2 osoby chore
na nerki. Prawie u wszystkich stwierdziłem niedomogę serca oraz silne wyczerpanie.
Wszyscy ci ludzie nie mąją czem na noc okrywać się, nie mają zmiany bielizny
zarówno osobistej jak i pościelowej. Są wszy. Ponadto stwierdziłem brak w pobliżu
ustępu a staruszkowie z braku ubrania stale przeziębiają się. Większość z nich, albo
na skutek dużej odległości od ustępu (powyżej 100 m), albo z niedołęstwa, zwłaszcza
w nocy zanieczyszczają się. Warunki higieniczne są w opłakanym stanie. Reasumując
stwierdzam raz jeszcze brak odpowiedniego odżywiania zwłaszcza tłuszczów,
nabiału, białego pieczywa. Po drugie odpowiedniej ilości bielizny, odzieży oraz koców.
Po trzecie brak kubłów z drewnianymi sedesami na noc. Po czwarte daje się odczuć
brak apteczki wyposażonej w najpotrzebniejsze środki lecznicze i wreszcie wskazana
jest wizyta lekarza co najmniej raz w tygodniu. Chełm, 16.1.41 r. Dr Roman Białozór
lekarz.[200]
- 10 grudnia 1987 r. odbyło się otwarcie drugiej części nowego pawilonu Domu
Pomocy Społecznej.[374,s.211]
- W listopadzie 1999 r. zakończony został remont parteru w budynku głównym
Domu Opieki Społecznej w Nowinach. Całkowicie przebudowane zostały łazienki i
sanitariaty, które dostosowano do potrzeb pensjonariuszy mających problemy z
samodzielnym poruszaniem. Koszt remontu pokryło Starostwo Powiatowe w
Chełmie.[57]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda, wł. Jędrzejewskiego, dom i obora, drewniane, 1905 r., stodoła
drewniana, 1919 r., 8 domów drewnianych z lat 1922-1939.[473,s.62]

Okszów. (23°30 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkało tam 646 osób, w tym: 185
uczniów szkół podstawowych, 53 uczniów szkół średnich, 47 studentów. Były 132
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 231 samochodów
osobowych, 27 samochodów ciężarowych, 40 ciągników, 26 przyczep różnej
ładowności,[482] 191 telefonów stacjonarnych, 2 domy kryte strzechą. Trwały
budowy 8 obiektów mieszkalnych. We wsi istniała szkoła podstawowa (dyrektor Ewa
Tywoniuk), Zespół Szkół Rolniczych, kapliczka z figurą Matki Boskiej z 1919 r. oraz
zespół dworski z połowy XIX w.[507]14 czerwca 2000 r. na boisku Zespołu Szkół
Rolniczych odbyły się Pierwsze Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zwyciężyła jednostka OSP z Białopola. Funkcję radnych powiatu pełnili: Wiesław
Klasura i Jacek Mazurek - przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie.[452] Wieś
posiadała hydrofornię i kanalizację (zbudowana w 1997 r.). W miejscowości był
kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Maksymiliana, którą erygowano w 1990 r.
Pierwszym proboszczem był ks. Tadeusz Walczuk. Od 1995 r. jej proboszczem był ks.
Ryszard Szuran. Kościół parafialny murowany, wybudowano w latach 1983-1989.
Liczba wiernych około 1350 osób. Do parafii należały następujące miejscowości:
Leśniczówka, Koza Gotówka, Nadleśnictwo Stańków, Nowiny, Okszów w. i kol.
Stańków w.[329, s.124]
Z dziejów
- Okszów grunt pewny. Stanąwszy przed nami JMP Dominik Polinowski produkował
przed nami donationes certas, to jest wlewki prawa na plac pewny między domami
Wołoszyna Zasiadłowicza z jednej a Wasilem Wołoszowiczem z drugiej strony, w
mieście Chełmie KJM, także role i łąki z innymi przynależnościami, którego placu
sław. Andrzej Czamostawski przed tym był posesorem, od którego to nabywszy
prawa JMP Stanisław Korzeniowski na osobę szl. p. Mikołaja Ornowskiego i
sukcesorów jego wlewek prawa uczynił i donacyją wiecznością (takim prawem jako
mieszczanie prawem majdeburskim sądzący czynią) zeznał. Będąc tedy w posesyjej
szl. p. Mikołaj Ornowski, za zaciągnieniem na ten plac i role długów przychodzą per
executionem ten plac i grunty w ręce i na osobę JMP Katarzyny z Michowa
Głuchowskiej, jako o tym inscriptio donatoris sub actu feria 3 a. f. Assumptionis in
Coelum Beatissimae et Gloriosissimae Virginis (13 VIII) in anno 1652 (lubo tonon suo
ordine, bo inskrypoyja takowa coram actis consularibus, siva advocatialibus
Chełmensibus miała stawać) szerzej opiewa, a ta egzekucyja w sumie pryncypalnej
400 zł, a przezysków prawnych totidem, jest otrzymana. Mianowana JMP Głuchowska
ultimarie czyni wlewek prawa, także non suo ordine ad instar dóbr ziemskich
dziedzicznych na osobę JM Panny Teofile Polinowskiej de actu in castro Chełmensi
feria 6 pridie f. s. Catherinae Virginis et Martyris (24 XI) a. D. 1656. Wniósł tedy do
nas prośbę tenże JMP Dominik Polinowski, imieniem JM Panny Teofile Polinowskiej,
rodzonej swojej, aby to prawo jej było stwierdzone i decyzją była około zkopczyzny z
tego gruntu. Więc że w lustracyjej a. 1628 dla nieprodukowania praw przed
przeszłemi IM MPP lustratorami włożono czynsz dla niewiadomości per absentem na
on czas posesorem, na ten grunt zł 50, a potym IM MPP starostowie z tegoż gruntu
brali zkopszczyznę, a nie tę sumę, aby na po tym prawa swego JM Panna Teofila
Polinowska i successores jej była pewniejsza, które ad praesens producitur,
conservamus hanc legem i postanawiamy, aby z tego gruntu skopczyznę, którą nam
i na ten czas w inwentarzu JMP starosty teraźniejszego podana i produkowana co rok

dziesiątą kopę, zwyczajem inszych posesorów także grunty trzymających, zboża tak
jarego, jako i ozimego do zamku starostwa chełmskiego oddawała i wnosiła, ona i
potomkowie jej, a od innych podatków i powinności zamkowych wolna
zostawała.[442,s.199-194]
- Najstarsza odnaleziona wzmianka o dworze w Okszowie pochodzi z 1759 r,
zanotowana jest ona przy okazji sporządzenia inwentarza części wsi. Część tę
przejmował w zastaw Kazimierz Starczewski, prawdopodobnie za długi. Wspomniana
część wsi leżała po prawej stronie drogi z Chełma do dworu Sobolewskich. Byli oni
pierwszymi odnotowanymi właścicielami Okszowa. (...) Następna wzmianka o dworze
w Okszowie pochodzi z 1761 r. Jest to inwentarz dóbr Okszów spisany przy
urzędowym przekazaniu tychże na rzecz OO. Bazylianów Chełmskich. Majątek
przekazują właściciele – małżonkowie Michał i Zofia Sobolewscy - za co otrzymują od
klasztoru prowizję w wysokości 360 florenów. Sądząc z opisu dworu majątek jest
niewielki. Poza tym przekazanie majątku na rzecz klasztoru może wskazywać na brak
sukcesorów. Dworek był poszyty słomą, miał ganek i sień idącą przez całą szerokość
domu. Z sieni wchodziło się do izby o trzech oknach, do kuchni i do piekarni. Oprócz
tego dworek miał jeszcze dwa lub trzy pomieszczenia. Zabudowania gospodarcze
były stare i zniszczone. Majątek posiadał sad i cztery ogrody warzywne, z których
jeden znajdował się przy dworku. (...) Dobra ziemskie Okszów pozostawały w rękach
00. Bazylianów Chełmskich do końca XVIII w., lub do pierwszych lat XIX. Bowiem
dopiero z 1813 r. pochodzi wzmianka o nowym właścicielu. Jest nim Józef Sidorowski
występujący jako dziedzic dóbr Okszów.[353,s.4-5]
- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w-okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie
wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno-historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się i dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
(w
dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według pierwszej księgi w
okresie od 1716 r. do 1765 r. do cerkwi św. Paraskiewy należały wsie: Bieławin,
Obołonie (gdzie się cerkiew znajdowała), miasto Chełm, przedmieście Chełma
(wyraźnie oddzielone w księdze od Obołonia), Serebryszcze, Okszów, Stańków i
Załuże, wspominane tylko w 1760 r. (...) Według ksiąg metrykalnych parafii
chełmskiego soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r. wszystkie one przynależały
do soboru ze wskazaniem nawet domów w każdej wsi parafii.[3,s.454]
- Okszów (Gostow czyli Okszów) - 1796 r. Okszówek (1839 r.). Okszów Kolonia 1981 r.[344,s.184]
- W 1866 r., kiedy sobór katedralny (w Chełmie) stał się także kościołem
parafialnym nabyto koło Okszowa 130 morgów ziemi, z których sobór miał i ma do
czasów dzisiejszych (1896 r.) 470 rubli rocznej opłaty dzierżawnej.[2,s.451]
- W 1870 r (?) ks. Kuziemski dostał 25 500 rubli od rządu, za które kupił wieś
Okszów pod Chełmem.[331, s.86]

- Okszów, wś. i fol. i Okszówek, os., pow. chełmski, gm. Olchowiec, par. Chełm,
odl. 3 w. od Chełma, posiada browar piwny z prod. roczną do 3000 rs. W 1827 r. O.
miał 12 dm., 60 mk., Okszówek zaś 1 dm, 15mk.Fol.O.w 1873 r. rozl. mr. 482:gr. or. i
ogr. mr. 188, łąk mr. 95, pastw. mr. 70, lasu mr. 92, nieuż. mr. 36; bud. z drzewa 14.
Wś O. ma os. 17, z gr. mr. 166.[482,t.7,s.440]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1912 r. założona została cegielnia hoffmanowska, której właścicielem był
Samuel Dychter. Rocznie produkowała 1.000.000 szt. Cegieł.[65,s.5]
- W 1925 r. decyzją magistratu chełmskiego miejscowość przyłączono do obszarów
miejskich.[394,s.136]
- 7 czerwca 1925 r. tuż przed pierwszym domem na drodze wiodącej do Chełma
okszowianie ustawili bramę triumfalną umajoną zielenią i kwiatami. (...) W chwili, gdy
powóz Marszałka Piłsudskiego zbliżył się do bramy, podszedł do niego wójt gminy
Krzywiczki Antoni Wawryniuk i po krótkim przemówieniu powitalnym wręczył
Marszałkowi chleb i sól. (...) W imieniu szkoły przemówił dyrektor Szymankiewicz. (...)
Następnie nastąpiło poświęcenie gmachu szkolnego przez ks. dziekana Kosiora. (...)
Starosta Chełmski p. Międrzybłocki odczytał akt poświęcenia następującej treści:
„Dnia 7 czerwca 1925 roku za czasów prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,
Starosty Chełmskiego Bolesława Międrzybłockiego, Ludową Szkołę Rolniczą Imieniem
Marszałka Józefa Piłsudskiego z funduszów Sejmiku Chełmskiego powstałą, w
obecności Marszałka poświęcono i do użytku powszechnego rolnictwa
przekazano".[l20]
- W latach 1923-37 do Publicznej Szkoły Przysposobienia Rolniczego im.
Komendanta Józefa Piłsudskiego z powiatu chełmskiego uczęszczało 293 uczniów, a z
innych powiatów 78 osób, w tym 14 miało do 16 lat, 80 było w przedziale wiekowym
17-19 lat. Najwięcej słuchaczy - 90 osób, było w wieku 20 i więcej lat; 24 uczniów w
momencie przyjęcia do szkoły legitymowało się wykształcenie do 3 klas szkoły
powszechnej, 59 ukończyło 4 klasy szkoły powszechnej, 32-5 klas tej samej szkoły,
18 posiadało świadectwo ukończenia 6 klas szkoły powszechnej, a 66 ukończyło
siedem klas szkoły powszechnej; 155 uczniów było wyznania rzymskokatolickiego, 30
prawosławia, a 4 reprezentowało inne religie.[214]
- Od 1930 r. w szkole uczyła Maria Skrzypa, a od 1937 r. pracował Marian
Plewiński (magazynier Jajczarni „Społem", od 1.09.1945 Weremowice).por[467]
- 4 czerwca 1930 r. Wydział Powiatowy Sejmiku Chełmskiego ubezpieczył zasiewy
Szkoły Rolniczej w Okszowie. Było to 7 mórg pszenicy ozimej, 9 mgr żyta ozimego, 1
mgr jęczmienia, 3 mgr pszenicy jarej i 5 mgr owsa. (...) 21 grudnia 1940 r.
ubezpieczono folwark Okszów. Składka wyniosła 294,58 zł.[2l7]
- W latach 1930-32
elektryczne.[216]
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- W 1931 r. kurs osiemnastomiesięczny w szkole rolniczej ukończyło 19 uczniów, a
kurs dwunastomiesięczny ukończyło 24 uczniów. Absolwenci pochodzili z
następujących powiatów: chełmski - 34, lubomelski -1, włodawski - 2, krasnostawski 2, bialski - 1, lubelski - 1. Zajęcia prowadziło 3 nauczycieli.[220]
- 18 czerwca 1933 r. odbył się w Szkole Rolniczej w Okszowie Walny Zjazd
Delegatów Kół Młodzieży Wiejskiej powiatu chełmskiego. (...) Na zjeździe
reprezentowane były następujące koła: Stanisławów, Nowosiółki, Majdan Ostrowski,
Majdan Stary, Gotówka Niemiecka, Ostrów, Majdan Kukawiecki, Leśniczówka, Gdola,
Rożdzałów, Strupin Duży, Karolinów, Żulin, Ruda Huta, Ruda Wojsławicka, Uher,
Okszów. Do Zarządu weszli: Jan Juziuk z Józefina, Marian Mołdachowski ze
Strachosławia, Marian Trendota z Gdoli, Władysław Hołysz z Rożdzałowa, Piotr
Aponiuk z Gdoli.[121]
- W 1933 r. roczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 499.33 zł, aw 1936 r.534.65 zł Do powyższych wydatków zaliczono: roczną dotację Samorządu na
utrzymanie szkoły oraz pobory personelu płacone przez państwo. W 1935 r. roczny
koszt utrzymania 1 ucznia w internacie wyniósł 224.28 zł, a w 1936 -255.80 zł Do
kosztów utrzymania zaliczano: pensje, wyżywienie, opranie, opał, świadczenia
społeczne służby kuchni i pralni /3 osoby/, opał i światło dla pomieszczeń zajętych
przez internat, opał dla kuchni i pralni, wydatki na pranie, wydatki związane z
utrzymaniem w czystości i porządku pomieszczeń internatowych, uzupełnienie
inwentarza kuchni i pralni, wyżywienie uczniów i gości (wycieczki, zjazdy rodziców
itp.). Wydatek Samorządu Powiatowego na kształcenie i utrzymanie 1 ucznia roczny
wyniósł w 1935 r.- 344,05 zł; w roku 1936 - 353,74 zł.
Dane z gospodarstwa rolnego szkoły.
I. Obora: krowy rasy czerwonopolskiej. Na 1 lipca: 11 krów, 1 buhai, 2 cieląt.
Najwyższa wydajność mleka od krowy w roku 1936/37 wynosi 3733 litrów przy 3.6%
tłuszczu, przeciętna wydajność mleka od krowy w 1936/37 r. wynosi 2703 1.,
przeciętny procent tłuszczu 3.62.
II. Chlewnia: świnie rasy wielkiej białej angielskiej. Na 1/VII: 1 maciora, 12
warchlaków.
III. Owce: karakuły czystej krwi i krzyżówka ze świniarkami. Na 1/VII.- 40 sztuk.
VI. Konie: koni 4 na potrzeby gospodarstwa, szkoły i internatu.
V. Gospodarstwo polowe: gruntów ornych 25 ha. Pięciopolówka. Łąki nie użytkowane
plus minus 24 ha, mokradła, w czerwcu br. przystąpiono do zmeliorowania.
Najwyższy zbiór z 1 ha w ostatnim
4-leciu wyniósł: żyta 20 q, pszenicy 21,4q, owsa 21,5q, jęczmienia 28,5q,
ziemniaków 184 q, buraków pastewnych 533 q.
VI. Ogrodnictwo: ogród warzywny na powierzchni 1 ha, sad owocowy na powierzchni
plus minus" ha. Plantacja porzeczek ma powierzchni 35 arów.
VII. Pasieka: pasieka składa się z 8 pni. Ule warszawskie nadstawkowe i Dadanla
Blatta.[214]
- W 1935 r. dyrektorem szkoły rolniczej był Kazimierz Odyniecki. Miesięcznie
zarabiał 75 zł Pensji nauczycielska wynosiła 50 zł miesięcznie. Stolarz otrzymywał 40
zł miesięcznie. Na wyposażeniu szkoły było między innymi radio. Istniejące przy

szkole gospodarstwo rolne uprawiało i obsiewało: 5 ha żyta i pszenicy, 3,5 ha owsa,
0,5 ha jęczmienia, 1,75 ha ziemniaków, 1,5 ha buraków, 18 arów kapusty. 8 arów
kalafiorów, 20 arów pomidorów, 6 arów cebuli, 5 arów ogórków, 10 arów buraczków,
1.0 arów marchwi, 4 ary pietruszki i 9 arów fasolki i grochu. W 1935 r. gospodarstwo
sprzedało między innymi 34 kg miodu i 50 kg wosku. Inwentarz gospodarstwa: 4
konie, 9 krów, 2 tuczniki, 12 bekonów, 60 prosiąt i 10 jagniąt.[213]
- Urząd Wojewódzki w Lublinie podaje do publicznej wiadomości (...), że mianował
radcami Lubelskiej Izby Rolniczej na okres trzech lat następujące osoby (...)
Kazimierza Ordynieckiego z Okszowa. (...) 21 grudnia 1936 r.[67,s.410]
- Dyrekcja Szkoły Rolniczej Męskiej w Okszowie ogłosiła, że 1 kwietnia 1946 r.
odbędzie się inauguracja roku szkolnego. Tej treści ogłoszenie przekazano miedzy
innymi sołtysom Gminy Staw w trakcie narady odbytej 22 marca 1946 r.[175]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 57,96 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi
przysługującymi im prawami na własność państwa.[19]
- W aktach grodzkich chełmskich (księga numer 139/224/,k. 786-787, r. 1733)
znalazłem akt sadowy, w którym Michał Sobolewski pozywa imieniem swego
ojczyma, Marcina Zbychowskiego - małżonków Leśkiewiczów o podstępną kradzież
części zakopanych pieniędzy. (...) „W krótkim czasie tenże jegomość pan Zbychowski
idzie na to miejsce, gdzie te pieniądze lokowane były, obaczywszy poruszona ziemię
odkopie, nie znajduje (pieniędzy), tylko talarów bitych ośmnaście na wierzchu
włożone, czyni z wielkim lamentem kweres, kto by te pieniądze zabrał i tego uczynku
był autorem.(-) Tak niemałej nie chcąc zaniechać szkody, przy oczywistym
dokumencie swoim, pozywać do sądu miejskiego in anno 1733 o wyż wyrażony
takowy występek, gdzie stanąwszy wzwyż wyrażony pan Leszkiewicz(-) tylko do
piętnastu przyznał się talarów bitych".[86]
- W 1963 r. Zbigniew Kuchta znalazł siekierkę z krzemienia nadbużańskiego koloru
jasnoszarego. Do Muzeum w Chełmie dostarczył ją uczeń Józef Tworek.[101
- (Lipiec 1999 r. przyp. aut.) Artur Kiszczak z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Okszowie zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim finale
XXIIi Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dziale mechanizacji
rolnictwa.[77,s.242]( 14 listopada 1999 r.) w Zespole Szkół Rolniczych w Okszowie
(powiat chełmski) odbyły się pierwsze w tym sezonie zajęcia Katolickiej Wszechnicy
Ludowej.[44]
Historia parafii i kościoła
Parafia. Samodzielny ośrodek duszpasterski utworzono w 1986 r., rektorem został
ks. Tadeusz Walczuk. Parafia powstała na terenach wyłączonych z par. p.w.
Rozesłania Apostołów w Chełmie. W 1981 r. uzyskano zgodę władz na budowę
kaplicy oraz punktu katechetycznego. W 1983 r. przy istniejącej już kaplicy, pod
pretekstem kontynuowania prac nad wznoszeniem salek katechetycznych,

poświęcono plac pod budowę kościoła. W 3 lata później kościół znajdował się w
stanie surowym arch. Andrzej Krzemień z Sandomierza). Sprawowanie Mszy św.
rozpoczęto przed 8.06.89 r. Świątynię poświęcił bp Jan Śrutwa 22.10.89 r.
Kościół. Murowany,
Maksymiliana.[49]
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Najstarsze obiekty budownictwa
Kapliczka, mur. 1919 r., szkoła rolnicza, ob., podstawowa, mur, 1923, zespół
dworski: dwór, ob. warsztaty szkolne, mur., 1 poł. XIX w., park, ok.poł. XIX w., 6
domów drewnianych z lat 1919-1935.[473,s.64]
- Według innego źródła Kapliczka zapewne z ok. poł. XIX w., odnowiona w 1918 r.
(...) Wewnątrz rzeźba św. Antoniego Padewskiego, ludowa.[209,s.80]
Parki
- Park dworski, własność Zespołu Szkół Rolnicze
Ustawicznego, powierzchnia 9,3ha, z poł. XIX w.[530]
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Okszów Kolonia. (23°30'E i 51°10'N) W 2000 r. mieszkały tam 484 osoby. Było
78 gospodarstw rolnych.[507] Ich właściciele posiadali między innymi 76 telefonów
stacjonarnych.[452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Okszowie.[329,s.l24]

Z dziejów
- W 1961 r. występuje wspólnie z Okszowem wsią. Należała wówczas do GRN w
Okszowie.[16]
- Miejscowość istnieje samodzielnie jako Okszów Kolonia od 1981 r.[344,s.184]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Okszowie.[15]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 6 domów drewnianych wybudowanych przed 1939 r.[473,s.65]

Parypse. (23°25'E i 51°11 'N) Miejscowość położona nad rzeka Garką. W 2000 r.
mieszkały tam 244 osoby, w tym 51 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów
szkół średnich, 4 studiujących, 15 wdów, 2 wdowców, 1 stara panna i 4 starych
kawalerów. Były 62 gospodarstwa rolne, w tym 10 zlokalizowanych przy szosie. Ich
właściciele posiadali między innymi: 25 telefonów stacjonarnych, 34 samochody
osobowe, 2 samochody ciężarowe, 33 traktory, 3 anteny satelitarne, 5 kombajnów
zbożowych, 1 kombajn buraczany, 32 prywatne studnie głębinowe i 33 domy
drewniane, w tym 6 opuszczonych. Wspólnota wiejska posiadała 33 ha łąk.
Funkcjonowała świetlica wiejska, której gospodarzem był Jan Dzieńkowski - sołtys
wsi.12 gospodarzy rozpoczęło budowy budynków mieszkalnych. Światło założono w
1970 r.[36l] Z tą miejscowością związany był Bogdan Gonkowski, który zajmował się
haftem.[530] Były dwie kapliczki murowane: z 1950 r., i z figurą Matki Boskiej, z
1959-1960 r. Integralnymi częściami miejscowości były: Pniaczki i Przymiarki.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Stawie.[329,s.l27]
Nazwa wsi związana jest z legendą. Miejscowe podanie głosi, że w dawnych
czasach hrabia, który był właścicielem wsi sprzedał ją za parę psów. Jest również
przekaz mówiący o kształcie okolicznych działek, który przypomina psa.[317]
Z dziejów
- (Parzipsi)- 1429 r. Parypsy- 1644 r. Dzisiejsza nazwa obowiązuje od
1796r.[344,s.86]
- W kłopotach materialnych (Parafii p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie)
niezawodnym przyjacielem okazał się Jagiełło. Dokument królewski z 12 lipca 1429 r.
przyznaje kapitule wieś Parypsy i 100 złotych w monecie polskiej, pobieranej z cła w
Hrubieszowie.[207,s.11]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołóww Chełmie.[495,s.272]
- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie
wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno - historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się i dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
(w
dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według tej drugiej - do
Mikołajewskiej cerkwi od 1751 r. do 1772 r. należały wsie: Żółtańce, Pokrówka,
Zawadówka, Strupin, Horodyszcze, Parypsy, Chełm (oczywiście jego część),
przedmieście Chełma. Następnie według ksiąg metrykalnych parafii chełmskiego
soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r. wszystkie one przynależały do soboru ze
wskazaniem nawet domów w każdej wsi parafii.[5,s.454]
- Parypsie al. Parypsy, wś, pow. chełmski, gm. Staw, par. obrządku wschodniego

Chełm. W 1827 r. było21 dm., 156 mk.[482,s.279]
- W 1920 r. w szkole pracowała Jadwiga Medyńska (X 1944 Chełm, nr 3).por.[467]
- W 1937 r. w organizowanych na terenie powiatu chełmskiego „małych igrzyskach
teatralnych" wyróżniono między innymi zespół z Paryps. W miejscowości działało
koło byłych wychowanków szkoły powszechnej.[2I5]
- 22 maja 1942. Po spędzeniu mieszkańców na plac leżący przy skrzyżowaniu
szosy, jeden z oficerów Wehrmachlu wezwał zebranych do wskazania osób
udzielających pomocy jeńcom radzieckim i Żydom. Kiedy nikt tego nie uczynił,
wówczas hitlerowcy wybrali 8 osób i publicznie rozstrzelali. Zginęli: Jan Gałan, l.45,
Jan Karpiuk, l.40, Józef Litwin, l.22, Wasyl Piecuch, l.22, Jan Rudiuk, l.26, Józef Rudiuk,
l. 19, Marian Smolira, l. 16, Andrzej Waremczuk, l. 30. Wycofując się ze wsi spalili
jedno gospodarstwo.[470,s.76]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Cyryl Rosiński.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 60 gospodarstw
rolnych, uprawiano 299,00 ha ziemi, hodowano: 61 koni, 27 jałówek, 56 krów, 102
sztuki trzody chlewnej, 20 owiec, 2 kozy i 891 kur, 5 gęsi, 8 kaczek i 3 ule z
pszczołami.[175]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 47,1934-1936, dom nr 7, wł. Helena Zyga, drewn., ok.
1914-1920.[426,s.65-66]

Rożdzałów Kolonia. (23°32 'E i 51°05 'N) W 2000 r. mieszkało tam 69 osób. Były
23 gospodarstwa rolne.[529] Ich właściciele posiadali między innymi: 10 telefonów
stacjonarnych. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie
Plebańskim.[329,s.116]
Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Strupinie Dużym.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Rożdzałowem wsią. Należała wówczas do GRN w
Pokrowce [111]
- Istnieje samodzielnie od 1970 r.[344,s.189]

Rożdzałów. (23°31 'E i 51°04 'N) W 2000 r. mieszkało tam 397 osób, w tym 122
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Były 103 gospodarstwa rolne. Ich właściciele
posiadali między innymi: 79 telefonów stacjonarnych. We wsi działała Ochotnicza
Straż Pożarna. Był prywatny zakład produkcji makaronu. W 1998 r. zlikwidowana
została szkoła podstawowa [507] Z tą miejscowością związani byli: Stanisława Mąka
malarka, rzeźbiarka i pisankarka oraz Walerian Mąka rzeźbiarz.[530] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie Plebańskim.[329,s.116]
Z dziejów
- Rożdzałów Mały datowany na 1434 r.[74,s.56] Należał wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237-238]
- Rożdzałów (Duży) datowany na 1471 r. Należał wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Chełmie.[76,s.52]
- W 1434r. najprawdopodobniej Drozdzalow. W 1505 - Roszdzylow duplici. Od 1921
r. Rożdzałów -Łanowe Sołtysy. Od 1970 r. Rożdzałów Kolonia, Rożdzałów
Łanowy.[344,s.189]
- Rejestr poborowych z 1531 r.- wieś należała do Parafii Rozesłania Apostołów w
Chełmie.[495,s.272]
- Rozdzalowy, Strupin, Krziwicze i Koczów cztery wsie pospołu leżące. W których
jest dworzyszcz osiadłych 26, z których czynsz żaden pieniężny od nich nie idzie,
tylko roboty pewne: to jest powinni orać na ugór 2 dni z każdego dworzyszcza po
jednemu pługowi, na wiosnę 2 dni, na posiew ozimi także 2 dni. Owies winni kosić 2
dni, a trzeci tłoka, siana sprawić 4 sterty na 12 sążon, dwu człowieku dać na zamek
ku posłudze na każde 2 niedzieli, stajnie zamkowe chędożyć i oprawować, drzewa do
zamku wozić jako wiele potrzeba, przy swym staroście na wojnę czterech człowieka
w barwie wyprawić. Tamże zagrodnik dawa gr 12 w Rosdzalowie mieszkający, drugi
w Strupinie totidem daje, to wszystko uczyni fl. 0/24/0. W Rosdzalowach od
szynkowania gorzałki dają fl. 2/0/0. Tamże wójt od browaru swego daje czynszu fl.
3/0/0. W Koczowie jest człowiek jeden, który z lasu na kożdy rok daje fl. 1/0/0 (f.29.v)
Miodu dannego przychodzi od bartników 1 czwierć valoris fl. 4/24/0. W Strupinie 2, w
Krziwicziczach 2 służków, którzy powinni z listy jechać, kędy każą. Tamże barci są w
borku pod zamkiem, z których kmiecie używający ich nic nie dają, chocia je było na
pewnej dani postanowiono, powiedając, że im tego inszy ludzie bronią usu antiquo, a
prawa na to opisanego nie mają. Summa wszytkiego czyni fl. 11/18.[442,s.30-31]
- Koczów, wś, pow. chełmski. W r. 1565 wś w ststwie chełmskim wraz z
Rozdzałowem, Strupinem i Krzywiczkami tworzył jedna całość.[482,s.l39]
- Stawy k temu starostwu (chełmskiemu). Naprzód w Rozdzalowie, w którym gdy
zaduch nie bywa albo że nie wyschnie którego roku, uczyni spust czwartego roku fl.
15. [422.s.34]
- W tej wsi osiadłych pułłanków było 6. Teraz osiadłych dworzyszcz 6 1/4. Czynszu z

dworzyszcza płacą per 0/12, facit2/15. Owsa z dworzysza po kor. 1 miary chełmskiej,
przychodzi kor. 6 l/4perfl. 1/6. ... 7/15. Kapłunów z dworzyszcza po 2, przychodzi
kapłunów 121/2 per 0/6 2/15. Jajec z dworzyszcza po sześci, przychodzi jajec 37 1/2,
kopa per 0/10 ... 0/6/4 1/2 . Komorników w tej wsi jest 6, ci żadnych podatków nie
mają, jeno do dworu, kiedy potrzeba iść, maja robić, jako lecie do ogrodów o chlebie
dworskim. Powinności w tej wsi takie, jako i w Strachosławiu. Młynarz na trzeciej
mierze postanowiony i grunt pewny należy do tego, z czego mielnik daje... 0/12.
Summa prowentów z tej wsi faci fl. 24/21/41/2a. [441.s.186-187]
- Rozdziałowy dwie wsi. Pospołu są jak jedna wieś. Dworzyszcz w nich 22. Z
dworzyszcza płacą czynszu po gr. 12, owsa po korcu, kapłonów po 2. Tamże
karczma, dają z niej arendy marcas 36. Karczma ta na półdworzyszczu jest. Z
dworzyszcza robią po 2 dni sprzężajem na każdy tydzień, wedle praw od królów sobie
nadanych. Stawy do zamku chełmskiego teraz należące i jako arenda chodzą:
Udalecki staw z Rozdziałowskim zł 80.[76,s.88 i 90]
- W 1728 r. istniał w tej wsi ogród – park.[480,s.29-30]
- Wieś Rozdzałów. Poddani: 27 ciągłych, którzy robią rocznie na tydzień dni 26, na
rok 1378; 24 Pieszych, którzy robią na tydzień dni 27, na rok 910; 4 do arendy
przyłączonych. Od tych wszystkich wychodzi dni 297. Ma osiadłości 58. (...) Młyny do
starostwa chełmskiego (...) 5 to Młyn Rozdziałowski numero 1.[73,s.379-380]
- Do czasów rozbiorów Rożdzałów był wsią królewską, a następnie własnością
państwową - rosyjską i wchodził do „Dóbr rządowych Chełma". Od roku 1862 na
mocy darowizny stał się własnością namiestnika Królestwa Polskiego i do
uwłaszczenia w r. 1864 był wsią majoracką. Jeszcze w r. 1861 przeprowadzone
zostało „kolonialne" urządzenie włościan, tzn. nastąpiło oddzielenie gruntów wsi od
folwarku, scalenie gospodarstw wiejskich i przekazanie ich chłopom. W roku 1836
wieś liczyła 250 mieszkańców, w 1936 - 856 mieszkańców, w 1967 - 541. W r, 1862
istniało we wsi 61 gospodarstw, zaś w 1936 wieś liczyła już 133 o przeciętnym
obszarze 10 morgów. (...) W roku 1960 na 535 mieszkańców głównie z rolnictwa
utrzymywało się 505 mieszkańców, poza rolnictwem zarobkowało 30
mieszkańców.[537,s.43-44]
- Kolonia niemiecka założona w 1862 r.[500,s.263]
- Rozdzałów, wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. Kumów, wsch. obrz. Chełm.
Posiada szkołę początkową ogólną. W 1827 r. było 49 dm., 310 mk.[482,t.9]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.)[332]
- 22 lutego (1925 r.) sekcja teatralna Koła młodzieży „Siew" w Rożdzałowie
urządziła przedstawienie, na którym odegrane zostały 2 sztuki: „Po kweście" i „W
Dąbrowie Górniczej". (...) Amatorzy biorący udział w przedstawieniu w osobach:
Ludwika Bornusówna, Szymański, F. Ostrowska, Sztelerówna, R. Borysówna,
Szymańska, F. Wojtiuk, J. Betiuk, F. Hołysz.[117]

- W 1925 r. w szkole pracowała Aleksandra Markiewicz, od 1931 r. uczył Jan Karło
(od 1.10.1945 r. Żmudź).por.[467]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 557 osób. Działalność prowadzili: Wlizło M. (cieśla),
Maceńko A. (kołodziej), Hipsz K. (kowal), Hołysz M. i Wesołowski K. (właściciele
młynów parowych), Bomuś L.(szewc) oraz Błaszczuk W. i Kiryk J. (właściciele
wiatraków).[426,s.1167]
- 30 czerwca 1929 r. w Rożdzałowie odbył się Rejonowy Zjazd Straży Pożarnej, na
który przybyli straże z: Rożdzałowa, Depułtycz Ruskich, Kasiłanu, Strachosławia i
Mołodutyna. Zawody wygrała straż z Rożdzałowa.[l23]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 75,40 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[l9]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, ob. dom nr 118 a, mur., przed 1935 r., zagrody nr 152, 254 i 287 z lat
1928 (wł. Bogna Kościelecka) do 1939 r., 56 domów drewnianych, w tym 4 z XIX w.:
wł. Władysława Wojtiuk-ok. 1860 r., wł. Bogna Wielgus - 1885 r., wł. Jerzy Dyczko 1890 r., (wł. Bogna Wielgus); i wł. Wanda Bogusiewicz - z końca XIX w. do 1939 r.,
obora w zagrodzie nr 171, wł. Ludwika Hurko, drewn., 1944 r.[473,s.67-70]

Pokrówka. (23°27 'E i 51°06 'N) W 2000 r. mieszkało tam 1347 osób, w tym 330
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Było 237 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi 275 telefonów stacjonarnych. We wsi istniała szkoła
podstawowa. Integralnymi częściami miejscowości były: Nowa Pokrówka i Stara
Pokrówka.[529] We wsi mieszkał Adam Rychliczek, poseł na sejm w latach 1993-97,
wójt gminy Chełm (1990-1998), pierwszy starosta chełmski po reformie
administracyjnej kraju. Od 1993 r. prowadził działalność Browar „Jagiełło" -jedyny
zakład przemysłowy miejscowości. Jego właścicielami byli małżonkowie Grażyna i
Lucjan Jagiełło. Funkcję radnego powiatu pełnił Eugeniusz Mazurek. 28 stycznia 2001
r. Adam Rychłiczek został wybrany na senatora RP.[452] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie,[329,s. 121] oraz
Rozesłania Apostołów (numery parzyste).
Z dziejów
- Jakub Susza mówiąc o obrazie Matki Boskiej Chełmskiej powołuje się na
dokument
z
1262
r.
(latopis
halicko
wołyński)
o
fundacji
wsi
Pokrowa.por.[470,s.15-16]
- (Pokrowa). Miejscowość wzmiankowana w dokumentach z 1476 r.[334,s.52]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Pokrówka -1619 r. Pokrówka (Pokrywka, Pokrzywka) 1887 r. Była kiedyś
Pokrówka Stara i Nowa (1921 r.). Pokrówka Kolonia - 1970r.[344,s.187]
- Od 1772 r. w granicach Polski przy chełmskiej katedrze biskupiej i soborze
pozostała tylko jedna Pokrówka, nie dostarczająca według słów Maksymiliana Ryłło,
nawet dziesiątej części dochodów potrzebnych na utrzymanie biskupa, jego domu i
soboru. (Pozostałe majątki biskupa znalazły się w granicach Austrii). (...) W 1784 r.
według informacji biskupa Maksymiliana Ryłły w Pokrowce pozostało tylko 11 rodzin
chłopskich, zaś w marcu 1794 r. wieś Pokrówka spłonęła. (...) W zarządzie eparchii
chełmskiej Maksymiliana Ryłło widzimy ponownie należące do chełmskiej katedry
biskupiej i soboru także trzy wsie: Buśno, Białopole i Pokrówkę, trzy z tych sześciu
które pozostawały przy niej po 1533 r. (...) Wsie te, trzy czy sześć w każdym razie nie
były opustoszałe, a zasiedlone i dość ludne, za wyjątkiem Pokrówki. Maksymilian
Ryłło szczególnie zatroszczył się o pomyślność wsi: Buśno, Białopole i Pokrówka.
Budował w nich cerkwie, dwory biskupie i wznosił różne budynki gospodarcze. (...) W
Pokrowce zbudował spichlerz i stodoły. (...) Straty poniesione przez chełmski sobór
katedralny i katedrę biskupią w położeniu materialnym na skutek pozbawienia
majątków biskupich i soborowych w okresie rozbiorów Polski, były spowodowane
odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie wszystkich wsi wchodzących w skład
parafii.cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W archiwum cerkiewno - historycznym
przy chełmskim soborze katedralnym, między starodawnymi dokumentami
zachowały się i dwie księgi metrykalne, z których jedna należała do byłej parafialnej
Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi na Obołoniu, przedmieściu
Chełma, a druga (w dwóch częściach) Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi

parafialnej. Według tej drugiej - do Mikołajewskiej cerkwi od 1751 r. do 1772 r.
należały wsie: Żółtańce, Pokrówka, Zawadówka, Strupin, Horodyszcze, Parypsy,
Chełm (oczywiście jego część), przedmieście Chełma. Następnie według ksiąg
metrykalnych parafii chełmskiego soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r.
wszystkie one przynależały do soboru ze wskazaniem nawet domów w każdej wsi
parafii.[5,s.449,450 i 454]
- Pokrówka (Pokrywka, Pokrzywka), wieś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par.
Chełm, posiada szkołę początkową ogólną, młyn wodny. W 1827 r. było 30 dm., 193
mk.[482,t.8,s.544]
- 2 stycznia 1867 r. w Pokrowce urodził się Jan Morawski. Był pułkownikiem
rosyjskiego korpusu geograficznego.(...) Zastępca dowódcy pułku strzeleckiego 4
Dywizji Strzeleckiej gen. Żeligowskiego na Wschodzie. Od kwietnia do grudnia 1918
r. komendant Oficerskiego Kursu Mierniczych, szef sekcji w Wojskowym Instytucie
Geograficznym (generał brygady z J VI 19), X 19 - II 20: stacja zborna, Warszawa,
II20-VI23: szef Sekcji Topograficznej WIG. Od 1 VI 22 stan spoczynku (pozostawał w
służbie jeszcze przez rok). Zmarł 7 V 1929 r.[393,s.134]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek w
Pokrowce powstał w 1867 r. z własności państwowej, miał 96 mr. 247 pr. i 19
osad.[537,s.211-212]
- W 1886 r. do chełmskiej parafii należała filia w Pokrowce. Wieś Pokrówkę po
zabraniu dóbr biskupich, biskup Ciechanowski wyjednał u rządu (carskiego przyp.
aut.), iż mu tymczasowo pozostawiono na letnie mieszkanie; przebywał on tam
często i zbudował dla swojej wygody ładną murowana cerkiew; później wieś
Pokrówkę rząd zabrał, a cerkiew pozostawiono jako filialną.[331,s.116]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkało tam wówczas 239 osób,
w tym 5 Żydów.[73,s.202]
- W 1925 r. decyzją magistratu chełmskiego miejscowość przyłączono do obszarów
miejskich.[394,s.136]
- Luty 1924 r. Pan Augustyn Bieńkowski z Pokrówki odnalazł na polu przy robieniu
regulówki szczątki starożytnej urny zawierającej trochę ludzkich popiołów, jak
również doskonale zachowany
topór krzemienny. Przedmioty te ofiarował Bieńkowski Muzeum istniejącemu przy
chełmskim Seminarium Nauczycielskim Męskim,[112]
- Od 1936 r. w szkole uczył Józef Sokołowski.por.[467]

- W maju 1943 r. żandarmeria niemiecka zastrzeliła mieszkańca wsi. Zwłoki
zakopano w polu.[96,s.7]
- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941 r.
płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figuruje Józef Sokołowski z Pokrówki.[200]
- W 1954 r. istniała spółdzielnia produkcyjna „1 Maja". Jej przewodniczącym był
Niemiec Jan.[206]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 260,40 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- W dniu 28 lutego (1956 r.) odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze w
Podstawowej Organizacji Partyjnej w GRN w Pokrowce. (...) Zaplanowano założenie
spółdzielni produkcyjnej w Strupinie Łanowym, w kolonii Pokrówka i kol.
Żółtańce.[85]
- W sierpniu 1960 r. prasa donosiła: „Chyba po raz drugi w ostatnich stu latach
wyschło jezioro chełmskie „Bazylany", które przed ostatnia wojną było (obok „śluzy"
stańkowskiej) najpopularniejszym kąpieliskiem Chełma. (...) Wiosną 1959 roku
wędkarze łowili tu ostatnie z ryb - karasie, a po roku szumią na środku jeziora zagony
kukurydzy, jęczmienia, rośnie kapusta, selery i buraki.[79] W latach sześćdziesiątych
wieś Bazylany należała do gminy Chełm. W 2000 r. leżała w granicach miasta
Chełma.[452]
- W 1968 r. powstał PGR. W dwa lata później przedsiębiorstwo posiadało m. in.
619,50 ha, 14 ciągników, 4 kombajny. Funkcjonowała też świetlica i stołówka
zakładowa. Pierwszym dyrektorem PGR był Marian Mąka, a jego zastępcą Bolesław
Wnorowski.[535]
- W lutym 1998 r. Browar „Jagiełło" został uhonorowany wyróżnieniem „za
najatrakcyjniejszą ofertę handlową" na Małopolskich Targach Rolno-Spożywczych i
Przemysłowych w Sandomierzu.[370,s.466]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr. 4, wł. Socha, nr 18 a, wł. Eugenia Czemerajda, nr 62 wł. Zofia
Kupińska wszystkie z początku XX w.[473,s.66-67]

Podgórze. (23°22 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkały tam 52 osoby, w tym 11
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 6 wdów i 2 starych
kawalerów. Było 16 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 8
telefonów stacjonarnych, 5 samochodów osobowych, 5 traktorów, 4 anteny
satelitarne, 2 kombajny zbożowe, 3 prywatne studnie głębinowe.[452] Obok
zabudowań Zdzisława Zygmuntowicza - sołtysa wsi znajdowało się źródełko, któremu
przypisywano cudowną moc. Działalność duszpasterską prowadziła parafia
rzymskokatolicka, erygowana w 1924 r. Jej proboszczem był ks. Zbigniew Stasiński, a
wikariuszem ks. Zbigniew Bogusz.[49] Istniał Kościół Rzymskokatolicki p.w.
Chrystusa Pana Zbawiciela (dawniej cerkiew prawosławna - prezbiterium z XIII
w.).[452]
Podgórze - terenowa nazwa własna, która pochodzi od ukształtowania terenu i
wskazuje położenie w pobliżu wzniesienia.por.[430,s.78]
Z dziejów
- Wieś Spaś, powiatu chełmskiego należy do najstarszych parafii prawosławnych
na Ziemi Chełmskiej. Według podania świątynia tutaj została założona za świętego
Włodzimierza, który pobłogosławił nowo otwarta parafię prawosławną ikoną
Zbawiciela. Z tych zapewne czasów i sama wieś otrzymała nazwę Spaś i ustanowiono
obyczaj, że w dzień święta Przemienienia i Wniebowstąpienia zbiera się lud z
sąsiednich i bardziej oddalonych parafii i świętuje we wsi Spaś. Ikona Zbawiciela
podarowana niegdyś przez świętego równego apostołom księcia Włodzimierza nie
zachowała się do dziś (1897 r.); - została zniszczona przez Tatarów.[200]
- W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne), (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach-popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego ziemi
chełmskiej: (...) Stołpie-monaster spaski (lata 1440,1459-1469) (...) Stołpie-Spas
(obecnie Podgórze): monaster prawosławny powstał w XIII-XIV w. (?), datowany od
1440 r.[366,s.150 i 235]
- Prawosławne ośrodki zakonne na terenie Rzeczypospolitej w końcu XVI w. (...)
Miejscowość Spaś Stołpie. Czas powstania wiek (rok) XVI (1570). [366.s.100-101]
- W 1738 r. wymieniony jako Spaś czyli Salwator. Dzisiejsza nazwa obowiązuje od
1952 r.[191,s.187]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1874 (-1867) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1877-1894.[341,s.190 i 197]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskięj
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Spaś ks.
A. Medwied.[5,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Spas.[332]

- W 1946 r. sołtysem wsi był Mrozowski Jan.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 17 gospodarstw
rolnych, uprawiano 71,59 ha ziemi, hodowano: 8 koni, 8 jałówek, 11 krów, 22 sztuki
trzody chlewnej, 2 owiec, 314 kur i 4 kaczki.[175]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Erygowana 28.08.1924 r. przez bpa M. Fulmana. Poprzednio
miejscowość należała do parafii Rozesłania App w Chełmie. Parafia otrzymała 15
mórg ziemi od Urzędu Ziemskiego w Lublinie. W Polsce przedrozbiorowej i w XIX w.
aż do kasaty unii, była tu parafia grekokatolicka. Na początku XVII w. Podgórze
(dawniej była to tylko część wsi Słopie) była własnością biskupów chełmskich
unickich, w 1650 r. przekazano ją bazylianom. Po kasacie unii powstała parafia
prawosławna (pozostało jeszcze ok. 5 rodzin prawosławnych); przed wojną byli też
koloniści niemieccy. Cmentarz grzebalny założono w roku powstania parafii.
Kościół. Kościół murowany, wybudowano w II poł. XVII w., p.w. Chrystusa Pana
Zbawiciela. Była to świątynia unicka, zamieniona w 1864 r. na cerkiew. Wymieniono
wtedy okna i odrestaurowano. W 1924 r. została świątynią katolicką. Podczas
renowacji kościoła w 1975 r. skasowano kruchtę przy nawie. Malowanie w 1975 r.
(polichromia o cechach klasycystycznych, zapewne z I poł. XIX w. oraz z czasów po
1864 r., kiedy świątynię przejęli prawosławni). Kościół jest 1-nawowy (nawa
prostokątna, prezbiterium węższe), na zewnątrz wzmocniona skośnymi szkarpami,
ołtarz główny drewniany, rokokowy z końca XVIII w. z obrazem Wniebowstąpienia
(Lublin, przed 1939 r.) W 2 ołtarzach bocznych - po prawej - obraz św. Jana
Chrzciciela, po lewej - Serca NMP. Na chórze muzycznym (nowszym, na 2 słupach)
organy 6-głosowe z 1958 r. Obok kościoła dzwonnica neogotycka, murowana z 1912
r. Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa wystawiona przez Sebastiana Konopkę
w 1946 r. w kol. Nowosiółki.[49]
Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół parafialny. Przekształcony z dawnej cerkwi. Wpisany do rejestru zabytków
13.02.1967 r. wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome oraz otaczającym go
drzewostanem jako przykład budowli sakralnej wzniesionej w końcu XVI w. Cerkiew,
mur. XIII w. (prezbiterium) rozbudowana przed 1440 r., przed 1650 r.,i po poł. XVII
w., dzwonnica, mur. 1909-1913, plebania, mur. 1916 r., obora mur. kamienna, przed
1939 r.[473 i 480,s.66]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 18, wł. Franciszki Bystra: dom drewniany z pocz. XX w., obora
drewniana przed 1939 r., dom nr 5, wł. Augustyn Mielniczuk, mur., ok.
1905-1910.[426,s.66]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny, k. XVIII w. Położony 10 m na wschód od kościoła

rzymskokatolickiego. Powierzchnia 0,52 m. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z
1878 r. Pochowano tam m. in. proboszcza parafii w Spasie protojereja Antoniego
Niedźwiedzia. (+1902). Ostatni pochówek odbył się w 1959 r.[277]
- Cmentarz parafialny rzymskokatolicki. Założony w 1924 r. Położony ok. 300 m od
kościoła. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1926 r. (+ Walenty Osiński).[250]

Rudka. (23°04'E i 51°08’N) W 2000 r. mieszkało tam 346 osób, w tym 78 dzieci w
wieku od 0 do 15 roku życia. Były 92 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali
między innymi 77 telefonów stacjonarnych. Integralną częścią miejscowości były
Góry.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy
Przenajświętszej w Chełmie.[329,s.123]
Z dziejów
- Pierwsze informacje pisane na temat miejscowości pochodząz 1827 r.[344,s.190]
- R. os., pow. chełmski,
cegielnia.[482,t.9,s.911]

gm.

Krzywiczki,

par.

Chełm;

smolarnia

i

- Od 1935 r. w szkole uczyła Maria Saplewicz (od X 1944 Okopy).por.[467]
- VI 1940 - VII 1944. Kumowa Dolina była miejscem masowych egzekucji Polaków,
przeważnie więźniów politycznych i zakładników. Ustalono następujące fakty: 10 VI
1940. Hitlerowcy rozstrzelali kilkunastu więźniów. Zginął m. in. Józef Czechowski l.40,
leśnik. (...) VI 1940. Hitlerowcy rozstrzelali 13 Polaków, spośród ok. 20
aresztowanych we wsi Wierzbica. Śmierć ponieśli: Borys (imienia brak) Groński
(imienia brak) Mieczysław Jelnicki, Jan Kowalczyk, Tadeusz Kowalski, l. 16, Stanisław
Kuratyński, Tadeusz majdan, Małysz (imienia brak), Paweł Mazurek, Edward
Michaluk, Stanisław Paradowski, Józef Popielnicki - sołtys Wierzbicy, Ignacy Sulej. (...)
3 VII 1940. Hitlerowcy rozstrzelali 12 mieszkańców miasta Krasnystaw. (...) 4 VII
1940. Funkcjonariusze gestapo zamordowali ok. 90 osób spośród inteligencji miasta
Chełma, ustalono nazwiska 22 ofiar: Henryk Bałazy, l. 44, chorąży WP, Mieczysław
Godlewski, l. 49, notariusz, Paweł Gutowski, Stanisław Husakowski, ziemianin, Józef
Janisławski, ziemianin, Kazimierz Janisławski, l. ok. 60, ziemianin, Stanisław
Krawczyk, l.48, inspektor, Jan Łabiga, l.29 prac. urzędu skarbowego, Wiesław
Meysztowicz, l.42, inż. architekt, Michał Nowacki, zastępca burmistrza m. Zamość,
Edmund Prost, l.44, kapitan WP, Stefania Pyszora, nauczycielka, Leon Sawicki,
urzędnik, Jerzy Stępniewski, l. 30 nauczyciel gimnazjum, Jan Stafiński, l. 36, referent,
Jan Sztaba, l. 38, dyrektor lub z-ca dyr. cukrowni Rejowiec, Stefania Szwed, l. 20,
działaczka harcerska, Tadeusz Tomaszewski, l. ok. 40, prezydent m. Chełma, Stefan
Umiński, l.43, wiceprezydent m. Chełma, Czesław Wierzbicki, 1. 56, naczelnik, Maria
Wirska, l. 37, nauczycielka, Kazimierz Żurawski, l.48, dr medycyny, major WP. Osoby
te przywieziono na miejsce egzekucji z aresztu gestapo w Chełmie. (...) 14 VII 1944.
Hitlerowcy rozstrzelali kilkudziesięciu więźniów podczas likwidacji aresztu w Chełmie.
(...) Zwłoki więźniów pierwotnie grzebano w miejscu egzekucji, potem wydobywano i
palono. Po wojnie w miejscu kaźni wystawiono pomnik z pamiątkową tablicą.[470,
s.83-85]
- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941 r.
płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figuruje Hac Michał z Rudki.[200]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, mur., 1903 r., leśniczówka, ob. dom nr

35, drew., ok. 1860 r., nadbud. piętra przed 1939 r., 2 domy drewniane z lat
1939-1940,[473,s.70] kapliczka murowana z 1930 r. i kapliczka murowana z 1948
r., kapliczka z figurą Matki Boskiej, drewn., z 1945 r. (madrzewie)[530]

Srebrzyszcze. (23°32 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 810 osób, w tym
235 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Były 244 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 138 telefonów stacjonarnych. We wsi istniały:
szkoła podstawowa, dobrze prosperująca spółdzielnia produkcyjna (prezes Eugeniusz
Mazurek był jednocześnie radnym powiatowym), biblioteka gminna, pałac wzniesiony
przeYJózefa Łopuskiego z XVI w., cmentarz prawosławny, mogiła powstańcza z 1863
r., kurhany z Vl-Xl w. Były także trzy modrzewie europejskie o obwodach: 228 cm,
240 cm, 242 cm.[507] W pobliżu miejscowości znajdował się rezerwat przyrody o
powierzchni 376,62 ha, który leżał na obszarze gmin: Chełm i Ruda Huta, gdzie
częściowej ochronie podlegały torfowiska węglanowe, - ostoja bardzo rzadkich
gatunków ptaków i roślin.[531] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Świętego Ducha w Chełmie.[329,s.113]
Z dziejów

- Z 1405 r. pochodzi wzmianka o donacji wójta Mścisława nadanej na obszar od
drogi Brzeskiej do granicy Serebryskiej.[365,s.21]
- Wzmiankowane w 1405 r.[463]
- Nazwę Serebryszcze spotykamy w 1428 r. Należały wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Chełmie.[74,s.54] W tym samym roku wzmiankowany jest
Godzala, wojewoda chełmski de Serebrzyska.[365,s.21]
- Nazwa wsi Serebryszcze obowiązywała od 1430 roku. Z dokumentów wynika, że
w 1497 r. wieś nazywała się Serebriska, a w 1564 - Serebriscza. Dzisiejsza Srebrzyszcze wprowadzona została w 1970 r. [350,s.192]
- 11 listopada 1464 r. Kazimierz przyznaje Bogdanowi de Serebriscze przywilej na
translokację wsi Serebriscza i Stawgedola (Gdola ?), w powiecie chełmskim z prawa
polskiego i ruskiego na magdeburskie. Przywilej notowany w 1569 r. w związku z
wystąpieniem o wznowienie aktu z powodu jego starości (zap. zniszczenie
dokumentu).[365,s.22]
- W 1484 r. jako właściciel wsi występuje Bohdan de Szerzebrzyszcza (de
Syerzebrzyszcza), wzmiankowany w aktach chełmskich również w 1489 r.[365,s.22]
- 1510 r. Wieś Serebryszcze wymieniona jest wśród wsi należących do miasta
Chełma.[365,s.22]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]

- Serebriscza (wieś). W tej wsi dworzyszcz jest 11, na których ludzie rozmaicie
siedzą. A wszakoż z każdego dworzyszcza dają czynszu po gr 24, to uczyni fl. 8/24/0.
Miodowej dani ze wszytkiej wsi przychodzi czwierci 6, każdączwerć szacując na grz.

3, to wszytko czyni fl. 28/24/0. Summa Szerebryscz czyni fl. 37/18.[442,s.26]
- SEREBRYSZCZE WIEŚ. W tej wsi połowicę dzierżą ziemianie, a druga połowica
królewska. Na niej dworzyszcz jest 11. Z dworzyszcza płacą po gr. 24. Kapłonów ani
owsa nie dająnie wiedzieć dla jakiej przyczyny, gdyż ziemiańscy poddani to dają
Panom. Drugą połowicę dzierżą ziemianie, o czem haeredes tych dóbr mająjuż
dekret rewizorski. Rewizorowie z Sejmu deputowani uznali to, że haeredibus
połowica tej wsi i gruntu tego, boru i stawu Gdola i wszystkich pożytków, (k.81 )
która połowica ma być wydzielona od części królewskiej według tego dekretu
rewizorskiego konstytucją sejmową anno 1590 aprobowanego, w którym stawku
Gdola rzeczonym, ziemianie mają też jazy swoje i łowienie ryb wolne. Miodu dannego
z każdego dworzyszcza po rączce dają. Tamże z karczmy arendy fl. 24. Robią po 3
dni w tydzień.[441,s.87-88]
- Wieś Ruda Wyższa, Ruda Niższa i połowa wsi Serebryszcza. Tych wsi posesorką
(od 1647 r.)jest JMP Barbara Noskowska [355,s.202]
- (...) Połowa wsi Serebryszcza nazwanej. W tej wsi bywało dworzyszcz albo
pułanków 16. Teraz osiadłych dworzyszcz albo pułanków 17. Czynszu dająz
dworzyszcza per 0/24, facit". Jajec z dworzyszcza 12, kopa per 0/10, facit... 0/2/9.
Robić powinni z dworzyszcza w tydzień dni 4, a nie więcej. Za dań miodową dają
bartnicy... 50/0. Sumaprowentu z tej wsi facit fl. 51/4/9.[441,s.204]
- 1675 r. Właścicielem części wsi jest Wojciech Serebryski.[470,s.16]
- Serebryszcze - pałac murowany. XVII - dwór myśliwski Jana Sobieskiego (?). Pałac
murowany z cegły, otynkowany, na planie prostokąta, dwukondygnacyjny,
11-osiowy, podpiwniczony (piwnice o sklepieniach kolebkowych z lunetami),
dwutraktowy z sienią na osi Pierwotnie zapewne w dolnej kondygnacji po obu
stronach sieni systematycznie rozmieszczone po dwa pokoje. Po bokach sieni dwie
klatki schodowe o sklepieniach kolebkowo-krzyżykowych. W górnej kondygnacji, w
części środkowej sala reprezentacyjna, po bokach pomieszczenia mieszkalne.
Pozostałości geometrycznego, osiowego ogrodu włoskiego. Pierwotny dwór obronny
wzniesiony zapewne w 11 połowie XVI w., rozbudowany (?) w końcu XVII w. (być
może dobudowane dwa piętrowe alkierze, dobudowa ryzalitu środkowego,
przebudowa wnętrz), dalsza przebudowa w latach 1751-1758 przez architekta Pawła
Fontanę. Właściciele: od XV w. do 1739 Serebryscy i od poł. XVII Krasińscy, około
1714-1751 Jasieńscy, 1739 do około 1798Łopuscy. (...) Dwór drewniany z alkierzem.
1691 -dwór. Dwór na planie prostokąta z bocznym alkierzem, trójdzielny,
półtoratraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba o 3 oknach, z komorą i
alkierzem, po drugiej stronie piekarnia. Dwór kryty słomą. Wybudowany przed
rokiem 1791, stał w roku 1702. Właścicielem w roku 1691 był Jan Węgliński, w roku
1702 Jan Serebryski. (...) Dwór drewniany. 1717-dwór. Dwór na planie prostokąta,
trójdzielny, półtraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba biała o 1 oknie
wielkim, po drugiej piekarnia. W sieni kuchnia. Dwór ogrzewany piecami
kamiennymi, kryty słomą. Właściciele Jasieńscy. (...) Dwór drewniany folwarczny.
1742 - dwór. Dworna planie prostokąta, trójdzielny, półtraktowy z sienią przelotową
na osi. Po jednej stronie sieni izba o 3 oknach wybielona gliną, po drugiej komora z
kominem glinianym. W sieni kuchnia. Dwór kryty dranicami. Wybudowany zapewne

w XVH w., w roku 1742 określany jako stary. Właściciele: Łopuscy.por.[471,s.]
- 1701 r. Łukasz Pawłowski występuje przeciwko Janowi i Krystynie z Serebryskich
Godlewskim domagając się przekazania mu w posesję części dóbr Serebryszcze
zwanych Winiarszczyzną, Nowosielszczyzną lub Zawodczyzną, która miała mu być
oddana w dzierżawę w zamian za nie wypłacone pieniądze. Orzeczeniem sądu
Godlewscy zostali zobowiązani do przekazania w posesję Łukaszowi Pawłowskiemu
spornej i opisanej w dokumencie części dóbr, do czasu zwrócenia całości długu.
Sporządzony inwentarz części spornej (nie obejmującej zabudowań dworskich)
odpowiada przekazanej w dzierżawę Antoniemu Borzymowskiemu w 1720 r. przez
Jerzego i Mariannę Michowskich.[365,s.26]
- 11 kwietnia 1720 r. Klasztor Bazylianów w Chełmie domaga się od Jana i Anny
Witkowskich oraz Jerzego i Marianny Mochowskich spłaty procentów od sumy 1000
florenów polskich zapisanej
przez Jakuba Jasieńskiego na dobrach Serebryszcze, aktualnie znajdujących się w ich
posiadaniu (zapewne na zasadzie dzierżawy).[365,s.27-28]
- 6 lutego 1722 r. Anna z Nowickich, wdowa po Janie Witkowskim, w imieniu swoim
i brata Jana Siły Nowickiego, podkomorzego mińskiego, jako współwłaściciela części
dóbr Serebryszcze zwane Włoszkowszczyzna i Węglenszczyzna oskarża klasztor
bazylianów w Chełmie o niesłuszne domaganie się spłaty procentów od sumy,
zapisanej testamentem Jakuba Jasieńskiego na różnych częściach dóbr Serebryszcze,
pozostających też w posiadaniu różnych właścicieli.[365,s.29]
- 1751 (oblata 1752) Akt erekcyjny cerkwi r.g. p.w. św. Onufrego, którą w dobrach
swoich dziedzicznych Serebryszcze funduje Józef Łopuski, miecznik ziemi i
podstarości grodzki chełmski wraz z żoną Ludwiką z Luberskich.[365,s.33]
- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią, w
położeniu materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w
okresie rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r.
prawie wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św.
Mikołaja. W archiwum cerkiewno-historycznym przy chełmskim soborze katedralnym,
między starodawnymi dokumentami zachowały się i dwie księgi metrykalne, z
których jedna należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie
nieistniejącej) cerkwi na Obołoniu, przedmieściu Chełma, a druga (w dwóch
częściach) Świętomikołąjewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według pierwszej
księgi w okresie od 1716 r. do 1765 r. do cerkwi św. Paraskiewy należały wsie:
Bieławin, Obołonie (gdzie się cerkiew znajdowała), miasto Chełm, przedmieście
Chełma (wyraźnie oddzielone w księdze od Obołonia), Serebryszcze, Okszów,
Stańków i Załuże, wspominane tylko w 1760 roku.[9,s.454]
- 27 marca 1818 r. (wpis z dn. 25 lipca 1818). Franciszek Kunicki sprzedaje za
sumę 404.000 zł. pol. dobra wsi Serebryszcze z przyległościami Gdola baronowi
Antoniemu Grothusowi, majorowi Wojsk Polskich, dzierżawcy wsi Pławanie. Akt
zawarty bez intraty i spisania inwentarza.[365,s.36]
- W (1835 r.) w Serebryszczu (według dokumentów archiwalnych) „Pierwszy ogród

fruktowy za pałacem (—) mieści w sobie pasiekę, inspekta, oranżeryje. Dwiema
stronami - to jest zachodnią i północną są ulice z lip i kanały czyli, rowy
wokoło".[480,s.29-30]
- Spośród wszystkich miejscowości (mapa z 1856 r.) zanotowanych w Phoenix,
(kronika spisana przez biskupa J. Suszę) najwięcej osób doznających cudownych łask
(cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej) pochodziło z samego Chełma, co
stanowi około 14% (100 przypadków) spośród całej liczby. Spośród innych
miejscowości liczebnością osób, które doznały cudownych łask, wyróżniają się
Serebryszcze (8 przypadków).[488,s.28]
- Serebryszcze, wś i fol.., pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. rz.-kat. Chełm (odl.
7 w.). Posiada cerkiew par., erygowaną w 1751 r. przez dziedziców wsi Łopuskich,
szkołę początkową, poktady kredy. W 1866 r. istniał tu browar, gorzelnia, cegielnia i
piec wapienny. W 1827 r. było 76 dm. 418 mk. Dobra S. składały się w 1866 r. z folw.
S. i Antonin, rozl. mr. 5522: gr. i ogr. mr. 810, łąk mr. 722, lasu mr. g 692, past. i
zarośli mr. 1507, nieuż. 1971. W skład dóbr poprzednio wchodziły: wś S. os. 58, mr.
808; wś Gdolaos. 10, mr. 394; wś Gotówka os. 8, mr. 194.[482,s.339]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1869) oraz akta Urzędu
Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1894.[341,s.190 i 197]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi
Serebryszcze ks. A. Jurewicz.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Srebrzyszcze.[332]
- Lata: 1919, 1920, 1922, 1930, 1936, 1938, 1939 - zawiadomienia i ogłoszenia o
likwidacji dóbr Serebryszcze z powodu zadłużeń. Licytacja przeprowadzona w dniu
26. X. 1936 z powodu braku zainteresowanych nie doszła do skutku. Majątek na
wniosek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego miało być wystawione na
przymusową licytację 7.1.1937 r.[365,s.42]
- 9 stycznia 1930 r. zarejestrowane zostało Kółko Rolnicze „Bratnia".[64,s.319]
- Zwierciadło nr 15 z 11 września 1932 r. podało: „Nowym Podsekretarzem Stanu
Prezydium Rady Ministrów został Tadeusz Lechnicki. Urodził się w 1892 r. w
Serebryszczu. Przed powołaniem na nowy urząd Lechnicki był szefem Biura
Ekonomicznego Prezesa Rady Ministrów".[129]
- Posłem okresu międzywojennego (1932 r.) z tej miejscowości był Lechnicki
Felicjan.[219]
- W 1934 r. w szkole pracował Wincenty Gorgol.por.[467]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Lechnicki Felicjan. Był on

jednocześnie członkiem Wydziału Powiatowego i członkiem komisji drogowej.[220]
- Nie od kopalni srebra wzięła nazwę stara wieś Serebrzyszcze, lecz od
staropolskiej daniny ze „źrzeba", czyli odpowiedniej ilości ziemi. Pałac jest znacznie
młodszy od lej zabytkowej nazwy, ale należy do ciekawych zabytków
architektonicznych. Zbudowany został w drugiej połowie XVIII wieku.[80]
- W wykazie cudów zamieszczonych w książce biskupa unickiego Jakuba Suszy
(„Phoenix tertiato redivicus" Zamość 1684 r.) wymieniono 16 „cudownych" uwolnień
od opętania przez złe duchy. Z niektórych opisów wynika, że opętanie to nastąpiło za
sprawa ludzi, którzy mieli moc „nasyłania" złych duchów. „Szlachetnie urodzony pan
Andrzej Serebryski (wg dokumentu z r. 1652) ziemianin chełmski, któremu przez
jakieś nasłanie duszny nieprzyjaciel kilkakroć dwór jego własny w Serebryszczach tuż
pod Chełmem palił, nawet kiedy do któregokolwiek przeniósł się poddanego i tam go
duch mściwy ogniem znosić usiłował. A pokazywał się częścią w postaci chłopskiej, w
habicie niemieckim i w postaci murzyńskiej"[52]
- 1943. Cywilni Niemcy rozstrzelali 9 osób. Ofiarami byli Żydzi i jeńcy
radzieccy.[470,s.87]
- (Info. S. Skibiński 1958 r.) Na bagnach zwanych „Siedliszcze" znajduje się
pagórek piaszczysty, gdzie masowo występują odłupki i okrzeski krzemienne, 3
rozcieracze do ziarna i ceramika „łużycka", w połowie XIX w. na tym bagnie
wykopano „statek".[452]
- W 1961 r. Stanisław Dziurawiec z Chełma informował: Opowiedział Marcin
Czarnecki, który był gaj owym lesie serebryskim, że około 1906 r. burza rozłupała
stary dąb przy drodze. Kiedy wykopano to drzewo wraz z pniakiem, znaleziono
garnek z „białymi pieniędzmi kniaziów polskich".[87]
Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół pałacowo - parkowy. Obejmuje murowany pałac oraz park o charakterze
krajobrazowym. Jest cennym przykładem rezydencji z końca XVII w. o charakterze
barokowym. Rozbudowany ok. poł. XVIII w., proj. Paweł Fontana (?), zdewastowany w
1944 r. Park, XVIII w. Wpisany do rejestru zabytków 10. 05. 1967 r.[473 i 480,s.70]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, mur, pocz. XX w., zagroda nr 81: dom z pocz. XX w., obora przed 1939
r., 36 domów drewnianych od początków XX w. do 1939 r.[473,s.71-72]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. XIX w. „Ukraiński". Położony przy drodze z Srebrzyszcza
do drogi głównej Chełm - Dorohusk. Powierzchnia 0,21 ha. Najstarszy istniejący
nagrobek pochodzi z 1902[260]
- Mogiła powstańcza. XIX w. (1863). Położona obok drogi przez wieś. Powierzchnia

64 m . Pochowani tam są uczestnicy powstania styczniowego.[224]
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Stańków. (23°30 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkało tam 105 osób, w tym 21
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 4 osoby
bezrobotne i ł stary kawaler. Było 29 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 23 telefony stacjonarne, 15 samochodów osobowych, 3 traktory, 5
anten satelitarnych, 7 koni i 1 samochód ciężarowy. Istniały: sklep spożywczy,
leśniczówka (leśniczy Andrzej Kosonoga) i zespół leśniczówki z lat 1920-1930, letnia
rezydencja biskupów prawosławnych z około 1890 r., cmentarz wojenny z 1915 r.,
oraz kurhany z VI-XI w. Ostatni ślub miał miejsce w 2000 r., dwaj najmłodsi
mieszkańcy wsi przyszli na świat w 1998 r., ostatni pogrzeb odbył się w 1999 r. Od
1995 r. wieś ma wodociąg, z którego nie korzysta tylko jedno domostwo. Była droga
o utwardzonej nawierzchni. Na południe od zabudowań znajdowała się rzeka Uherka
oraz zbudowany w latach sześćdziesiątych 70 hektarowy zbiornik wodny.[507] Był
rezerwat żółwi błotnych. W 1989 r. 3 modrzewie europejskie o obwodach 228 cm,
240 cm i 242 cm uznano za pomniki przyrody. [531] Ze Stańkowa pochodził
Stanisław Skibiński, znany regionalista. Integralną częścią wsi był Stańków
(nadleśnictwo).[529] Funkcje sołtysa pełnił Zbigniew Koziagóra.[507] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Okszowie.[329,s.124]
Nazwa miejscowości pochodzi od Stanka, pierwszego dzierżawcy młyna i osady
młyńskiej istniejącej tutaj od XV w. Młynarze młynów starościńskich mieli inne prawa
i odbywali inne służebności aniżeli chłopi.[476,s.4]
Z dziejów
- W 1540r. wymienione są pod Chełmem trzy młyny, z których trzeci jest już
nazwany „Stanko". W 1545 r. młyn „stankowsky" wypuszczony zostaje w arendę za
330 zł. W następnych latach szesnastego wieku młyn i osada młyńska nazywane są
„w Stanku" (1564 r.) lub „na Stanku" (1565 r.). O młynie „stanieckim o kołach
dwóch" należących do arendy zamkowej mowa jest też w 1661 r. W ciągu wieku
osiemnastego młyn zwany jest „stankowskim" a osada młyńska „Stanków", by w
końcu tego wieku przemienić się już na stałe w nazwę Stańków. W rękach potomków
Stanka młyn pozostaje do 1696 r., gdyż dopiero wtedy od „sławetnych Stanieckich" i
ich sukcesorów młyn zakupiony zostaje przez Jędrzeja Skuczko i Waśkę Szkaniuka,
na których zostaje przeniesiony przez starostę Stanisława Rzewuskiego wcześniej
przywilej królewski wydany na użytek młyna.[476,s.4]
Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie
wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno - historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się i dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
(w
dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według pierwszej księgi w
okresie od 1716 r. do 1765 r. do cerkwi św. Paraskiewy należały wsie: Bieławin,
Obołonie (gdzie się cerkiew znajdowała), miasto Chełm, przedmieście Chełma
(wyraźnie oddzielone w księdze od Obołonia), Serebryszcze, Okszów, Stańków i

Załuże, wspominane tylko w 1760 r. (...) Według ksiąg metrykalnych parafii
chełmskiego soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r. wszystkie one przynależały
do soboru ze wskazaniem nawet domów w każdej wsi parafii.[9,s.454]
- Stańków, wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. Chełm; ma młyn wodny. W
1827 r. 3 dm. i 20 mk.[482,t.11,s.210]
- W 1848 r. w lasach w pobliżu młyna w Stańkowie (...) założona została osada dla
strzelca leśnego zw. „Perediło". Grunty pod osadę zostały wykarczowane i wyrobione
przez mieszkańców wsi Stańków. Funkcja strzelca odpowiadała dzisiejszemu
gajowemu. Funkcję tę pełnił wówczas Wojciech Jaglewicz, który w 1847 r.
zatrudniony został na strzelca obrębu Czułczyce. (...) Do 1856 r. Wojciech Jaglewicz
wystawił w nowo założonej osadzie leśnej wszystkie niezbędne budynki. (...) Od 1860
r. Dobra Rządowe były darowywane zasłużonym osobom na prawach majoratu.
Ukazem carskim z dnia 13/25 III 1862 r. majorat Chełm darowany został jenerał
adiutantowi, generałowi broni Aleksandrowi hrabiemu Luders zgodnie jego prośba o
zamianę za dobra Mąkolik w Guberni Płockiej. (...) W 1864 r. referent ekonomiczny
dóbr w porozumieniu z nadleśniczym Wojciechem Leppertem zaprojektował przy
osadzie strzelca osadę nadleśniczego a osada strzelca przeniesiona została w inne
miejsce do okręgu IV zwanego „Klepacowszczyzną". (...) Pierwszym nadleśniczym w
Stańkowie mianowany został Wojciech Leppert, dotychczas zarządzający leśnictwem
Chełm z siedzibą w Pobołowicach. (...) 30 marca 1889 r. nastąpiło oficjalne
przekazanie rządowej osady leśnej w Stańkowie na własność chełmskiego biskupa
prawosławnego. (...) Ostateczny protokół zdawczo - odbiorczy podpisany został 27
października 1890 r. (...) W 1894 r. ukończona została budowa cerkiewki a jej
uroczyste poświęcenie przez biskupa Fławina nastąpiło 6 września tego roku. Nie jest
znany autor projektu, wiadomo jedynie, że budowniczym tej niewielkiej świątyni był
Stanisław Sadzikowski przy udziale Abrama Jankielewicza, Szterma z Chełma.(...) W
czasie I wojny światowej, latem 1915 r., w pobliżu Stańkowa rozegrała się trzydniowa
bitwa pomiędzy wojskami niemieckimi a rosyjskimi, w której zginęło około 100
żołnierzy w większości niemieckich pochowanych przy gościńcu z Wólki Czułczyckiej
do Okszowa.[476,s.4-7]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkało tam wówczas 317 osób,
w tym 7 Żydów.[73,s.202]
- W 1925 r. cała osada leśna w Stańkowie została zelektryfikowana za pomocą
niewielkiej lokalnej elektrowni.[476,s.8]
- 12 grudnia 1942 r. gestapo zastrzeliło Józefa Uliasza-miejscowego gajowego.
Zwłoki zakopano w lesie, a następnie przeniesiono na cmentarz w Chełmie.[96]
- IV 1943. Funkcjonariusze policji hitlerowskiej rozstrzelali gajowego o nazwisku
Uliasz, l. 30. Zwłoki zakopano w lesie.[470,s.97]
- Do końca II wojny światowej w Stańkowie funkcjonował młyn wodny. Był

usytuowany na rzece Uherce. Młyn należał do rodu Skibińskich.[452]
- Do końca 1944 r. w Stańkowie stacjonował sztab 2 Samodzielnego Baonu
Motocyklistów 1-go Korpusu Państwowego, wówczas najbardziej ucierpiały budynki
nadleśnictwa i tereny leśne. Żołnierze oprócz zużycia własnych zgromadzonych
płodów rolnych, rozebrali płoty wokół budynków i starą stodołę oraz zdewastowali
całe wyposażenie. Oprócz tego na terenie leśnictwa Stańków trwały ćwiczenia
wojskowe w strzelaniu z broni palnej i ćwiczenia lotnicze w zrzucaniu bomb do
oznaczonego celu. Wybuchy bombowe stały się przyczyną pożaru znacznych partii
lasu. W 1945 r. nastąpiły liczne aresztowania przez Resort Bezpieczeństwa
Publicznego przedwojennych pracowników leśnych, co znacznie zakłóciło pracę w
stańkowskiej osadzie leśnej. Czesław Starzyński został zwolniony ze stanowiska
nadleśniczego, jego miejsce zajął dotychczasowy leśniczy Ludwik Blaim.[476,s.9]
- W 1953 r. na terenie nadleśnictwa państwowego Chełm w leśnictwie Stańkowie
ocalała 7- hektarowa resztka pierwotnego lasu jako park przypałacowy. Rosną tam
sędziwe okazy drzew, wśród których lipy o obwodach ponad 300 cm.,[103] własność
Nadleśnictwa Chełm, powierzchnia 1,8 ha, datowany na przełom XIX i XX w.[530]
- W 1954 r. (...) w Stańkowie zachował się w stanie znacznego zdewastowania
skrawek naturalnego lasu grabowo - dębowego, w którym na szczególna uwagę
zasługują stare lipy (Tilia cordata). Obwód pni każdego z tych drzew sięga 5 metrów.
(...) Z ginących gadów występują na resztkach bagien i zbiorników wodnych,
pojedyncze osobniki żółwia błotnego, który liczniej utrzymał się jeszcze na
starorzeczach i zabagnionej dolinie rzeczki Uherki na terenie wsi Stańków. Reliktowe
to stanowisko jest poważnie zagrożone przez prowadzone tu roboty odwadniające i
tylko utworzenie rezerwatu i zachowanie naturalnych zbiorników wodnych może
uratować niezmiernie rzadkiego gada. (...) Podobnie wyginął tu już wąż
eskulap.[131]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 13,00 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- W 1956 r. (...) w planach elektryfikacji gromady Okszów pominięto zakończenie
elektryfikacji wsi Stańków. Pomimo, że przez wioskę już od wielu lat przechodzi linia
elektryczna, 13 gospodarzy Stańkowa, które przodują w wykonywaniu
obowiązkowych świadczeń na rzecz Państwa i na równi z innymi płacą na fundusz
elektryfikacyjny, nie może doczekać się światła.[84]
- Publikacja z 1959 r. (...) 2 września 1944 r. hitlerowcy podpalili gmach Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie. (...) Spaliły się olbrzymie zbiory archiwalne, a
wśród akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych spaliło się
niewielkie, ale cenne archiwum Bazylianów chełmskich, zawierające między innymi
akta rozgraniczenia miasta Chełma i młyna starostwa chełmskiego Stańków od wsi
szlacheckiej Horodyszcze i królewszczyzny Czułczyce z lat 1448, 1450 i 1509.[71]
- W 1963 r. (...) w lesie stańkowskim znajdują się kurhany - przynajmniej o tysiąc

lat starsze od Powstania Styczniowego. Józef Tymochowicz z Wólki Czułczyckiej
słyszał opowiadanie swego dziadka Mikołaja Janickiego, byłego powstańca, jakoby
wyznaczające sobą w przybliżeniu kwadrat cztery kurhany miały być usypane na
pamiątkę „rogatywki powstańczej". To uszanowanie „powstańczej rogatywki"
uratowało wczesnośredniowieczne mogiły od rozkopania.[193] W w/w roku leśniczym
Leśnictwa Stańków był Władysław Słupczyński. Funkcję te pełnił do 1992 r.[452]
- Publikacja z 1963 r. (...) Testamenty staropolskie należą do niezbyt licznych, ale
bardzo interesujących dokumentów, mówiących o zamożności i obyczajach ludności
przed wiekami. Młynarstwo należało do najważniejszych gałęzi przemysłu danej wsi,
a młyny były własnością szlachty albo królewską. Młyn w Stańkowie koło Chełma
należał, jako królewszczyzna, do starostwa chełmskiego, a Stańkiewicze Fronckiewicze byli jego użytkownikami. Zachował się testament tego młynarza, który
w obecności urzędników z urzędu lentwójtowskiego w Chełmie zeznał: „że część
trzecia dóbr swoich jak i nieruchomych, która po rodzicach prawem przewidzianym
spadła i należy, mianowicie grunta wszystkie z łąkami trzeciej części, zasiane
oziminą i wszystkie osiwki, gdziekolwiek się wynajdą, które są na Plitnikach u Brodu,
na gruntach Bilawińskich, we młynie Stańkowieckim koło wodne z drugim palecznym,
z kamieniami, wrzecionem, pytlem, koszem, skrzynią, bydło wszystkie - tak woły, jak
krowy, źrebiec kary trzyletni. Te wszystkie wyż opisane rzeczy grunta, osiwki, łąki,
we młynie koła z kamieniami, bydło, jako się pomieniło - małżonce mojej na imię
Katarzynie i dziatkom moim na imię Franckowi synowi i Katarzynie córce - z
pszczołami, których ułów ośmnaście, niniejszym moim testamentem leguję i
zapisuję. Sukman albo siermięgę białą - tejże żonie mojej leguję. Kamień, który
pośród Horodyskiego boru leżał, ten bratu memu imię Walentemu odkazuję, aby
sobie obrobił: który obrobiwszy i onego sprzedawszy, na dwie mszy za duszę moja
aby Ojcom dał, i tę parę kamieni, które na podwórzu leżą moim, te bratu memu
pomienionemu leguję. Długu zeznał- pewnego, że ludziom winien złotych
dwadzieścia cztery, które z tychże dóbr pozostałych powinna małżonka moja
wypłacić"[90]
- W 1964 r. (...) przygotowanie do budowy zbiornika retencyjnego na rzece
Uherce, pow. chełmski trwały 10 lat. Niedawno ruszyły wreszcie roboty ziemne.
Mieszkańcy Horodyszcza i Stańkowa oddali pod zbiornik 50 ha łąk, a nawet trochę
gruntów ornych. Kraniec zbiornika miał się znajdować częściowo na gruntach
nadleśnictwa. Mam tu na myśli 5 ha bagien i łąk „deputowych", a których korzystają
leśnicy. Teraz okazało się, że na skutek zabiegów Nadleśnictwa w Chełmie plany
zbiornika zostały zmienione. Leśnicy zatrzymali swoje bagna, a rolnicy będą musieli
oddać pod zatopienie dodatkowo 5 ha łąk.[35]
- 1971 r. (...) przez lasy stańkowskie w kierunku Okszowa biegnie widoczny (w
większości użytkowany jako zwykła gruntowa droga) nasyp kolejki austriackiej z I
wojny światowej, którą przez kilka lat okupant pośpiesznie wywoził wielkie zasoby
drewna. (...) W Stańkowie zachowały się w murawie dwa bardzo efektowne
stanowiska artyleryjskie z I wojny światowej (na wygonku w pobliżu lasu).[104]
- W 1978 r. (...) w odległości zaledwie jednego kilometra od granicy miasta
Chełma, a niespełna cztery od jego centrum w kierunku północnym znajduje się, w
którym znajduje się dość duży kompleks leśny, w którym też można napotkać

niewielkie i nieliczne szczątki lasu znaturalizowanego i składem gatunkowym
zbliżonego do lasu typowego dla chełmskiej dzielnicy leśno - przyrodniczej (zwanej
też środkowo.- nadbużańską dzielnicą dębową). Do najcenniejszych i najbardziej
dostępnych należy południowy jego kraniec w pobliżu osady leśnej zwany ostatnio
Stańkowskim Lasem, dawniej będący Stańkowską Daczą. Plan gospodarczy sprzed
130 lat (z 1850 r.) stwierdza istnienie tutaj drzewostanu 150 - 240 - letniego, czyli
sięgającego początków XVII wieku. Szczególnie interesujące jest w nim zauważenie w
stronie południowo - zachodniej lipy karłowatej zmurszałej tego wieku, mieszanej
młodszemi drzewami. Przeprowadzona dnia 4 sierpnia 1952 roku inwentaryzacja
najokazalszych drzew wykazała tutaj lipy drobnolistne o obwodach w centymetrach:
548, 510, 455, 433, 387, 314 oraz 9 sztuk o obwodach od 290 do 220 cm. Wśród
dębów szypułkowych pomierzono okazy o obwodach od 491 do 188 cm, graby o
obwodach od 197 do 156 cm i sosny zwyczajne - 295 cm do 256 cm. (mniejszych
drzew tutaj nie uwzględniono). Wspomnieć należy również ogólnie rzadziej
występujące wiązy, dzikie drzewa owocowe i wprowadzone na skraju modrzewie.[56]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Letnia rezydencja biskupów prawosławnych: dom mur., obora mur.,
pozostałości parku ok. 1890 r., zespół leśniczówki: leśniczówka ob. dom nr 25,
drewn., obora, drewn., stodoła ok. 1925 r., leśniczówka, ob. dom nr 19, drewn., przed
1939 r., przeniesiona z Sajczyc, leśniczówka, ob. dom nr 19, drew., ok. 1920-1925
r., dom nr 5 wł. Eugeniusza Hajko, drew., lata 30. XX w., stodoła w zagrodzie nr 7,
ob. garaż, drew., 1933 r.[473,s.72]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz z I wojny światowej. XX w. (1915).[530]

Stare Depułtycze. (23°22 'E i 51°04 'N) W 2000 r. mieszkało tam 186 osób, w
tym 50 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Były 44 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi 24 telefony stacjonarne. We wsi istniały:
Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła podstawowa, kościół rzymskokatolicki p.w.
Wszystkich Świętych (drewniany, dawna cerkiew grekokatolicka z 1774 r.),
drewniana dzwonnica, kurhany, park podworski z połowy XIX w (stare drzewa
również egzotyczne), źródła rzeki Uherki, pomniki przyrody: kasztanowiec biały o
obwodzie 315 cm oraz dąb szypułkowy o obwodzie 386 cm.[507) Istniała Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych, erygowana w 1929 r., której
proboszczem był ks. Józef Adamek.[49] Liczba wiernych około 1950. W skład parafii
wchodziły: Depułtycze Królewskie w. i kol., Depułtycze Nowe kol., Depułtycze Stare,
Uher kol., Weremowice w., Wojniaki kol., Zagroda w. i kol.[329,s.124]
Z dziejów
- Na przestrzeni dziejów ziemi chełmskiej Depułtycze Stare zwane tez były Ruskimi
lub Szlacheckimi i były do 1539 r. własnością prywatną w odróżnieniu od Depułtycz
Królewskich zwanych też Litewskimi. W XV i XVI w. ziemie w Depułtyczach i okolicy
wchodziły w skład klucza Uhrowieckiego. (...) Jak podają księgi grodzkie chełmskie z
1539 r. między dobrami szlacheckimi a królewskimi zostały usypane graniczne
kopce. „(...) Wiedzieć należy, iż Uher składa się z dóbr Weremowice, Brykowiec z
dóbr Rohożyce, z dóbr Ruskie Depułtycze. (...) 8 lipca 1880 roku nastąpiło
wydzielenie z ogólnych dóbr ziemskich Uher oddzielnego majątku Depułtycze Ruskie
(Stare), które za 325 zł.pol. sprzedany został Ignacemu Zakrzewskiemu. (...) Po
śmierci Ignacego Zakrzewskiego w 1896 roku bardzo zadłużony i znacznie
uszczuplony majątek przeszedł do jego dzieci i wnuków tj. Józefa Zakrzewskiego,
Władysława Mlewicza oraz Jerzego i Bronisława Chełczyńskich. Celem dokonania
podziału spadku i przypadających sum Depułtycze Ruskie zostały sprzedane w rok po
śmierci Ignacego Zakrzewskiego Kazimierzowi Fudakowskiemu, który wraz z ojcem
Ignacym od 1891 r. był już właścicielem pobliskich dóbr Uher. Kazimierz Fudakowski
umiera jesienią 1901 r. pozostawiając duży majątek w postaci dóbr Uher i Depułtycze
oraz Krasnobród i Husiny w powiecie zamojskim a także dość duże sumy w akcjach
cukrowni w Pohrebyszczach. Zgodnie z testamentem spisanym w 1899 r. majątek
dzieli między ośmioro dzieci, czterech synów: Bronisława, Leona, Kazimierza i Józefa
oraz córki: Julię, Teresę, Helenę i Jadwigę. Córki otrzymały sumy posażne natomiast
najstarszy syn Bronisław zostaje przeznaczony na dziedzica Uhra i Depułtycz z
obowiązkiem spłaty pozostałych braci. (...) Zgodnie z wolą ojca w Uhrze i
Depułtyczach od 1902 roku gospodaruje Bronisław Fudakowski aby następnie
przekazać część majątku bratu Kazimierzowi. Około 1908 r. następuje modernizacja i
rozbudowa folwarków w Uhrze i Depułtyczach, o czym świadczą daty figurujące na
budynkach gospodarczych w Depułtyczach. (...) W 1909 r. Depułtycze Ruskie zostają
sprzedane Andrzejowi Marianowi Podczaskiemu, który po niewielkich zmianach
zamieszkuje z całą rodziną we dworze w Depułtyczach. (...) Po śmierci Andrzeja
Podczaskiego w 1928 r. majątek dziedziczy jego syn Mieczysław oraz Janina z
Podczaskich Chodkiewiczowa. (...) Tuż przed sama wojną folwark został oddany w
dzierżawę Bolesławowi Nowakowskiemu. Obszar ziem dóbr Depułtycze Ruskie
obejmował wtedy (...) 376 ha. (Po wojnie) dwór wraz z parkiem otrzymała miejscowa
szkoła podstawowa, natomiast część gospodarczą Spółdzielnia Produkcyjna. (...)

Dawna nazwa wsi z Depułtycz (Ruskich) Starych została zmieniona w okresie
powojennym na Depułtycze Nowe.[401,s.1-10]
- Pierwsza informacja o Starych Depułtyczach pochodzi z 1952 r.[344,s.193]
Wcześniej miejscowość znana jako Depułtycze Stare.[452]
- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941
r. płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figuruje Folwarczna Cecylia z Depułtycz
Starych.[200]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Zagrodzie.[15]
- W 1961 r. występująjako Depułtycze Stare wieś. Należały wówczas do GRN w
Zagrodzie.[16]
- Przy drodze wiodącej do Kasiłanu zachował się wysoki na 2 m kurhan o średnicy
podstawy 10 m. Na gruncie wsi Depułtycze Stare na kulminacji wzgórza drugi kurhan
o średnicy podstawy 15 m i wysokości 2 m.[452]

Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Parafia erygowana 8.07.29 r. przez bpa Mariana Fulmana.
Poprzednio miejscowość należała do parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie. W
okresie przedrozbiorowym i w XIX w. - do 1875 r. - istniała tu parafia grekokatolicka.
Po kasacie tej ostatniej pozostała jedynie prawosławna. W posiadaniu
prawosławnych, obok obecnego kościoła parafialnego pozostawała jeszcze inna
świątynia, istniejąca w latach 1905-38 (wtedy rozebrana). Prawosławni licznie
zamieszkiwali ten teren do 1944 r. Do czasu powstania parafii rzymskokatolickiej,
katolicy byli zmuszeni udawać się na nabożeństwa aż do Chełma. Wielką rolę w życiu
religijnym nowej parafii odegrał kult Matki Bożej i działalność III zakonu św.
Franciszka. Cmentarz grzebalny założono po powstaniu parafii w 1930 r. Pierwszą
drewnianą plebanię zastąpiono w 1965 r. budynkiem murowanym. Po powstaniu
parafii założono cmentarz, 1930 r. Archiwum par. zawiera księgi metrykalne i in.
dokumenty od 1930 r.
Kościół. Pierwotnie w Depułtyczach istniała cerkiew prawosławna, w XVII w.
należała ona do grekokatolików. Obecny kościół parafialny p. w. Wszystkich Świętych
został wzniesiony przed 1744 r. jako świątynia grekokatolicka. Fundatorem był
sufragan kijowski, bp Józef Olędzki. W 1876 r. kościół zamieniono na cerkiew
prawosławną, a od 1916 r. znajduje się on w rękach katolików. Kościół jest
drewniany, 1 -nawowy, przy prostokątnym prezbiterium zakrystia, przedsionek pod
chórem muzycznym (1939 r), nad nawą wieżyczka z sygnaturką, 3 drewniane
ołtarze. Ołtarz główny przeniesiony z kościoła w Trzeszczanach, późnobarokowy (II
poł. XVIII w.) W ołtarzu obraz Wszystkich Świętych (barokowy, poł. XVIII w.) i drugi MB Częstochowkiej (z wotami). Ołtarze boczne są późniejsze: po prawej stronie nawy
z obrazem Chrztu Chrystusa w Jordanie (XVIII/XIX w.), a z lewej - z obrazem
Ukrzyżowania (II poł. XVIII w.) Chrzcielnica późnobarokowa (XVIII w.) Obok kościoła

drewniana dzwonnica z końca XVIII w. (konstrukcja słupowa, oszalowana). Na niej 2
dzwony - dar abpa Bolesława Pylaka, który służył tu pomocą duszpasterską w czasie
studiów. W miejscowości Uher, kapliczka murowana z cegły, klasycystyczna
(XVIII.XIX w.) Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII w.[49]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych. Drewniany, zbudowany w latach
1770 - 90; bezwieżowy, wpisany do rejestru zabytków 25.11.1966 r. wraz z
wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w granicach cmentarza kościelnego oraz
dzwonnicą drewnianą.[527]
- 19 domów drewnianych z lat 1920 –1943.[473,s.73]

Staw. (23°24 'E i 51°12 'N) W 2000 r. mieszkało tam 539 osób, w tym 20 wdów, 6
wdowców, 4 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 121 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 41 telefonów stacjonarnych, 64 samochody
osobowe, 40 traktorów, 6 kombajnów zbożowych, w tym 2 wspólnoty wiejskiej, 4
anteny satelitarne, 67 studni głębinowych, 3 samochody dostawcze i 44 domy
drewniane. Światło założono w 1956 r., a szosę zbudowano w 1970 r. Stały 4 bloki
mieszkalne po byłym państwowym gospodarstwie rolnym. We wsi działały:
Ochotnicza Straż Pożarna (naczelnik Jan Ignaciuk), szkoła podstawowa (dyr. Zofia
Siermińska), biblioteka gminna (kier. Regina Trawińska), ośrodek zdrowia (kierownik
lek. med. Józef Nikoniuk), 2 punkty skupu zboża, bank spółdzielczy (dyr. Teresa
Dybek), remiza strażacka. Znajdowała się tam również kapliczka z około 1930 r.,
figura Jana Nepomucena, figura Matki Boskiej z 1947 r., przydrożny krzyż postawiony
przez Mateusza Mielniczuka w 1905 r., pomnik z 1996 r., poświęcony 15
mężczyznom ze Stawu, ofiarom mordu niemieckiego w 1942 r., zespół dworski z
przełomu XVIII i XIX w., areszt z 1939 r. (obecnie budynek mieszkalny), pomnik
przyrody-lipa drobnolistna o obwodzie 591 cm, rezerwat na Górze Stawskiej
(ustanowiony w 1956r; ma 4 ha powierzchni, ponad 200 gatunków roślin, w tym 6
objętych ochrona ścisłą).[507] W miejscowości znajduje się Rzymskokatolicki Kościół
Parafialny p.w. NMP Królowej Polski. Świątynię murowaną wybudowano w latach
1984-86. Parafię erygowano w 1993 r. Tworzyły ją następujące miejscowości:
Krobonosz, Ochoża i kol., Ochoża Majdan, Ochoża Pniaki, Parypse, Staw. Liczba
wiernych 1600.[329,s.127] Proboszczem był ks. Ryszard Jabłoński.[49] Dawniej
miejscowość należała do parafii rzymskokatolickiej w Czułczycach. Integralnymi
częściami miejscowości były: Brzezinki, Majdan, Nowa Wieś, Pasieka i Stara
Wieś.[529]
Z dziejów
- Nazwa miejscowości funkcjonuje od 1430 r. Należał wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Czułczycach.[74,s.55]
- W 1475 r. podczaszym Ziemi Chełmskiej był Niemir ze Stawu.[364,s.166]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Staw. Dwór murowany z alkierzem. 1651 - dwór. Dwór na planie prostokąta z
bocznym alkierzem, trójdzielny, półtoratraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie
sieni izba o 4 oknach, alkierz o 2 oknach, z boku komnata. Po drugiej stronie sieni
piekarnia. Wybudowany przed rokiem 1651, spalony w roku 1678, ponownie
odbudowany. Właścicielem w roku 1651 był Jan Tomasz Krzywczycki. (...) Dwór
drewniany. 1664 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny, półtraktowy z
sieniąna osi. Po jednej stronie sieni izba o 2 oknach, po drugiej stronie izba o 1 oknie.
Wybudowany przed rokiem 1664. (...) Dwór murowany. 1716 - dwór. Dwór na planie
prostokąta, trójdzielny, dwutraktowy, z sieniąna osi. W prawym trakcie izba stołowa
o 3 oknach, izba druga o 3 oknach, pokój o 1 oknie, komnatka o 1 oknie. W lewym
trakcie kuchnia, izba czeladna, komórka. Dwór kryty gontem. System obronny:
parkan. Wybudowany zapewne w XVII w., w roku 1716 zrujnowany. Właścicielem w

roku 1716 był Paweł Stawski. (...) Dwór drewniany folwarczny. 1723 - dwór. Dwór na
planie prostokąta, trójdzielny, półtoratraktowy, z sienią na osi. Po jednej stronie sieni
izba o 3 oknach, po drugiej stronie sieni komora. Wybudowany przed rokiem
1723.por.[471,s.277-278]
- Dwór i wieś, powiat chełmski, gmina Staw, parafia Czułczyce, parafia
prawosławna Spaś, odległość 8 wiorst od Chełma. W 1870 r. folwark Staw rozległość
mórg 1168: grunty orne i ogrody mórg 713, łąk i pastwisk mórg 160, lasu mórg 263,
wody i nieużytki mórg 32; młyn, wiatrak, cegielnia, pokłady wapieni. Wieś Staw liczy
osadników 46, mórg 595. W 1827 r. 26 domów, 253 mieszkańców. Gniazdo rodziny
Stawskich, Wierzchowskich i Chylińskich, gdyż dwie ostatnie rodziny pochodzą od
braci Stawskich, którzy w Wierzchowiskach i Chylinie zamieszkali, jak to widać z aktu
rozgraniczenia wsi Parypsy i Staw rok 1455, znajdującego się w archiwum K.
Kraszewskiego w Romanowie. Od Stawskich dobra przeszły do Świrskich. W końcu
XVIII wieku dziedzicem był Mateusz Świrski z kniaziów smoleńskich, cześnik
krasnostawski. Od Świrskich w posagu majątek dostał się Cieszkowskim, później tąż
drogą Kozyrski.[482,t.11,s.289]
- Dawny ośrodek dworski, obecnie bardzo zniszczony i zaniedbany, położony jest
wśród łąk. Układ przestrzenno-kompozycyjny całości jest nieczytelny. Do starego
drewnianego domu prowadzi aleja grabowa. Park zawiera ok. 300 drzew z 9 gat.
Dominują: grab pospolity ok 200 szt. w alei grabowej długości ok. 150 m, olsza
czarna 25, jesion wyniosły 20, klon pospolity 11, wierzba krucha 10, lipa drobnolistna
15 szt., w tym o obwodach 5,5, 4,8, 4,5 m. Skupienia zarośli tworzą przede
wszystkim: bez czarny 5 a, bez turecki 3 a, śliwa ałycza 1 a.[361,s.159]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.)[332]
- W 1920 r. w szkole pracowała Maria Hebdowska, od 1925 r. uczyła Zofia
Tomaszunas, a w 1936 r. zatrudnione zostały: Zofia Piotrowska i Stanisława
Dziedzic.por.[467]
- 29 kwietnia 1931 r. zarejestrowane zostało Koło Producentów Nasion
Soji.[64,s.426]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim z 1931 r. zamieszczono ogłoszenie
następującej treści: „Chełmski Powiatowy Związek Komunalny ogłasza niniejszym na
rok gospodarczy 1931/32 publiczny przetarg na wykonanie dostawy 12003 kamienia
granitu narzutowego, wraz z wykonaniem robót brukarskich na długość 1500 mtr,
czyli powierzchni 6000 m2 na budowie drogi powiatowej Staw-Cyców".[64,s.169] W
1934 r. ogłoszony został kolejny przetarg nieograniczony „na wykonanie 2.200 m
bruku z własnych materiałów kamiennych na budowę drogi powiatowej Staw - Cyców
pod Ochożą kamieniem granitowym narzutowym (polnym).[529,s.80]
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- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził T. Kozerski. Był on
jednocześnie członkiem Wydziału Powiatowego.[220]
- Od 1935 r. w szkole uczyli Helena i Paweł Walczak, a w 1937 r. zatrudniona

została Helena Porębska.por[467]
- 26 V 1942. Funkcjonariusze żandarmerii i Ukraińcy, pozostający w służbie
hitlerowskiej, spędzili ok. 200 mieszkańców w wyznaczonym miejscu. Oficer zażądał
wydania osób współpracujących z partyzantami, udzielających pomocy i
ukrywających Żydów. Nie wskazano nikogo, wówczas spośród zatrzymanych
wybrano zakładników i rozstrzelano ich. Po rozstrzelaniu zakładników hitlerowcy
zabili jeszcze 2 Żydów, młodzieńca i powiesili 2 osoby. Zginęli: Jan Bień, l. 30, Adam
Dużyc, l. 35, Marian Kaszczuk, l. 39, Władysław Kaszczuk, l. 30, Feliks Nafalski, l. 39,
Tadeusz Nafalski, l. 32, Marian Smolina, l.17, Wasyl Szady, l.18, Szymon Tywaniuk,
l.22, Józef Wasyńczuk, l.28. Ciała pomordowanych pochowano we wspólnej mogile na
polu. (...) 26 X 1943. Funkcjonariusze z hitlerowskiego oddziału ochrony zbiorów
zastrzelili 2 Żydów.[470,s.99-100]
- Zachowały się protokóły z narad sołtysów Gminy Staw z 1946 r. W jednym z nich
zapisano, że: „19 i 20 lutego odbędzie się ostre strzelanie artyleryjskie. Powiadomić
ludność Sajczyc, Czułczyc, Przysiółka, Wólki i Zarzecza by nie udawali się w stronę
lasu i siedzieli w domu". 22.03.1946 r. w punkcie 10 poinformowano: „PCK ogłasza,
że przystąpiło do walki ze świerzbem i wszawicą. Proszę przynieść tłuszcz, a maść
wydawana będzie bezpłatnie. Dla biednych jest maść bezpłatna, tylko musi mieć od
sołtysa zaświadczenie względnie z gminy". W tym samym dokumencie, w punkcie 12
zapisano: „Starostwo Powiatowe w Chełmie nadesłało raport, że niektóre gromady
wcale nie dostarczają mleka. Przystąpić natychmiast do dostaw, gdyż w przeciwnym
razie będą zabierane krowy". 9 sieipnia 46 r. w punkcie 6 odczytano „Obwieszczenie
Wojewody Lubelskiego w sprawie krążącej wersji, jakoby miały być przyłączone
powiaty: chełmski, hrubieszowski i włodawski do ZSRR. Obwieszczenie mówi, że to
nieprawda i sprawa została przez Wojewódzki Urząd wyjaśniona i sprostowana".[l75]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Józef Korniszuk.[59s l0)
- Mieszkańcy Stawu wybudowali w czynie społecznym drogę bitą w swojej wsi.
Trzy kilometrowy odcinek został oddany do użytku w lipcu br. (1965 r.). Podobny
czyn podjęła gromada Krobonosz. Odcinek błotnistej drogi między Stawem a
Krobonoszą pokryje twarda nawierzchnia. Prace zostaną rozpoczęte jeszcze w tym
roku.[348 s24]
- W 1970 r. powstał PGR, który posiadał m. in. 16 mieszkań, ogródek jordanowski,
87 szt. bydła, 13 ciągników, 4 kombajny i 1 prasę do zbiodu słomy.[535]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Dekret erygujący parafię wydał abp B. Pylak 8.05.1993 r.,
faktyczną datą powstania parafii jest jednak 27.06. tegoż roku. Taką bowiem
klauzulę zamieszczono w dekrecie. Terytorium zostało wyłączone z par. Czułczyce,
Podgórze, Chełm św. Kazimierza. Pierwszym proboszczem został ks. Ryszard
Jabłoński.
Kościół. Od 1981 r. funkcjonowała w Stawie kaplica filialna parafii Czułczyce.
Budynek powstał z zaadaptowanego, nabytego mieszkania. Murowany zespół

sakralny łączący kościół z plebanią wybud. w latach 1984-91 (arch. Wojciech Pałka z
Chełma, realizator -ks. Marian Pastuszka). Prace wykończeniowe sfinalizowano w
roku powstania parafii.[49]

Najważniejsze zabytki kultury
- Ogród krajobrazowy i dworek. Ogród krajobrazowy o swobodnej kompozycji z
grupami starych drzew, głównie lip i kasztanów. Nie jest znana data założenia. Wiek
drzew potwierdza jego istnienie już w XVIII w. W centrum ogrodu- dworek
(1860-1870), przed którym od strony zachodniej zachowały się ślady owalnego
gazonu. Od południa do dworku wiedzie aleja grabowa. Jest to jedyny w okolicy
ogród o takim charakterze i rozplanowaniu. Wpisany do rejestru zabytków 10.10
1982 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., ok. 1930 r., kapliczka z figurą Matki Boskiej, naprzeciw domu nr
54, drewn.,1947 r., areszt, ob. budynek gospodarczy, mur., przed 1939 r., ośrodek
zdrowia, mur., 1 ćw. XX w., szkoła, mur., 1934 r., 2 zagrody z 1939 r., 19 domów
drewnianych, w tym nr 39 wł. Jan Wróblewski, drewn. z pocz. XX w., nr 77, wł. Henryk
Dumin, drewn. z przełomu XIX i XX w.,[473,s.73-75] krzyż drewniany z 1905 r.[530]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz parafialny rzymskokatolicki. XX w. (1994).|530] Powierzchnia 0,30 ha.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 14.01.1995 r.[302]

Stołpie. (23°18 'E i 51°11 ’N) W 2000 r. mieszkało tam 160 osób, w tym 26 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 6 studentów, 10 wdów, 2
wdowców, 2 stare panny i 3 starych kawalerów. Było 35 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 8 telefonów stacjonarnych, 16 samochodów
osobowych, 1 samochód ciężarowy, 21 ciągników, 1 antena satelitarna, 3 kombajny i
10 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. We wsi istniała szkoła podstawowa i
biblioteka gminna. Znajdowała się również kapliczka z figurką Matki Boskiej z około
1950 r., wieża wczesnośredniowieczna z X-XI w. posadowiona na nasypie
gródka.[507]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Podgórzu.[329,s.125]

Z dziejów
- Rok 1204 Kronika hipacowska wymienia najważniejsze osady książęce: Uhrusk,
Wereszczyn, Stolp i Kumów.[478,s.16]
- Po bitwie pod Zawichostem, w latach 1205 - 1217 Stołpie wraz z Podlasiem z
Drohiczynem i Brześciem oraz całą ziemią chełmską z Uhruskiem, Wereszczynem i
Kumowem znajduje się pod polskimi rządami.por.[480,s.156]
- Rok 1208. Na mocy układu między Leszkiem Białym i Aleksandrem ten ostatni
ustąpił Wasylowi Bełz, otrzymując dodatkowo cztery grody: Stołpie, Wereszczyn,
Kumów i Uhrusk.[478,s.16]
- Rok 1320 Książe Leszek Biały miał wcielić do swego państwa cztery grody:
Uhrusk, Wereszczyn, Stołpie i Kumów, które w roku 1208 otrzymał
Aleksander.[478,s.16]
- 1359 r. - Stolpe, a w 1502- Stolp.[344,s.194]
- Monaster Przemienienia Pańskiego w Stołpie. Początki monasteru w Stołpie
sięgają pierwszego dwudziestolecia XV wieku. Z 1440 roku zachowały się informacje
o mnichu stołpskim Wawile. Zakonnik ten został usunięty z monasteru za
sympatyzowanie unii florenckiej i posłuszeństwo metropolicie Izydorowi. O
XV-wiecznym rodowodzie klasztoru świadczy edykt królewski Zygmunta Augusta z 7
lipca 1570 roku uposażający ihumena monasteru Iwana Gwariłowicza. W dokumencie
wspomina się, że cerkiew św. Spasa istniała w czasie najazdów tatarskich. „Ponieważ
jako nam sprawę dano, listy na nie stare mając niektóre stracone, drugie też od
Tatarów spalone są, według których te grunty tegoż monasteru byli naznaczone, w
których spokojnym użytkowniku y dzierżaniu ten pop Iwan z przodków swych do
czasów był y jest na przyczynie y prośbie w tey mierze do nas uczynione opisujemy y
oznaczamy". Z dokumentu tego oblatowania w księgach grodzkich chełmskich 18
lipca 1570 roku wynika, że przełożony monasteru Iwan Gawriłowicz był równocześnie
proboszczem parafii. W tym okresie monaster otrzymał liczne zapisy i dary od
możnych prawosławnych co znacznie podnosiło jego rangę. W końcu XVI wieku
przełożonym klasztoru został namiestnik biskupa chełmskiego. Monaster pełnił więc
szczególną rolę w diecezji chełmskiej i stanowił główny ośrodek opozycji antyunijnej.

Bezpośrednie podporządkowanie klasztoru biskupowi chełmskiemu spowodowało, że
mimo antyunijnej postawy zakonników zgromadzeniu narzucono unię już przed 1622
rokiem. Zarząd nad monasterem sprawował władyka Afanasy Pakosta a po nim
Metody Terlecki. Ten ostatni w 1633 roku wydzierżawił Andrzejowi Petrowiczowi
niektóre dobra klasztorne. Fakt ten znacznie osłabił pozycję materialną monasteru i
doprowadził do licznych konfliktów z dzierżawcą. Mnich Awraam pisał ciągłe skargi
na dzierżawców a zwłaszcza na Metodego i Krzysztofa Potockiego, którzy w 1637
roku dokonali najazdu na klasztor i zagrabili jego majątek. W obronie dóbr monasteru
wielokrotnie występował biskup chełmski Jakub Susza. On ostatecznie
podporządkował monaster własnej jurysdykcji (9 listopada 1649 roku) chociaż
zakonnicy pragnęli zachować pełną niezależność. W okresie wojen kozackich krótko
pretendowali do monasteru metropolici prawosławni Sylwester Kossow (1647-1657) i
Dionizy Bałaban (1658-1663). Ostatecznie sejmik chełmski 7 grudnia 1650 roku
oddaje unitom monaster św. Spasa w Stołpie. Decydentem dóbr klasztornych zostaje
Jakub Susza. On to 18 marca 1654 roku oddaje część majątku klasztornego i folwark
„Romanowicze" w dzierżawę Janowi Mierzewskiemu. Jan Kazimierz dekretem z 20
czerwca 1662 roku potwierdza uposażenie klasztoru i oddaje je pod zarząd Jakuba
Suszy. Dekret Jana Kazimierza został potwierdzony przez Jana III Sobieskiego (28
marca 1679) i Augusta 11 (16 lipca 1703). Wymienione dokumenty pozwalają
dokładnie określić położenie monasteru i jego majątków ziemskich (na granicy dóbr
stołpeckich i pól Dembińskich). Mimo dobrego uposażenia w XVIII wieku liczba
zakonników unickich ulegała zmniejszeniu. Pogorszył się stan budynków
klasztornych. W rezultacie decyzją władz kościelnych monaster został rozwiązany na
początku XIX wieku.[333,s.381-382]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- W 1533 r. Stołp ten zapisany jest jako „Sthopi" w księgach poborowych, a płaci z
dwóch łanów po 16 gr. (...) W XVII w. biskup unicki chełmski, Jakub Susza, nazywa te
wieże stolpami lub „propugnacula", a podług podań wieża ta, jak i w Bieławinie
pochodzić miała z czasów pogańskich miały stanowić kaplice pogańskie, to znów
miały być zamkami myśliwskimi ks. Szczeka, legendarnego. Podanie ludowe
wspomina, że była tu świątynia pogańska Lelum-polelum, a w Bieławinie Świstum
poświstum.[338,s.35]
- Stolp wieś. W której kmieci osiadłych jest 14, z których 11 dają czynszu
doroczniego po gr 12, s nich 3 dająpo gr 8. Od tychże kmieci owsa dannego kor. 68,
każdy valoris gr 12, kapłunów dannych 25, każdy valoris gr 2 przychodzi, to wszytko
czyni fl. 34/2/0. (f.26v) Zagrodnikówjest 15, z których 10 dają po gr 3, s nich 2 dająpo
gr 10, trzecinasty daje gr 48, czwartynasty daje gr 12, piątynasty i ostatni daje gr 6,
to wszystko uczyni fl. 3/26/0 Pop ruski nic nie daje, a ustawicznie lasy królewskie
kopa. Tamże jest ludzi kilka monasterza zamkowego. Summa wszytkiego czyni fl.
37/28.[442,s.28]
- W tej wsi bywało pułanków 24, teraz osiadłych pułanków 6.Czynszu z każdego
pułanku płacą po 0/12 facit... 2/12.Owsa z każdego pułanku po kor. 2 miary
chełmskiej, przychodzi kor. 12 per fl. 1 / J 6 ...14/12. Kapłonów z pułanku 2,
przychodzi kapłonów 12 per 0/6....2/12. Jajec z pułanków po dziesiąci, przychodzi

jajec 60, kopa per 0/10 ... 0/10. Robić sprzężajem z pułanku dni 4 w tydzień powinni.
Ogrodników w tej wsi 14, czynszu płacą po gr 6 facit od nich 2/24. Jajec dają po
sześci, przychodzi jajec 84 (f 34v), kopa per 0/10 ... 0/14. Po kurze jednej, kura per
0/3 ... 1/12. Robią o swym chlebie do dworu 2 dni w tydzień. Komorników jest 31, ci
robią 2 dni w tydzień o chlebie pańskim. Pułankowych poddanych powinności: Do
Wieprza razów 2 w rok z zbożem po kor. 3 i z strażąjechać bez pańszczyzny. Za
bojarzyna we żniwo dni 8 robić powinni. Tłoki 3 we żniwa odprawić. Wagi prząść,
każdy z osobna, pułanicy po łokci 12, ogrodnicy po łokci 2, komornicy po łokciu 1.
Karczmy w tej wsi niemasz, ale poddany szynkuje piwo, kładzie się na rok... 30/0.
Wybraniec za przywilejem KJM i podług prawa wolności ma, a służbę wojenną
odprawuje. Summa prowentu z tej wsi fl. 54/6.[441,s.196]
- Stołeczne miasto ziemi, Chełm, nazwane tak od wyrazu słowiańskiego cholm,
oznaczającego pagórek, leży nad rzeczką Uher, do Bugu wpadającą, i jest odwieczną
siedzibą słowiańską, znana od początków dziejów Polski i Rusi. Jako zabytek z epoki
panowania tu książąt litewskich i ruskich, dotrwały do naszych czasów dwie wieże
murowane, które lud słupami nazwał. Jedna przy mieście na wzgórku, łąkami
otoczonym, a druga we wsi Stołpie, której nazwisko stąd poszło.[366,s.222]
- Historycy rosyjscy, a w ślad za nimi i polscy wszystko, co w okolicy Chełma jest
dla nich niejasne, tłumaczą Kronika Hipacowską, przypisując Danielowi wybudowanie
i tych wież. Cóż mówi Kronika Hipacowska? „Stała wieża, a na niej wykuty z kamienia
orzeł wysokości 12 łokci" (...) „.Stała", a nie zbudowana została, to wielka różnica".
(...) Przy wieży w Bieławinie teren jest bagnisty. Bagno powstało w czasach
późniejszych, to jest wtedy, gdy spławną rzekę Uherkę spiętrzona w dolnym biegu
dla pobudowania młynów. Spiętrzona woda zalała ruiny grodu „Holmagardhia",
zbudowanego prawdopodobnie przez Wikingów, którzy korytami rzeki, jedynymi
dostępnymi wówczas drogami zapuszczali się z północy na nasze ziemie zakładając
tu swe osady i miasta.[343,s.114]
- Stołpie, r. 1565 Stołpi, wś, pow. chełmski. W r. 1565 wś ta w ststwie chełmskim,
miała 16 kmieci dających czynsz pieniężny od 6 do 12 gr., owies od 2 do 4 korcy i po
2 kapłony. Zagrodników 15 płaciło od 3 gr. do 1 grzywny. Bartnicy dawali półćwierci
miodu za zł 2 gr. 12. Pop nic nie daje, a ustawicznie lasy królewskie kopie. Tamże
jest kilka ludzi monasterskich. Ogółem dochodu zł 40 gr. 10. W r. 1564 podano we
wsi Stołp łanów 8 ", 22 zagr. z rolą, 11 komór., pop. Stołpie al. Stołp wś włość. pow.
chełmski,gm. Staw, par. Chełm (r. 1.). Leży o 9 w. od Chełma przy szosie do Lublina,
posiada cerkiew paraf., szkołę początkową, 33 os., 379 mr. Wchodziła w skład dóbr
Nowosiółki, będących częścią starostwa chełmskiego. W 1827 r. było 43 dm. 196 mk.
Na obszarze wsi, przy szosie znajduje się na nasypie ziemnym starożytna baszta,
niewiadomego pochodzenia. Była to prawdopodobnie strażnica broniąca zamku
chełmskiego. Druga podobna baszta (stołp) znajduje się we wsi Bieławinie pod
Chełmem.[482,t.11,s.367]
- W 1905r. z byłych unitów Prawosławnej Parafii Spaskiej na katolicyzm przeszło 8
osób. W 1921 r. we wsi zamieszkiwało 37 wyznawców prawosławia oraz 23
katolików.[200]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas

Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Staw. Mieszkały tam wówczas 154 osoby, w
tym 23 Żydów.[73,s.203]
- 4 września 1923 r. W Stołpiu powitał (przed bramą triumfalną) Pana Prezydenta
(Stanisława Wojciechowskiego) wójt gminy Staw p. Baran. Tu Pan Prezydent
zatrzymał się nieco dłużej, niż było
przewidziane, rozmawiając z ludnością, słuchał dźwięków orkiestry. [110]
- 7 czerwca 1925 r. przejeżdżając przez Stołpie Marszałek Piłsudski zatrzymany
został przez tłum ludności wiejskiej, która wznosząc potężne okrzyki „Niech żyje nasz
Komendant" zasypała po brzegi kwiatami Jego powóz. Marszałek obejrzawszy
starożytną wieżę ruszył w dalszą drogę.[120]
- VI 1942. Hitlerowcy zamordowali 6 osób - członków 2 rodzin żydowskich:
Lejzorów i Wajntraubów.[470,s.101]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 48 gospodarstw
rolnych, uprawiano 188,36 ha ziemi, hodowano: 47 koni, 16 jałówek, 32 krowy, 46
sztuk trzody chlewnej, 10 owiec, 2 kozy, 376 kur, 5 kaczek i 4 ule z pszczołami.[175]
- W 1966 r. (...) Wieża lub słup (jak to nazywa okoliczna ludność) w Stołpiu należy
do najstarszych zabytków architektury Lubelszczyzny, a w średniowieczu należała do
systemu budowli obronnych Chełma. Zagadkowość tego „słupa" była źródłem wielu
romantycznych legend.
Starsza literatura historyczna wiązała powstanie wieży w Stołpiu z działalnością
księcia halickiego Daniela Romanowicza. Badania archeologiczne przeprowadzone w
1909 r. przez P. Pokryszkina, a opracowane przez P. Rapaporta w 1952 r. zdają się
wskazywać na zbudowanie ich w drugiej połowie XIII lub na początku XIV wieku. N.
Woronin uważaje za samodzielne budowle obronne.
Według tradycji, zapisanej przez J. Suszę w XVII wieku, zameczek w Stołpiu miał 4
takie wieże-baszty, z których już wtedy istniała tylko jedna, fundamenty pozostałych
budowli nasz znajdują się w ziemi nasypu zamczyska.
Wykopaliska, przeprowadzone przez P. Pokryszkina wewnątrz tej baszty dały
interesujące zabytki, które wraz z dokładną analizą architektoniczną pozwoliły na
odtworzenie pierwotnego jej wyglądu. Wejście do baszty było z dziedzińca zameczka.
Mur wzmocniony był wewnątrz drewnianymi kłodami, po których obecnie pozostały
tylko otwory. W końcu ubiegłego wieku drewno było jeszcze widoczne. Belkowanie
najwyższego pietra przechodziło przez ściany na zewnątrz i tworzyło rodzaj balkonu,
z którego było łatwo strzelać z łuków i kusz.
Wewnątrz baszty pomieszczenia były wymurowane cegłą „palcówką" typową dla
średniowiecza. Najwyższa izba wykładana była nawet polewanymi zielono i czerwono
płytkami - kafelkami i zdobiona rzeźbionymi w białym kamieniu kolumienkami.
Zabytki te znaleziono wśród węgla i popiołu, co wskazuje na zniszczenie zamczyska

przez pożar, wzniecony przez oblegających go napastników.
Od „słupów" pochodzi sama nazwa wsi Stołpie, która istniała już na początku XIII
wieku, a więc przed zbudowaniem tego zabytku. Być może istniały tu jeszcze jakieś
starsze fortyfikacje, które strzegły przeprawy przez rzeczkę Garkę.
W 1952 r. wieża ta została wyremontowana i wzmocniona żelaznymi
pierścieniami, ponieważ groziła ruiną na skutek wietrzenia wapiennego wiązania.[53]
Najważniejsze zabytki kultury
- Wieża. Murowana wieża obronna jest jednym z najstarszych obiektów
zabytkowych dawnego województwa chełmskiego. Wzniesiona została w X/XI w.,
zniszczona XVII i 1948 r., zabezpieczona w 1948 r. Jest wyjątkowo cennym i dobrze
zachowanym przykładem budownictwa fortyfikacyjnego z tego czasu. Stanowi
własność Urzędu Gminy w Chełmie. Wpisana do rejestru zabytków 26.11.1966 r.[473
i 480,s.75]
- Grodzisko Stołpie. Gródek zbudowany u podstawy pasma wzniesień o wysokości
dochodzącej do 250 m n.p.m. przy poziomie rzekli 190,9 m. Ma on kształt
wydłużonego owalu o wymiarach 24 x 15 m na szczycie i 24 x 36 u podstawy kopca.
Jest to nasyp ziemny w formie pryzmy o wysokości do 6 m. Nie obserwuje się
żadnych śladów fosy. W północno-wschodniej części nasypu stoi murowana wieża o
wymiarach 6,40x5,70 m. Wieża jest prostokątna i zbudowana zgodnie z kierunkiem
światła, posiada ona okrągłe w przyziemiu wnętrze o średnicy ok. 3 m. Wieża
posiada wysokość ok. 20 m. Na ostatniej kondygnacji (powyżej 15 m) znajduje się
oktogonalne pomieszczenie o charakterze sakralnym -kościółek-kaplica. Ściany
pomieszczenia o wymiarach 4,9x5,2 m są licowane cegła palcówką. Na ścianie
zachodniej znajduje się ostrołukowe wejście na poziomie nasypu. Wieża zbudowana
jest z ciosanego wapienia na zaprawie wapiennej.-U podnóża nasypu, od strony
zachodniej bije źródełko zasilające niewielki stawek i poprzez strumykrzekę Garkę.
(...) Uzyskano liczne materiały ceramiczne z XI-XIII wieku. (...)- fragmenty naczyń i
bransolet szklanych z XI-XII1 w. Odkopano partie fundamentową wieży i stwierdzono,
iż posadowiono ja we wkopie, bezpośrednio na stropie margla. (...) W południowej
części gródka odkryto rozsypisko niezidentyfikowanego obiektu drewniano ziemnego istniejącego przy południowym zboczu. Obiekt został zniszczony przez
pożar i runął do wnętrza. (...) Stwierdzono, iż miejsce, na którym zbudowano grodek
z wieżą było wykorzystywane w okresie wcześniejszym. Brak jednak śladów obiektów
mieszkalnych czy gospodarczych wskazuje na inne niż osadnicze przyczyny
przebywania tych grup ludzi. (...) I. Kutyłowska wysunęła koncepcję kultowego
charakteru miejsca i istnienia tu rezydencji obronnej wysokiego dostojnika
duchownego. Wskazuje na to tak tradycja epok wcześniejszych, jak przede
wszystkim fakt, iż na najwyższa (piąta) kondygnacja wieży to niezwykle ciekawe i
bogate pomieszczenie sakralne - kościółek - kaplica. Poświadcza to także ofiara
zakładzinowa wyraźnie o kultowym charakterze - duża ilość ziaren zbóż i innych
roślin. Obronny charakter obiektu wyklucza, oprócz przytoczonych argumentów tez
niewielkie założenie obronne, nie mogące zapewnić należytej obrony dla większej
grupy ludzi.[340,s.64-68]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z figurka Matki Boskiej, obok domu nr 18, mur., ok. 1950 r., szkoła,
ob. dom nr 7, wł. R Bagniuk, drewn. k. XIX w., 6 domów drewnianych z lat
1939-1943.[473,s.75]

Strupin Duży, (23°31 'E i 51°05 'N) W 2000 r. mieszkało tam 456 osób, w tym:
120 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 35 uczniów szkół średnich, 16 studentów,
23 wdowy, 5 wdowców i 15 starych kawalerów. Było 130 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 100 telefonów stacjonarnych, 61 samochodów
osobowych, 4 samochody ciężarowe, 34 ciągniki, 7 kombajnów zbożowych i 50
domów drewnianych. 90 procent mieszkańców miało przyłącza wodociągowe, a 30
procent domostw korzystało z gazu ziemnego. 28 rodzin mieszkało w domach
drewnianych. We wsi istniały: Ochotnicza Straż Pożarna (posiadała remizę), Szkoła
Podstawowa im. Władysława Broniewskiego (dyr. Wiesława Greniuk), biblioteka
gminna.
Pracę
wyznaniową
prowadzono
w
dużej,
murowanej
kaplicy
rzymskokatolickiej, w której w niedzielę i święta odprawiane były nabożeństwa. Ze
wsi pochodził Józef Hołysz - poseł ostatniej kadencji przez II wojną światową. Radnym
gminnym był Tadeusz Gil, a funkcję sołtysa pełniła Halina Kośniewska. Ze wsi
pochodzili między innymi: Tadeusz Skóra, wiceminister sprawiedliwości, prezes
Sądów Wojewódzkich w Lublinie i Białymstoku, ppłk Stanisław Ćwiek, były dowódca
jednostki wojskowej w Grudziądzu, majorowie Tadeusz Skóra i Józef Lech Wawryniuk,
lek. wet. Zdzisław Hurko i Tadeusz Nafalski.[507] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie.[329,s.112]
Z dziejów
- Datowany na 1428 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Chełmie.[74,s.54]
- W 1505 r. zapisany jako Strupyn.[344,s.194]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Rozdzalowy, Strupin, Krziwicze i Koczów cztery wsie pospołu leżące. W których
jest dworzyszcz osiadłych 26, z których czynsz żaden pieniężny od nich nie idzie,
tylko roboty pewne: to jest powinni orać na ugór 2 dni z każdego dworzyszcza po
jednemu pługowi, na wiosnę 2 dni, na posiew ozimi także 2 dni. Owies winni kosić 2
dni, a trzeci tloką, siana sprawić 4 sterty na 12 sążon, dwu człowieku dać na zamek
ku posłudze na każde 2 niedzieli, stajnie zamkowe chędożyć i oprawować, drzewa do
zamku wozić jako wiele potrzeba, przy swym staroście na wojnę czterech człowieka
w barwie wyprawić. Tamże zagrodnik dawa gr 12 w Rosdzalowie mieszkający, drugi
w Strupinie totidem daje, to wszytko uczyni fl. 0/24/0. W Rosdzalowach od
szynkowania gorzałki dają fl. 2/0/0. Tamże wójt od browaru swego daje czynszu fl.
3/0/0. W Koczowie jest człowiek jeden, który z lasu na kożdy rok daje fl. 1/0/0 (f 29 v)
Miodu dannego przychodzi od bartników I czwierć valoris tl. 4/24/0. W Strupinie 2, w
Krziwicziczach 2 służków, którzy powinni z listy jechać, kędy każą. Tamże barci są w
borku pod zamkiem, z których kmiecie używający ich nic nie dają, chocia je było na
pewnej dani postanowiono, powiedając, że im tego inszy ludzie bronią usu antiquo, a
prawa na to opisanego nie mają. Summa wszylkiego czyni fl. 11/18.[442,s.30-31]
- Koczów, wś, pow. chełmski. W r. 1565 wś w ststwie chełmskim wraz z
Rożdzałowem, Strupinem i Krzywiczkami tworzył jedna całość.[482,s.139]

- STRUPIN. W tej wsi dworzyszcz 16. Czynszu dorocznego z nich płacą po gr. 12,
owsa po korcu, kapłonów po 2. Robią także jako i Rozdzałowy 2 dni w tydzień
sprzężajem. (...) W Strupińskim Borku jest barci także ze pszczołami 15. Drzewa
bartnego wedle wielkości borku jest niemało, bo borek niewielki i do tego
spustoszony. Wedle starego inwentarza miód z tego borku najlepszy bywa. Miodu
dannego wszystkiego dani pewnej jest rączek 20. (...) Borek Strupiński, pod zamkiem
blisko, nadpustoszony. (...) OBSZARY FOLWARKU CHEŁMSKIEGO. (...) Pod Borkiem
Strupińskim, ten obszar miejski jest, jako się wspomniało przy dochodach miejskich.
Wysiewają na ten obszar korcy pszenicy 60. Urodzi się w przepadzisty rok kop 300.
Na suchy rok ginie wszystko.[76,s.88,91 i 92]
- W aktach sądowych grodu chełmskiego z roku 1638 znajduje się akt oskarżenia
chłopów wsi starostwa chełmskiego - Rudy Wyższej i Rudy Niższej, Weresiec,
Serebrzyszcza, Strachosławia, Strupina, Rożdzałowa i Błonia, wniesiony w imieniu
starosty chełmskiego Hieronima Jełowieckiego. Akt oskarżenia przede wszystkim
chłopów obu Rud, jako przywódców (principales) rebelii, którzy zbuntowali się
przeciwko niewolniczej pańszczyźnie na rzecz dworu.[89]
- Wieś Strupin. W tej wsi było osiadłych pułłanków 15. Teraz osiadłych dworzyszcz
3 3/4. Czynszu z dworzyszcza dąjąper 0/12, facit 1/15. Owsa z dworzyszcza dają po
korcu miary chełmskiej, przychodzi kor. 3 3/4, pef fl. 1/6 ... fl. 4/15. Kapłunów z
dworzyszcza dająpo 2, przychodzi kapłunów 9 per 0/6 ... 1/ 24. Jajec z dworzyszcza
po 12, przychodzi jajec 45, kopa per 0/10... 0/7/9. Z pustej czwierci, która należy do
zaniku, daje poddany fl. 5/0. Owsa czwerci 0/9. Kapłuna 0/6. Komorników jest 9. Tych
powinności jako i rozdziałowskich. Powinności w tej wsi takie, jako i w Strachosławiu.
Karczma w arendzie. Uskarżali się przed nami uczciwi Stanisław, Wojciech, Marcin,
Jan, bracia rodzeni, Matwiej, brat ich stryjeczny, Naphalikowie ze wsi Strupina KJM do
starostwa chełmskiego należącej, wybrańcy, iż łanu według przywileju antecesorów
swoich we wsi Strupinie, z którego służbę wojenną Rzeczypospolitej służą, nie mają
sprawiedliwie wymierzonego. Zaczym my, mając specjalne zlecenie w instrukcyjej
skarbowej KJM PNM, przyzwawszy do siebie JMP Walentego Wiśniowskiego komornika
granicznego chełmskiego, in defectu miernika, którego w chełmskiej ziemi nie masz,
ten łan jako zdawna, za świadectwem ludzi starszych i inszych obywatelów z tej wsi,
in suo esse bywał, wymierzyliśmy. Który łan in longitudinem poczyna się od gościńca
przez wieś Strupin do Rozdziałowa bieżącego, ukończy się po granicę albo drogę
czerwiowską, wszerz zaś leży między miedzą z jednej strony Kwikowskiej, a z drugiej
strony porzeczkę, która przez wieś w pole bieży, której szerokości według łanów
staropolskich i dawnego zwyczaju wymierzyliśmy, wszerz łokci 225 i z obydwu stron
na miedzach ode wsi kopczykami na każdej miedzy (f. 23 v) po 3 naznaczyliśmy. A
że na tym łanie są błota nieużyteczne. in recompensam których z dawna są pewne
grunty i przymiarki na różnych miej scach tej wsi wymierzone, które i do tego czasu
w posesyjej tych to przyrzeczonych wybrańców zostają. Tedy jako tego łanu, przez
nas teraz wymierzonego, tak i tych gruntów albo przymiarków, z dawnych wieków do
tego łanu wybrańskiego należących, w spokojnym używaniu sine ullo impedimento
tak gromady strupińskiej, jaki wsi tej dzierżawców, aby słuszną służbę wojenną
Rzeczypospolitej z tego łanu według zwyczaju dawnego odprawowali, tym naszym
pismem deklarujemy i mieć chcemy. Summa prowentu z tej wsi fl. 13/16/9.
[441,s.187-188]

- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie
wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno - historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się i dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
(w
dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według tej drugiej - do
Mikołajewskiej cerkwi od 1751 r. do 1772 r. należały wsie: Żółtańce, Pokrówka,
Zawadówka, Strupin, Horodyszcze, Parypsy, Chełm (oczywiście jego część),
przedmieście Chełma. Następnie według ksiąg metrykalnych parafii chełmskiego
soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r. wszystkie one przynależały do soboru ze
wskazaniem nawet domów w każdej wsi parafii. (...) W XVIII w. był także ściśle
przestrzegany zwyczaj wnoszenia dziesięcin na rzecz duchowieństwa i wyłącznie w
naturze: w życie, jęczmieniu, owsie. Potwierdzenie tego znajdujemy w księdze
metrykalnej cerkwi świętego Mikołaja od 1769 r.do 1772 r. W księdze tej, chociaż
zapiski metrykalne kończą się w 1772 r., na końcu jest wykaz zadłużeń niektórych
parafii cerkwi świętego Mikołaja (Strupin, Horodyszcze, Żółtaniec, Serebryszcze) ze
wskazaniem lat 1777 -1783, w których nałożona dziesięcina była odnotowana z
uwagą w księdze przy każdym długu „oddał".[9,s.424,4541
- Wieś Strupia. Poddani: 23 Ciągłych, którzy robią na tydzień po dniu jednym dni
23, na rok 1196; 17 Pieszych, którzy robią dni 14w tydzień, a w rok 728; 1 do
kancelaryi za stróża przydany. (f.42v) 2 To jest tywon od wszystkiego, a gajowy od
pańszczyzny wolni tylko. Ci wszyscy odbywają za tłukę dni 249. Ma osiadłości 43. (...)
Opisanie lasów (...) Borek Strupiński zwany, w którym częścią sośnina, częścią
chrosty, pomiędzy którym i dębina rzuciła.[73,s.379,38l]
- Strupin, wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. Chełm (odl. 3 w.). Z połączenia
kilku osad włościańskich powstał tu folwark włość, mający 146 mr. (1886r.). W 1827r.
35 domów, 171 mieszkańców. (...) W 1565 r. wś w ststwie chełmskim wraz z
Krzywicami, Rożdżałowem i Koczowem tworzyła jedną całość. Miały wówczas 26
dworzyszcz. Dochód z nich złotych 14, groszy 18.[482,t.11,s.421]
- Poetką tworzącą wiersze o dużym ładunku uczuciowym jest Paulina Hołyszowa
(1892-1975), samotna chłopka licząca 68 lat życia (1960 r.), zamieszkała w Strupinie
Dużym pod Chełmem. Hołyszowa jest prawie całkowicie samoukiem. Nauczyła się
czytać — jak sama powiada - na książeczce do nabożeństwa, a pisać nauczył ja
sąsiad. Potem dopiero zaczęła chodzić do szkoły i ukończyła cztery klasy. Pierwsze
wiersze napisała mając 24 lata. I od tej pory pisze poezje, układa piosenki, które
śpiewa młodzież Strupina. Prócz tego opracowała „Wesele strupińskie". Utwory swoje
spisuje do grubego brulionu noszącego tytuł: „Moje wiersze i pieśni od 1926 r".
Wierszy swoich nie drukowała do roku 1958. Dopiero po artykule Marii Ginalskiej
zamieszczonym w Kurierze Lubelskim i omawiającym jej twórczość, kilka wierszy
ogłosiła lubelska i warszawska Rozgłośnia Polskiego Radia oraz czasopismo „Ziemia
Chełmska". Poezje Hołyszowej opiewają najbliższe otoczenie poetki, a więc wieś
rodzinną, ogród przy jej chacie, pracę rolnika, piękno przyrody. Do ciekawszych
utworów należą: „Za moją chatą", „Ty mi wierzbo". „Ojczyste pole", „Czerwiec",

„Lato", „Ze wzgórz". „Sen", „Smerk" i inne. Wiersze Hołyszowej zawierają polot,
jakąś płynność, są dźwięczne i świeże. Czasami tu i ówdzie odezwie się dalekim
echem wpływ Konopnickiej czy Lenartowicza. Tej prostej, spracowanej kobiecie
można to wybaczyć. Wiersze jej obfitują w sporą liczbę ładnych i trafnych przenośni.
Np. „Brzoza oczy obciera z rosy", „Nocka płaszcz swój na przyrodę wkłada", i inne.
Hołyszowa jest poetką nie z przypadku, lecz z talentu. Trzeba to stwierdzić.[94]
- Paulina Hołyszowa (1892-1975) mieszkanka pochełmskiego Strupina. Była
autorką ciepłych, lirycznych wierszy. Pisywała również teksty dramatyczne. (...) W jej
chłopskiej, skromnej chacie pewien czas funkcjonowało muzeum, chyba jedyna na
świecie biograficzne muzeum ludowego pisarza. Niestety, dach nad uboga chatką
począł się zapadać już na początku lat dziewięćdziesiątych.[76,s.386]
1. Generał Lidrys (?) pełnomocnik Kusz skonfiskował dobra nadane generałowi
starostwo Chełm.
2. „Superturka" droga w Strupinie Małym oddzielająca ogrody od wsi.
3. Struga, pień - „Strupień". Strupin Duży od Karamacia do Skóry Wacława - stara
wieś „Sioło", przedsioło od drogi kol. Rożdżałów do Karamacia i od Strupina
Łanowego do Skory. „Podlisie" od Grabowskiego do Jagieły Stanisława; osada
młyńska „Piasek" od Betiuka Tadeusza do Jagieły oddana w wieczną dzierżawę przez
Starostę Chełmskiego powstańcowi z 1863 r. pod nazwiskiem Ćwiek.
4. Kaplica. Ufundował Karol Nafalski zwany „Krzywym" r. (?) Krzyże koło
Stanisława Betiuka i ten koło zlewni mleka ufundowała rodzina Siwków r. (?) mówią,
że w czasie, kiedy stawiano ten krzyż
przechodziło wojsko, idąc w pomoc Austryji przy zdobyciu Węgier, jeden z żołnierzy
prosił, by mały żelazny krzyż, któren dała mu matka został wydłubany w krzyż w
intencji jego szczęśliwego powrotu,
co zostało wykonane koło zlewni mleka. Krzyż naprzeciw Józefa Zienkiewicza
ufundował Michał Michalski r. (?) Krzyż przy drodze Strupin - Chełm Jubileuszowy
(ufundowało) społeczeństwo wsi r. (?) Krzyż koło Józefa Nowaka został postawiony w
1916 r. przez oddział czechosłowacki na pamiątkę ich kwaterowania we wsi.
5. Stara wieś ciągnęła się od Stanisława Betiuka to jest od krzyża do Wacława
Skory.
6. Strupin Łanowy tzw. „Sołtysy" zamieszkiwano od Strupina ponad łąką zwaną
smugą w kierunku jeziora zwanego ,Bezdnia", a sama głębinę nazwano „Okniskiem"
a nie jak na mapie zwano „Ogniskiem". Strupin Mały kiedyś zwano „Zawrozie".
Ciągnął się od jeziora ponad rowem biegnącym w kierunku Wolwinowa, skręcając w
stronę „Superturki", gdzie dziś są tzw. ogrody. Przed uwłaszczeniem zamieszkiwał
tam mój pradziad Betiuk był gajowym w „Borku". W czasie powstania w 1863 r.
powstańcy zdobyli rosyjską kasę, część pieniędzy dzieląc między siebie. Resztę pod
naporem Kozaków wywieźli i zakopali w Czterech Słupach, gdzie Rosjanie przez długi
czas poszukiwali bezskutecznie. Tenże Betiuk w czasie koszenia zboża, bo był to czas
żniw - spotkał rannego powstańca, któren prosił by go odwieźli do Zamościa a za to
wskaże gdzie jest zakopane jego złoto i srebro. Tak jak babcia mi opowiadała, miało

to być zakopane pomiędzy czterema dębami. Powstańca odwieźli syn i zięć Betiuka.
Wrócili za 3 dni, co z pieniędzmi?
7. Folwark włościański 2 kolonie z Małego Strupina. 7,64 mórg i Strachosławia 2 po
40-80 m = 149 m, zostało utworzone przez podejście gospodarza, naturalnie w
karczmie. Na zapytanie geometry, czy nie mają nic do tych oznaczonych na mapie
ziemi, gospodarze patrząc na mapę: „toż to kumie można dłonią nakryć, co nam po
tyćko ziemi!" Po wypiciu kilku kwaterek okowity zrzekli się, stawiając krzyże pod
wcześniej napisanym dokumentem.
8. Powstańcy w czasie walk z Rosjanami nie mieli czem strzelać, odrywali
metalowe guziki i niemi strzelali do wroga. Jedna z niwek, którajest otoczona błotami
nosi nazwę „Guzik" widocznie dlatego, że schronieni na niej powstańcy zamiast kul
musieli bronić się guzikami.[334]
W związku z wydarzeniami powstańczymi (z 1863 - 64 r.) znane są podania o
powstańczych „skarbach", które zostały ukryte przed dostaniem się w ręce Kozaków.
Nawet w mieście Chełmie ma być ukryta skrzynia z dokumentami i kasą powstańczą.
Jak opowiada Wacław Hurko ze Strupina Dużego - jego pradziadek Betiuk, który był
gajowym w lesie „Borek" koło Chełma, znalazł w zbożu rannego powstańca.
Powstaniec ten za odwiezienie go do Zamościa i uchronienie przed dostaniem się w
ręce wroga, miał wskazać miejsce ukrycia kasy powstańczej. W pobliżu tego lasu pod
starą olchą miała być również ukryta kasa powstańcza, której poszukiwał po
kilkudziesięcioletnim zesłaniu na Syberię jakiś dziad - powstaniec, czego świadkiem
był (a nawet w tym mu pomagał) nieżyjący już Józef Pałczyński ze Strupina Dużego.
O jednym z powstańców - Karolu Szymańskim (z Czułczyc), który miał guzowatą
narośl na karku, żartobliwie mówiono, że nosi w niej polskie powstańcze pieniądze.
Ciekawą legendą jest także opowieść o zakopanym skarbie powstańców, którzy na
wzgórzu porosłym lasem (obecnie kolonia Cztery Słupy), zakopali biżuterię zdobyta
pod Chełmem na Kozakach. Skarb ten ukryli dlatego, bo zostali otoczeni przez
wrogów i musieli przebijać się przez pierścień okrążenia. Ponieważ ci, którzy skarb
zakopywali, padli w boju, nikt nie potrafi odnaleźć zakopanych kosztowności, które
podobno do dzisiejszego dnia gdzieś w ziemi drzemią.[73,s.4-5]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. mieszkańcami wsi byli między innymi: Piotr Maleszkiewicz, Ludwik
Ospieszyński, Katarzyna z Koszuków Denysiuk, Emilia Nafalska, Antoni Wawryniuk,
Józef Hurko. W 1917 r. wymienieni są także Józef Pałczyński, Józef Nafalski,
Franciszek Pałczyński i Feliksa Ćwiek. W 1924 r. w aktach parafialnych figurują
również: Jan Nafalski, Stanisława Rychliczek, Agata Mogiła, Jakub Betiuk, Jan Betiuk,
Julia Grabowska, Jan Czepiel, Grzegorz Rychliński, Regina Nafalska, Jan Nafalski,
Karol Nafalski i Olga Klimczuk.[200]
- Od 1930 r. w szkole uczył Tadeusz Pasztyka (VIII 1944 do 1946 obóz w
ZSRR).por.[467]
- 19 stycznia 1931 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży

Pożarnej.[64,s.399]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Józef Hołysz. Był on
jednocześnie członkiem komisji drogowej i komisji dla Szkoły Rolniczej w
Okszowie.[220]
- W 1937 r. w organizowanych na terenie powiatu chełmskiego „małych igrzyskach
teatralnych" wyróżniono między innymi zespół ze Strupina Dużego. W miejscowości
działało koło byłych wychowanków szkoły powszechnej. W trakcie wakacji
prowadzono dzieciniec.[215]
- W 1938 r. w wyborach do Sejmu, powiat chełmski i miasto Chełm tworzyli Okręg
Wyborczy nr 36. Z tego Okręgu o fotel parlamentarzysty ubiegali się: 1. Tadeusz
Lechnicki z Serebryszcz, 2. Józef Hołysz ze Strupina Dużego, 3. Wincenty Kociuba, Jan
Psuj i Mirosław Toporowski. Wybierano dwóch posłów. Na karcie do głosowania
widniała uwaga, że w przypadku gdy wyborca nie postawił kreski przy żadnym z
kandydatów, uważa się, że „oddałeś głos na kandydatów umieszczonych na
pierwszym i drugim miejscu". W wyniku głosowania, zarówno Tadeusz Lechnicki jak i
Józef Hołysz zostali wybrani na posłów do Sejmu RP.[452]
- W 1946 r. kierownikiem szkoły był St. Bednarczuk.[l44] Pierwszy sklep po wojnie
znajdował się w domu Karoliny i Stanisława Jańczuków. Na początku lat
pięćdziesiątych w szkole podstawowej uczyli: Stanisław Bednarczuk, Stefania
Bednarczuk i Bogumiła Jańczuk (po mężu Strelczuk).[452]
- Po wojnie we wsi były dwie kuźnie. Na tzw. Podlisiu jako kowal pracował Marcin
Ćwiek, a w głównej części miejscowości warsztat posiadał Ignacy Kalinowski. Jego
syn Tadeusz był akordeonistą i często grał na zabawach wiejskich.[452]
- W latach 1950-51 we wsi powstała orkiestra dęta, której kapelmistrzem był Jan
Szewczyk z Chełma. Grali w niej: Wacław Gierczak, Władysław Harcej, Zdzisław
Hołysz, Józef Hurko, Zdzisław Hurko, Piotr Kiermacz, Jan Strelczuk, Wincenty Taras i
Wacław
Wawryniuk.
Orkiestra
przestała
istnieć
na
początku
lat
sześćdziesiątych.[452]
- W 1953 r. jedna z części wsi nosiła urzędową nazwę Strupin Piaski wieś.[94] W
stosunku do tej samej części miejscowości — od Udalu na końcu wsi do szosy Chełm
- Wojsławice używano też gwarowej nazwy Podtisie (Podlasie).[452]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 113,95 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- 22 grudnia 1954 r. odbyła się pierwsza sesja Gromadzkiej rady Narodowej. Na
stanowisko przewodniczącego rady wybrano Bronisława Bomusa, jego zastępcą
został Wacław Babijczuk, sekretarzem Edward Całka (do 1957 r.), a obowiązki
przewodniczącego komisji rolnej powierzono Janowi Grabowskiemu.[203]

- W 1955 r. 31 furmanek brało udział przy budowie kanału Wieprz-Krzna.[202] W
tym samym roku sekretarzem GRN był Edward Całka.[204]
- Eugeniusz Czarnota, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Chełmie opracował
artystycznie melodie do wielu tekstów „Wesela strupińskiego", napisanego przez
ludową poetkę Paulina Hołyszową. Melodie te powiązał w cykl, stwarzając ciekawy
utwór muzyczny na chór i orkiestrę, któremu nadał tytuł „Suita Chełmska". Ponieważ
utwór ten spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, przeto Klub Filmowy
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej pod kierownictwem Tadeusza Ścibiora
nakręcił krótkometrażowy film ilustrujący wykonywanie „Suity chełmskiej" przez
młodzież zespołu Szkoły Muzycznej.[95]
- Ze sprawozdania rocznego Spółdzielni Produkcyjnej „Marsz Naprzód" wynika, że
na 31 grudnia 1955 r. należało do niej 12 członków, a poza spółdzielnią było 84
gospodarzy. Przewodniczącym spółdzielni był Babijczuk Wacław.[206]
- W 1958 r. sołtysem wsi był Józef Woch. 6 września na zebraniu wiejskim podjęto
uchwałę w sprawie przystąpienia do budowy świetlicy gromadzkiej, remizy
strażackiej i sklepu. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z GS „SCh" Krzywiczki w
Chełmie. W 1958 r. funkcję prezesa Kółka Rolniczego pełnił Andrzej Prokopiuk,
prezesem wiejskiego koła ZSL był Jan Iwaniec, jako sklepowy pracował Stanisław
Betiuk, a obowiązki przewodniczącego GRN pełnił Wacław Hurko. Od 16 grudnia
1959 r. jako sklepowa pracowała Bogumiła Jagiełło.'2051 W 1959 r. sekretarzem GRN
był Józef Pleczeluk, a w skład Prezydium GRN wchodzili: Wacław Hurko, Franciszek
Wojtiuk, Tadeusz Szymański i Stanisław Bortnik.[201]
- Publikacja z 1960 r. wymienia znawców i społecznych opiekunów zabytków. Jest
to między innymi Wacław Hurko ze Strupina Dużego.[29]
- W 1963 r. w zbiorze szkolnym w Krzywiczkach znajduje się toporek ze skały
drobnokrystalicznej koloru szarego, znaleziony około 1955 r. na terenie Strupina
Dużego przez Józefa Repsa. (...) W czasie pobytu w tej wsi jesienią 1960 r. Wacław
Hurko przekazał mi siekierkę koloru szarego, która znalazł na własnym polu.[101]
- 8 stycznia 1961 r. oddano do użytku szkołę podstawową. W tym czasie
kierownikiem placówki był Józef Sokołowski, a w skład Komitetu Budowy Szkoły
wchodzili:
Wacław
Hurko(przewodniczący),
Wacław
Szymański
(wiceprzewodniczący), Wacław Wawryniuk (skarbnik), Jan Iwaniec, Aleksander Moroz,
Edward Kuchta, Jan Hurko, Tadeusz Kuchta, Kazimierz Nafalski, Jan Misura i Ludwik
Durko.[452]
- W 1971 r. mieszkańcy Strupina Dużego i Strupina Łanowego wybudowali w
czynie społecznym 2 km drogi o nawierzchni utwardzonej.[452]
- (lnf. Piotr Rypin z Chełma, 1965 r.): Przeszło 60 lat temu stary Józef Nafalski
wykopał na pastwisku baniak z pieniędzmi polskimi, które były rozmaite, a wśród
nich i złote.[87]

Najstarsze obiekty budownictwa
- 17 domów drewnianych, w tym: wł. Julia Skóra, ok. poi. XIX w., nr 115, wł.
Eugenia Skóra z pocz. XX w., nr 14 b, wł. Bogusława Hurko z 1917r.[473s75-76]
- kapliczka murowana z 1920r.[530]

Strupin Łanowy. (23°29 'E i 51°06 'N) W 2000 r. mieszkały tam 153 osoby, w
tym 27 dzieci w wieku od 0 roku życia do 15 lat, 6 uczniów szkół średnich, 7
studentów, 12 wdów, 2 wdowców, 3 stare panny i 3 starych kawalerów. Były 53
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 50 telefonów
stacjonarnych, 26 samochodów osobowych, 14 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 4
anteny satelitarne i 10 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Światło
elektryczne doprowadzono w 1952 r. We wsi funkcjonowały: 2 sklepu spożywcze, 3
warsztaty samochodowe i zakład kamieniarski. Na działce Wandy Czepiel zachowały
się pozostałości po kurhanie (datowanie nieznane). Pod lasem Borek istniał cmentarz
wojenny z 1888 r. Znajdowały tam się groby żołnierzy polskich, austriackich i
niemieckich z I i II wojny światowej. Na dzisiejszych polach pomiędzy Bazylanami a
Strupinem Łanowym w okresie międzywojennym istniała strzelnica wojskowa. W
Strupinie Łanowym mieszkał Lucjan Piotrowski, radny powiatu i wicewójt Gminy
Chełm. Sołtysem był Piotr Nafalski.[507] Funkcję radnego powiatu pełnił Lucjan
Piotrowski.[452]Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickich: p.w. Miłosierdzia
Bożego i p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie.[329,s.112]
Z dziejów
- W 1921 r. - Strupin - Łanowe Sołtysy. Od 1970 r. - Strupin Łanowy.[344,s.194]
- Obok gospodarstwa Rypinów stała przydrożna kapliczka z napisem:, Zbawcy
Chrystusowi ku chwale potomków na utwierdzenie w świętej wierze. Fundacja
Gospodarzy Strupina Łanowego 1934r".[452]
- Publikacja z 1954 r. informuje: (...) Faunę leśną reprezentują rzadkie lub
chronione zwierzęta jak orzesznica, borsuk, gronostaj i inne, a głównym
przedstawicielem fauny stepowej jest suseł perełkowany, którego najbardziej na
pomocny - zachód wysunięte stanowisko znajduje się pod miastem Chełmem (wygon
strupiński).[131]
- W 1956 r. (...) w Strupinie Łanowym mieszka ob. Józef Mulawka, który od 1932 r.
buduje skrzypce tylko przy pomocy struga i scyzoryka. Wykonane płyty bada w
oryginalny sposób pod światło oraz dobiera na nie różne gatunki drewna. Obok
drewna jesionowego na spody używa drewna klonowego lub gruszkowego. Główny
nacisk kładzie się na wykończenie płyty głównej, gdyż doświadczył, że od niej zależy
ton.[83]
- W 1971 r. (...) w Strupinie Łanowym jest jeszcze szczątek wału ziemnego po byłej
strzelnicy wojskowej z XIX w.[104]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 3 domy drewniane, w tym: nr 24, wł. Mariana Natalskiego, ok. 1920 r.,
kapliczka mur., z 1934 r. [473.s.76.367]

Cmentarze i mogiły

- Cmentarz żołnierski i wojenny. XX w. (1920).[530] Położony przy drodze z Chełma
do Strupina, obok lasu „Borek", ok. 500 m na południe od cmentarza komunalnego.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1927 r.(Filip Rudz). Są tam między innymi:
mogiły zbiorowe i indywidualne żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. i podczas II
wojny światowej, żołnierzy stacjonujących w Chełmie oraz groby z okresu
międzywojennego; mogiły żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej; ostatni
pochówek 1950 r.; na powyższy cmentarz ekshumowano mogiły żołnierzy rosyjskich,
niemieckich i polskich z cmentarza przy ul. Grottgera w Chełmie.[315]

Tytusin. (23°20 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkały tam 122 osoby, 26 dzieci w
wieku od 0 do 15 roku życia, 11 uczniów szkół średnich, 6 studentów, 8 wdów, 2
wdowców i 2 starych kawalerów. Były 23 gospodarstwa rolne.[507] Ich właściciele
posiadali między innymi: 16 telefonów stacjonarnych, 11 samochodów osobowych,
18 ciągników, 1 kombajn, 3 anteny satelitarne i 15 domów drewnianych, w tym 3
opuszczone. Najstarszą mieszkanką wsi była Jadwiga Kulig ur. W 1905 r. Światło
doprowadzono w 1973 r. W latach siedemdziesiątych, z inicjatywy ks. Stanisława
Stanisławka, ówczesnego wikariusza Parafii Rzymskokatolickiej, w Podgórzu
wzniesiono przydrożny krzyż. Ks. Stanisławek od wielu lat przebywa na misji w
Zambii. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu.[329,s.128]

Z dziejów
- W 1853 r. folwark Tytusin wchodził w skład dóbr Nowosiółki, które były
własnością Niemirowskiego.[434,s.367]
- Kolonia niemiecka założona w 1872 r. Wieś samotnicza. Koloniści stawiali
zabudowania na własnym kawałku gruntu często z dala od drogi. Ze względów
komunikacyjnych wytyczano szlaki dojazdowe. Tworzyły one charakterystyczną dla
tego rodzaju osadnictwa pajęczynę drożną.por.[500,s.168-169 i 263]
- Tytusin, folw. Dóbr Nowosiółki, w pow. chełmskim.[482,t.2, s.729]
- Miejscowość posiada księgę ludności stałej z 1900 r.[173]
- W 1921 r. we wsi mieszkało 51 katolików.[200]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Marek Wojtaszak.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 31 gospodarstw
rolnych, uprawiano 142,28 ha ziemi, hodowano: 29 koni, 5 jałówek, 20 krów, 31
sztuki trzody chlewnej i 109 kur.[175]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 31, wł. Krystyna Lewicka, drew. ,1931 r.[473,s.77]

Strupin Mały. (23 31'E i 51 06 'N) W 2000 r. mieszkały tam 164 osoby, w tyra 30
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 11
wdów, 2 wdowców, 3 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 61 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 44 telefony stacjonarne, 32
samochody osobowe, 22 ciągniki, 9 samochodów ciężarowych, 9 anten satelitarnych,
4 kombajny i 19 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. W 1955 r. doprowadzono
światło elektryczne. We wsi zachował się budynek po dawnej szkole podstawowej z
1926 r. (w 2000 r. mieszkanie). Były cztery krzyże przydrożne i kapliczka.[507]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w
Chełmie.[329,s.114]

Z dziejów
- Niegdyś wieś ta wchodziła w skład wsi Strupin związanej z folwarkiem w
Strupinie. Wieś Strupin rozszerzała się po uwłaszczeniu oraz w wyniku reform
parcelacyjnych i doszło do wyodrębnienia dwóch jednostek osadniczych: Strupina
Małego i Strupina Dużego. Strupin Mały jako wieś nie ma więc dłuższych tradycji. Jest
jednostką osadniczą, powstałą wskutek rozwoju dawnego (historycznego) Strupina.
Obejmuje kilkadziesiąt gospodarstw, które znalazły się na peryferiach dawnej wsi i
obecnie są również administracyjnie oddzielone od dzisiejszego Strupina
Dużego.[505,s.44-44]
- Wzmiankowany po raz pierwszy w 1921 r.[344,s.194]
- W lutym 1925 r. sołtysem (Strupina Małego) był Jan Czyżma, a wójtem gminy
Krzywiczki Antoni Wawryniuk. W tym czasie we wsi była szkoła drewniana z obszerną
salą na naukę, 2 pokojami, kuchnią oraz stodołą.[116]
- 19 kwietnia 1925 r. (...) Koło Młodzieży Wiejskiej i dzieci urządziły we wsi (...)
przedstawienie teatralne, na którym odegrano 2 sztuki: „Zrękowiny" i „Czarodziejska
fujarka". W odegraniu pierwszej sztuki brali udział: Jan Hołysz, S. Sawicki, A. Sawicki,
F. Betiuk, J. Matwiejczuk, 1. Pieluch, E. Durko, Aniela Konikowa, Z. Betiukowa, A.
Romaniukówna. (...) Po przedstawieniu deklamował wiersze Jan Hołysz. (...)
Kierownikiem szkoły była Natalia Pinderowa. Notatkę napisał J. Duch.[119]
- W 1930 r. podwyższono stopień organizacyjny szkoły z 6 klasowej na 7
klasową.[126]
- 15 maja 1932 r. w numerze 3 Tygodnik „Zwierciadło" napisał: „25.04.1932 r. w
Strupinie Małym odbyła się uroczystość sadzenia 2000 drzewek ku uczczeniu imienia
Marszałka Polski".[128]
- W 1934 r. w szkole pracował Franciszek Jerema.por.[467]
- Xl 1939. Hitlerowcy wydali wyrok śmierci na mieszkańca tej wsi za posiadanie
broni. Wyrok wykonano.[470,s.102]

- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941 r.
płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figuruje Franciszek Jarema ze Strupina
Małego.[200]
- Wymieniony w dokumentach podatkowych z 1952 r.[145]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 38,30 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi
przysługującymi im prawami na własność państwa.[19]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, ob. dom mieszkalny nr 17, drewn. 1928 r., 9 domów drewnianych, w
tym: nr 1 wł. Mieczysław Koneczny, nr 10 wł. Mieczysław Koneczny i nr 41 wł. Jan
Misiura (wszystkie z pocz. XX w.).[473,s.76-77]

- Dzięki inwentarzowi dworskiemu z 1672 r. wiadomo tylko, że oprócz budynku
mieszkalnego - drewnianego dworu, oficyny, były także budynki gospodarcze tj.
winnica, browar, dwie stajnie, obora, chlew, kuźnia. Nieco późniejszy inwentarz z
1698 podaje już więcej szczegółów informując jednocześnie, że dziedzicami
tychdóbrtj. wsi Uhra, Depułtycz i Weremowicz-są Blinowscy. Oprócz opisów
budynków podaje on także jak wykorzystywane były tereny w obrębie podwórza oraz
w najbliższym otoczeniu budynków a mianowicie: (...) „Za stajniami podwórze (...)
przy tychże budynkach sadzawka zarosła, ogród warzywny za kuchnią i wrotami
dworskimi, ogrody jarzynnego za dworem ku wsi, przy którym łąka żydowska od
drogi idącej ze dworu do Weremowic (...) od sadzawki z chrustu szopa na siano,
ogród warzywny z sadkiem, przy tymże ogrodzie z polem za tymże ogrodem
ciągnącym się. (...) Sadzawka czysta na podwórcu, ogrodu jarzynnego za dworem
Uherskim od Błota ku Zagrodom.[397,s.1-2]
- Zamysł budowy nowej świątyni (w Chełmie) zgłosili pijarzy w 1735 r. (...) Ciężar
finansowy wzięły na siebie dwie osoby, słynna z ofiarności Marianna z Radzimińskich
Wolska właścicielka majątku Uher oraz marszałek wielki koronny Wacław
Rzewuski.[371,s.19]
- W drugiej połowie XVIII w. dobra Uher były własnością rodziny Olędzkich h.
Rawicz, z której pochodził słynny pijar Michał Ignacy (1733 -1803), sufragan kijowski.
W tym czasie do Olędzkich należały jeszcze i sąsiednie wsie: Brykowiec, Depułtycze
Ruskie oraz Weremowice. Po śmierci biskupa majątek ten uległ rozdrobnieniu, a sam
Uher znalazł się w posiadaniu Saryusz-Bielskich.
W 1877 r. od swego szwagra Stanisława, za obopólną zgodą, na licytacji
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego nabył Uher Kazimierz Florian Fudakowski
(1831-1901), żonaty z Ludwiką Saryusz-Bielską, córką Wincentego (1813 -1891) i
Michaliny z Biegańskich. W latach 1890-tych odkupił on jeszcze od rodziny
Zakrzewskich Depułtycze Ruskie i Wojniaki, a w wieloletnią dzierżawę wziął Depułtycze Królewskie, ongiś królewszczyznę, skonfiskowaną przez Rosjan. W ten sposób
Kazimierz Fudakowski zaokrąglił całość swego majątku do około 4200 morgów ziemi
ornej, łąk, stawów, torfowisk i lasów.
Dalszym właścicielem Uhra był syn Kazimierza - Bronisław Fudakowski
(1873-1938), który odziedziczony warsztat rolny podniósł na wysoki poziom. W
czasie pierwszej wojny światowej zarówno Uher z siedzibą, jak należące do dominium
folwarki zostały jednak do tego stopnia zniszczone, że właściciel wróciwszy w 1918 r.
z Rosji zdecydował się wszystko sprzedać. W konsekwencji, w okresie
międzywojennym cały majątek rozparcelowano. W 1914 r. spalony został także przez
Kozaków stary dwór klasycystyczny, wybudowany zapewne w drugiej połowie XVIII
w. przez Olędzkich. Zwrócony frontem na tzw. godziną jedenastą, czyli na
południowy wschód, dwór ten był w całości parterowy o planie wydłużonego
prostokąta, kryty wysokim, gontowym dachem naczółkowym.
Pośrodku elewacji frontowej budynku występował portyk o czterech filarach
czworograniastych i czterech ustawionych przed nimi kolumnach jońskich,
zwieńczony trójkątnym szczytem. Głównym akcentem elewacji tylnej był

umieszczony na tej samej szerokości trójścienny ryzalit z przylegającym do niego
obszernym tarasem i dwustronnymi schodami wiodącymi do ogrodu. Przy bokach
krótszych znajdowały się niewielkie dobudówki. Elewacje pokrywały lizeny
pojedyncze lub zdwojone. Duże prostokątne okna, każde o sześciu kwaterach,
mieściły się w płycinach. Monotonię dachu przerywały lukamy o łagodnych spływach,
z półokrągłymi oknami oświetlającymi pokoje gościnne.
W latach dziewięćdziesiątych XIX w. dom został zmodernizowany. W tym też
czasie dawne lukarny zastąpiono prostokątnymi oknami. Wnętrze miało układ
dwutraktowy, w części reprezentacyjnej, czyli od strony ogrodu, w całości
amfiladowy. W skrzydłach znajdowały się korytarze oddzielające od siebie oba trakty,
wykonane prawdopodobnie w czasie przebudowy domu kosztem pokol frontowych.
Środkowa część dworu, nieco wyższa od bocznych, o sześciu pomieszczeniach,
zachowała charakter ściśle regularny. Centrum od strony podjazdu zajmował
obszerny przedpokój-hali z wbudowaną przy drzwiach wejściowych niewielką
oszkloną sionką. Hali miał posadzkę dębową parkietową, dwa piece rogowe i ściany
malowane na kremowo. Stał tu duży dębowy rozsuwany stół, a pod ścianami zydle,
skrzynie na derki i baranice oraz wieszaki. Trójokienny duży pokój, usytuowany na
prawo od hallu, służył jako jadalny. Ściany jego pomalowane były w dwubarwny wzór
beżowo-brązowy. Posadzkę tworzyły dębowe klepki. Stół także dębowy, o kilku
blatach, miał kształt owalny. Na zydlach z ciemnej dębiny mogło za nim zasiąść
równocześnie do 40 osób. Porcelanę i część sreber przechowywano w kredensie,
wykonanym również z dębiny przez miejscowego stolarza. Bardziej wartościowe
srebro eksponowano na wiszących półkach. Pokój o identycznym kształcie i
wymiarach jak jadalny, przylegający do hallu z lewej strony, nosił miano „zielonego"
saloniku. Nazwa pochodziła od koloru ścian. Pokój ten miał posadzkę parkietową
ułożoną w deseń, częściowo pokrytą dywanem o jasnej barwie, kominek dekorowany
ubranymi w zwiewne szaty kariatydami i piec kaflowy. Między oknami stały biurka
mahoniowe, a przy przeciwległej ścianie duży mahoniowy stół. Przy innej ścianie
uwagę zwracała ogromna kanapa dębowa z półką u góry i szufladami na poręczach.
Na resztę urządzenia składały się fotele miękko wyściełane i krzesła mahoniowe, jak
też kilka małych stolików.
Najciekawszą komnatą dworu uherskiego był wysunięty ryzalitem w stronę ogrodu
salon „okrągły" ze ścianami jasnokremowy mi. Posadzkę jego tworzył deseń
skomponowany z różnych gatunków drewna. Pokój ten ogrzewały dwa duże piece o
zaokrąglonych rogach. Za piecami kryły się tajemne przejścia, wiodące od
fundamentów po strych. Poczesne miejsce salonu „okrągłego" zajmował fortepian
oraz kanapa i cztery mahoniowe fotele obite adamaszkiem różowo-złotym. Pod
ścianami stały bankietki z podobnym obiciem, a pomiędzy porte-fenetrami konsole z
marmurowymi blatami i wysokimi lustrami w złoconych ramach. Na jednym z
antycznych stolików ustawiony był wieloświecowy kandelabr brązowy wyrobu braci
Łopieńskich w Warszawie. Z sufitu zwisał bardzo duży kryształowy żyrandol, którego
uzupełnieniem były cztery ścienne kinkiety. Posadzkę nakrywał dywan. Na prawo od
salonu „okrągłego" mieścił się gabinet-palarnia o czterech oknach, na lewo zaś
identyczny pokój zwany salonikiem „białym". Pokój ten służył jako buduar pani
domu. I on miał posadzkę wzorzystą z jasnym dywanem pośrodku, duży kaflowy piec
i kominek. Ściany utrzymane były w kolorze ciemnej czerwieni. Urządzenie „białego"
saloniku składało się z mebelków biało lakierowanych w stylu Ludwika XV(?). Na

ścianach wisiały dwa niewielkie stare obrazy religijne, kitka akwarel i fotografie
rodzinne. Trochę stylowych mebli znajdowało się jeszcze w kancelarii oraz bibliotece,
które mieściły się w prawej części domu od strony ogrodu.
Księgozbiór przechowywano w wysokich szafach z jasnego dębowego drewna.
Liczył on kilka tysięcy tomów, pochodzących ze zbiorów Fudakowskich i
spokrewnionych z nimi Wołowskich. Książki o różnej treści, w tym czasopisma,
oprawione były w brązowe płótno ze skórzanymi grzbietami i złoconymi napisami,
lub w płótno szare z czerwonymi skórzanymi szyldzikami na grzbiecie. Pokoje
mieszkalne zajmowały obie skrajne części dworu. Nie miały one urządzenia
zabytkowego. Cechą charakterystyczną dworu uherskiego był jego podział na stronę
lewą żeńską, gdzie mieściła się także sypialnia państwa domu i gdzie lokowano
kobiety, czasami małżeństwa i dzieci, oraz prawą, męską, przeznaczoną dla
kawalerów, starszych chłopców i młodych małżeństw. Podział ten dotyczył również
pokol na piętrze, dokąd z korytarzyków prowadziły dębowe, raz załamane schody.
Obie części na piętrze przedzielał strych. Po prawej, wschodniej stronie głównego
domu mieszkalnego stała parterowa oficyna, pochodząca z 1894 r. Mieściła ona
kuchnie, pralnię, magiel, mleczarnię etc. Obie budowle łączyła ze sobą kryta
oszklona galeria. Przed dworem rozciągał się obszerny gazon. Od strony
południowe-zachodniej leżały sadzawki, przedzielone czterema groblami, służącymi
równocześnie jako drogi dojazdowe. W ogrodzie widokowym rosły m.in. topole topole
włoskie, graby, lipy, modrzewie, klony, wierzby, czeremchy i mnóstwo jaśminów,
bzów oraz kwiatów sezonowych, a w oranżerii hodowano pomarańcze, cytryny i
granaty. Latem wynoszono je na gazony.[528,s.382-385]
- Uher, folw. i dobra nad rzeką Uherką (dopływ Bugu), pow. chełmski, gm.
Rejowiec, par. Chełm (odl. 17 wiorst), posiada łomy kamienia wapiennego, młyn
wodny i wiatrak. W r. 1827 było 3 dm, 26 mk. Dobra U. składały się w r. 1884 z fol.
Uher i Ludwinin al. Nowiny, rozl. mr. 2418: fol. U. gr. or. i ogr. mr. 579, łąk mr. 237,
lasu mr. 443, nieuż. mr . 22, bud. mur. 18, drewn. 25; płód. 4,5 i 12 poi. (...) W skład
dóbr poprzednio wchodziły: wś Depułtycze Ruskie os. 28, mr. 752; wś Weremowice
os. 42 mr. 1012; wś Zagroda os. 29, mr 503.[482,t.12,s.752]
- Dobra Uher. Wykaz Hipoteczny sygn.200, lata 1823-1892. Od dóbr Uher
należących do Kazimierza Fudakowskiego oddzielono 290 mgr i 170 pręt. i wpisano
do osobnej księgi hipotecznej pod nazwą Ludwnin (dn. 11 I.1893). (...) Józef Budnys.
Ignacego kupił od Bronisława Jana Fudakowskiego folw. Ludwiń o powierzchni gruntu
204 mrg. 221 pr. za sumę 20 tys. rubli. Obszar ten został włączony do dóbr Rejowiec
(1/14. VIII. 1909). (...) 1893, dn. 24.111. od dóbr Uher wydzielono grunt o
powierzchni 290 mrg. 170 pr. wchodzący w skład folwarku Ludwin.
- Maria Siemieńska kupując położony pod Chełmem majątek ziemski w Uhrze (...)
chciała tutaj rozwinąć nie tylko nowoczesną gospodarkę towarowo - rolniczą, ale
także założyć piękną wiejską rezydencję powiązaną parkiem i ogrodami w
malowniczą całość wykorzystując zapewne stare istniejące zabudowania jak i
elernenty urzeźbienia terenu z sadzawką i kanałem. Koncepcję oraz projekt
zagospodarowania całości zleciała w 1924 r. znanemu planiście Stefanowi
Rogowiczowi „Projekt parku i ogrodów dworskich w dobrach Uher ziemi chełmskiej
(...)", zawiera oznaczenia budynków mieszkalnych i gospodarczych dróg

komunikacyjnych i alei ogrodowych. (...) Jest tam także staw i strumień łączący się z
Uherkąpoza ogrodami. (...) Niestety projekt S. Rogowicza nie doczekał się realizacji,
gdyż w 1928 r. ośrodek dworski obejmował niewiele ponad 10 ha został całkowicie
rozparcelowany i zagospodarowany przez przybyłych tu rolników.[397,s.7-9]
- Około 1924 r. lub 1926 r. adoptowano budynki dawnej gorzelni na młyn
spalinowy.[387,s.13]
- W 1930 r. Sejmik Chełmski ubezpieczył w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń
Wzajemnych w Lublinie Ośrodek w kolonii Uher. Jego wartość wyceniono na 99.770 zł
Składka wyniosła 86.70 zł. Ośrodek składał się z 3 budynków mieszkalnych, ganku,
chlewów, stodoły i piwnicy.[217]
- Uherka jak Amazonka. Wiadomo, że Uherka, rzeka płynąca przez Chełm, wypływa
gdzieś w okolicach Uhra. Wiadomo też, że jest kilka źródeł, które pretendujądo miana
początków rzeki. Jestem przekonany, że Uherka wypływa niedaleko gospodarstwa
Jana Ciotuchy. Tak było zawsze i tak będzie dalej - twierdził jeden z rolników
mieszkających w okolicy. Innego zdania był jego kolega. Uherka wypływa spod
Ludwinowa. Miejscowa gospodyni twierdziła jeszcze coś innego. Ta rzeka wypływa
spod Huty. - Co wy gadacie. Przecież ta Uherka wypływa z Ludwinowa, odnoga zaś
od Ciotuchy. To która musi być ważniejsza? - argumentował inny z dyskutujących.
Tak, tak. (...) Gdyby Uherka wypływała z Ludwinowa, to nazywałaby się inaczej. Ta
rzeka musi mieć swój początek w Uhrze lub najbliższej okolicy. Tak mówi logika! - A
gdzie kiedyś stał święty Jan? Przecież koło Ciotuchy. To chyba też jakiś znak. - Po co
w ogóle mówicie, że Uherka nie wypływa spod Uhra. Jeszcze nam przechrzczą tę
rzekę. - O co tu się spierać. Uherka ma wiele źródeł. Są one w Hucie, Ludwinowie,
Radyczach, Depułtyczach i Uhrze. (...) Cieszyć się trzeba, a nie spierać, bo wszyscy
mają rację (..JW (...) dyskusji udział wzięli: Leopold Stelmach, Edward Dziadko, Antoni
Plewa, Maria Szarwiło i Witold Czwórnóg.[39]
- Uherka zaczyna się na terenach torfowych koło wsi Budki (właściwie przysiółek
wsi Aleksandria Krzywowolska), około 9 km na SW od Chełma, na wysokości 209 m
npm. Drugi ciek, który może być uważany za odcinek źródłowy, wypływa we wsi
Depułtycze Starej.[455,s.60]
- Urząd Leśny w Chełmie z siedzibą w Pobołowicach raportuje pismem 7.03.1858 r.
Rządowi Gubernialnemu w Lublinie: „W straży Sawin, a w szczególności obrębach
Chutcza, Serniaw, Bachus, Sawin, Kozia Góra, Sajczyce, Czułczyce i odpadkach przy
tychże położonych, podług planu na okres II ułożonego przypada bardzo wiele
drzewa opałowego do wycięcia tak, iż obecnie zaległości do 100.000 sążni dochodzą.
Urząd Leśny przeto w zamiarze ułatwienia komunikacji nastręczenia odbytu, a tym
samym możności osiągnięcia powiększenia dochodów skarbowych nie tylko w straży
Sawin, ale i całego Leśnictwa, uprzątnięcia remanentów z cięć zaległych i
przyśpieszenia regularnego odmłodnienia (...) ma honor przedstawić Rządowi
Gubernialnemu jak następuje: rzeka Uher biorąca początek od wsi tegoż imienia
płynie pod miastem Chełm, dalej przez dobra rządowe Bieławin, Stańków, dalej wsi
Czułcyce, Sajczyce, następnie łącząc się ze strugą od Sawina idącą, gdzie już jest
szerszą i do spławu zdatną, płynie granicą łąkami pomiędzy obrębem Sawin i
Sajczyce aż do granicy dóbr ziemiańskich Łukówka z jednej, a dóbr podobnych Ruda

z drugiej strony ku wsi Rudni, gdzie dawniej egzystował młyn, lecz obecnie zniesiony,
następnie do wsi ziemiańskiej Ruda, gdzie jest staw, grobla, młyn i tartak. Z tego już
miejsca wpada do Buga. Odległość rzeki Uher z miejsca zwanego Grobla Biskupia,
gdzie Binduga w ograniczeniu dóbr Rządowych Sawin i Sajczyce być może, do rzeki
Buga jest mil 2. Cały zatem transport drzewa dziś lądem odbywającego się,
komunikacja wodną zastąpiony być może. (...) Decyzja Wydziału Dóbr i Lasów
Rządowych P i S z 7 VII 1862 r. projekt uspławnienia Uherki został tymczasowo
zaniechany.[51]
- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941 r.
płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figuruje Franciszka Wojciechowska z
Uhra.[200]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]
- W 1959 r. Władysław Nosal z Chełma informował: „Córka zmarłego Oleszczukaz
Uhra powiedziała, że ojciec jej wyorał na polu leżącym w kierunku źródła Uherki kilka
monet. Dla oczyszczenia ich wkładał je do kartofli. Jedną z nich otrzymałem i okazało
się, że jest to moneta rzymska".[87]

Najważniejsze zabytki kultury
- Młyn. Dawny młyn - obecnie galeria, jest jedynym na terenie byłego
województwa chełmskiego tak zachowanym budynkiem związanym z dawna
gospodarką dworską. Wystawiono go już w I połowie XIX w. Pierwotna bryła wraz z
piwnicami o kolebkowych sklepieniach jest dobrze zachowana. Nieznaczne zmiany
były podyktowane adaptacją na młyn z napędem spalinowym. W otworach okiennych
zachowały się kraty kowalskiej roboty, pasowane z zadziorami. W drewnianych
dwuskrzydłowych drzwiach zachowany pierwotny zamek kowalski oraz ręcznie
wykonane nabijane
ćwieki w drewno. Wpisany do rejestru zabytków 15. 02. 1993 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, obok domu nr 19, mur., XVIII/XIX w.,
kapliczka, drewn., 1930 r., pozostałości zespół dworskiego (dwór rozebrano w 1934
r.): oficyna, mur. 1894 r., czworak, ob. nr 33 a i b, wł. Teresa Chomik - Kazarjan,
mur., k. XIX w., browar, ob. młyn, wł. Teresa Chomik-Kazarjan, mur., XVII(?), ok. poł.
XIX w., spalony 1915 r., remontowany i adaptowany na młyn 1926 r.:pozostałości
parku, XVIII-XIX w., dom nr 25 a, drewn. ok. 1935 r.,[473,s.77] park typu
dworskiego, własność prywatna, o powierzchni 12 ha, datowany na XVII w.[530]

Weremowice. (23°24 'E i 51°05 'N) W 2000 r. mieszkało tam 329 osób, w tym
101 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Było 68 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi 47 telefonów stacjonarnych. We wsi istniała
Ochotnicza Straż Pożarna oraz szkoła podstawowa. Integralną częścią wsi był Kątek.
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Depułtyczach.[329,s.124,348,366]

Z dziejów
- Miejscowość ta posługuje się niezmienioną nazwą od 1423 r.[344,s.198]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Weremowice, wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. r.g. Depułtycze, r. 1.
Chełm, ma młyn wodny. W 1827 r. było 39 dm., 122 mk. Przed 1884 r. wchodziły w
skład dóbr Uher, os. 42, mr. 1012.[482,t.13,s.225]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1924 r. w szkole pracował Józef Gnida, od 1926 r. uczyła Cecylia Folwarczna, w
1933 r. zataidniona została Franciszka Wojciechowska a od 1937 r. pracowała
Antonina Węgłówska.por.[467]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, mur., XIX/XX w., zagroda nr 43 c, przed 1939 r., 14 domów, w tym z
przełomu XIX/XX w.: wł. Antoniny Niedopad i z początku XX w.: nr 9 i nr 11 a., młyn
drewniany z 1920r.[473 i 480,s.77-78]

Wólka Czułczycka. (23°29 'E i 51°12 'N) W 2000 r. mieszkały tam 132 osoby, w
tym 17 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 3 studentów,
8 wdów, 2 wdowców, 2 starych kawalerów i 7 osób pracujących sezonowo w Szwecji,
Niemczech i we Włoszech. Było 26 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 15 samochodów osobowych, 12 ciągników, 25 telefonów
stacjonarnych i 1 antenę satelitarną. 12 gospodarzy mieszkało w budynkach
drewnianych, 3 rozpoczęło budowy nowych domów, a 2 chałupy były wolne. Światło
założono w 1953 r., a drogę doprowadzono w latach 1965-67. Na granicy między
Wólka Czułczycką, a Zarzeczem stał drewniany krzyż z napisem: „Jezu zbaw lud twój,
który w ciebie wierzy. 15.05.1945 r". Obok w 1997 r. umieszczono metalowy krzyż.
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Czułczycach.[329,s.124]

Z dziejów
- W 1565 r. wymieniona jako Wola Czulczyca.[77,s.50]
- W 1796 r. - wulka Czułczycka.[344,s.201]
- W. Czułczycką wś. i fol., pow. chełmski, gm. Staw, par. Czułczyce. W r. 1827 było
7 dm. 48 mk.[482,t.13]
- Najprawdopodobniej z przełomu XVIII i XIX wieku pochodzi murowany pomnik –
obelisk w kształcie ostrosłupa zwieńczonego metalowym krzyżem, który stoi za
budynkiem byłej szkoły podstawowej. Najstarsza mieszkanka Wólki Czułczyckiej
Aniela Anaszuk (1. 94) twierdziła, że pochowano tam dziedzica. Informację taką
przekazała jej matka Tekla Kołtowska.[452]
- 21 X 1943. Funkcjonariusze hitlerowskiego oddziału ochrony zbiorów rozstrzelali
8 Żydów.[470,s.117]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 47 gospodarstw
rolnych, uprawiano 240,23 ha ziemi, hodowano: 48 koni, 35 jałówek, 38 krów, 72
sztuki trzody chlewnej, 24 owce, 1 kozę, 159 kur, 6 królików i 2 ule z
pszczołami.[175]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Obelisk cmentarny, mur (kamienny), XVIII/XIX w., zagroda nr 31, przed 1939 r.,
6 domów drewnianych z lat 1930-1939.[473,s.79]

Wojniaki. (23°22 'E i 51°03'N) W 2000 r. mieszkały tam 72 osoby, w tym 6 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 12 wdów, 1
stary kawaler i 1 stara panna. Były 22 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali
między innymi 16 telefonów stacjonarnych, 9 samochodów osobowych, 11
ciągników, i 14 domów drewnianych. Sołtysem był Stanisław Trochim. W 1971 r.
doprowadzono światło elektryczne. W centrum wsi zachował się krzyż drewniany,
wzniesiony w okresie międzywojennym. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Depułtyczach.[329,s.124]

Z dziejów
- Wzmiankowane po raz pierwszy w 1921 r.[344,s.199]
- 4 lutego 1925 r. postanowieniem Kurii Biskupiej w Lublinie Kolonia Wojniaki
przeszła do Parafii Rzymskokatolickiej w Żdzannem. Wcześniej należała do Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie.[200]
- Od 1 grudnia 1931 r. do marca 1932 r. na terenie Okręgu Chełmskiego powstała
spółdzielnia spożywców (...) Wojniaki Spółdzielnia Spożywców „Zgoda".[81]
- W 1932 r. miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św.
Wszystkich Świętych w Depułtyczach wsi.[367,s.62]
- Od 1936 r. w szkole uczył Joachim Sołowiej (1939 Nadrybie, 1944 nauczyciel
ukraiński w gm. Hańsk).por.[467]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Zagrodzie.[15]
- Pod koniec lat pięćdziesiątych zniszczeniu uległ pomnik poświęcony Marszałkowi
Piłsudskiemu. Postawiono go w latach trzydziestych XX w.[452]
- W 1961 r. występują jako Wojniaki kolonia. Należały wówczas do GRN w
Zagrodzie.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 26, wł. Mieczysława Cukrowskiego: obora mur. i piwnica mur. ok.
1935 r., dom nr 11, wł. Janusza Olejniczaka, mur. 1921 r., domy: nr 16 (1947 r.) i nr
21 (1944).[473,s.79]

Zagroda. (23°24 'E i 51°05 'N) W 2000 r. mieszkało tam 278 osób, w tym 61
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 22 uczniów szkół średnich, 5 studentów, 15
wdów, 4 wdowców, 3 stare panny i 11 starych kawalerów. Było 68 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 29 telefonów stacjonarnych, 29
samochodów osobowych, 17 ciągników, 3 anteny satelitarne oraz 31 domów
drewnianych. We wsi znajdował się ośrodek zdrowia oraz cmentarz prawosławny z
XIX w. Światło elektryczne doprowadzono w 1965 r. Integralną częścią wsi był Kątek.
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Depułtyczach.[329,s.124]

Z dziejów
- Pierwsza informacja
Uherska.[344,s.204]

pisana

z

1734

r.

W

1921

r.

jako

Zagroda

- Zagroda 3.) Z., wś. nad rzeka Uherka, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par.
(prawosławna) Depułtycze, posiada szkołę początkową, browar. W r. 1827 było 38
dm., 237 mk., par. Chełm. (...)
Wchodziła w skład dóbr Uher.[482,t.14,s.275]
- W 1961 r. występuje jako Zagroda wieś. Należała wówczas do GRN w
Zagrodzie.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 20, dom i budynek gospodarczy, drewniane, 1922 r., 18 domów
drewnianych, w tym: nr. 22, wł. Stefan Szostak, 1918 r., nr 19 a, wł. Dyński
(tynkowany) lata 20. XX w., nr 5, wł. Janusz Dyński, 1918 r. [473,s.79-80]
- Krzyż kamienny z 1929 r.[530]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. XIX w.[530]

Zarzecze. (23°29'E i 51°12 'N) W 2000r. mieszkało tam 136 osób, w tym 20
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 13 uczniów szkół średnich, 1 student, 10 wdów,
2 wdowców i 5 starych kawalerów. Było 35 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 20 samochodów osobowych, 28 ciągników, 2 kombajny, 2
anteny satelitarne 18 domów drewnianych, 8 domów murowanych, 20 telefonów
stacjonarnych i 1 studnią żuraw. Ostatni ślub zawarto w 1999 r., ostatnie dziecko
urodziło się również w 1999 r., ostatni pogrzeb miał miejsce w 1998 r. We wsi
działała Ochotnicza Straż Pożarna (naczelnik Tadeusz Nesteruk).[507] Integralną
częścią miejscowości była Hołówka.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Czułczycach.[329,s.124]

Z dziejów
- Od 1796 r. jako miejscowość nazywała się Zarzycze. Aktualna nazwa obowiązuje
od 1895 r.[344,s.204]
- Z. al. Zarzyce, wś i os. młyn., pow. chełmski gm. Staw, par. Czułczyce. Wchodziła
w skład dóbr Czułczyce. W 1827 r. było 12dm., 68 mk.[482,t.14,s.430]
- Najprawdopodobniej z przełomu XVIII i XIX wieku pochodzi murowany pomnik
obelisk w kształcie ostrosłupa zwieńczonego metalowym krzyżem, który stoi za
budynkiem byłej szkoły podstawowej. Sołtys Zarzecza, Waldemar Drzazgowski
przypuszcza, że obiekt stoi na terenie byłego cmentarza. Jego zdaniem wykopywano
w tym miejscu kości. Syn sołtysa mówił natomiast o słupie granicznym postawionym
na pamiątkę zakończenie kłótni między mieszkańcami obu zwaśnionych kiedyś wsi.
Nazwa wsi pochodzi od położenia nad rzeką Uherką, która płynie w pobliżu
miejscowości.[452]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1920 r. w szkole pracowała Lucyna Mazurek (od X 1944 również
Zarzecze).por.[467]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 40 gospodarstw
rolnych, uprawiano 190,85 ha ziemi, hodowano: 35 koni, 17 jałówek, 26 krów, 47
sztuk trzody chlewnej, 13owiec, 117 kur i 3 gęsi.[175]
- Dokładnie na granicy dwóch wsi - Zarzecza i Wólki Czułczyckiej (pow. Chełm) znajduje się zagadkowy i mało znany zabytek w kształcie cylindrycznego słupa. Słup
ten zbudowany jest z miejscowego kamienia polnego. Jego średnica wynosi ok. 1 m,
a wysokość 2,5 m. Kopułkowaty szczyt wieńczył do niedawna kuty krzyż żelazny,
który na skutek zawietrzenia wierzchołka wypadł. Ze starej cegły wymurowany był
jedynie gzyms, który stanowi podstawę kopułki słupa. W wyrwie bocznej obeliska
wśród gruzu wapiennego, wypełniającego jego wnętrze, widoczne są również ułamki
cegieł czerwonych. Cała budowla wiązana jest zaprawą wapienną.

Pochodzenie tego zabytku nie jest znane. Opowieści ludowe odnoszą jego
powstanie do czasów wojen szwedzkich. Przed ostatnia wojna podobno wykopano w
pobliżu tego słupa naczynie gliniane z prochami ludzkimi, a także kości „wielkoluda".
Powierzchowna obserwacja przylegającego do boiska szkolnego ogrodu (słup stoi na
skraju boiska w Zarzeczu) pozwoliła stwierdzić występowanie ułamków ceramiki
starożytnej. Oczywiście budowla ta nie ma żadnego związku ze śladami starożytnego
cmentarzyska lub osadnictwa.
Na podstawie analizy topografii i źródeł pisanych można pokusić się o wysunięcie
przypuszczenia odnośnie pochodzenia „słupa". Stoi on na zacierającym się już
pagórku i dokładnie na granicy dwóch wsi - od północy wchodzącej w skład
królewszczyzny czułczyckiej wsi Zarzecze, a od południa osadzonej w połowie XVI
wieku na prawie „wolnym" dawnej Woli (która na 20 lat zwolniona była od świadczeń
i podatków), obecnej Wólki Czułczyckiej. Stąd można by przypuścić, iż zabytek ten
jest słupem granicznym tych wsi, dawniej tak bardziej różniących się ustrojami.
Rzecz ta wymaga jeszcze dokładniejszych badań, ale już natychmiast należałoby ten
interesujący okaz budownictwa poddać konserwacji, gdyż na skutek zaciekania
wapienna zaprawa lasuje się, a we wschodniej ścianie powstała duża wyrwa.[50]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 25, wł. Jana Jednorowicza: obora i stodoła, drewniane z 1936
r.,spichlerz w zagrodzie nr 26, mur. {kam) z 1936 r., 7 domów [329,s.128]
drewnianych, w tym z pocz. XX w. wł. Celestyny Polakowskiej.[473,s.80]

Zawadówka. (23°26 'E i 51°07 'N)W2000r. mieszkało tam 386 osób.wtym 94
dzieciw wieku od 0 do 15 roku życia, 2 stare panny, 1 stary kawaler i 6 wdów 7
wdowców. Było 99 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 77
telefonów stacjonarnych, 3 telefony radiowe, 9 ciągników, 15 anten satelitarnych, 14
domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Na rzece Janówka działał młyn z 1920 r.,
spadkobiercami którego była rodzina Ostrowskich. Działalność prowadziła olejarnia i
firma remontowo-budowlana ZURP. Miejscowość posiadała gazociąg, z którego
korzystało około 80% mieszkańców oraz wodociąg, do którego przyłączonych było
70% gospodarstw, było także oświetlenie uliczne, świetlica wiejska, boisko piłkarskie
oraz dwa sklepy. Główna droga prowadząca przez wieś miała nawierzchnię
asfaltową. Kursowały autobusy komunikacji miejskiej (linie nr 5,10,12, 15,22). Wieś
rozdzielała linia kolejowa. Poszczególne części wsi nazywano: Subowice, Garbki i
Kątki. Sołtysem i radnym gminy Chełm był Dariusz Wasilew.[507] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie.[329,s.128]

Z dziejów
- W 1580 roku istniała jako Zawadowce. Zawadówka od 1796 r.[344,s.204]
- Zawadówka - dwór. 1653 - dwór. Dwór stary okopany i folwark w okopie.
Wybudowany zapewne w XIV w.por.[471,s.314]
- Po 1672 r. folwark w Zawadowce należał do Parafii Rozesłania Apostołów w
Chełmie.[495,s.273]
- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie
wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno - historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
(w
dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według tej drugiej - do
Mikołąjewskiej cerkwi od 1751 r. do 1772 r. należały wsie: Żółtańce, Pokrówka,
Zawadówka, Strupin, Horodyszcze, Parypsy, Chełm (oczywiście jego część),
przedmieście Chełma. Następnie według ksiąg metrykalnych parafii chełmskiego
soboru katedralnego od 1797 r. do 1855 r. wszystkie one przynależały do soboru ze
wskazaniem nawet domów w każdej wsi parafii.[9,s.454]
- Kolonia niemiecka Kolonia Zawadówka założona po 1864 r.[500,s.264]
- Z., wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, paraf, (rzymskokatolicka) Chełm, leży przy
linii dr. żel. nadwiślańskiej, o 3 w. od stacyi w Chełmie. W 1827 r. wś duchowna,
miała 14 dm., 94 mk.[482,t.14,s.478]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkały tam wówczas 242 osoby,

w tym 8 Żydów.[73,s.202]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 3,00 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 44, wł. Andrzeja Wawiyniuka: dom i stodoła drewniane z 1927 r.,
spichlerz drewniany z 1928 r., młyn, wł. W. Ostrowskiej, mur., ok. 1920 r., 5
domów drewnianych, w tym nr 46, wł. I. Wasilew, z 1890 r.[473,s.8]

Żółtańce. (23°26'E i 51°06'N) W 2000 r. mieszkały tam 221 osoby, w tym 50
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Było 68 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi 50 telefonów stacjonarnych. We wsi działała ochotnicza
Straż Pożarna. Istniał gminny ośrodek kultury. Była kapliczka z 1948 r, w której
znajdował się obraz Matki Boskiej sprzed 1939 r.[507] Na polach wsi Żółtańce,
Weremowice i Pokrówka był zbiornik wodny o łącznej powierzchni 103 ha. Lustro
wody w miało 56 ha, w tym duży zbiornik 46,9 ha i staw rybny o pow. 9 ha. Woda
pobierana była z Ulierki we wsi Uher, a następnie rurociągiem o długości 1260 m
doprowadzana była do zbiornika.[28] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Rozesłania Apostołów w Chełmie.[329,s.121]
Z dziejów
- Wzmiankowane w 1431 r. Należały wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Chełmie.[74,s.55]
- Na bezpośrednim zapleczu miasta znajdowały się tylko Żółtańce, wieś wójta
chełmskiego. O jego uposażeniu milczą dokumenty lokacyjne. Zachowała się
natomiast oblata z 1502 r. (...) Na jego mocy król nadał wójtostwu, oprócz
tradycyjnych dochodów z opłat miejskich, wieś Żółtańce, pole Wolwinów, dwa łany
oraz staw z młynem.[74,s.33]
- W 1502 r. jako Zoltaucze. Żołtanice od 1564 r. Żołtance - 1661 r. Żółtańce od
1970 r.[344,s.205]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Zoltancze wieś. W tej wsi jest kmieci 17, każdy s nich płaci czynszu do roku po
gr 12 i kapłunów po 2 valoris gr 4, to wszytko czyni fl. 9/2/0. Zagrodników jest 5,
każdy s nich daje po gr 6 i po kapłunówi 1 valoris gr 2,czyni fl. 1/10/0. Karczmarz
tamże płaci do roku fl. 1/6/0. Summa facit fl. 11/18. (...) Folwarki k temu starostwu
należące. Zoltanieczki, w którym nawieziono do gumna kop: żyta 162, pszenice 90,
jęczmienia 30, owsa 234, grochu 5, tatarki 16. Obora tamże, w której: krów dojnych
10, bydła pospolitego 20, ozimcząt 3, cieląt 2, kapłunów 17, kur pospolitych 30, gęsi
27, kaczek 17. (...) Stawy k temu starostwu (chełmskiemu). (...) Także na stawku w
Zoltanczach w czwartym rokuprzedająza fl. 30.[442,s.25,26,34,35]
- ŻÓŁTAŃCE WIEŚ. W tej wsi kmieci osiadłych na kwartach albo ćwiertniach cztery.
Dają czynszu po gr. 12, po 2 kapłonów. Ćwierci dwie spustoszały, czynsz zaginął.
Połownik tylko jeden, we trzech diminutia, daje gr. 6, kapłona. Zagrodników i we
czterech diminuta jest, z temi co za Pana Łaszczą precz poszli w sześci. ROBOTA.
Kmiecie trzy dni w tydzień z bydłem, zagrodnicy pieszo dwa dni. Tamże od młynarza
marcas 4. (...) Tych pszczół co w Żółtańcach były ułów ze pszczołami 27, a próżnych
9 nie masz.[76,s.86,91]
- ŻÓŁTANIECKI FOLWARK TAK ODDANY. Domu i budowania wszystkiego wedle
inwentarza Pana Piaseckiego, nie oddano nic. Na to od potomka sławnej pamięci

Pana Urowieckiego opowiadano folwark ten być zniesiony dla złączenia pól do
folwarku chełmskiego. Także pszczół uli 27 i 9 uli próżnych i siana brogów 4 nie
oddano. Poddanych ćwiertników 2, połowników 3, zagrodników 4 nie oddano. O te od
potomka pana starosty oświadczono się, że jedni pomarli, drudzy dla swego ubóstwa
spustoszeli. (k. 87) W polach folwarkowych żółtanieckich poddani dawają sprawę, że
granicami komisarskimi, do Weremowic odpadła część nie mała pól i łąk
siestratyńskich, to jest wedle powieści poddanych na korcy chełmskich 50, a łąki z
błotem wedle powieści poddanych na stert 6. Tego od potomka nie przyznawają i
owszem wyjeżdżaliśmy i widzieliśmy, że wedle inwentarza Pana Piaseckiego korcy 92
położonych na pola tak dawne, jako i odgraniczone, złączywszy oboje i z tem co przy
królewszczyznie zostało, tak wiele wysiać się nie może. Osiewek folwarku
chełmskiego i żółtanieckiego dobrze i w czas zasiany. Pszenicy korcy chełmskich 6 "
powinni. Żyta korcy chełmskich 74. Poddani z Weremowic z czynszu posiali na polach
żółtanieckich korcy chełmskich 10, powinni z tego dać zł 12. Na tychże polach
poddani żółtanieccy posiali korcy 6, powinni czynszu dać zł 8. A z skopi posiali
poddani tylko weremowscy korcy chełmskich 14 ćwierci 3. Tej skopi przychodzi
siódma kopa do zamku chełmskiego. Rudziński folwark i poddani i piła przez
nieboszczyka pana starostę nowo zbudowana, oddany jest ze wszystkim, z aukcyją
budowania stodół i chlewów, słodowni dwóch nowych i tarasu. Tylko stajnia słomą
przykryta, która gontami była pobita, a czasu dzierżawy nieboszczykowskiej od
wiatru zdarta. (...) Stawy do zamku chełmskiego teraz należące: Staw Zółtaniecki
złotych 60.[76,s.90,97]
- W tej wsi było podług lustracyjej a. 1616 dworzyszcz 4, teraz osiadłych
dworzyszcz 2. Czynszu z dworzyszcza płacąper 0/12, facit 0/24. Kapłunów z
dworzyszcza po 2, przychodzi kapłunów 4 per 0/6 ... 0/24. Jajec z dworzyzcza dają po
siedmi, przychodzi jajec 14, kopa per 0/10 ... 0/2/6. Robią 2 dni w tydzień.
Komorników 2, ci robocizny za pańskim chlebem w tydzień 2 dni robią. Stawek jest
pusty, ten nic nie czyni. (f.21) Summa prowentu z tej wsi facit fl. 1/20/6.[441,s.91]
- Straty poniesione przez chełmski sobór katedralny i katedrę biskupią w położeniu
materialnym na skutek pozbawienia majątków biskupich i soborowych w okresie
rozbiorów Polski, były spowodowane odłączeniem od soboru od 1797 r. prawie
wszystkich wsi wchodzących w skład parafii cerkwi św. Paraskiewy i św. Mikołaja. W
archiwum cerkiewno-historycznym przy chełmskim soborze katedralnym, między
starodawnymi dokumentami zachowały się i dwie księgi metrykalne, z których jedna
należała do byłej parafialnej Paraskiewskiej (Piatnickiej, obecnie nieistniejącej) cerkwi
na
Obołoniu,
przedmieściu
Chełma,
a
druga
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dwóch
częściach)
Świętomikołajewskiej, także byłej cerkwi parafialnej. Według tej drugiej - do
Mikołajewskiej cerkwi od 1751 r. do 1772 r. należały wsie: Żółtańce, Pokrówka,
Zawadówka, Strupin, Horodyszcze, Parypsy, Chełm, przedmieście Chełma. Następnie
według ksiąg metrykalnych parafii chełmskiego soboru katedralnego od 1797 r. do
1855 r. wszystkie one przynależały do soboru ze wskazaniem nawet domów w każdej
wsi parafii.[9,s.454]
- Żółtańce, wś. i folw., pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. Chełm, posiada szkołę
początkową. Folw. stanowi majorat rządowy. W 1827 r. było 22 dm., 152
mk.[482,t.14,s.826]

- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkało tam wówczas 416 osób,
w tym 23 Żydów.[73,s.202]
- W 1918 r. we wsi Żółtańce powstało włościańskie kółko oświatowe, do którego
zapisało się kilkudziesięciu włościan z tej wsi oraz z Wermowiec i Ludzinowa.
Przewodniczącym
został
gospodarz
Jakub
Hołysz,
sekretarzem,
Feliks
Buczko.[76,s.330]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Janusz Mostowski. Był on
jednocześnie członkiem Wydziału Powiatowego i członkiem komisji oświaty
pozaszkolnej.[220]
- Od 1937 r. w szkole pracował Jan Goczoł.por.[467]
- 24 stycznia 1957 r. na zebraniu Rolniczego Zespołu Spółdzielczego „Czyn"
sześciu członków zdecydowało o rozwiązaniu spółdzielni. W tym czasie liczyła 7
członków.[206]
- W 1965 r. Józef Bartoszuk z Ochoży informował: Matka opowiadała, że ok. 1912 r.
ktoś w Żółtańcach wykopał garnek gliniany z dukatami. Doniesiono o tym władzy i
pieniądze te zostały zabrane, a pozostały mu jedynie 3 sztuki.[87]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z obrazem Matki Boskiej, naprzeciw domu nr 43, mur., przed 1939 r.,
23 domy drewniane, w tym: nr 7, wł. Janina Król, ok. 1920 r. i nr 6, wł. Bogumiła
Lenard, ok. 1920 r.[473,s.81]

Żółtańce Kolonia. (23°27 'E i 51°07 'N) W 2000 r. mieszkało tam 329 osób, w
tym 81 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Były 72 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi 77 telefonów stacjonarnych. Istniała szkoła
podstawowa.[507] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[329,s.121]

Z dziejów
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkało tam 186 osób, w tym 5
Żydów.[73,s.202]
- W 1925 r. decyzjąmagistratu chełmskiego miejscowość przyłączono do obszarów
miejskich.[495,s.136]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Pokrowce.[15]
- W 1965 r. Antoni Mostowski informował: Ok. 1925 roku Tadeusz Królikowski
wykopał z ziemi w pobliżu swych budynków większą ilość pieniędzy srebrnych, nie
wiadomo mu jednak, czy były w jakimś naczyniu. Wiadomość o znalezisku słyszałem
od sąsiadów sam tych monet nie widziałem.[87]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, mur., lata 30. XX w., domy nr 44, wł. Jadwiga Mostowska, drew.-glin.,
1933r. i nr 49, wł. Henryk Dworczyński, przed 1939 r.[473,s.82]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz powstańczy. XIX w. (1863).Cmentarz nie istnieje. Od 1975 r. teren
dawnej nekropolii jest własnością prywatną. Z wywiadu ob. J. Bakusz 1.80, zam. we
wsi Żółtańce chowani byli: powstańcy z 1863 r., uczestnicy wojny 1914 r. (Niemcy,
Rosjanie, Polacy), ludność cywilna dotknięta epidemia tyfusu oraz ludność
miejscowa.[530]

GMINA DOROHUSK

Gmina położona we wschodniej części powiatu wzdłuż granicy państwa z Ukrainą.
Na terenie gminy znajduje się drogowe i kolejowe przejście graniczne DorohuskJagódzin -jedno z największych przejść z Ukrainą. Do przejścia granicznego prowadzi
krajowa droga ekspresowa E-82 oraz normalno-i szerokotorowa linia kolejowa: Lublin
— Chełm — Dorohusk (granica państwa) - Kowel (Ukraina).
Gmina ma charakter rolniczo - turystyczny ze względu na walory turystyczne
terenów nadbużańskich oraz wzmożony ruch tranzytowy przez przejście graniczne.
W 2000 r. odprawiono tam 2651562 osoby (w ciągu doby średnio 7502 osoby),
122993 samochody ciężarowe (3 83), 12210 autokarów (36) i 674145 samochodów
osobowych (1844).
Przemysł zróżnicowany, ukierunkowany głównie na współpracę z Ukrainą,
zlokalizowany w miejscowości Brzeźno koło Dorohuska. Do większych zakładów
należą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEK-POL" - producent opakowań
tekturowych dla wszystkich branż, Przedsiębiorstwo „ŁASUCH" - producent win,
soków i napojów oraz przedsiębiorstwa handlowe zaopatrzenia rolnictwa: „LEDA" i
„MIDEX-SERVICE". Dobrze rozwija się sieć handlowa-usługowa, zwłaszcza na
przejściu granicznym. Podjęte zostały działania związane z rozbudową do roku 2000
przejścia granicznego, m.in. wybudowanie drugiego mostu na rzece Bug i terminalu
celno towarowego. Stwarza to dodatkowe możliwości rozwoju działalności
gospodarczej, związanej z ruchem turystycznym i tranzytowym. W planach
zagospodarowania przestrzennego gminy wydzielone zostały tereny pod działalność
inwestycyjną.
Na terenie gminy znajduje się rezerwat wodno-torfowiskowy „Brzeźno" o pow. 158
ha oraz rezerwat „Rozkosz" z chronionym ptactwem. Tereny nadbużańskie oraz
Zalew Husynne w sezonie wiosenno - letnim przyciągają wielu wczasowiczów,
pragnących odpocząć w tej dziewiczo czystej okolicy.
Zabytki gminy to: Pałac Suchodolskich w Dorohusku z XVIII w., pałac z parkiem
krajobrazowym w Zamieściu z końca XIX w. oraz kościół parafialny w Dorohusku.

Barbarówka. (23°45 E i 51°08 'N) W 2000 r. mieszkało tam 85 osób, w tym 15
dzieci w wieku od 0 do 15 lat, 2 uczniów szkół średnich, 16 wdów, 2 wdowców, 3
stare panny i 3 starych kawalerów. Było 25 gospodarstw rolnych. Mieszkańcy
posiadali między innymi: 11 samochodów osobowych, 13 traktorów, 1 kombajn, 2
anteny satelitarne, 22 domy drewniane oraz 11 telefonów stacjonarnych. Światło
elektryczne doprowadzono w 1964 r., a szosę-ma nawierzchnie asfaltową-wykonano
w 1988 r. Ostatnie wesele miało miejsce w 1996 r. W 1999 r. urodziło się dwoje
dzieci. 16 sierpnia 2000 r. pożegnano tragicznie zmarłego 37 latka. Od 1960 r. działa
Ochotnicza Straż Pożarna. Istniało także Koło Gospodyń Wiejskich.[508] Integralną
częścią miejscowości był Zawoźnik.[529] Funkcję radnego pełnił Marian Grzywna, a
sołtysem był Eugenia Prządkiewicz.[508] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dorohusku.[329,s.114]
Barbarówka - nazwa terenowa pochodząca od imion osobowych z sufiksem
-ówka.por.[430,s.186]
Z dziejów
- Barbarówka (...) została założona w 1796 r. przez Wojciecha Suchodolskiego,
właściciela dóbr Dorohusk. Od 1973 r. należy do gminy Dorohusk. Nazwa wsi ma
charakter pamiątkowy i urobiona została od imienia matki założyciela - Barbary z
Mężyńskich Suchodolskiej.[508]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- Barbarowin, wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Dorohusk. W 1827 r. liczyła 32
dm. i 195 mieszk.[482,t.1,s.105]
- W informacji z 1839 r. jest mowa o wsi Barbarowin. Dzisiejsza nazwa obowiązuje
od 1921 r.[344,s.159]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.)jako Barbarowin.[332]
- Od 1937 r. w szkole uczyła Zofia Orszula (po męży Klimiuk), od X 1944 w
Leśniczówce.por.[467]
- 1942. Funkcjonariusze policji hitlerowskiej rozstrzelali 2 miejscowych Żydów.
Zginali: Kliman (brak imienia), 1. 30 i Bas Szejn, 1.42. Zwłoki zakopano na
polu.[470,s.16]
- W 1949r. było 127 płatników podatku gruntowego. Funkcje sołtysa pełnił
Trofimiuk.[187]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 4 domy drewniane nr: 6, 8, 61 i 62 z lat 30 XX w., oraz dom drewniany nr 3 z
1940 r.[473,s.100]

Cmentarze i mogiły
- Mogiła powstańcza. XIX w.(1863). Położona poza wsią, wśród pól, około 150 m od
szosy Barbarówka-Puszki. Powierzchnia około 170 m .[530]
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Berdyszcze. (23°48 'E i 51° 11 'N) W 2000 mieszkało tam 58 osób, było 14
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 15 telefonów
stacjonarnych. Wieś posiadała wodociąg i kanalizację. Miejscowość wraz z
Dorohuskiem osada tworzyły jedno sołectwo. Sołtysem była Henryk Prucnal.[508]
Główna część wsi to Stare Berdyszcze. Integralną częścią wsi była Popówka.[529] W
Berdyszczach znajdowało się największe międzynarodowe przejście graniczne z
Ukrainą. Uruchomiono je 1 października 1990 r. W 2000 r. odprawiono tam 2651562
osoby (w ciągu doby średnio 7502 osoby), 122.993 samochody ciężarowe (383),
12210 autokarów (36) i 674145 samochodów osobowych (1844). Berdyszcze to
miejscowość położona nad 2 starorzeczami: Brzeziną (większe) i Kubania.[452]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.[329,s.114]
Berdyszcze to nazwa o charakterze topograficznym i oznacza tyle co miejsce w
pobliżu brodu, to jest brodiszcze. W języku ukraińskim bród = bryd, Stąd Brydiszcze,
przekształcone w Berdyszcze. Nazwa odpowiada w pełni miejscowym realiom, jako
że od wieków był tu bród i przeprawa przez Bug.[465,s.7]
Z dziejów
- Założona przypuszczalnie w 2 poł. XVI w. przez Pawła Orzechowskiego.
Wymieniona w 1689.[487,s.73]
- Gwarowa nazwa Brodysce.[344,s.159]
- 2 poł. XVII w. - potwierdzona w źródłach przynależność Dorohuska do cerkwi
parafialnej w Berdyszczu (także Turka i Skurdejów) należącej do dekanatu
chełmskiego.[487,s.20]
- Berdyszcze, wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Dorohusk. Leży przy linii dr. żel.
Nadwiślańskiej, o 5 i pół w. od st. Dorohusk. Istnieje tu cerkiew dla ludności rusińskiej
i par. dekanatu chełmskiego. W 1827 r. było tu 88 dm. i 481 mk.[482,t.I,s.138]
- Trzon miejscowości nosi nazwę lokalną Stare Berdyszcze, w odróżnieniu od
powstałej później części o nazwie Popówka. Wieś założona została w II połowie XVI
wieku przez Pawła Orzechowskiego właściciela dóbr Dorohusk, który przeniósł ze
Starzyzny cerkiew. Na początku XVK wieku do miejscowej parafii grekokatolickiej
należały wsie: Berdyszcze, Skordiów, Turka i Dorohusk. W czasie wojny w obronie
Konstytucji w 1792 r. przeprawy na Bugu w Berdyszczu bronił oddział majora
Krasickiego, który wchodził w skład Korpusu ks. Józefa Poniatowskiego. (...)
Berdyszcze (...) w języku ukraińskim bród = bryd, stąd Brydziszcze, przekształcone z
czasem w Berdyszcze.[508]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz cerkwi w
Berdyszczach ks. P. Rubko.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]

- Obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z 1936 r. w sprawie podziału
dorzecza rzeki Bug na obwody rybackie wprowadziło następujące rozstrzygnięcia:
(...) obw. ryb. jezioro Berdyszcze w dorzeczu rz. Bugu - obejmuje jez. na lewym
brzegu Bugu leżące w gruntach wsi Berdyszcze. 530,s.248]
- W 1942 r. Niemcy rozstrzelali 7 jeńców sowieckich zbiegłych z obozu.[96,s.7-9]
Zwłoki zakopano obok toru kolejowego.[470,s.16]
- Ok. 1947-1948 sprzedaż cerkwi z przeznaczeniem do rozbiórki.[487,s.20]
- W 1949 r. było 68 właścicieli gospodarstw rolnych. Ziemie (1.90 ha) posiadały
również Wojska Ochrony Pogranicza.[187]
- W 1962 r. Spółdzielnia Pszczelarsko - Ogrodnicza,,Rój" w Chełmie utworzyła
kwaszarnię ogórków. Stare koryto Bugu - Kubania doskonale nadawało się do
kwaszenia tego warzywa. Mogło ono pomieścić jednorazowo około 1,8 tys. beczek. W
1968 r. przerobiono około 1100 ton ogórków. Sezonowo pracowało tam około 50
osób.[452] Przetwory wysyłano do Belgii, Niemiec, Szwecji, Holandii i
Czechosłowacji.[465,s.7]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 6 domów drewnianych nr: 10,21,22 (d.5), 23,24 i 29 (d.7)- wszystkie z lat 20. XX
w.[473,s.100-101]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz unicki. XVII w.[530] Położony na skraju wsi w kierunku do granicy
państwa. Istniał od 2 poł .XVIl w.do 1880r.[309]

Brzeźno. (23° 38 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkało tam 1106 osób. Było 107
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 111 telefonów
stacjonarnych, 34 ciągniki, 1 kombajn, 12 anten satelitarnych i 100 domów
drewnianych, w tym 8 opuszczonych. Istniało lokalne ujęcie wody o wydajności 100
m na dobę z siecią osiedlową (po byłym POM) dla 56 gospodarstw domowych (około
170 mieszkańców). Działały: Wiejski Ośrodek Kultury (kier. Romualda Krawczuk),
Koło Gospodyń Wiejskich, kółko rolnicze, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
(dyr. Zofia Sławińska) oraz filia gminnej biblioteki publicznej (kier. Teresa Lewńska).
Miejscowość miała dwóch radnych gminnych. Byli to: Krystyna Kogut i Romuada
Krawczuk. Sołtysem wsi był Stanisław Prończuk. Tworzyli następujący artyści ludowi:
Ewa Szymczuk - pisanki, Marian Chmiel - wyroby toczone z drewna, Marcin Myka malarstwo, Eugeniusz Romaniuk - koszykarstwo, Michalina Borodej - poetka i
Antonina Piątek - poetka. Na skraju lasu, przy drodze wiodącej do Żalina znajdował
się kurhan. Interesującym obiektem architektonicznym była murowana kapliczka z
1967 r. z zabytkową rzeźbą Św. Jana. (...) Obok wsi, po jej północno-zachodniej
stronie znajdował się rezerwat florystyczny „Brzeźno", o powierzchni 157,78 ha.
Obejmował on torfowisko węglowe z występującymi na nim guzami kredowymi.
Ochronie podlegała rzadka roślinność kserotermiczna i zespoły kłóci wiechowatej
oraz wielkich turzyc. Nazwa Brzeźno, a dawniej Brzeziny pochodzi od występujących
w tym rejonie lasów brzozowych.[508] Integralnymi częściami miejscowości były:
Kolejowa, Las i Łany.[529]Działa Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Oprócz Brzeźna należały do niej Ostrowy i
Kępa. Proboszczem był ks. Jan Pokrywka.[452]
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Brzeźno to nazwa typu topograficznego i mówi o tym, że w rejonie miejscowości, w
chwili jej założenia było duże skupisko drzew brzozowych. [...] Wypada nadmienić, że
pierwotnie wieś nosiła nazwę Brzeziny.[465,s.15]
Z dziejów
- Miejscowość datowana na 1443 r. W 1711 rokupisano: „w Brzyznie".[344,s.161]
Należało wówczas do Piotra Wołczka Rekutowicza, pana na Świerżach. Było ono
własnością tego rodu do początków XVII w. W 1743 r. byli tu Janiszewscy i Bienieccy,
później Liseccy, Niewiadomscy i wreszcie Kończewscy, od których folwark odkupił w
1894 r. Józef Gregorowicz. (...) W 1942 r. obok stacji Brzeźno funkcjonował obóz
pracy (Baudienst), w którym przebywało około 300 młodych Polaków, zmuszonych do
pracach przy modernizacji linii kolejowej. Wiosna 1944 r. Niemcy w budynku szkoły
zorganizowali wojskowy szpital polowy.[508]
- Brzeźno - dwór drewniany. 1671 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny,
półtraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie sieni świetlica po drugiej piekarnia.
Wybudowany przed rokiem 1671. Właścicielem w roku 1671 był Jan(?)
Węgliński.por.[471,s.132]
- Brzeziny 9.) B Chniszewskie, wś i folw. pow. chełmski, gm. i par. Świerże. Leży
przy samej linii dr. żel. nadwiślańskiej między stacyami Chełm i Dorohusk, śród błot
rozległych. W r. 1827 było 43 dm., 242 mk., obecnie 54 domów. Na mapie wojsk,
topogr. (XX-2) mylnie nazwane Brzeźno.[482,t.I,s.416-417]

- W czasie powstania styczniowego rozegrał się w Brzeźnie krwawy epizod. 22
lipca 1863 r. pacyfikacyjna ekspedycja wojsk rosyjskich w sile dwóch kompanii
piechoty, jednej seciny kozaków i szwadronu dragonów, niespodziewanie osaczyła
biwakujący we dworze i na wsi oddział powstańczy Lipińskiego. [...] W walce zginęło
trzech partyzantów i ks. Marcinkowski, a dowódca oddziału dostał się do
niewoli.[465,s.10]
- Ostatni właściciel majątku ziemskiego Brzeźno Józef Gregorowicz w 1902 r.
dokonał rozpisu dóbr i w latach następnych, do roku 1913 rozparcelował w sumie
2.247 mg 202 pręty gruntu. Na ziemi tej osiedliło się 39 kolonistów niemieckich.
Natomiast resztówkę dworską objęły w posiadanie rodziny polskie. [...] W 1925 r.
została założona straż pożarna, a w 1936 r. wybudowano nowy budynek szkoły
powszechnej. [...] W 1941 r. Niemcy [...] przystąpili do budowy drogi z Chełma do
Dorohuska. [...] Wiosną 1944 r. w budynku szkoły w Brzeźnie Niemcy ulokowali
szpital polowy przeniesiony z Zimlicy na Wołyniu. Zatrudnionych w nim było 7
sanitariuszek z 27 Wołyńskiej Dywizji AK, które trafiły do niewoli.por.[465,s.10-11]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Brzyzno.[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkało tam wówczas 190 osób, w
tym 17 Żydów.[73,s.204]
- W 1932 r. w miejscowej szkole pracowali: Helena Piwowarska i Stanisław Struzik,
a w 1935 r. zatrudniono Władysławę Borówna.por.[467]
- W 1935 r. w kolonii Brzeźno 17 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali
69 mórg i 31 prętów ziemi. Musieli odpracować 31 dniówek szarwarkowychJ[196]
- W 1938 r. przystąpiono do budowy zbiornika wodnego. Środki na ten cel
pochodziły z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.[215]
- 22 sierpnia 1944 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w Świerżach powołano
Komitet Folwarczny majątku Ostrowy. Jego przewodniczącym został Czubiński
Tadeusz.[181]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 46 analfabetów i 7 półanalfabetów. W wieku od 15
do 18 roku życia była 1 osoba. Na kurs czytania i pisania skierowano 30 osób.[183]
- W 1967 r. powstało Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej. Zatrudniało 84 osoby.[508]
- (1970 r.) Do zbiorów muzeum w Chełmie trafiła moneta rzymska, znaleziona
przez Michalinę Stocką na własnym polu w czerwcu bieżącego roku. Moneta ta
została wybita w 141 r. naszej eiy przez Antoniusa Piusa i widnieje na nim podobizna
Faustyny I, waży 3,87 grama. Uratowanie tego ważnego znaleziska historycznego
należy zawdzięczać Franciszkowi Szumskiemu, nauczycielowi Szkoły Podstawowej w
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- W listopadzie 1997 r. otwarty został ośrodek dydaktyczno-naukowy Zarządu
Chełmskich Parków Krajobrazowych.[75,s.315]
- 28 lutego 2002 r. oddano do użytku jednopiętrowy budynek szkoły. Wstęgę
przecinali: Ryszarda Mardoń wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego,
Kazimierz Stocki starosta chełmski, Stanisław Maksymiuk wójt gminy Dorohusk,
Waldemar lasek przewodniczący Rady Gminy w Dorohusku, Paweł Ciechan
wizytatator KO, Władysław Kowalski sponsor, a także Jadwiga Piech, przewodnicząca
Rady Rodziców, Kszysztof Pawłowicz zastępca przewodniczącego Komitetu Budowy
Szkoły, Czesława Czyżewska, nauczycielka, Zofia Sławińska dyrektor szkoły oraz
pierwszoklasistka Ola Gradowska.[452]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Erygowana 4.07.1998 r. dekretem abpa Józefa Życińskiego. Jej
terytorium wydzielono z parafii św. Michała w Kamieniu oraz parafii św. Ap. Piotra i
Pawła w Świerżach. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Pokrywka.
Kościół. Powstał w 1984-86 r. p.w. NMP Matki Kościoła (projekt dostosował arch.
Edward Mirowski z Lublina, zrealizował ks. Jan Nietrzpiela). Świątynia, do chwili
powstania parafii pełniła funkcję kaplicy filialnej parafii Kamień.[49]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., lata 30. XX w., szkoła drewniana, 1937 r., 20 domów
drewnianych, w tym: nr 15, wł. J. Skrok, 1916 r.,nr 55 wł. P. Kokłowski, ok. 1920 r., nr
54, wl. J. Melaniuk, ok. 1925 r.[473,s.101]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. XX w.( 1934).[530] Położony obok nowego cmentarza
rzymskokatolickiego. Powierzchnia 0,3 ha. Najstarsze istniejące nagrobki pochodzą z
1934 r. (+ Anna Nowosak i + Kozaruk). Z 1934 r. pochodzi też kaplica
cmentarna.[266]
- Cmentarz rzymskokatolicki. XX w. (1988).[530] Najstarszy nagrobek pochodzi z
15.01.1989 r. Nekropolia graniczy z cmentarzem prawosławnym.[291]

Dobryłówka. (23°44 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszały tam 52 osoby. Było 16
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 9 telefonów
stacjonarnych. Z pobliskim Zamieściem tworzyła wspólne sołectwo, którego sołtysem
była Halina Prucnal.[508] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Świerżach.[329]
Nazwa tej wsi najprawdopodobniej pochodzi od imienia Dobroch (Dobrosz), być
może jej założyciela. (...) Wereski - ukraińskie weres (wrzos) świadczy o tym, że
osiedle założone było na wrzosowisku.[508]
Dzieje
- Dobryłówka (względnie Dobryłów Nowy. Patrz też Dobryłów, gmina Ruda Huta).
Początek miejscowości sięga przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy to w tym miejscu,
obszarze dóbr Świerże powstało osiedle robotników leśnych zwane wówczas
Majdankiem Wereskim. W okresie międzywojennym w użyciu była nazwa kolonia
Wereski (gwarowo Wyrezki).[508]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. miejscowość należała do gminy Swierże. Mieszkało tam 91 osób, w
tym 9 Żydów.[73,s.204]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 3 siewniki rzędowe, 20 pługów jednoskibowych, 15
radełek, 8 ciążek, 10 bron posiewnych, 6 zgrzebeł, 2 brony talerzowe, 4 kultywatory i
grubery, 15 sieczkarni, 1 kierat i 5 wialni.[179]
- 22 sierpnia 1944 r. decyzjąGminnej Rady Narodowej w Świerżach powołano
Komitet Folwarczny majątku Zamieście. Jego przewodniczącym został Eugeniusz
Pazderski.[l8l]
- W maju 1945 r. w skład wsi wchodził rozparcelowany majątek Zamieście.[179]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 8 analfabetów. Wszyscy w wieku powyżej 51 lat
życia. Nikogo nie skierowano na kurs czytania i pisania.[183]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 7 domów drewnianych: nr 7 (pocz. XX w.), nr 9 (1933 r.), nr 14 (1917 r.), nr 15
(1927 r.), nr 16 (1930 r), nr 18 (1944 r.), nr 20 (1932 r.), nr 22 (1925 r.).[473,s.102]
Cmentarze i mogiły
- Mogiła choleryczna. XX w. (1914 lub 1915 ).[530] Położona na początku wsi przy
drodze Wólka Okopska - Świerże obok rozwidlenia z droga polną. Są tam pochowane
dwie osoby zmarłe na cholerę w 1914 r. [222]

Husynne. (23°51 'E i 51°08 'N) W 2000 r. mieszkało tam 305 osób, było 50
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 20 telefonów
stacjonarnych, 6 samochodów osobowych, 8 ciągników, 2 anteny satelitarne i 16
domów drewnianych. Od 1965 r. funkcjonowała Ochotnicza Straż Pożarna. Istniała
szkoła filialna oraz świetlica wiejska (gospodarz Adam Czepiel). Działało też Koło
Gospodyń Wiejskich. We wsi mieszkał Stanisław Maksymiuk, radny gminny i
jednocześnie wójt gminy Dorohusk. Sołtysem był Czesław Kutasiuk. Z Husynnego
pod koniec lat sześćdziesiątych w poszukiwaniu pracy na Śląsk (Jastrzębie Zdrój)
wyjechali między innymi Mieczysław Waszyński. Nazwa wsi wywodzi się od wyrazu
gęś (ukraińskie „huś"). Przy drodze z Dubienki do Dorohuska znajdował się Zalew
Husyński, zbudowany w 1972 r. Zbiornik miał 115 ha powierzchni, 1600 m długości,
800 m szerokości i do 3 m głębokości. [508] Od 1985 r. za pomniki przyrody
uznawane są 2 dęby szypułkowe oraz białodrzew, wszystkie o obwodach 435 cm.
[531] Integralnymi częściami miejscowości były: Kąty i Piaski.15291 Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku. [329.s.114]
Z dziejów
- Datowane na 1462 r. Należały wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Świerżach. [76.s.51]
- Wieś była własnością rodu Gutowskich, a następnie: Aleksandra Radziszewskiego
(1650 r.), Antoniego Czarneckiego, Józefa Gałęzowskiego i jego następcy. Od 1904 r.
właścicielką majątku była Maria Karolina z Gałęzowskich Gutowska. W 1766 r.
właściciel wsi ufundował cerkiew. Do parafii grekokatolickiej przypisano wsie:
Husynne, Ladeniska, Mościska, Gałęzów i folwark Łysobyki. W 1910 r. w Husynnem
wybudowano szkołę elementarną. Obecnie znajduje tam się filia szkoły podstawowej.
[508]
- W 1728 r. wieś przechodzi drogą małżeństwa w ręce rodziny Gałęzowskich.
Nastąpiło to w wyniku małżeństwa Katarzyny Czarneckiej (...) z Józefem
Gałęzowskim. Z tej okazji zostaje spisany inwentarz Husynnego na gruncie wsi.
Dotyczy on głównie dworu i zabudowań folwarcznych. Z inwentarza wynika, że dwór
był niewielki i zarówno on jak i jego najbliższe otoczenie były w złym stanie. [441.s.7]
- Józef z Tarnowskich Gałęzowski skarbnik krasnostawski, właściciel Husynnego
(...), 15 maja 1741 roku sporządził zapis na budowę cerkwi unickiej. (...) Przy końcu
pamiętnika został umieszczony wykaz „Bractwa cerkwi parafialnej w Husynnem,
sporządzony przez administratora w 1842 r". W tym wykazie umieszczono 27
braciszków i 29 siostrzyczek, do tych ostatnich późniejszą ręka dopisano jeszcze 5. W
wykazie podano imiona i nazwiska braciszków z których pierwszy jest nazywany
starszym braciszkiem. Imiona podano nie według świętych a według zwyczaju
prostego narodu np. Ostap, Panas, Omelan, Demko, Jędruch itp. (...) W 1827 r. w
parafii Husynne obejmującej wieś Husynne oraz: Ladeniska, Habową Wolę (Mościska)
i Zanowinie wszystkich parafian razem z katolikami 550 dusz, z tego w Husynnem
386, w tym 205 mężczyzn i 181 kobiet, w Ladeniskach 12 osób, w tym 4 mężczyzn i
8 kobiet, w Habowej Woli 89 osób, w tym 41 mężczyzn i 48 kobiet i w Zanowiniu 63
osoby, w tym 32 mężczyzn i 31 kobiet.

W poszczególnych wioskach było domów: Husynnem 56, Ladeniskach 2, Habowej
Woli 15 i w Zanowiniu 11. (...) Na wyposażeniu cerkwi były między innymi (podana
ich ówczesna wartość): 3 dzwony na dzwonnicy - 600 zł, 3 dzwonki ołtarzowe - 6 zł,
sygnaturka w kopule - 20 zł, monstrancja pozłacana zwykłej roboty 260 zł,
świeczników pięcioświecowych pięć par- 190 zł, alby z cienkiego płótna 4-60 zł,
komeżka z cienkiego płótna - 5 zł, do nabożeństwa księgi, ewangelie, 3 mszały - 145
zł, obraz procesyjny - 30 zł, konfesjonał - 20 zł, ławek 4 - 7 zł, krzyż procesyjny - 6 zł,
chorągwie czerwone 2-20 zł, sztandary 3-90 zł, pas niciany porwany - 1 zł, baldachim
procesyjny -22 zł, kotara do zasłonięcia monstrancji - 20 zł (...)
Stan posiadania parafii Husynne w 1829 r. obejmował: place pod cerkwią i
plebanią, plac pasieki z sadem wiśniowym i gruszowym, jedno mórg owy sadek z
drzewami owocowymi grunty nazywane „na zagumienkach", na których wysiewa się
ziaren 3,5 korca, grunt pod nazwą „Haleńszczyzna", mający wysiew korców 18, niwa
u brodów mająca wysiewów korców 3, łąki: „Na Huś" na jedenastu kosiarzy i nad
jeziorem pod borkiem na kosiarzy siedmiu, łąka na spławach na kosiarzy dwóch i
druga łąka tamże na kosiarzy dwóch. Nieużytków na soch osiem. W urodzajnym roku
z pól zbiera się: żyta 30 kop, jęczmienia 3 kopy, owsa 2 kopy, i hreczki 6 kóp. W 1843
r. ziemie cerkiewne zostały wymierzone i jak widać z opisu tabelarnego z 1861 r.
miały następująca wielkość: ziemi ornej 17 morgów, 70m prętów, ziemi sianokośnej
16 morgów 230 prętów, ziemi ogrodowej morga 130 prętów. Razem 35 morgów 135
prętów. Całą ziemie oceniono na 1173 ruble i 33 kopiejki, a dochodowość na 58 rubli
87 kopiejek. Do celów gospodarczych proboszcz Husynnego w 1861 r. najmował
jednego służącego i dwie służące, którzy służyli za jedzenie i odzież, nie otrzymując
żadnej ordynarii. Roczne utrzymanie całej służby kosztowało 22 ruble 50 kopiejek. W
gospodarstwie proboszcza było żywego inwentarza: 2 konie, 2 woły, 2 krowy i 2
świnie. W protokole wyjaśniającym do opisu tabelarycznego przytacza się ceny
robocizny i produktów wiejskich w 1861 r.: w dzień za żęcie oziminy - 20 kopiejek,
zboża jarego - 15 kopiejek. Za zbiór siana, a także za pielenie ogrodu po 7,5 kopiejki
dziennie. Cieśli dziennie 20 kopiejek. Korzec pszenicy kosztował wówczas 3 ruble 50
kopiejek, żyta 2 ruble, jęczmienia 1 rubel 80 kopiejek, owsa 1 rubel 20 kopiejek,
grochu 2 ruble i pięć kopiejek, hreczki 1 rubel 80 kopiejek i kartofli 65 kopiejek.
(...) Kapitały i dochody parafii składały się z następujących elementów.
1. Kapitał funduszowy w wysokości 1000 zł, z ofiar fundatorów Gałęzowskich na
podstawie zapisu funduszowego znajdował się początkowo w rękach fundatora, który
zabezpieczał go swoim nazwiskiem i sam wypłacał proboszczowi procenty w
wysokości 70 złotych rocznie, w tym 20 złotych w charakterze dziesięciny tak za
grunty dworskie jak i chłopskie oraz 50 złotych na modlitwy za zmarłych.
2. Fundus instruktus - fundatorzy Gałęzowscy tworząc parafie Husynne darowali
na rzecz proboszcza na stałe podtrzymanie gospodarstwa (...) parę wołów, krowę i
drobny inwentarz.
3. Dochody ze sprawowania obrzędów religijnych za: dochody z tacy 1 rubel 15
kopiejek, akt urodzenia nieślubnego dziecka 22,5 kopiejki, każde ogłoszenie 45
kopiejek, akt ślubu 42 kopiejki, ślub 2 ruble 70 kopiejek, zapowiedzi 90 kopiejek,
wprowadzenie do cerkwi po porodzie 1 ruble 50 kopiejek, pogrzeb osób ponad 15 lat
3 ruble 60 kopiejek, pogrzeb młodszych niż 15 lat - 1 ruble 80 kopiejek, wystawienie

katafalku (obyczaj katolicki) 75 kopiejek, za pogrzeby (szczególnie wyniesienie ciała)
60 kopiejek, wsienocznoju 1 rubel 80 kopiejek, mszę czytaną 1 rubel 50 kopiejek,
mszę śpiewaną 1 rubel 80 kopiejek, każdą świecę przy pogrzebie umarłego 1 rubel
50 kopiejek, każdą lampę 50 kopiejek, dzwonienie 1 raz 50 kopiejek, a łącznie za
powyższe rocznie 21 rubli 69,5 kopiejki. (...) Łączne wydatki proboszcza na
utrzymanie cerkwi i wizyty u ubogich parafian oraz podatki szacowano na 31 rubli i 5
kopiejek. (...)
Cmentarz. W wizytacji z 1829 r. cmentarz jest opisany następująco: ciała zmarłych
parafian grzebane są na odrębnej działce (cmentarz) znajdującej się na polu
wybranym przez parafian. Cmentarz jest ogrodzony, ozdobiony krzyżami, położony
na zachód od wsi, w odległości najdalej 500 kroków. W kronice parafialnej z 1883 r.
mówi się: cmentarz grzebalny znajduje się w odległości pół wiorsty od cerkwi, płot,
którym jest ogrodzony znajduje się w na poły zrujnowanym stanie. [7.s.114-117]
- W 1751 r. wieś nazywała się Husinne. [344.s.51]
- Józef Rulikowski pochodzi z Husynnego nad Bugiem. W swym dziele
pamiętnikarskim „Urywek wspomnień wydany z obszerniejszego rękopisu
1731-1792", które ukazało siew Warszawie w r. 1862, wiele miejsca poświęcił
Chełmszczyźnie, opisał między innymi sejmik staropolski w Chełmie. Na sejmiku
staropolskim autor pierwszy raz w życiu wystąpił w mundurze ziemi chełmskiej i tak
go opisuje: wdziałem na siebie kontusz sukienny zielony, rękawy z wylotami, czarny
aksamitny kołnierz z mankietami u rękawów, kitajką paljową podszyty, na haftki
zapinany, żupan paljowy z gradenaplu, rąbcie do szabelki, czarne ze złota u kostki
przerabiane, czapkę zieloną aksamitną, wysoką kwadratem zakończoną, u dołu
czarnym wąskim barankiem obszytą, czupryna była podcięta i podgolona. Z wielu
opisów zamieszczonych w wyżej wspomnianym dziele na uwagę zasługuje relacja z
balu w Czułczycach u podkomorstwa Kunickich. Gościom podano między innymi
makaron włoski, a danie zdumiało biesiadników, "nikt z zebranych jeszcze
podobnych frykasów nie kosztował". por. [477.s.123 i 157-158]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (1874) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z 1891 r. [341.s.185 i 194]
Husynne 2.) H, wieś i fol., powiat chełmski, gm. Turka, par. Świerże. W 1827 r.
było tu 54 dm., 322 mk... Kościół i parafie r. gr. erygował tu Józef z Targowiska
Gałęzowski, skarbnik krasnystawski r. 1766. Dobra H. składają się z fol. H., Zanowinie
v. Łysobyki, Mościska, nomenklatury Horodysko i wsi H., Ladyniska, Zanowinie,
Ksawerów v. Mościska. Rzeka Bug stanowi granice północna i zachodnią. Rol. wynosi
m. 3740; folw. H. grunta orne i ogrody m. 76, folw. Zanowinie lub Łysobyki grunta
orne i ogrody m. 320, folw. Mościska grunta orne i ogrody m. 78, nadto we
wszystkich folwarkach łąk m. 788, pastwiskm. 191, lasum. 1531, zaroślim. 221, wody
m. 130, nieużytki i placem. 404; w Husynnembud. mur. 2, drew. 17; w Zanowiniu
czyli Łysobykach bud. drew. 12; w Mościskach bud. drew. 8; nomenklatura
Horodysko bud. drew. 4. Dobra H. majągrunta położone i za rzeką Bugiem. Gorzelnia,
browar, cegielnia i wiatrak, pokłady torfu i marglu wapiennego. Wieś H. osad 52, z
gruntem m. 929; wieś Ladyniska osad 8, z gruntem m. 193; wieś Zanowinie osad 10,

z gruntem m. 270; wieś Ksawerów lub Mościska osad 10, z gruntem m. 93.
[482.s.t.3.s.228]
- Przez cały wiek XIX majątek (Husynne) znajduje się w dobrym stanie. W majątku
funkcjonują: browar, gorzelnia, cegielnia i wiatrak. Wydobywany jest torf i margiel.
[355.s.9]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wioski
Husynne ks. S. Magura. [9.s.237]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas 220 osób, w
tym 67 Żydów. [73..s.204]
- Na początku XX wieku, w Husynnem na rzece Bug był most. W 1918 r. został
zniszczony. Jak dotychczas nikt nie pomyślał o jego odbudowaniu.[377]
- W. 1926 r. w Husynnem była między innymi gorzelnia oraz Spółdz. Stow. Spoż.
„Kultura" [426.s.1186]
- Duży obiekt dworski pozbawiony obecnie pałacu, obejmował dawniej 8 ha
powierzchni położonej na wysokim brzegu doliny Bugu. Obecne pozostałości
zadrzewień na pow. 2,5 ha użytkuje PGR. Park wraz z dworem otoczony był fosą oraz
zarośniętymi obecnie stawami. Tradycja wiąże obiekt z osobą T. Kościuszki. Sam
park jest bardzo zniszczony. Ma nieczytelny już układ przestrzenny i kompozycyjny.
Znaczna część parku została zabudowana, a resztki rzadkich okazów uratowano od
zniszczenia i rosną przy wzniesionych budynkach. Drzew starszych pozostało ok.
300. Są to przede wszystkim: lipa drobnolistna 55 szt, dąb szypułkowy i jesion
wyniosłypo 50, robinia akacjowa i brzoza brodawkowata po 20, wiąz polny, topola
biała i jesion wyniosły po 15, klon pospolity 10 szt. Do rzadszych i okazalszych ;
drzew należą: topola biała 3 szt. po ok. 4,2 m obw.; dąb szypułkowy 5,0; 4,0; 3,8
(odpoczywał pod nimi T. Kościuszko); lipa drobnolistna 5,1; 4,2; 3,7; skrzydłorzech
kaukaski 1 drzewo i 7 młodszych okazów; tulipanowiec amerykański 20 cm średnicy;
dąb czerwony 1,3 m obw.; orzech czarny 1,1; jałowiec wirginijski 1,0; sosna czama2
do 1,5 mobw. Podszycie tworzy 8 gat. krzewów oraz odrastające drzewa. Panują:
śnieguliczka biała, leszczyna pospolita, trzmielina zwyczajna, bez czarny, tawuła von
Houtte'a i czeremcha pospolita po ok. 1 a. Z rzadkich krzewów występują: kolcowój
pospolity 5 szt., sorbaria jarzębolistna 2 a, złotlin japoński i dereń jadalny po 3
krzewy. [361.s.163]
- Wojna zmiotła z powierzchni ziemi dwór w Husynnem, ocalała jedynie gorzelnia i
nieliczne zabudowania folwarczne. (...) Z cerkwi w Husynnem nie ma nawet śladu została ona zniszczona podczas akcji rewindykacyjnej w 1938 r. Na miejscowym
cmentarzu zachowała się natomiast XIX-wieczna kaplica grobowa Rulikowskich,
pełniąca obecnie funkcję kościoła. [469..s.198]
- Od 1934 r. w szkole pracowała Stanisława Gałuszewska, a w 1937 r. zatrudniony
został Pankracy Gałka. por [467]

- Obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z 1936 r. w sprawie podziału
dorzecza rzeki Bug na obwody rybackie wprowadziło następujące rozstrzygnięcia:
obwód rybacki jezioro Mikliwiec, Usetno, Guśka, Szkolna Jama, Zatoka Kwiatowa i
inne jeziora leżące na lewym brzegu rz. Bugu w granicach wsi Husynne nie mające
stałego połączenia z rzeka Bugiem w obrębie gm. Turka pow. chełmskiego; obwód
rybacki jezioro Szur - obejmuje jez. Szur, Wełwa, Kaczany, Kępa Martyniukowa i inne
jeziora leżące na lewym brzegu Bugu w granicach maj. Husynne nie mające stałego
połączenia z rz. Bugiem, z wyłączeniem z obw. jez. Bużyska (starego Bugu)
położonego na granicy gruntów maj. Husynne (...) i wsi Bereźce.[530.s.247]
- Ostatnią informacją dotyczącą dóbr Husynne, jest wzmianka pochodząca sprzed
II wojny światowej, z 1937 r. Zawartych jest w niej kilka danych dotyczących
majątku. Powierzchnia jego wynosiła wtedy 1205 ha, z czego pod zabudowaniami
znajdowało się 4,5 ha, natomiast powierzchnia parku wynosiła 3 ha.. (...) Przez cały
ciąg historii dóbr poświadczonych źródłowo poza wzmianką z 1 polowy XVIII w. nie
ma żadnych innych odnoszących się do wyglądu i stanu dworu. Z przekazów ustnych
wiadomo tylko, że dwór istniejący w 1939 r. był murowany, prawdopodobnie
parterowy z mieszkalnym poddaszem. Ponieważ nie ma żadnych wzmianek o
pracach budowlanych w majątku w początkach XX w. można przypuszczać, że dwór
był XlX-wieczny, prawdopodobnie z końca XIX w. (...) Podczas przechodzenia frontu
przez tamte tereny w 1944 r. wszystkie zabudowania majątku zostały zniszczone.
Ocalał tylko park, prawie w całości. (...) W 1946 r. dobra Husynne zostały przejęte na
Skarb Państwa i częściowo rozparcelowane. Z części dóbr, w skład której weszła
pozostałość parku utworzono PGR Husynne. [355.s.9-10]
- 1940. Funkcjonariusze służby granicznej rozstrzelali 30 jeńców radzieckich,
zbiegłych z obozu oraz Pawła Kościuka (...) podejrzanego o udzielenie im pomocy.
Zwłoki zakopano w parku. [470.s.42]
- W 1949 r. były 54 domy. We wsi mieszkało 112 kobiet i 105 mężczyzn. [186]
- W 1947 r. powstaje Państwowa Nieruchomość Ziemska, zamieniona później w
PGR. Według stanu na 30 czerwca 1970 r. gospodarstwo posiadało 385,82 ha. W tym
samym roku oddano do użytku blok o 8 mieszkaniach, uruchomiono świetlicę i
ogródek jordanowski. W 1971 r. gospodarstwo posiadało między innymi: 285 szt.
bydła, 10 ciągników, 1 kombajn, 1 snopowiązałkę i 2 prasy do zbioru słomy.
Miejscowa gorzelnia wyprodukowała 128.809 litrów spirytusu. Dyrektorem PGR był
m. in. Zygmunt Pytlakowski (lata: 1953-62, 66-70 i 76-87), obowiązki brygadzisty
pełnił Mieczysław (Jan) Fijałek (lata - 1956-82), a jako księgowy pracował Franciszek
Zubrzycki (lata 1952-90). [530]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespól kaplicy cmentarnej p.w. św. Maksymiliana Kolbe: kaplica, mur., ok.
1880 r., ogrodzenie, mur., ok. 1880 r., plebania prawosławna, ob. dom nr 5,
drewn. k. XIX w., szkoła, mur., ok. 1900 r., pozostałości zespołu dworskiego:
rządcówka, ob. dom nr. 9, mur., 1926 r.,dwunastorak, ob. dom nr 3, drew., 1916 r.,
piwnica, mur., gorzelnia, mur., magazyn, mur., spichlerz, drew., park z aleją

dojazdową - wszystkie z ok. 1900 r., domy: nr 7, drewn., 1922 r. i nr 54, drewn.
(otynkowany) ok. 1930 roku. [473.s.105]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. 2 poł. XIX w.[530] Dawniej kaplica grobowa.
Powierzchnia 0,03 ha. Czynna jako kaplica kościoła parafialnego. Na placu stoi krzyż
metalowy na pamiątkę misji z 1931 r
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w. [530] Położony w lesie na zachód od byłego
PGR. Powierzchnia 0,45 ha. Najstarszy istniejący nagrobek (zdewastowany) pochodzi
z 17.05.1896 r,(+Anmilija Onufrewna Punickaja) [271]
Parki
- Park dworski, własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, powierzchnia
10 ha, z pocz. XIX wieku. [530]

Dorohusk Osada. (23°49 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 851 osób. Było
98 gospodarstw rolnych. Wspólnie z Berdyszczami tworzy sołectwo, którego
sołtysem był Henryk Prucnal. W osadzie działały: Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń
Wiejskich, szkoła podstawowa i gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki.
[508] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku. [329.s.114]
Z dziejów
- „Osada" powstała po 1875-7 roku. [487.s.14]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako St. Dorohusk.[332]
- Właściwy rozwój osady Dorohusk nastąpił dopiero po przeprowadzeniu parcelacji
majątku ziemskiego przez księżną Marię Drucką-Lubecką w latach 1923-1930. Na
terenie obecnej osady, na uroczyskach Długie Pole i „Łan od kolei" wydzielono 141
parceli o powierzchni od 0,4 do 7,1 ha, które w szybkim tempie zostały zabudowane
tworząc zwarte wielolicowe osiedle mieszkaniowe. [465.s.45]
- Z kwesty ulicznej urządzonej w dniu 20. IX 1936 r. na terenie os. i wsi Dorohusk
przez Koło Gminne LOPP, w Turce na podstawie zezwolenia Starostwa Powiatowego
w Chełmie (...) zebrano kwotę 38 zł. 02 gr., którą w dniu 23. IX 1936 r. przekazano
Pow. Kom. L.O.P.P w Chełmie. [530.s.313]
- W sierpniu 1944 r. przebudowano na szerokie tory linię Dorhusk - Chełm - LublinKlementowice. Utworzono wiele punktów przeładunkowych w miejscu styku torów o
różnej szerokości. W dyrekcji lubelskiej zbudowano ich 12 m.in. w Dorohusku. 22
lipca 1984 r. oddano do użytku kolejowa trakcje elektryczną Chełm - Dorohusk oraz
otwarcie pasażerskiego przejścia granicznego i uruchomienie pociągów z Chełma
przez Dorohusk do Kijowa i Kowla.[495.s.347-348]
- Po drugiej wojnie światowej na upaństwowionych gruntach „probostwa"
zbudowano: aptekę, posterunek milicji i szkołę. Na dawnej „targowicy" powstał
ośrodek zdrowia. Na parceli po lekarzu Roguckim zbudowano restaurację i pawilon
handlowy. Na parceli Zienkiewicza powstał budynek gminy (...) Na gruntach
pocerkiewnych (przy ul. Granicznej) powstały zabudowania WOP (1955 r.) [487.s.69]
- Dorohusk Osada od 1952 roku. [344.s.164]
- W 1972 r. w miejscowej szkole podstawowej założona została drużyna
Harcerskiej Służby Granicznej. Pierwszym jej drużynowym był Ryszard Turewicz
funkcjonariusz Wojsk Ochrony Pogranicza (strażnica WOP w Dorohusku). W tym
czasie dowódcą strażnicy był kpt. Zygmunt Przygodzki. Dużej pomocy w
funkcjonowaniu drużyny udzielali: Nakonieczny Edward (dyr. szkoły) oraz kierowca
strażnicy WOP w Dorohusku Edward Zając. Najbardziej aktywnymi członkami drużyny
HSG byli: Janusz Koczura i Zdzisław Dudek. [452]
- 1 października 1990 r. uruchomione zostało międzynarodowe przejście drogowe

Dorohusk- Jagodzin. [478.s.222]
- 26 stycznia 1994 r. z okazji Światowego Dnia Celnika i zakończenia drugiego
etapu rozbudowy przejścia drogowego, w Dorohusku przebywał premier Waldemar
Pawlak z prezesem GUC Ireneuszem Sekułą. [478.s.222]
- 23 maja 1995 r. zakończono remont granicznego drogowego mostu na rzece
Bug.[452]
- 7 grudnia 1995 r. oddano do użytku nowy budynek poczty. [478.s.226]
- W lipcu 1996 r. uruchomiono oczyszczalnię ścieków. Powstała we współdziałaniu
Zarządu Gminy i Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji.
[74.s.226]
- W listopadzie 1998 r. wójtem gminy (...) został Stanisław Maksymiuk,
przewodniczącym rady gminy Waldemar Lasek.[76.s.478]
- W grudniu 1998 r. wojewoda chełmski otworzył główny
międzynarodowego przejścia granicznego w Dorohusku.[76.s.478]

budynek

Najstarsze obiekty budownictwa
- Figura św. Jana Nepomucena. Usytuowana ok. 140 m na zach. od stawu przy
zakręcie drogi na Świerże. Zbudowana w pobliżu miejsca przeznaczonego na budowę
kościoła szpitalnego p. w. św. Jana Nepomucena i Barbary Dziewicy i Męczenniczki.
Miejsce to po nieudanej erekcji zamieniono na ogród warzywny należący do
proboszcza (do ok. 1798 r.). Figura ufundowana ok. 1753-1763 przez Suchodolskich.
W 1763 r. wymieniono pole „za św. Janem". Wizytacja z 1799 r. wymienia, że we wsi
jest jedna figura św Jana Nepomucena. [487.s.95]
- 24 domy drewniane, najstarsze ul. 1 Armii Wojska Polskiego: nr 7 i 8 z 1924 r.,
ul. Ogrodowa nr 1, 1924 roku. [473. s. 102 – 103]

Dorohusk. (23°49 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 571 osób. Było 113
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 188 telefonów
stacjonarnych, 33 samochody osobowe, 19 ciągników i 6 anten satelitarnych. Od
1998 r. miejscowość posiadała wodociąg (wydajność 400 m na dobę) i oczyszczalnię
3

ścieków (wydajność 800 m na dobę), z których korzystało 130 gospodarstw (łącznie z
Berdyszczami). Dalszych 120 gospodarstw włączonych zostanie do sieci w
najbliższym czasie. Działały: Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, drużyna
piłkarska „Olimpik", która występowała w chełmskiej klasie „A", drużyna trampkarzy
(IV liga klasa okręgowa), trampkarze młodsi i starsi (liga okręgowa). Zespoły miały
do dyspozycji boisko piłkarskie oraz budynek socjalny. Prezesem Klubu Sportowego
„Granica" był Ryszard Szuryga.
3

Istniały: zespół szkół ogólnokształcących - budynek oddano w październiku 1965 r.
(dyr. Jan Czajka), gminny ośrodek zdrowia (kier. Edward Konopka), apteka (kier.
Janina Konopka), gminny ośrodek kultury i turystyki (dyr. Stefan Wojtaszuk), gminna
biblioteka publiczna (dyr. Irena Prokopowicz) oraz jej oddział dla dzieci i młodzieży
(kier. Kazimiera Jesiończak) oraz Zespół Śpiewaczy „Ale Babki". Grupa występowała
w składzie: Krystyna Kawalec (kierownik), Stanisława Wałeczek, Stanisława
Mielniczuk, Cecylia Mielniczuk, Halina Iwko, Jolanta Omelańska, Ewa Zagoła, Izabela
Kondrat, Ewa Andruszczuk, Eugeniusz Pawłowicz, Romualda Wieliczko.
Tworzyli następujący artyści ludowi: Maria Wałeczek - koronkarstwo, Jadwiga
Soszyńska -koronkarstwo, Czesław Surdel - wyroby z patyczków i zapałek,
Małgorzata Rabiak - malarstwo, Maria Czułkowska - malarstwo, Zdzisława Prończuk koronkarstwo i haft.
Miejscowość posiadała trzech radnych gminnych. Byli to: Zbigniew Golda, Jan
Jastrzębski i Ryszard Samsonowicz. Funkcję sołtysa pełnił Stanisław Kozaczuk.[508]
Funkcję radnego powiatu pełnił Adam Mendel (członek zarządu).[452] Integralnymi
częściami miejscowości były: Budzynie, Nowa Wieś i Stara Wieś.[529] Na początku
lipca obchodzono 250 rocznicę nadania praw miejskich. Dorohusk miał połączenie
kolejowe z Berlinem i Kijowem.[452] Działalność duszpasterską prowadziła Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Nepomucena., erygowana w 1753 r. Liczba wiernych
3450. Kościół parafialny wybudowany w 1907 r.[329,s.114] Proboszczem był ks.
Antoni Świerkowski, a wikariuszem ks. Krzysztof Krakowiak. W parafii rezydował ks.
Bolesław Kołtys.[452]
- Z usytuowaniem przy drodze wiąże się nazwa miejscowości, która po raz
pierwszy pojawiła się w XIII w. w różnych wersjach: Dorohowsk, Dorohusko, Dorous,
Drohiczyn Chełmski.[469,s.192-194]
Z dziejów
- Wieś Dorohusk wzmiankowana od 1 poł. XIII w.[429,s.3]
- Pierwsza informacja pochodzi z 1204 r.[460,s.121]
- Źródła dokumentują pobyt w Dorohusku wielu (...) znanych postaci: księcia

Daniela (Romanowicza Halickiego) w 1250 r., księcia Józefa Poniatowskiego w 1792
r.( 1-3 lipca), gen. Józefa Zajączka w 1794 r., gen Eugeniusza Pogorzelskiego w
1920r.[487,s.5]
- Drohiczyn (po łacinie Drogiczynum) podlaski odróżnić należy od innego
Drohiczyna, również położonego niegdyś nad Bugiem, ale w Ziemi Chełmskiej, w
którym Opizo, legat papieski, koronował w roku 1246 Daniela, księcia kijowskiego i
halickiego na króla Rusi.[367,s.206] (Informacja ta jest dziś powszechnie podważana.
Współcześni historycy nie mają wątpliwości, że koronacja Daniela Romanowicza
Halickiego odbyła się w 1253 r. w Drohiczynie, w soborze Najświętszej Maryi Panny.
Dokonał jej arcybiskup Opizon - legat papieża Innocentego IV oraz krakowski biskup
Prandota, Fakt ten potwierdzają dokumenty watykańskie i opracowania kościelne np.
,,Leksykon papieży" Rudolfa Fiszera - Woliperta, Kraków 1990, W miejscu
historycznego soboru stoi dziś kościół p.w. Wniebowzięcia Maryi Panny.) por.
[363.s.108] Podobnie problem ten rozstrzyga Abraham Władysław.[326.s.108]
- Wzmiankowany od 1 połowy XIII w. [350.s.41]
- Po raz pierwszy miejscowość została wymieniona w 1250 r. w „Kronice
hipacowskiej", (...) kiedy to Moguczy przysłał swojego posła do Daniela i Wasylka
będących w Dorohusku. Były tam prawdopodobnie książęcy gród i osada. (...) Nazwa
ta to „Dorogowsk", została użyta w rodzaju męskim i pochodzi wg St. Rosponda od
ukraińskiego słowa „doroha" - to jest droga. (...) Pierwszy człon nazwy: „Doroho-,,
występuje jeszcze w 1469 r. i 1505 r. W latach następnych od 1564 r., aż do chwili
obecnej pojawia się w końcówce słowo ,,-hus" (od ukraińskiego „gęś") w różnych
odmianach („-husk", „- husko"). (...) Najwięcej razy występuje forma ,Dorohusko"
(1564, 1570, 1576, 1710, 1747, 1764), mniej „Drohusko" (1576, 1633, 1649),
„Druhusko" (1570, 1633) „druhosko" (1633), „Drohowsko (1469), „Dorohowsko"
(1505). (...) Od połowy XVIII w. (1749) - sporadycznie, a po 1760 r. powszechnie w
źródłach pisanych, aż do chwili obecnej występuje „Dorohusk". Na przywileju
lokacyjnym miasta z 1750 r. użyto nazwy „Dorousk". (...) To różnorodne nazewnictwo
powodowało niekiedy wiele nieporozumień - np. nazwa „Drohiczyn" (mapa D.F.
Sotzmana z 1793 r.). Joachim Lelewel wyznaczając miejsce koronacji księcia Daniela
użył nazwy „Drohiczyn Chełmski". Nazwę tę utożsamił z Dorohuskiem „Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego". W oparciu o te dane, mylną lokację miejsca
koronacji Daniela, niezgodnie z prawdą historyczną podał (...) (chełmski regionalista
przyp. aut.). por. [487.s.22-23 i 30]
- Droosko...Dorohusko - 1443. Dzisiejsza nazwa pojawiła się w 1752 r. W 1881 r.
używano nazw: Dorohusk, Dorohowsk, Drohiczyn chełmski. Dorohusk osada od 1952
r. [344.s.164]
- Najdawniejsze dzieje Dorohuska związane są z obszarem położonym na wsch. od
wsi - tzw. „Starzyzną". Potwierdzają to dane historyczne, archeologiczne i
etnograficzne. Już w 1698 r. teren ten nazwany jest „Starzyzna" (od Starzyny) albo
obszarem „Starym". W następnym okresie utrwaliła się nazwa „Starzyzna" i używana
jest do chwili obecnej. Potwierdzeniem lokalizacji miejscowości na „Starzyźnie" są
znaleziska archeologiczne. Ślady osadnictwa na tym terenie datowane są od epoki
kamienia przez następne okresy. Istnienie osady odnotowano we wczesnym

średniowieczu w VII - X w. i od X w. do wzmianki w źródłach historycznych. (...)
Zapewne w XIII w. istniało także grodzisko w Dorohusku, możliwe, że jego
kontynuacją był „zamek" o istnieniu którego wspomina inwentarz z 1698 r. (...)
Prawdopodobnie miejscem lokalizacji „zamku" (także zapewne wcześniejszego
grodziska) jest tzw. „Kozia Góra" położona ok. 2,5 km na wsch. od Dorohuska i 50-60
m od koryta rzeki. Według legendy „Kozia Góra" jest połączona podziemnym
korytarzem z pałacem. (...) Na tym miejscu należałoby także prawdopodobnie
lokalizować cerkiew. Jej istnienie w Dorohusku potwierdza rejestr poborowych z 1564
r. (...) Na mapie G. J. Von Metzburga z 1793 r. miejsce to było na dużej wyspie
otoczonej odnogami Bugu. We wsi na „Starzyźnie" były także dwa młyny wymienione
w 1443 r. i, jeziora"„koło rzeki zwanej Bugiem". Według danych z 1505 r. wieś
jeszcze prawdopodobnie na „Starzyźnie". Ówczesny właściciel Dorohuska Jakub
Kasper z Orzechowa uzyskał wtedy od króla zgodę na pobieranie podatku
mostowego na rzece Bug (...) przepływającej przez jego wieś. Wymieniony most
prowadził zapewne na Bereściany. (...) Na mapie A. Mayera von Heldensfelda
(1801-1804) widoczny jest już obecny układ dróg. Widoczna jest tam droga od
kościoła na wsch do Bugu, droga przez „Starą Wieś" i równoległa do niej przez „Nową
Wieś" (ale bez zabudowy) oraz poprzeczna do tych dwu dróg na pn. (na pd. od
obecnego cmentarza) - przy której także nie było zabudowy.
- Wśród oznaczeń przestrzennych części miejscowości zanotowano następujące
nazwy: „Stara Wieś" (najstarsza część obecnej wsi), „Nowa Wieś" (część wsi
powstała zapewne po 2 poł. XVIII w.), „Starzyzna" (do ok. 2 poł. XVI w. miejsce wsi
przed przeniesieniem w obecne miejsce), „Budzynie" (przysiółek wsi przylegający od
pd. do „Starej Wsi", „Kolonie" (powstałe po parcelacji dóbr), „Osada" (zabudowa na
pn.-zach. od wsi, powstała po parcelacji dóbr), (...) „Kozia Góra" przypuszczalne
miejsce „zamku" o którego istnieniu wspomina inwentarz z 1698 r. por. [487.s.13 i
23]
- Stare osiedle na przeprawie przez Bug w XV wieku posiadali Wołczkowie, a w XVI
w. Orzechowscy. Michał Suchodolski uzyskał w 1750 r. przywilej królewski na
założenie miasteczka Dorohusk i na 5 jarmarków rocznie. W herbie miasteczka
widnieje Orzeł Biały z mieczem i sygnetem w szponach. W 1877 r. wybudowano
kolej, która podniosła znaczenie osady. W pobliżu pałacu przy drodze znajdują się
resztki cmentarzyska z zabytkowymi nagrobkami Suchodolskich i poległych
kościuszkowców i powstańców.[54]
- W latach 1559-1564 w Dorohusku, w miejscu zwanym „Manduthin" była „cerkiew
czyli monaster Zaśnięcia Matki Bożej", który da się utożsamić z późniejszym
monasterem kolemczyckim (pod tym samym wezwaniem), wzmiankowanym w 1604
r.[366.s.165]
- Dorohusk - zamek i dwór murowany. 1617 - zamek i stary dwór. Stary dwór
murowany, podpiwniczony. Nowy dwór murowany z dwoma sklepami. Obok dworu
ogród włoski, stajnia, wozownia, masztalernia, stadnica, budynek ogrodniczy, pod
ogrodem kuźnia. System obronny: fosa. Zamek zniszczony przed rokiem 1689, dwór
z końca XVI wieku stał w roku 1698, w tym roku wzniesiony lub odbudowany nowy
dwór. Właścicielem do końca XVI wieku był Paweł Orzechowski, w roku 1617 Paweł
Orzechowski i Paweł Lubieniecki, w roku 1698 należał do Anny Marii z Liniewa i

Mikołaja Gołuchowskich. (...) Część starego dworu wzniesiona z kamienia
pozostawiona jako salon dzisiejszego dworu, zwana kaplicą ariańską. por. [471.s.
157-158]
- Najstarsza część miejscowości tj. Dorohusk Wieś, założona jest na planie
zbliżonym do trapezu, położonego w pn. części wzniesienia wydłużonego w kierunku
południowym. Przez wzniesienie to przebiega szlak komunikacyjny z Dubienki do
Świerż. Od zach. wzniesienie to opada w kierunku strumienia płynącego od rzeki
Udał, zwanego w 2 poł. XVII w. „Rowem Tureckim", a obecnie „Brodnicą", „Bronicą".
Strumień ten zasilał dawniej stawy, z których staw „Broniszcze" osuszono w 2 poł.
XVII w., a dwa pozostałe po 1945 r. Jeden z nich to staw „Bronica" przed groblą na
której jest droga do Turki i Teosina, czynny zapewne od 2 poł. XIX w. Drugi to staw
przed groblą na której jest droga do Świerż (przed obecnym młynem) utworzony
przypuszczalnie w 2 poł. XVI w. Pozostałością dawnego systemu wodnego jest
„sadzawka" za groblą wzmiankowana w 1698 r. [487.s.11-12]
- Właściciel Dorohuska Michał Maurycy Suchodolski używał herbu „Janina" znanego
z pieczęci na dokumencie erekcyjnym kościołaz 1754 r., znajdującego się w
Archiwum Parafialnym w Dorohusku. [487.s.24]
- Król August III dnia 10 lipca 1750 r. w Warszawie wydaje przywilej pozwalający w
„Dobrach Swoich Dziedzicznych Dorohusk nazwanych Miasto na kształt Innych
Koronnych Lokować y Erygować. (...) Na mocy tego przywileju miasto Dorousk
otrzymało „znak zaś albo Pieczęć (...) do Stwierdzenia Aktów Listów y Spraw
Mieyskich. (...) przedstawiający orła w koronie, trzymającego w prawym szponie
miecz, a w lewym pierścień. (...) Przywilej erekcyjny ustalił „Targi Tygodniowe" w
każdy poniedziałek, oraz terminy pięciu jarmarków. (...) na Święta podług Ruskiego
kalendarza y obrządku przypadające pierwszy Jarmark na Święto Troyce, drugi na
Święty Mikołaj, Trzeci na Święto Opieki Najświętszej Panny Maryi, czwarty na Święty
Jan Chrzciciel, piąty na Święty Michał. (...) Terminy te były zgodne z terminami
odpustów w cerkwi w Berdyszczach. (...) Jako miasteczko wymieniany był Dorohusk
w źródłach pisanych i na mapach prawie do końca XVIII w. Już jednak w dokumencie
z 1781 r. określony jest jako wieś. Powszechnie jako „wieś" wymieniany jest w latach
90-tych XVIII w., chociaż książę Józef Poniatowski w raporcie do króla z 19 lipca 1792
r. nazywa Dorohusk „miasteczkiem". Znak „miasteczka" posiada Dorohusk na mapie
Jana Jakuba Kantera z 1771 r. „małego miasteczka" na mapie Theodora Philippa von
Pfau z 1771-1772 r. i „miasta" na mapie J. A. Jabłonowskiego z 1772 roku.
487.s.34-35]
- 1772-1776 r. - granica z zaborem austriackim znajdowała się na rzece Udał na
pd. od Dorohuska. [487.s.16]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Rzymskokatolickiego z lat 1810-1884 i z 1865 roku. [341.s.175]
- Ok. 1837 - 1856 r. przeniesiono cmentarz w obecne miejsce, (na południe od
„Starej wsi") Suchodolski zbudował na nim (ok. 1856 r.) kapliczkę drewnianą. (...)
Inwentarz z 1892 r. wymienia, że był to wtedy cmentarz wspólny dla katolików i
prawosławnych. Posiadał powierzchnię - 1 morgę i 38 prętów. (...) Nie było wówczas

na cmentarzu żadnych „pomników", „tylko kilkanaście prostych zwyczajnych krzyżów
na grobach umarłych". (...) Najstarszy nagrobek pochodzi z 1906 r. wykonany przez
S. Wiśniewskiego z Lublina. (...) Tu pochowano 14 żołnierzy poległych w walce z
wojskiem sowieckim w sierpniu 1920 r. Nad ich grobem zbudowano pomnik z
napisem: „Ś.P. 14 ŻOŁNIERZOM WIELKIEGO MARSZAŁKA Z 11-GO P.P. POLEGŁYM W
WALKACH Z BOLSZEWIKAMI W 1920 ROKU WDZIĘCZNI OBYWATELE DOROHUSKA".
Na terenie cmentarza jest mogiła zbiorowa 3 żołnierzy polskich z września 1939
roku. [487.s.43 i 120-121]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek w
Dorohusku powstał w 1867 r. z własności duchowieństwa, miał 23 mr. 48 pr. i 7
osad. [537.s.211-212]
- 1867 r. podział powiatu na gminy. Powstanie gminy Dorohusk. W końcu XIX w.
miejscowość przyłączona do gminy Turka. (...) 1952 r. przeniesienie gminy do
Dorohuska.[487.s.17]
- Dorohusk, Drohiczyn, Dorohowsk chełmski, wś i dwór, pow. chełmski, gm.
Turka, parafia Dorohusk, o 2 mile od Włodawy, na lewym brzegu Buga, o 21 w. od
Chełm u, o 14 w. od Dubienki, o 98 w. od Lublina. Stary pałac z rozległemi
podziemiami, wystawiony w zeszłym wieku przez Suchodolskich, jak się zdaje przez
Wojciecha chorążego chełmskiego. D. przetrwał w ręku tej rodziny do dzisiejszych
czasów. Obecny właściciel Ludwik Okęcki z Suchodolska żonaty. Jest tu kościół par. i
dom schronienia dla starców i kalek. W 1827 r. D. miał 90 dm., 644 mk. Znajduje się
tu st. dr. żel. Nadwiślańskiej, odl. od Warszawy 249 w., od Kowla 65 w. Par. D. dek.
chełmskiego, 700 dusz liczy. Dobra D. składają się z folw. D., altynencyj
wieczysto-czynszowych: Teosin, Zaliszcze, Długie pole, Leśniczówka, Kąty, Piasek,
Istrów, Konotopy, Puszki i Pogranicze, tudzież wsi: D., Skordjów, Mieszkowice,
Barbarowina, Ostrów, Michałowin, Turki, Berdyszcze. Rozl. folw. wynosi m. 3061, a
mianowicie; grunta orne i ogrody m. 470, łąk m. 400, pastw. m. 200, wody m. 8,
lasum. 1800, nieużytki i place m. 183. Bud. mur. 9, drewn. 28, W attynencyach
wieczysto—czynszowych m. 2769, młyn, staw. Rzeka Bug stanowi granicę płn. Wieś
D. osad 65, gruntu m. 1106; wś Skordjów-Ostrów osad 12, gruntu m. 69, wś
Mieszkowice osad 10, gruntu m. 208; wś Barbarowina osad 22, gruntu m. 355; wś
Ostrów osad 41, gruntu m. 582; wś Michałowin osad 31, gruntu m. 639; wś Turki
osad 57, gruntu m. 1273; wś Berdyszcze osad 11, gruntu m. 181. (...) W roku 1564
wieś „Dorohusko", w ziemi chełmskiej, ma cerkiew, należy do par. łac. w
Swieiżu.[482.t.2.s.124]
- 17 sierpnia 1877 r. przez Dorohusk trasą Kolei Nadwiślańskich (miała 489 wiorst)
przejechał pierwszy pociąg. Rozkład jazdy przewidywał kursowały pociągi: 1
towarowo-pasażerski, 1 pociąg pocztowy, 4 towarowe i 2 wojskowe. Na całej linii
utworzono 27 stacji, w tym w Dorohusku. (...) W nocy z 15 na 16 X 1877 r. pociąg
osobowy nr 2. idący z Kowla, wyskoczył z szyn na 6 wiorście od stacji Dorohusk w
kierunku do Chełma i rozbił się, cztery osoby zostały ciężko ranne, 6 osób lżej.
Przyczyna wypadku było obsunięcie się toru i nasypu. [495.s.336-337]

- W Dorohusku funkcjonowały dwa tartaki państwowe. Jeden w pobliżu przystani
rzecznej „Bug Flotylla" funkcjonował zapewne od końca XIX w. do 1939 r. Drugi przy
stacji kolejowej (obecnie ulica Zwycięstwa). Zbudowano go zapewne w czasie
pierwszej wojny światowej. Posiadał 4 gatry. Rozebrany w 1944 r. (w 1939 r. przyp.
aut.) przez wojska rosyjskie. (...) Zapewne po pierwszej wojnie światowej powstała
Cegielnia Ciemińskiego zlokalizowana na pd.- wsch. od wsi. Po 1930 r. została
przeniesiona za staw na teren dawnego sadu dworskiego. Zlikwidowana w okresie
drugiej wojny światowej. Była to cegielnia czterogrubowa (czteropaleniskowa) o
pojemności jednego wsadu ok. tysiąca sztuk cegieł. Wytwarzano tam cztery gatunki
cegły: zendrówkę, wiśniówkę, czerwoną i bladówkę. [487.s.107-108]
- W 1897 r. Dorohusk liczył 856 mieszkańców, przy czym zespół dworski
zamieszkiwało 127 osób. Zespół dworski miał 9 budynków murowanych i 28
drewnianych. We wsi była jedna karczma dworska i druga której właścicielem był Jan
Domański, a karczmarzem „włościanin" Władysław Nestor, oraz sklepik z różnym
towarem należący do Żydówki Tandy Zylelian. (...) Obok karczmy ok. 30 m na wsch.
od 1907 r. istniała mleczarnia tzw. „pacht". Po zachodniej stronie drogi na „Nową
Wieś", ok. 30 m na pd.- zach. od kościoła w okresie międzywojennym istniała
bożnica, a ok. m dalej na pd. kuźnia. [487.s.44-45 i 70]
- Austriacy w czasie swojego pobytu w Dorohusku wybudowali elektrownię
(rozebrana w latach 20-tych). W pobliżu stacji kolejowej na dworskich gruntach
zbudowali baraki szpitalne do leczenia rannych żołnierzy. Zbudowali domy z opoki w
przysiółku „Budzynie". Austriacy posiadali koszary wojskowe w pobliżu cerkwi w
Berdyszczu. (...) Tak jak dawniej ważną rolę dla Dorohuska pełniła przystań towarowa
i osobowa na Bugu tzw. „Bug Flotylla", (zbudowana ok. 1877-1880 r.) Przystań
towarowa była czynna jeszcze kilka lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej.
Rozładowywano na niej m. in. cukier, cement, a ładowano drewno. Dla potrzeb
pasażerskich był tam budynek z mieszkaniem dla funkcjonariusza wodnego i
poczekalnią oraz pomost. Parowce pasażerskie dowoziły do Włodawy, Brześcia i
innych miejscowości - głównie na jarmarki. W Dorohusku funkcjonował Dom Ludowy
„Biesiada" oraz teatr amatorski prowadzony przez byłego legionistę Gołygowskiego.
W 1929 r. najwięcej było sklepów spożywczych, które należały do: G. Gałeckiego, S.
Papacza, E. Rosenberga, M. Rosenberga, E. Rugiera, M. Wajngartena, C. Webera i L.
Zygielmana. Sklep z różnymi towarami mieli B. Alter i Sz. Zylbersztein. Wyszynkiem
trunków zajmowała się F. Niewiadomska. Herbaciarnię prowadzili A. Alter i Ch.
Hercman. Piekarnia należała do K. Greniuka. Wyrobem masła na sprzedaż zajmował
się K. Kopydłowski. [487.s.47 i 51]
- W 1916 r. miejscowość należała do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas 278
osób, w tym 49 Żydów. [73.s.204]
- Dorohusk nad Bugiem. Nad Bugiem znajdują się w wielu miejscach głębokie
okna w ziemi pełne wody; na bagnach nie zamarzają one nigdy. Lud mówi, że w
takich miejscach zapadło się jakie domostwo, cerkiew lub kilka czasem chałup z
ludźmi, i że tam w głębi owi zapadli ludzie żyją pod wodą aż do wskazanego im czasu
lub odmiany przeznaczenia.

2. W Dorohusku nad Bugiem, na łące pod lasem, jest takie okno wodne, w miejscu
gdzie dawniej była chata gajowego, która się zapadła. Raz młodzi chłopcy, kosząc
siano na tej łące, chcieli zgruntować głębokość tej wody, i uwiązawszy siekierę na
trzech związanych z sobą postronkach, spuścili takową w okno. Gdy już cała długość
sznura schowała się w wodę, - uczuli że coś się tam poruszyło i odwiązało mu
siekierę w głębi; wyciągnęli więc sam tylko próżny sznur na powierzchnię wody.
Wieś Dorohusk leży na lewym brzegu Bugu. Podanie mówi, że król Władysław
Jagiełło polował niegdyś po przeciwległym brzegu rzeki w lasach Lubomli szeroko się
stamtąd ku wschodowi rozciągających; w ogromnych tych lasach łowy trwały dni
kilka. Nadeszła wreszcie niedziela i król pobożny, pragnął szczerze i ze skruchą
wysłuchać całego nabożeństwa mszy św., tak się atoli daleko był zapędził w
myśliwskich za zwierzem gonitwach, że nie byłby zdążył przybyć na czas do domu
bożego przez Bug się przeprawiając. I oto stał się cud: biała cerkiewka po drugiej
(lewej) stronie rzeki w Doruhusku na gruncie zwanym do dziś dnia Starzyzna stojąca,
chcąc, jakoby pójść na spotkanie swego władcy, wsunęła się w Bug, stamtąd znów
wysunęła się na prawy jego brzeg i wraz z kapłanem zaszedłszy aż w lasy
lubomelskie, stanęła w miejscu gdzie właśnie król znajdował się ze swoim
myśliwskim orszakiem. Król i myśliwi odbyli swe nabożeństwo przykładnie, a cerkiew
tam już pozostała na zawsze. W miejscu zaś na Starzyźnie, gdzie stała dawniej,
utworzyła się znaczna wklęsłość i rozpadlina, nigdy nie mogąca być zasypaną. Dziś
wprawdzie jest tam niwa, lecz miejsca tego ani zaorać ani zarównać ludzie nie mogą.
Nazwa wsi Dorohusk nie od wyrazu drogi, kosztowny (dorohy) ani też od wyrazu
droga (gościniec) pochodzi, ale od darcia czyli podskubywania gęsi. Lud bowiem
wymawia: Derohusk. Dużo tu na błoniach nadbużnych hodują gęsi, a ich pierze
stanowi przedmiot zbytu. Sąsiednia wieś, również nad Bugiem położona, zowie się
Husynne (Gęsie, Gęsia wieś).[352.s.353-354]
- Rzeka Bug ma swojego diabła; jest on mały, kusy, z rybim ogonem. Gdy Bug ma
puszczać na wiosnę, to nie trzeba nad brzegiem przeklinać ani wyzywać głośno; bo
diabeł śmiechem odpowie i zaraz lód zacznie pękać. Kiedy kra płynie, to diabeł siedzi
na najwyższej igle spiętrzonej kry i tak sobie płynie; lecz widzieć go tam może tylko
taki człowiek, który po raz pierwszy słyszał trzask pękających lodów, albo taki, który
nigdy nie kosztował ryby z Bugu. Dlatego to dzieci, niesione lub wiezione nad Bugiem
przy rozpuszczaniu lodów lękają się mocno i płaczą patrząc ku rzece. Diabeł jednak,
oprócz strachu, nic złego zrobić im nie może, bo do dzieci, młodzieńców i dziewic nie
ma żadnego prawa. [389.s.249]
- Park i pałac mają piękne położenie krajobrazowe na brzegu doliny Bugu. Był tu
dawniej ogród pałacowy znany z pięknej kompozycji, założony dla Suchodolskich.
Obiektem opiekuje się gmina. Większość jego powierzchni zajmują działki
owocowo-warzywne oraz pala uprawne. Zdziczałe drzewa i krzewy tworzą trudne do
przebycia zarośla. Zachowało się ok. 40 drzew z 6 gat. Najliczniej rosną robinia
akacjowa 11 szt., jesion wyniosły 9, lipa drobnolistna 7, topola czarna 10. Zarówno
drzewa, jak i krzewy skupione są niemal wyłącznie w alejach obrzeżających park. Z
krzewów rosną w nielicznych egzemplarzach bez czarny 5 szt., bez turecki 2 szt.,
nadto w żywopłotach: karagana syberyjska 200 m długości i ligustr pospolity 130 in
dług.[361.s.162]

- 7.08.1923 r. zjechała do Dorohuska Komisja Ziemska celem wyznaczenia do
parcelacji odpowiedniego obszaru ziemi tutejszego folwarku, który jest własnością
ks. Drucko-Lubeckiej. Po zbadaniu aktów i wszystkich przynależnych do majątku
obszarów oraz po zabezpieczeniu obszaru ziemi tytułem serwitutów okolicznych osad
i wiosek, Komisja Ziemska przeznaczyła prawie cały centralny folwark,,Dorohusk" do
parcelacji.[108]
- Sierpień 1923 r. Niżsi funkcjonariusze państwowi etapu Urzędu Emigracyjnego w
Dorohusku, w liczbie 80 osób, po dzień dzisiejszy nie otrzymali należnych im
poborów służbowych za czerwiec.[108]
Szpital Sejmikowy i ambulatorium
- W Dorohusku od 1 maja 1923 roku. [210] do 31 marca 1934 roku.[210] istniał
Szpital Sejmikowy. Z zachowanej dokumentacji wynika, że przyjmowano tam
przypadki intemistyczne, zakaźne, położnicze, chirurgiczne i neurologiczne.
Pierwszego pacjenta zapisano 14 czerwca 1924r. (Gumowska Irena, lat 17, z Berezy,
pow. lubomelski). Pod numerem czwartym odnotowano Łobockiego Floriana księdza
prawosławnego z Berezy, pow. lubomelski. W ciągu roku z leczenia stacjonarnego
skorzystało 114 osób, w tym 4 dzieci (rana ręki, zapalenie płuc i otrzewnej, róża oraz
dur brzuszny). Do najczęstszych zachorowań należały: ostre zapalenie jelit, dur
brzuszny (5 przypadków), zimnica, gruźlica płuc (19 zachorowań), angina oraz
nowotwory. W 1924 r. pierwszy zgon nastąpił 24 czerwca. Zmarł sześcioletni chłopiec
z Turki, u którego stwierdzono dur brzuszny. Do placówki w Dorohusku trafiali
między innymi mieszkańcy: Terechy, Ostrowa, Rymacz, Dorohuska, Kroczyna,
Dubienki, Rogatki, Swierż, Ludwinowa, Krzywiczek, Huszczy, Opalina, Turki i Tuchań.
Chorzy reprezentowali następujące zawody: rolnik, wyrobnik, szewc, ksiądz
prawosławny, inżynier, gajowy. Była też żebraczka. Najmłodszy pacjent miał rok, a
najstarszy 63 lata. W 1924 r. w szpitalu 6 chorych zmarło. Urodziło się 2 dzieci.[208]
Doba leczenia kosztowała od 1 zł (choroby zakaźne) do 1,5 zł (pozostałe
przypadki).[211] W 1925 r. pierwszy pacjent trafił na leczenie 1 stycznia.
Rozpoznano u niego krwotok mózgu. Przebywał w szpitalu 21 dni. Przeżył. W drugim
roku działania placówki - oprócz wcześniej wymienionych przypadków, odnotowano
malarię i postrzał. Chorzy (199 osób) pochodzili miedzy innymi z: Ksawerowa,
Stanisławowa, Zanowinia, Okop, Chromówki, Zagórnika, Grobelek, Lipinek,
Berdyszcz, a wśród zawodów -po rolnikach i członkach ich rodzin -przykładowo
wymienić można służącą, fornala i stolarza.
W poszczególnych latach w Szpitalu Sejmikowym w Dorohusku leczyło się (w
nawiasach ilość zgonów): 1924 r.-115 pacjentów (6); 1925 r - 199 pacjentów (14);
1926 r.-305 pacjentów (20); 1927 r. -358 pacjentów (25); 1928 r.- 338 pacjentów
(12); 1929 r.- 277 pacjentów (16); 1930 r.-420 pacjentów (24); 1931 r. - 436
pacjentów (34); 1932 r. (do 31 marca) - 73 (8). Trzej ostatni wpisani do dokumentacji
szpitala pacjenci to: 53 letni emeryt z Opalin w gminie Huszcza, 17-latek z gminy
Huszcza i siedmioletnia dziewczynka ze Świerż.
Przyczynami zgonów w 1934 r. były między innymi: gruźlica płuc, anemia, ropień
policzka, zapalenie prawego płuca.[208]

Przy szpitalu funkcjonowała Rada Szpitala Sejmikowego. Do jej zadań należało
między innymi występowanie z wnioskiem do Sejmiku Powiatu Chełmskiego w
sprawie wysokości poborów personelu placówki. [207] Doktor Bronisław Roguski dyrektora szpitala, w latach 1930-31 miesięcznie zarabiał 500 zł, intendent (A.
Mielnik) - 120 zł, pielęgniarka- akuszerka (Z. Treczyńska) - 120 zł, sanitariusze: (Z.
Rabczuk, A. Sochaczewska i R. Kuczera) - po 35 zł, stróż - (J. Sochaczewski) - 40 zł,
kucharka - (O. Duchnik) -40 zł, pomoc kuchenna - (A. Bardabasz) - 35 zł.[211]
Ponadto Rada proponowała wielkości zakupów: leków (2.500 zł), środków
opatrunkowych (500 zł), lodu (60 zł), pościeli, ręczników, koców, sprzętu
medycznego i gospodarczego, artykułów spożywczych, paszy dla inwentarza itp. W
zaplanowanych na rok wydatkach (48.270 zł i 36 gr) przewidziano również
wyżywienie dla 4 starców oraz utrzymanie obiektu, w którym mieszkali.
Zaplanowano też remonty: budynku głównego (500 zł); budynku dla starców (1500
zł), przebudowę lodowni (800 zł).
W sprawozdaniach magazynowych z 1928 r.[212] wykazano rozliczenia
miesięczne zużycia poszczególnych artykułów spożywczych i innych produktów. W
styczniu w/w roku na wyżywienie (średnio) 11 pacjentów i 9 osób personelu
przeznaczono: 116,4 kg mięsa, 20,09 kg słoniny, 1,73 kg masła, 248 litrów mleka, 9
litrów śmietany, 10,75 kg sera, 196,4 kg chleba pytlowego, 47,4 kg bułki pszennej,
77,5 kg mąki pszennej, 0,6 kg mąki kartoflanej, 6,83 kg ryżu, 7,4 kg kaszy hryczanej,
8,68 kg kaszy jęczmiennej, 4,25 kg pęcaku, 3,725 kg grysiku, 35 kg cukru, 56,2 kg
soli, 4 kg kawy, 9,7 kg herbaty, 0,1 kg pieprzu, 0,9 kg esencji octowej,0,95 kg
drożdży, 132 sztukjaj, 26,5 kg marchwi, 12 kg jabłek, 1,9 kg grochu, 1160 kg
ziemniaków, 10 kg ogórków kwaszonych, 25 kg buraków, 16,1 kg cebuli, 40 kg
kapusty kiszonej, 3 kg fasoli. W tym samym okresie w 10 piecach spalono 2290 kg
drewna opałowego oraz 5460 kg węgla, wypalono 5 kg świec i 113,6 litra nafty.
Zużyto 42 paczki zapałek 0,5 kg mydła, 0,5 kg sody i 20 szkieł do lamp.
Stosowany w szpitalu jadłospis zawierał narzucone z góry śniadania (każdego dnia
kawa z mlekiem i herbata) oraz podwieczorek (herbata). Na obiad i kolację układano
go na miejscu. Przykładowo 1 października 1933 r. na posiłek główny proponowano
(dieta zwykła) zupę kartoflaną, kiełbasę z kartoflami, a na kolację galaretę oraz
naleśniki z jabłkami. [212]
Do dyspozycji chorych było między innymi: 9 poduszek puchowych, 40 sienników,
50 taboretów, 10 spluwaczek, po 40 noży, widelców łyżeczek.do herbaty i łyżek, 80
talerzy emaliowanych, 25 spluwaczek ręcznych z przykrywkami, 50 koszul
płóciennych dziecinnych, 50 koszul płóciennych damskich, 100 koszul płóciennych
męskich i 100 kalesonów trykotowych. W księdze Szpitala Sejmikowego w Dorohusku
znajduje się też szczegółowy wykaz sprzętu medycznego. Jest ona osznurowana i
zaopatrzona w pieczęć lakowąoraz podpis Przewodniczącego Wydziału Powiatowego
Starostwa. [210]
- W preliminarzu budżetu chełmskiego powiatowego związku komunalnego na rok
1933/34, w poz. 21 wykazano niedobór Szpitala Sejmikowego w Dorohusku do
pokrycia przez Związek Komunalny. W 1931/32 roku wyniósł on 6000 zł, w 1932/33
r.-3.885,57 zł, a w 1933/34 r.-3000 zł Projekt preliminarza budżetowego Szpitala
Sejmikowego w Dorohusku na rok 1933/34 wyniósł 34.975 zł Oprócz zajmowania się
chorymi, planowano opiekę na 10 starcami. Ciekawą pozycjąjest oświetlenie. W

szpitalu używano: 15 lamp naftowych nr 8, 4 lampy nr 11, 2 lampy nr 15.
Zapotrzebowanie roczne na naftę wynosiło 1320 kg. W gospodarstwie
przyszpitalnym trzymano 2 krowy i 4 świnie. [218] Dziennik korespondencyjny z
1934 r. przedstawia kronikarski zapis funkcjonowania szpitala w ostatnich
miesiącach: 29 stycznia zawiadomiono władze miasta Chełma oraz gmin: Turka,
Krzywiczki i Świerże o wcześniejszym wypisaniu starców z przytułku. Miało to
nastąpić 1 marca 1934 r., 27 marca poinformowano Szpital św. Mikołaja w Chełmie o
odesłaniu chorych i starców i wpisaniu ich do nowej placówki; 28 marca w
dokumencie skierowanym do Zarządu Telekomunikacji w Chełmie zlecono zdjęcie
urządzeń telefonicznych do 1.04.1934 r. Ostatni wpis o numerze porządkowym 31
dokonany
3.08.1934
r.
zaadresowany
był
do
Urzędu
Pocztowo
Telekomunikacyjnego w Dorohusku w spawie kierowania korespondencji szpitala
Wydziałowi Powiatowemu w Chełmie. [209]
- Ambulatorium Przychodni Lekarskiej w Dorohusku. Ambulatorium otwarte we
wszystkie dni powszechne, oprócz niedziel, świat i czwartków, od godz. 10-13-tej (od
15 maja 1936 r. od 9-12-tej.) Porad udziela dr. Bronisław Roguski. Chorych przyjęto w
okresie sprawozdawczym (od 1 kwietnia 1935 r. do 31 marca 1936 r.) 1062. Za
porady wpłynęło 1151 zł, zwrot za materiały opatrunkowe 20,70 zł, 46 osobom
udzielono porad bezpłatnie. Z sumy 1151 zł - zł 502 /tj. 575 zł 50 gr i zł 20,70 zł
wpłacono do kasy Wydziału Powiatowego. Według gmin chorzy dzielą się: gm. Turka
567, Świerże 405, Żmudź 66, Krzywiczki 4, Bukowa 2, Wojsławice 2, obce gminy 22.
(...) wg chorób chorzy dzielą się na: wewnętrzne 553, kobiece 179, gruźlica 96,
chirurg. 62, nerwowe 50, skórne 39, oczne 26, uszne 11, grypa 10, rak 8, róża 5,
szkarlatyna 3, dur brzuszny 3, czerwonka 5, zapalenie mózgu 2, pokąsanie przez
wściekłego psa 2, tężec 1, koklusz 1, zatrucia 2, błonica 1, lues 1, rzeżączka 1,
sznkier miękki 1. Lekarz ambulatorium - przychodni jednocześnie pełni obowiązki
lekarza szkolnego w gminie Turka. [213]
- Rzeźnia „wywozowa" (...) . Znajdowała się w pobliżu stacji. (...) Funkcjonowała od
1925 r. Zatrudniała 10 osób. Roczny ubój wynosił tu 6 tys. sztuk bydła rogatego, 10
tys. cieląt i 2 tys. owiec. (...) Zakład rozbudowano po 1933 r., budując nową „halę
uboju" i „przechłodnię". Zniszczona w okresie drugiej wojny światowej. [487.s.108]
- W latach 1925 - 30 zbudowano m. in. 2 wille. Jedna z nich do lat 60-tych
własność Roguckich (były budynek GS Dorohusk), druga do lat 50-tych własność
Zienkiewiczów (obecnie przedszkole). por. [487.s.114, 140 i 141]
- W 1926 r. w Dorohusku mieszkały 674 osoby. Drucka Lubecka ks. Maria
posiadała 127 ha ziemi. W tym czasie w Dorohusku pracowali: Boguski Bronisław
(lekarz), Niewiadomski M. (geometra), Całka J. i Janiszewski B. (koszykarze), AlterM.,
Pupko A. i Swoboda J. (rzeźnicy), Niewiadomski F. (handel śledziami), Gołygowski S.
(właściciel tartaku), Feldmus (handel bydłem), Frydman I. (handel drzewem), Grzyb
B. i Pupko G. (herbaciarnie), Gorzewski J. (handel sianem) oraz Papacz S., Rozenberg
Ch., Rozeberg M. i WerberG. (handel artykułami spożywczymi). por. [426.s.1101]
- W 1927 r. w szkole pracowała Zofia Grabowska, od 1930 r. uczył Stefan
Grabowski (do 1940 r. prowadził restauracje w Dorohusku), w 1934 r. zatrudniony
został Aleksander Kazanowski (VIII 1944 do 46 obóz w ZSRR, od X 1946 Huta), od

1936 r. pracowała Helena Onuszkiewicz, a w 1937 r. rozpoczęli pracę Janina i Florian
Wojciechowscy.por. [467]
- 14 kwietnia 1931 r. zarejestrowane zostało miejscowe kółko rolnicze. [64.s.426]
- W protokole Rady Powiatu z 1935 r. jest między innymi wpis: „Jest jednak w
powiecie naszym droga gruntowa państwowa, którą nikt się nie opiekuje i jej stanem
nie troszczy, jakkolwiek jest ważną arterią. Drogą ta jest trakt Chełm - Brzeźno Dorohusk. Trakt ten w stanie gruntowym jest b. trudny do należytego utrzymania z
uwagi na właściwości gleby". [218]
- W 1936 r. w Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku (od 2.07.1936 r.
proboszczem był ks. Franciszek Supryn) zamieszkiwało 1671 parafian, urodziło się 53
dzieci, związek małżeński zawarło 16 par, zmarło 21 osób, z prawosławia na
katolicyzm przeszło 9 osób, a 2 osoby przeszły do prawosławia, rozdano 5690
komunikantów, a do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 50 dzieci. Było 2680
wyznawców prawosławia, 758 protestantów, 1 hodurowiec, 20 badaczy Pisma
Świętego oraz 435 Żydów. Do szkół powszechnych uczęszczało 365 dzieci. [200]
- W 1938 r. przy istniejącym w Dorohusku Tartaku Państwowym założona została
straż ogniowa. [215]
- Pierwszy nalot samolotów niemieckich nastąpił 8 września (1939r.) o godzinie
13.30 i skierowany był na most na Bugu i stację kolejową. (...) ok. 18-19 września
Dorohusk zajęły oddziały Armii Czerwonej (...) dowodzonej przez marszałka S. K.
Timoszenkę. (...) Dnia 2-3 października wojsko sowieckie wycofało się za Bug,
przyszły oddziały niemieckie. Niemcy urządzili w dawnym pałacu szpital wojskowy.
Naukę przeniesiono do dawnej szkoły (środkowa część „Nowej Wsi") nad wejściem
zamieszczono napis: „Tylko dla Niemców i Ukraińców". [487.s.51-52]
- W 1940 r. w Dorohusku istniał niemiecki obóz pracy, w który jednorazowo
przebywało do 300 osób. Więźniowie mieszkali w baraku. [452]
- 4 marca 1947 r. Powiatowy Referat Zdrowia w Chełmie zarezerwował dla siebie
gabinet do przyjęć lekarskich i poczekalnię. [189]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 574,94 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]
- W latach sześćdziesiątych w Ośrodku Zdrowia (pomieszczenia wynajmowano u
Celiny Wojcieszuk) pracowali lekarze i felczerzy: Jan Pikula, Jan Kasperczyk, Eodonia
Jurdziak, Kazimierz Tabatt, Tadeusz Mierzwa i Hubert Nowosielski. W 1970 r. ośrodek
przeniesiono do nowego obiektu obok szkoły. Przez wiele lat kierownikiem ośrodka
był lek. Hubert Nowosielski. [481]
- W 1967 r. przeprowadzona została renowacja parku. Posadzono wówczas topole,
dęby, białe akacje, a także żywopłot z karagandy syberyjskiej. Na stoku bastionu od

strony ulicy wmurowano betonową tablicę z wkładką z czarnego kamienia z między
innymi napisem „Park Przyjaźni".[452]

Najważniejsze zabytki kultury
- Pałac Suchodolskich. Wraz z pozostałościami parku i usytuowanymi tam dwoma
nagrobkami rodziny Suchodolskich i barokową rzeźba św. Barbary (1806 r.) oraz
resztkami murów po dwóch symetrycznie umieszczonych oficynach jest doskonałym
przykładem barokowej budowli pałacowej, wzniesionej w XVIII w., zachowanej bez
skrzydła wschodniego, rozebranego w 1936 roku, niegdyś symetrycznej na planie
prostokąta z ryzalitami. Wpisany do rejestru zabytków 26.02.1972 r.[527]
Pałac wzniesiony przez Suchodolskich, zapewne Michała Maurycego, podczaszego
krasnostawskiego i jego żonę Barbarę z Mężyńskich. Część wschodnia oraz dwie
oficyny (częściowo) zniszczone pożarem 1920, zostały rozebrane do fundamentów
1936. [379] W oficynie do II wojny światowej mieszkali: Jan Gołąb (kierownik szkoły),
to samo mieszkanie zajmowali jego następcy Kazimierz Gołąb i Florian
Wojciechowski oraz Pawłowski, Onuszkiewicz, Zbroszczyk (jego żona była woźną
szkoły), Antoni Drzewiecki (właściciel), Kondziela, syn Drzewieckiego - Jan i Mulson
(ogrodnik). W 1940 r. zięć Drzewieckiego - Łukasz Prończuk w oficynie uruchomił
piekarnię. Pracował tam między innymi Mieczysław Wojcieszuk. [481] W 1943 pałac
zamieniony na niemiecki szpital wojskowy, wówczas wnętrze nieco przebudowane,
wraz z przeróbką strychów na mieszkania. Po 1945 adaptowany na szkołę. [379]
Park, typ pałacowy, własność urzędu gminy, powierzchnia 3,0 ha, datowany na
XVIII w. Wpisany do rejestru zabytków nr A/86/573/72 [530]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół kościoła parafialnego p.w. NMP i św. Jana Nepomucena: kościół, mur.,
1905- i 1909, arch. Stanisław Diehl, bud. Michał Lejman; ogrodzenie, mur.,
1905-1909; organistówka, ob. dom nr 6, drew. (otynkowana) ok. 1930
r.[473.s.102-103]
- Krzyż „choleryczny" na pd. krańcu wsi, przy skrzyżowaniu dróg od cmentarza do
grobli (na Teosin i Turkę) i z Dorohuska do Husynnego. Wystawiony zapewne w
czasie epidemii cholery w 1857 r. Wykonany z drewna dębowego, wielokrotnie
ucinany i powtórnie zakopywany. W tzw. typie krzyża lotaryńskiego. [487.s.96]
- Z zabudowy z 1 poł. XIX w. ocalała do chwili obecnej tylko jedna chałupa
Mieczysława Wojcieszuka (Dorohusk 115) [487.s.110]
Historia kościoła i parafii rzymskokatolickiej
- 16 czerwca 1752 r. erekcja kościoła szpitalnego w Dorohusku (jako filii w
Świerżach), potwierdzona przez biskupa chełmskiego Wężyka, 18 czerwca 1768 r.
potwierdzenie bpa chełmskiego Feliksa Turskiego na zmianę erekcji z kościoła
szpitalnego na parafialny. Do parafii Dorohusk przydzielono wsie: Skurdyowo, Turka,

Berdyszcze. W źródłach historycznych kościół w Dorohusku od czasu powstania aż do
1892 r. określano jako filię Świerże. W 1821 r. kościół rozebrano, nabożeństwo
przeniesiono do kaplicy dworskiej. 12 kwietnia 1875 r. decyzją Konsystorza
Lubelskiego kaplica w Dorohusku przekazana pod zarząd proboszcza w Świerżach.
Od 31 października do 12 listopada 1892 r. formalna likwidacja kaplicy i parafii w
Dorohusku, którą przekazano i włączono do parafii w Żalinie. 1907-1908 Dorohusk
ponownie filią (zapewne Świerż) po zgodzie przez Generała - Gubernatora w
Warszawie na oddelegowanie wikariusza do Dorohuska. (...) W 1915 r. kościół został
trafiony kilkoma pociskami armatnimi wojsk rosyjskich. (...) W 1921 r. staraniem ks.
Ludwika Szyszko przystąpiono do odbudowy, którą ukończono w 1923 r. (ks. Ludwik
Szyszko,
były
dziekan
dekanatu
radomyślskiego
na
Wołyniu
Diecezji
Łucko-Żytomierskiej. Przez sąd bolszewicki zasądzony w 1919 roku na karę śmierci
za kontrrewolucję i polską działalność na Wołyniu, Zbiegł spod warty żołnierzy
bolszewickich z Kostyrzowa, ukrywając się przedostał się przez kordon żołnierzy
bolszewickich do Gródka do Wojska Polskiego, skąd przybył w rodzinne strony
lubelskiei [200] (...) 12 maja 1921 r. biskup lubelski Fulman ustanawia filię
Dorohuska z prawami parafialnymi. Dorohusk należy do dekanatu Chełm - Wschód.
Od 23 września 1805 r. Dorohusk należy do diecezji lubelskiej, którą w 1818 r.
włączono do utworzonej metropolii warszawskiej (wcześniej do metropolii we
Lwowie).[487.s.18-19. i. 91-92]
Szkoły
Szkoła w Dorohusku powstała zapewne w końcu XIX w. po zachodniej stronie drogi
Świerże -Dubienka, w środkowej części „Nowa Wieś". Był to budynek drewniany,
kryty gontem. Wg pisma z 1907 r. budynek wymagał gruntownego remontu. W tym
czasie była to szkoła jednoklasowa z mieszkaniem dla nauczyciela. Do 1910 r. nosiła
nazwę szkoły „Berdyskiej", następnie „Dorohuskiej". W okresie międzywojennym
była to szkoła czteroklasowa. Naukę prowadzono do ok. 1934-5 r. i ponownie w
okresie drugiej wojny, ale tylko dla „Ukraińców". Budynek rozebrano ok. 1948 r. Ok.
1934 - 5 r. naukę przeniesiono do dawnego pałacu wykupionego przez gminę od
Greniuka. Nauka trwała tam do ok. 1939 - 40 r. i następnie ponownie po 1944 r. do
ok. 1968 r. tj. do czasu budowy obecnej, dużej kubaturowo szkoły na „Osadzie". Jest
to budynek murowany (piętrowy). [487.s.103] Od 1944 r. do 2002 r. szkołą kierowali:
Stanisława gałuszewska, Kazimierz Bobryk, Eugeniusz Masełko, Edward Nakonieczny,
Józef Oleszczuk i Jan Czajka. [481]

Katalog historycznych nazw terenowych [487.s.72-78]
- „Barbarowin" - ob. Barbarówka. Wieś w dobrach Dorohusk, założona w 1796 r.
przez Wojciecha Suchodolskiego. Nazwa pochodzi od imienia Barbara (Suchodolska) matki Wojciecha.
- "Berdyszcze" - Wieś z cerkwią. Założona przypuszczalnie w 2 poł. XVI w. przez
Pawła Orzechowskiego. Wymieniona w 1689r.
- „Berezowa Struga" - przypuszczalnie dawna nazwa rzeki Udał. Wymieniona w
1593 r. i 1736 r.

- „Błonie", „Błonie Długie" - zapewne nazwa łąk o nieustalonej lokalizacji. Nazwa
wym. w 1888 r.
- „Borek" w 1698 r. łąka nad Bugiem, na pn. - wsch. od wsi. Na mapie z 1924 r.
„Borki Wielkie" (na pd. od torów) i „Małe" (na pn. od torów).
- „Buchta" - ob. Nazwa miejsca nad Bugiem.
- „Budzynie" - przysiółek Dorohuska przy „Starej Wsi", powstały w okresie I wojny
światowej.
- „Bug Flotylla" - przystań rzeczna w Dorohusku powstała ok. 1870 - 1880 r. na
terenie wykupionym przez państwo od dworu. Zniszczona w 1944 r. Nazwa wym. w
1916 r. i 1924 r.
- „Bużyszcze" - nazwa dawnego koryta rzeki. Wym. w 1737 r.
- „Bronka" - staw ok. 100 m na pd. zach - od zabudowy wsi. Istniał zapewne od 2
poł. XIX w. do 1945 r.
- „Broniszcze" staw na pn. od roralitium. Istniała zapewne od 2 poł. XVI w. do 2
poł. XVII w. Następnie osuszony i zmieniony na pole uprawne. Ok. 1870 - 80
zabagniony i zmieniony na łąkę. W 1698 r. pole zw. „obszarem stawowym", w 1751
r. „dawne stawisko Broniszcze", na mapie z 1924 r. „staw".
- „Chmielnik" - pole położone na zach. od stawu (i na pd. od obecnego młyna). W
1752 r. proponowane miejsce lokacji kościoła szpitalnego. Po 1753 r. ogród należący
do kościoła, w końcu XVIII w. cegielnia.
- „Chwyciów Kąt" - wymieniana obecnie łąka w zakolu Bugu, ok. 2 km na wsch. od
wsi. Nazwa od nazwiska właściciela łąki.
- „Czesnychrest" - nazwa terenu z okolic Skordiowa. Wym. w 1888 r. Jest to
zapewne „Sczastny Krest" - „ostrów" wymieniony w 1469 r.
- „Dołhe Pole" - pole na pn.-zach. od wsi do dawnej granicy z polami dóbr Świerże.
Obecnie na tym polu Osada Dorohusk. Wym. w 1698 r., od poł. XVIII w. do ok. 1888
tzw. „Długie Pole".
- „Etap" — na terenie „Osady" na pd. od torów kolejowych. Zespół baraków tzw.
„Etapu Reemigracyjnego" istniejący od zakończenia 1 wojny do lat 30-tych.
- „Gili Kąt" - łąk w pobliżu „Popskiego Jeziora". Wym. w 1799 r.
- „Krynica" - zapewne źródło w pobliżu lasu „Kalnica". Wym. w 1736 r.
- „Krzywiec" - pole, nie zlokalizowane. Wym. w 1764 r.

- „Krzyżno" - dawna nazwa Kolonii Skordiów.
- „Leniwka" - zapewne rzeka, nie zidentyfikowana. Wym. w 1769-1770 r.
- „Lini Kąt" - błota w dobrach Dorohusk, zapewne w pobliżu Skurdiowa. Wym. w
1736 r.
- „Łan od kolei" - nazwa pól na pd. od kolei, powstała w końcu XIX w. i używana do
parcelacji. Pierwotnie tzw. „Długie Pole". Obecnie „Osada".
- „Łąka Łęgowa" - nie zlokalizowana. Wym. w 1737 r.
- „Łąka Łęgowa" - nie zlokalizowana. Wym. w 1737 r.
- „Łąka promowa" - za Bugiem (na wsch.) w pobliżu promu. Należała do dóbr
Dorohusk. Wym. W 1888r.
- „Michałowin" - ob. „Michałówka" - wieś założona pomiędzy 1799 a 1808 r. przez
Wojciecha lub Jana Suchodolskiego. Nazwa na pamiątką po Michale Maurycym
Suchodolskim.
- „Mikolas"- łąka, ok. 2 km na wsch. od wsi. Wym. w 1924 r.
- „Mogiłki"- w pobliżu cerkwi w Berdyszczu, gdzie chowano w 1 poł. XVIII w.
zmarłych. Wym. w 1759 r.
- „Moskale" - nasyp ok. 2 km na pd. od wsi. Przypuszczalnie groby z powstania
styczniowego, wojen szwedzkich lub z I wojny światowej.
- ,,Myszkowiec" - w końcu XIX
wieczysto-dzierżawna" dóbr Dorohusk.

w.

zw.

„Mieszkowice"

„attynencyja

- „Niwki"-łąka ok. 1 km na pn.-zachod wsi. Wym. w 1924 r.
- „Nowa Wieś" - część wsi Dorohusk przy drodze Dubienka - Świerze. Zabudowania
powstały tu w 2 poł. XVIII w. i w XIX w.
- „Ochoża"- łąka ok. 1 km na wsch, od wsi. Wym. w 1698 r., w 1924 r. „Uhoża
Wielka", obecnie „Ochoża".
- „Osada"-zabudowana na pn.-zach. od wsi do stacji Dorohusk, powstała po
1870-80 r. Nazwa utworzona po 1945 r.
- „Ostrowy" - łąka na wsch. od wsi przy dawnym bużysku. Nazwa wym. w 1924 r.
- „Ostrów" - wieś w dobrach Dorohusk, założona po 1808 a przed 1839 r.
- „Ostrów Monasterski" - w poł. XVIII w. wyspa na Bugu, na pn. od - „ Wołczowego
Przewozu". Wym. w 1736 r. Hipotetyczne miejsce przyznane w 1443 r. pod założenie

wsi jako uposażenie kościoła w Świerżach.
- „Osowna" - łąka, położenie nie zident. Wym. w 1698 r.
- „Ozorno" - błota na pn. od Dorohuska w pobliżu „Uroczyszcza Kaleynicza". Wym.
w 1593 r.
- „Perechreście" - powstały przed 1839 r. folwark na pn. od Skurdejowa. Obecnie
wieś Krzyzno (nazwa po 1924 r.). Możliwe że jest to zmieniona pierwotnie nazwa
„szczastnego Krestu" - wymienionaw 1469 r.
- „Piasek" - w końcu XIX w. „attynencyja wieczysto-czynszowa" dóbr Dorohusk.
- „Pobocznica" - łąka w zakolu Bugu, ok. 1 km na pn.-wsch. od Dorohuska. Wym. w
1924 r.
- „Pogranicze" - w 1888 r. „Pogranicze" - przy granicy dóbr Dorohusk. W końcu XIX
w. „attynencyja wieczysto - czynszowa" dóbr Dorohusk.
- „Probostwo" - zapewne po 1864r.,aprzed 1914r. pole należące do proboszcza. Na
tym miejscu apteka, posterunek (policja) i szkoła.
- „Puszki" - w końcu XIX w. „attynencyja wieczysto-czynszowa" dóbr Dorohusk. W
1736 r, „uroczysko Puszki".
- „Purzyckie Błota" - graniczą z Myszkowcem i Teosinem, Wym. w 1924r.
- „Rów turecki" - od rzeki Udał do dawnego stawu w Dorohusku. Wym. w 1768 r. W
1856 r. „Rów Turski". Obecnie „Bronica", „Brodnica". „Siekiernica"-jezioro w pobliżu
Berdyszcz należące do dóbr Dorohusk. Wym. w 1747 r.
- „Siemieniów", „Siemieniowskie Błoto" - napn.-zach. od Skurdejowa i na pd. od
Puszek. Wym. 1736 r. W 1737 „alias Skurdeyowski". Prawdopodobnie było to wym. w
1593 r. „Błoto Ozorno". W 1924r. wym. „Siemieniowskei Błota".
- „Skordiów" - wieś w dobrach Dorohusk. Założona po 1443, a przed 1469 r.
- „Stara Wieś" - najstarsza część wsi Dorohusk, powstała prawdopodobnie w 2 poł.
XVI w.
- „Starzyzna" - pola na wsch. od wsi. Zapewne miejsce w którym była wieś przed
przeniesieniem (przed 2 poł. XVI w.). W 1698 r. wym. „obszar Stary" i „Staryna". Od
poł. XVIII w. do chwili obecnej „Starzyzna".
- „Suchy Grąd" - łąka należąca do wsi Dorohusk. Położenie niezidentyfikowane.
- „Szpital" - teren na ob. „Osadzie" gdzie były od I wojny do lat 30-tych baraki
szpitalne.

- „Teosin" - folwark założony przed 1832 r. zapewne przez Jana Suchodolskiego.
Nazwa zapewne od imienia syna Jana — Teofila Suchodolskiego. W 1865 r. zostali tu
osiedleni koloniści niemieccy.
- „Turka" - wieś w dobrach Dorohusk. Założona po 1531 r. a przed 1564 r.,
zapewne przez Jana Orzechowskiego.
- „Wołczków Przewóz" - w okolicy obecnego mostu drogowego na Bugu. W 1593 r.
zwany „Przewozem". W 1747 r. zw. „Wołczkowym Przewozem" także w 1882 r.
Nazwa od Wołczków właścicieli Dorohuska do k. XV w. i Świerż do k. XVI w. oraz
Równego za Bugiem. Obecnie wieś Wilczy Przewóz nad Bugiem (na Ukrainie).
- „Za Bartnikiem" - pole w Dorohusku, nie zidentyfikowane. Wym. 1763-64 r.
- „Za cerkwią i za Tokarzem" - pole dworskie za cerkwią w Berdyszczach. Wym. w
1763 -64 r.
- „Za Świętym Janem" - pole na zach. od figury św. Jana Nepomucena. Wym. w
1763-64 r.
- „Zabrzezie" - łąka ok. 400 m na pn.- wsch. od wsi. Wym. w 1924 r.
- „Zabuże" - łąka w pobliżuBugu. Wym. w 1698 r.
- „Zakile" - pole w pobliżu Turki. Wym. w 1856 r. W 1970 r. wym. „Zaklika Wąska" i
„Zaklika Szeroka"
- „Zalesię" - pole nie zlokaliz. Wym. w 1763-64.
- „Zalisocze" - las w 1736 r. Po 1802 a przed 1832 r. folwark należący do dóbr
Dorohusk. W 1866 r. wydzierżawiony kolonistom niemieckim.
- „Zasada" - pole nie zlokalizowane. Wym. w 1763-64. [487.s.72-78]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. 2 poł. XIX w. [530] Najstarszy istniejący nagrobek
pochodzi z 1899 r. i znajduje się na grobie Piotra Iwanowicza Rudko. [293]
- Cmentarz przykościelny, parafialny rzymskokatolicki. Założony ok. 1777 - 1799.
Nieczynny od ok. 1837-1856. Położony ok. 150 m na południe od pałacu
Suchodolskich. Najstarszy istniejący nagrobek - Barbary z Męjżyńskich Suchodolskiej
(żona hr. Maurycego Suchodolskiego - założyciela miasta Dorohusk i matka
Wojciecha Suchodolskiego słynnego posła z Ziemi Chełmskiej) z 1806 r. Pochowano
tam między innymi 10 żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego, poległych 18 lipca
1792 r. w bitwie pod Dorohuskiem oraz wdowę po pułkowniku Konopce - powstańcu
listopadowym, poległym w 1831 r. [288]
- Cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX wJ5301 Położony na niewielkim wzgórku, około

1300 m na północ od drogi Dorohusk - Teosin. Powierzchnia 0,08 ha. Zachował się
nagrobek prawdopodobnie z 1 połowy XX wieku. [232]

Kolemczyce. (23°51 'E i 51°06 'N) W 2000r. mieszkało tam 21 osób, w tym 4 dzieci
w wieku od 0 roku życia do 15 lat i 4 uczniów szkół średnich, w tym Stanisław
Prucnal, który z wyróżnieniem ukończył ośmioklasową Szkołę Podstawową w
Dorohusku. Było 9 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi:
samochód osobowy, 2 ciągniki i 6 domów drewnianych, z których 2 były opuszczone.
Sołtysem był Leszek Prucnal. Przejął tę funkcje po ojcu - Bolesławie, który „był na
urzędzie" ponad trzydzieści lat.[508] Tylko sołtys posiadał telefon stacjonarny.
Miejscowość leżała tuż nad Bugiem. W czasie wiosennych opadów i topnienia lodów i
śniegów, wody pobliskiej rzeki wylewają i przez kilka tygodni wieś bywa odcięta od
świata. Jedynym środkiem transportu staje się wówczas łódka. Ostatnia powódź
rozpoczęła się 15 lutego. Zachował się cmentarz unicki (nieczynny, ogrodzony, z
nielicznymi nagrobkami, niektóre z 1920 r.). Do wsi można było dojechać tzw.
wiejskim traktem. Tuż przed dzisiejszą wsią, a dawniej na kolonii, pomiędzy 5
brzozami stał metalowy krzyż. W 1920 r. w tym miejscu krzyż drewniany postawili
osadnicy, którzy z nadania Piłsudskiego przybyli do Kolemczyc. Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience. [452]
Kolemczyce pierwotnie nosiły nazwę Kulemczyce, mającą charakter dzierżawczy.
Urobiona została od nazwiska Kułem i znaczyła na początku tyle, co miejsce
zasiedlone przez potomków, względnie czeladź Kulema. [465.s.62]
Z dziejów
- Prawosławne ośrodki zakonne na terenie Rzeczypospolitej w końcu XVI w. (...)
Miejscowość Kolemczyce. Czas powstania wiek (rok) XVI. [167.s.62]
- Monaster w Kolemczycach. Monaster powstał w XVI wieku. Po raz pierwszy
wspomina się o klasztorze w aktach miasta Chełma 18 stycznia 1604 roku. Starosta
chełmski Mikołaj Ugrowiecki wezwał na sąd do Horodła mnicha monasteru
kolemczyckiego oraz właścicieli pobliskich majątków Samuela i Aleksandra
Kulemczyckiego w sprawie wytyczenia granic ziem klasztornych. W 1621 roku
klasztor wszedł pod jurysdykcję biskupa unickiego Pokosty. Po trzech latach władyka
chełmski przejął dobra klasztorne i zaczął nimi dowolnie dysponować. Dobra
klasztorne przeszły w ręce biskupa chełmskiego Jakowa Jasińskiego. Nowy właściciel
naruszył prawa posiadanie przez zakonników i uczynił liczne najścia na monaster (np.
6 czerwca 1626 roku). Najazdy na klasztor dokonywał nie tylko właściciel dóbr
Kolemczyce, czynili tak inni sąsiedzi. 5 kwietnia 1674 roku napadł na monaster
Stanisław Ciesielski wraz ze sługami wypędzając zakonników, rabując ubrania, mąkę,
ryż. Księgi Trybunału Lubelskiego odnotowują liczne skargi mnichów na swych
sąsiadów i procesy wywoływane częstymi napadami na dobra klasztorne. Być może
położenie monasteru wpłynęło na decyzję synodu diecezjalnego w 1749 roku o
przekształceniu go w placówkę parafialną. [508.s.378-379]
- Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1604 r. (?) [508] Podobne
datowanie występuje także w innym opracowaniu. por. [366.s.165]
Kolemczycki monaster, znajdujący się we wsi Kolemczyce, powiatu
chełmskiego. Skąpe wiadomości o tym monasterze są w pewnej mierze uzupełnione

informacjami, wynikającymi z zapisów na starodrukach ksiąg liturgicznych, będących
niegdyś w tym monasterze. (Zapisy to następujące. Na Triduum Paschalnym wydania
wileńskiego z 1609 roku, przechowywanym obecnie w bibliotece Kijowskiej Akademii
Duchownej (Muz. S. 444-4 egz.), na spodnich polach kart dopisano: ,, Ten Triod
Postney Kolemczyckiej Zs (zakonu świętego) Bazilego w prowincji Litewskiej. W imię
Ojca i Syna, i Ducha Św. Amen. Ja, rab Boży Andriej Malec z żoną swoją Katieriną z
Bindiugi na imię rabBoży Andriej Sawieszczuk z Wysocka z żona swoją na imię
Heleną, na cześć i chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej jedynemu odnowiliśmy tę
księgę rzeczoną Triduum Paschalne do świętego użytku monasteru kolemczyckiego
za pewna sumę tegoż Andrieja Malca we wsi Bindiuga za króla JegoMiłości Augusta
za Pana naszego Karola Leniewskiego za mnichów będących w monasterze
kolemczyckim Dorofieja Rosickiego oraz Juny wcześniej będącego w Świerżach; a
ktoby miał tę księgę jakimkolwiek sposobem odebrać od św. ojców monasteru
kolemczyckiego Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy na strasznym Sądzie
Chrystusowym z nami będzie odpowiadać mnich jak i sługa cerkiewny pod klątwą
świętych ojców i na tym świecie i w przyszłym. W roku od narodzenia Chrystusa ...
miesiąca stycznia dnia ... (11-34); na unickim modlitewniku (?) wydania
wileńsko-supraskiego 1692-1695 roku (Muz. S. 381-2 egz.).napis następujący: „ W
imię Ojca i Syna i Świętego Ducha Amen. Ja, rab Boży Stefaniuk z Wysocka kupiłem
tę księgę nazywaną Służebnikiem. Za złotych trzydzieści sześć polskiej monety. Przy
ludziach dobrych i wiary godnych będący Sidor Gawryluk mieszkaniec Wysocki i inni.
I oddałem ja ową księgę w wieczne posiadanie do monasteru Kolemczyckiego, jego
chramu Przenajświętszej Bogurodzicy, za dzierżawy Jego Miłości króla naszego
Augusta za panowania Jego Miłości pana Liniewskiego a za bytności w ten czas
hieromonacha ojca Innocentego reguły świętego Bazylego Wielkiego. Ktoby miał tę
księgę nazywaną Służebnikiem od miejsca tego wyżej rzeczonego jakim fałszywym
sposobem odłączyć, takowy człowiek lubo duchownego stanu, tak też i świeckiego
będzie sąd miał niewyobrażalny przy strasznym nadejściu Pana, który będzie sądzić
żywych i umarłych. A księga ta została kupiona ... miesiąca lutego ...dnia.).
Dotyczą one tego monasteru szczególnie w okresie pierwszej połowy XVIII w.,
niedługo przed ostatecznym jego zamknięciem, jednak są one tym bardziej
interesujące, że choć trochę oświetlają nam jego przedśmiertne chwile. Monaster
kolemczycki był niewątpliwie staroprawosławnego pochodzenia. W 1604 roku zostały
rozgraniczone jego ziemie od innych, o czym sporządzono akt. Dlatego jest
niewątpliwe, że istniał on w XVI stuleciu, przed unią cerkiewną. Jego dawność
potwierdzana jest także dawnym istnieniem w nim triduum prawosławnego wydania
wileńskiego 1609 roku. Jest na nim napis, że zostało ono „odnowione" w 1705 roku tj.
do tego czasu zostało mocno zniszczone, gdyż było konieczne do użytku
cerkiewno-liturgicznego doprowadzenie go do należytego stanu. Ucierpieć mógł on
tyleż od intensywnego, ile od długotrwałego jego używania w tym monasterze,
rozpoczętego prawdopodobnie od początku XVII wieku. Na starożytność jego
wskazuje jeszcze co następuje. W oprawie jednej z liturgicznych, drukowanych ksiąg,
zachowanej do naszych czasów, a kupionej do monasteru na początku XVIII w.
znalazł się jeden arkusz rękopiśmienny. Stary, gruby, szarożółty papier, trochę
wypłowiały atrament i rękopisu wskazująna jego dawność. Charakter pisma, a
szczególnie nakreślenie litery ć zamiast a lub u a dają prawo odnosić ten rękopis do
czasów nie później XVI w. (...) A to swoją drogą wskazuje na wiek monasteru.

Monaster kolemczycki był samodzielny i miał swoich igumenów, i w pierwszej
połowie XVII w. mówi się o nim i o jego igumenie. W 1621 r. o. Pakosta wyprosił u
Zygmunta 111. zgodę na założenie, na miejscu starego prawosławnego, nowego
bazyliańskiego monasteru kolemczyckiego, którą to metamorfozę udało mu się
przeprowadzić, choć nie bez konfliktów w monasterze. Jego następcą był bazylianin
Filaret Zawada, zaś po nim funkcję igumena pełnił Izaakij.
W napisach z lat 1705 i 1724 spotyka się wzmiankę o kolemczyckim monasterze
pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy (Uspienskij) lub monasterze i
świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Prawdopodobnie wezwanie to nosił klasztor od
dawnych czasów. Pod koniec swego istnienia monaster kolemczycki był zaliczony do
bazyliańskiej prowincji litewskiej i gromadził przede wszystkim starych duchownych i
duchownych w wyniku różnych okoliczności pozbawionych własnych parafii.
Liczebność monasteru zmniejszała się i w 1705 r. wspomina się tylko o dwóch
mnichach i igumenie. Monaster kolemczycki został ostatecznie zamknięty w 1749
roku. [8.s.61-63]
- Poza Chełmem zakon Bazylianów w pow. chełmskim miał swoje siedziby od XVI
w. w miejscowościach: Kanie, Kolemczyce i Spaś (obecnie Podgórze). [76.s.69]
- W latach 1559-1564 w Dorohusku, w miejscu zwanym „Manduthin", była
„cerkiew czyli monaster Zaśnięcia Matki Bożej", który da się utożsamić z późniejszym
monasterem kolemczyckim (pod tym samym wezwaniem), wzmiankowanym w
1604r.[366.s.165] Monaster prawosławny Zaśnięcia Matki Boskiej istniał pod koniec
XVI w.(?), pierwsza informacja pisana pochodzi z 1607 roku. [366.s.229]
- W 1654 r. Jakub Susza uzyskał od króla Jana Kazimierza przywilej na mocy
którego chełmskiemu klasztorowi Bazylianów podlegał między innymi klasztor
Bazylianów w Kolemczycach (unicki od 1621 r.). Taka podległość zachowała się do
1864 r., kiedy to klasztor kolemczycki przemieniono na samodzielną cerkiew
parafialną. [10.s.12-13]
- Do 1749 r. do monasteru w Kolemczycach należały wsie: Binduga, Wysock i
Uchańka. [9.s.424]
- Miejscowość odnotowana na mapie Ludomira Bieńkowskiego, „Monastery unickie
i prawosławne w 1772 r". Mieli tam swój klasztor bazylianie.[385] Nie był to duży
obiekt i dlatego w 1799 r. został zamknięty. W jego miejsce ustanowiono parafię
grekokatolicką. Drewnianą cerkiew w Kolemczycach rozebrano w 1938 roku. [508]
- Rząd (carski, przyp. aut.) w roku 1864 zniósł klasztory Bazyliańskie w Królestwie
Polskim.(...) Przy zniesionym klasztorze w Kolenczycach (?) został X. Laurenty
Nowicki. [331.s.107-108]
- Pierwotna nazwa miejscowości Kulemczyce (1839 r). Od 1883 r. Kolemczyce.
[344.s.172]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta parafii greckokatolickiej
z lat 1725-1768, akta parafii prawosławnej z lat 1882-1911, akta Urzędu Stanu

Cywilnego Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1875-1889. [341.s.163,165,183 i 195]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz
kolemczyckiej cerkwi i dziekan protojerej F. Troć [9.s.237]
- Bractwo Cerkiewno - Parafialne we wsi Kolemczyce, Lubelskiej Guberni mając na
uwadze, że dzieci, które zimą uczęszczają do szkoły podstawowej, latem zapominają
wiele z tego, czego się nauczyły, postanowiło 14 maja (1896 r.) dla uczczenia
Koronacji i Miropomazania Ich lmperatorskich Mości utworzyć wiejską bibliotekę.
Będzie ona dla większej dostępności czytelników zlokalizowana w bardzo dobrze
zaludnionej wsi Uchańka (...) w domu psalmisty kolemczyckiej cerkwi l.Gruszki, który
będzie odpowiedzialny za wypożyczanie książek. Bractwo na początek zakupiło 150
książek. [9.s.327]
- „Między tem miastem (Dubienką), a wsią Kulemczycami, stoczona została
kilkugodzinna bitwa d. 18 lipca 1792 r., w której odznaczył się Tadeusz Kościuszko, a
poległ generał rosyjski Palembach". [482.t..2.s.190]
- We wsi Kolemczyce nad Bugiem, blisko Dubienki, znajduje się od bardzo
dawnego czasu dzwonnica z dwoma dzwonami, która Bugiem przypłynęła i
upodobawszy sobie to miejsce tam osiadła, razem z tą dzwonnicą. Płynęła wtedy
Bugiem i cerkiew z modlącymi się w niej ludźmi, ale dzwonnica ją opuściła i tu
pozostała, cerkiew zaś popłynęła dalej. Gdy ją woda unosiła, słychać w niej było
odgłos organów i śpiewu. Okoliczni ludzie gromadzili się nad brzegami Bugu,
wzywając tamtych modlących się do wyjścia na brzeg. Ale jak tylko którykolwiek z
owych płynących, zapragnął wyjść i stanął na próg u cerkwi, natychmiast wiatr
nadworny (nad-wodny) zewsząd go owionął tak silnie, że padał na tem progu i
umierał. Cerkiew ta dopłynęła do Lubomli na Wołyniu i jest dziś w tem miasteczku;
ale jak mówią, stać ona tam na wieki nie będzie, lecz znowu pójdzie kiedyś pod
wodę, posłuszna swemu przeznaczeniu; czeka tylko na to, aż nazbiera w siebie taką
liczbę dusz, jaką miała wtedy, gdy ją woda niosła Bugiem. (...) W r. 1792 zaszła tu
(ku wsi Kulemczycom) bitwa między wojskami rosyjskiemi i polskiemi pod wodzą
Kościuszki.[389.s.12 i 354]
Kolemczyce, wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Kolemczyce. Posiada cerkiew
paraf, dla ludności rusińskiej; b. par. unicka dekan. chełmskiego. [482.t.4.s.263]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- Z wojny połsko-bolszewickiej. Bój o Kalenczyce (Kolemczyce przyp. aut). 1
Lub. baon etap. przydzielony do 11 p, p. tworzył grupę wypadową na linii rzeczki
Turji. Grupa ta była rozlokowana we wsi Turki, położonej na zachód od wsi Husynne,
na lewym brzegu Bugu. Husynne obsadzali bolsze wicy. Dnia 21 sierpnia 1920 r. d-ca
pułku zawezwał na odprawę dowódców kompanii i wydał następujący rozkaz: „Komp.
1 i 4 zaatakująo świcie przyczółek mostowy na rzece Turji i zajmą wieś Husynne. W
odwodzie będzie się posuwał w drugiej linii baon 11p. p:, który ma wesprzeć w razie

nieudanego ataku 1 i 4 komp". Jako d-ca 2 komp: otrzymałem następujący rozkaz:
„Komp. 2-ga po przeforsowaniu Turji i zajęciu wsi Husynne odmaszeruje w prawo od
Husynnego z dwoma C. K. M, i zajmie za wszelką cenę wieś Kalenczyce, położoną po
lewej stronie Bugu. W razie nieudanego ataku punkt zborny komp. wyznaczam we
wsi Turki."
D-ca pułku był przekonany, że po zajęciu Husynnego albo bolszewicy opuszczą
Kalenczyce, albo będą stawiali słaby tylko opór. Z tego powodu wysłał tylko drugą
komp. z dwoma C. K. M. bez żadnego odwodu. Komp. 1 i 4 stosownie do rozkazu
przeszły o świcie do natarcia i mimo silnego ognia artylerii i C. K. M. zajęły Husynne.
Wówczas druga komp. odmaszerowała w kierunku Kalenczyc. Byliśmy przekonani, że
wieś będzie opuszczona przez bolszewików. Tymczasem okazało się, że bolszewicy
cofając się skoncentrowali swoje oddziały w Kalenczycach i utworzyli tam silne
gniazdo oporu.
Rozkaz d-cy 11 pułku brzmiał: „2 komp: zajmie wieś Kalenczyce i nawiąże, przez
patrol łączność w prawo we wsi Uchanie z oddziałami 11 p. p. (które miały wieś tę w
tym czasie zająć). O ile nieprzyjaciel znajduje się we wsi, wybić go i wieś zająć".
Rozkaz aczkolwiek lakoniczny, ale jasny. Zebrałem komp. i przemówiłem do
żołnierzy, przypominając im dawne tradycje komp., które muszą w dalszym ciągu
utrzymać, poczym zacząłem posuwać się marsze ubezpieczonym. Było to około godz.
10 ej rano w czasie ślicznego dnia letniego. Chłopcy pełni jak najlepszej wiary raźno
maszerowali za mną. A miałem dotąd wyjątkowe szczęście. Mimo ciężkich nieraz
bojów straty w moich szeregach były nieznaczne. Po upływie jakiejś godzin stanąłem
prawie na skraju lasu, przed którym roztaczała się równina; urozmaicona
rozstawionymi kopicami zboża, dalej na lewo wskos cmentarzyk wiejski, a na
horyzoncie przed nami roztaczała się wieś Kalenczyce; gęsto zadrzewiona.
Zatrzymałem .kompanię i wysłałem silny patrol w kierunku wsi. Patrol bez ,przeszkód
podsunął się prawie pod samą wioskę. Nagle usłyszałem gęstą palbę karabinów i C.
K: M-ów. To bolszewicy, podpuściwszy szperaczy na odległości kilkudziesięciu
kroków, poczęli ich gwałtownie ostrzeliwać. Zaskoczony tą niespodzianką,
momentalnie rozwinąłem kompanię w szyku bojowym: 2 plutony w pierwszej linii,
zrównały się z ostrzeliwującym się patrolem, pluton zaś 3-ci z dwoma C. K. M.
posuwał się w drugiej linii. Sam znajdowałem się przy pierwszej linii.
Nieprzyjaciel snać nie mając wyjścia i będąc odciętym od mostu, a także od brodu w
rejonie wsi Husynne, postanowił za wszelką cenę utrzymać się we wsi i rozpoczął
piekielny ogień z C. K. M.; wspomagany ogniem artylerii, umieszczonej na prawym
brzegu Bugu. Pod ogniem tym żołnierze przywarli do ziemi i poczęli się na mój rozkaz
okopywać. O podawaniu komend prawie nie było mowy, gdyż każde słowo zagłuszał
huk eksplodujących granatów. Tak ostrzeliwując się przeleżeliśmy około godziny.
Oparty o jakiś grób na cmentarzyku obserwowałem przez lornetę nieprzyjaciela i
skutek naszych strzałów, podając kompanii odpowiedni celownik.
Intensywność ognia nieprzyjacielskiego nie ustawała. Na prawym naszym skrzydle
widziałem raz po raz bijące granaty w linię żołnierzy i tumany wznoszącego się
kurzu. Amunicja powoli wyczeipy wała się. Zdawałem sobie sprawę, że o wycofaniu
się nie mogło być mowy, bo wróg przeciwnatarciem zniszczyłby całą kompanię.
Toteż postanowiłem za wszelką cenę zdobyć wieś Kalenczyce i czekałem tylko na

osłabnięcie ognia nieprzyjacielskiego. Równocześnie wysłałem patrol złożony z
dwóch żołnierzy do d-cy I Lub. baonu etap. z meldunkiem o sytuacji oraz
zapotrzebowaniem na amunicję i granaty ręczne. Niestety patrol podszyty strachem
utonął w lesie i dopiero po upływie dłuższego czasu okrężną drogą dostał się do d-cy
baonu i oddał mój meldunek. Żołnierze ci, widocznie nie chcąc sami wracać do
kompanii, zameldowali d-cy, że ja i szef komp: jesteśmy zabici; połowa komp, wzięta
do niewoli i t. p. D-ca baonu był przekonany na skutek tych wiadomości, oraz jak mi
później powiedział, sądząc po piekielnym ogniu, że komp. istotnie została rozbita.
Ja tymczasem zacząłem się posuwać skokami ku wsi. Gdy zbliżyłem się na niedaleki
dystans, nakazałem szturm i porwałem się na czele kompanii. Wpadliśmy jak
huragan do wsi. Tu i ówdzie dał się słyszeć głuchy trzask karabinów; jęk rannych. Za
chwilę wieś i okopy były opanowane, a bolszewicy rzucili się wpław przez Bug. Część
z nich poległa na placu boju, reszta zaś znalazła śmierć w nurtach rzeki.
Po obsadzeniu okopów zarządziłem odpoczynek we wsi, której mieszkańcy ze łzami
radości w oczach witali nas, częstując, czym kto mógł, zgłodniałych żołnierzy. Po
chwili odpoczynku poszedłem z wioski obejrzeć pole walki. Rzecz dziwna przestrzeń, którą zajmowała kompania, poryta była granatami i szrapnelami, a straty
w kompanii minimalne. Słusznie powiedział do mnie jeden z żołnierzy: „Pan
porucznik sprawiedliwie powiedzieli nam, że człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi".
Nagle oczom moim przedstawił się niespodziewany widok: oto na horyzoncie
ujrzałem zbliżającą się ku nam linię żołnierzy, która niby wąż posuwała się ku wsi..
Natychmiast wysłałem żołnierza, by zaalarmował kompanię, sam zaś, wziąwszy
lornetkę, począłem obserwować. Po chwili poznałem mundury polskich żołnierzy.
Niebawem przybył z kompanią 1-szą kpt. Kosiński z ppor. Sahnowiczem i, o dziwo,
oznajmił mi, ze przyszedł wzmocnić kompanię naszą rzekomo rozbitą: Ppor.
Sahnowicz miał po mnie objąć d-two. Tymczasem widzą; że - chwała Bogu - żyję i
kompania prawie w całości trzyma wiernie straż nad Bugiem. Ucałowaliśmy się
serdecznie i następnie odmaszerowaliśmy z powrotem do baonu.
Część żołnierzy podałem do nominacji, część 1 do odznaczeń. W nocy otrzymałem
rozkaz z d-twa 11 p. p. odmaszerowania z kompanią do wsi Turki i połączenia się tam
z baonem. Następnego dnia z rana baon otrzymał rozkaz odmaszerowania w
kierunku Włodawy, gdzie zajęliśmy odcinek nad Bugiem, wchodząc w skład 7-ej
dywizji. Pod Włodawą kompania moja w szeregu nocnych wypadów odznaczyła się
chlubnie, czego dowodem rozkazy pochwalne wyższych dowództw. T. Przeszczyński
por. [130.s.10]
- Tutejsza cerkiew prawosławna, niegdyś unicka, została zniszczona z polecenia
władz polskich w ramach akcji rewindykacyjnej w 1938 r.[469.s.198]
- W 1944 r. zza Bugu do wsi przybyło 9 rodziny. Łącznie osiedliło się 51 osób.
Wcześniej mieszkali oni we wsi Bystroń pow. lubomelski oraz w Bindudze.[184]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 89,23 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność

państwa.[19]

Najstarsze obiekty budownictwa
2 domy nr 1 i 2, wł. Stefan Jóźwiak, drewn., z 1938 roku. [473.s.105]

Cmentarze i mogiły
Cmentarz prawosławny. XIX w,(1820).[530]

Kroczyn. (23°41 'E i 51°07 'N) W 2000 r. mieszkało tam 117 osób w tym 6 wdów,
2 wdowców. Było 36 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali m.in.: 11
samochodów osobowych, 9 ciągników, 2 kombajny zbożowe, 12 telefonów
stacjonarnych, 10 domów drewnianych w tym 1 opuszczony. Funkcjonował sklep. Z
pobliskim Pograniczem tworzył wspólne sołectwo. Sołtysem był Władysław
Ryszkiewicz.[452] Kroczyn - nazwa oznaczająca posiadacza ziemi o nazwisku
względnie przezwisku Krok, co tłumaczy się jako człowiek wysoki, rosły. [508]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu. [329.s.115]
Kroczyn jest to nazwa o charakterze patrionimicznym, oznacza posiadacza ziemi o
nazwisku wzg. przezwisku Krok, które tłumaczy się jako człowiek rosły, wysoki
.[465.s.64]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1876 r. Powstała na dobrach Dorohusk, których
właścicielem był lir. Teodor Suchodolski. [500 .s.122]
- Grunty należące do kolonii w XIX wieku wchodziły w skład dóbr Pławanic, które
były własnością Urbańskich. W 1874 r. należały już do Adama Ciemienieckiego, który
w 1876 ziemie rozparcelował. [508]
- Kroczyn, kol., pow. chełmski, gm. Turka, par. Lublin (ewang.). [482.t.4.s.678]
- W 1916 r. Kroczyn kolonia należał do gminy w Turce. Mieszało tam wówczas 125
osób, w tym 26 Żydów. [73.s.204]
- W 1926 r. działalność usługową prowadzili między innymi: Lindenbaum M
(bławaty) i Edward Sznajder (handel nierogacizną).[426.s.1186]
- W 1944 r. zza Bugu do wsi przybyło 5 rodzin. Łącznie osiedliło się 16 osób.[184]
- W 1949 r. było 59 płatników podatku gruntowego. [187] Były 33 domy. We wsi
mieszkało 80 kobiet, 71 mężczyzn i 2 sublokatorów. [186]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 2 zagrody, nr 10 (1928-1929) i nr 11, wł. Kazimierz Wdowiak: dom z ok. 1910
r., stodoła z 1925 r., domy: nr 12, wł. Józef Bornus, drewn. ok. 1910 r. i nr 8, wł.
Stanisław Kwiatkowski, drew. wszystkie ok. 1920r. [473.s.105]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. XIX/XX w. [503]

Kępa. (23°36 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkały tam 63 osoby, w tym 6 dzieci w
wieku od 0 do 15 roku życia, 2 uczniów szkół średnich, 7 wdów, 3 wdowców i 2
starych kawalerów. Było 20 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi: 6 telefonów stacjonarnych, 3 samochody osobowe, 8 ciągników, 9 domów
drewnianych i 15 domów opuszczonych. W 1999 r. jedną z chałup zakupili Joanna i
Ryszard Wójcikowie z Lublina. Odrestaurowali budynek, przydomowy niewielki staw
oraz obejście. Remont posesji zakończyli w 2000 r. Miejscowość tworzyła sołectwo o
nazwie Kępa Kolonia. Sołtysem była Zofia Chuchała. Kępa to nazwa oznaczająca
niedużą wyniosłość terenową otoczoną obniżeniami, co w pełni odpowiada
miejscowym realiom. Integralnymi częściami wsi były Karczunek i Ostrów. [529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeźnie. [508]
Kępa - terenowa nazwa własna nawiązująca do naturalnego ukształtowania terenu
(wyspa na rzece lub jeziorze, grupa drze w jednego gatunku i wieku). por. [430.s.12]
Z dziejów
- Została założona w 1919 r. na gruntach rozparcelowanego majątku Brzeźno.
[508]
- Najprawdopodobniej pierwsza informacja pisana o tej wsi pochodzi z 1921 r.
[344.s.172]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 29 pługów jednoskibowych, 20 ciążek, 1 brony łąkowe,
29 zgrzebeł 10 kultywatorów igruberów, 10 młocarni kieratowych, 1
młocarniaszerokomłotna, 32 sieczkarnie, 9 kieratów i 7 wialni. [179]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 14 analfabetów i 1 półanalfabeta. Na kurs czytania i
pisania skierowano 7 osób. [183]

Ladeniska. (23°50 'E i 51°06 'N) W 2000 r. mieszkało tam 65 osób, w tym 8
dzieci w wieku od 0 roku życia do 15 lat, 1 wdowa i 3 starych kawalerów. Było 35
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innym: 5 samochodów
osobowych, 6 ciągników, 1 kombajn zbożowy, 6 telefonów stacjonarnych i 12 domów
drewnianych, w tym 4 opuszczone. Z pobliskimi Mościskami tworzyły sołectwo,
którego sołtysem był Marek Prucnal. Ladeniska (Ladyniska) - nazwa pochodziła od
gwarowego „lędy", co oznacza teren zalewowy. [508] Wieś należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience. [452] Integralnymi częściami miejscowości były:
Karczunek i Ostrów. [529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Dubience. [328.s.114]
Ladeniska (dawniej Ladyniska), nazwa pochodzi zapewne od wyrazu gwarowego lędy co oznacza tereny zalewowe, ma za tym charakter topograficzny. [465.s.66]
Z dziejów
- Powstała po 1800 r. Początkowo nazywała się Majdan Śródleśny i była siedzibą
drwali. Wchodziły w skład dóbr Husynne, które należały do Ignacego
Gałęzowskiego.[508]
- Od 1827 r. jako Ladyniska. W 1952 r. wprowadzono nazwę Ladeniska.
[344.s.175]
- Ladyniska, wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Swierze (rus. Husynne). Ob.
Husynne. W 1827 r.
- W 1827 r. w parafii (prawosławnej) Husynne obejmującej wieś Husynne oraz:
Ladeniska, Habową Wolę (Mościska) i Zanowinie wszystkich parafian razem z
katolikami 550 dusz, z tego w Husynnem 386, w tym 205 mężczyzn i 181 kobiet, w
Ladeniskach 12 osób, w tym 4 mężczyzn i 8 kobiet, w Habowej Woli 89 osób, w tym
41 mężczyzn i 48 kobiet i w Zanowiniu 63 osoby, w tym 32 mężczyzn i 31 kobiet. W
poszczególnych wioskach było domów: Husynnem 56, Ladeniskach 2, Habowej Woli
15 i w Zanowiniu 11. [7.s.114-119]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Ladyniska.[332]
- W 1944 r. osiedliło się 5 rodzin repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu. Łącznie
zza Bugu przybyły 33 osoby.[191] W 1949 r. we wsi było 25 domów. Mieszało 65
kobiet i 61 mężczyzn.[186]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 51,15 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi
przysługującymi im prawami na własność państwa.[19]
Najstarsze obiekty budownictwa

- 11 domów drewnianych, większość z lat 30 XX w.[473 s 106]

Ludwinów. (23°42 'E i 51°11 'N) W 2000 r. mieszkało tam 168 osób. Było 40
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 20 telefonów
stacjonarnych i 1 kombajn. Działało Koło Gospodyń Wiejskich. Sołtysem wsi była
Helena Korzeniewska. Tworzyli następujący artyści ludowi: Maria Pedo - pisanki i
Teodor Wygnańczuk - słomianki. 31 grudnia o godz. 23.00 w szpitalu Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmie przyszła na świat córka Moniki i
Piotra Petruków. Było to ostatnie dziecko urodzone w XX wieku w powiecie
chełmskim. [452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Swierżach.
[329.s.114]
Nazwa miejscowości nawiązuje do imienia ojca założyciela wsi - Ludwika
Rulikowskiego. [508]
Z dziejów
- L., wś., pow. chełmski, gm. i par. Świerże. [482.t.5.s.475]
- Wieś założona została najprawdopodobniej po 1864 r. przez Henryka
Rulikowskiego, właściciela dóbr Świerże. [508]
- Ludwinów - kolonia niemiecka założona przed 1864 r.[500.s.367]
- L. wś, pow. chełmski, gm. i par. Swierże. [482.s.212] W 1885 r. wieś należała do
dóbr Świerże, miała osad 7 i 163 mieszkańców. [482.s.374]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 15 pługów jednoskibowych, 10 bron posiewnych, 3
młockarnie kieratowe, 15 sieczkarni, 5 kieratów i 3 wialnie. [179]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 10 analfabetów i 5 półanalfabetów. Na kurs czytania
i pisania skierowano 7 osób. [183]
- (1956 r.) Interesujący sposób budowania skrzypiec ma rolnik z Ludwinowa koło
Wólki Okopskiej ob. Antoni Bochyński. Instrumenty przez niego zbudowane maja
wstawioną żyłkę z drzewa dębowego, przy czym dolna płyta jest z jaworu lub jesionu,
a wierzch posiada sosnowy. [83]
- W 1991 r. czynna była jedyna w gminie Dorohusk kuźnia świadcząca usługi dla
miejscowej ludności. por. [465.s.67]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 36, wł. J. Tulikowski, drew., 1934 r.[473. s 106]

Majdan Skordiów. (23°46 'E i 51°06 'N) W 2000 r. mieszkały tam 32 osoby. Było
15 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 5 telefonów
stacjonarnych. Z pobliską Michałówką tworzył sołectwo, którego sołtysem był
Wiesław Grzywna. [508] Integralnymi częściami miejscowości były: Drochowiecka
Kolonia i Kozły-Piaski.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Dorohusku. [329.s.114]
Większość wsi i osiedli o nazwach Majdan czy Majdanek powstała w XVIII i XIX
wieku. Termin „majdan" przejęty został za pośrednictwem Turków z języka perskiego
i oznaczał u nas obozowiska robotników trzebiących lasy. [91]
Z dziejów
- Wieś powstała po 1802 r. na gruntach folwarku Skordiów, założona przez Jana nr.
Suchodolskiego, właściciela dóbr Dorohusk. [508]
- Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1827 roku. [344.s.179]
- S. Majdan, wś i fol., pow. chełmski, gm. Turka, par. r. 1. Dorohusk, r. g.
Berdyszcze. W 1827 r. 23 dm., i 145 mk. [482.t.10.s.299]
- W 1839 r. wymieniony jako Maydan Skordijów. Aktualna nazwa obowiązuje od
1952 r. Gwarowo: Majdanek. [344.s.179]
- 1943. Żandarmi rozstrzelali Żyda. Zwłoki wywieziono w nie ustalonym kierunku.
[470.s.67]
- W 1844 r. hrabia Teofil Suchodolski wydzierżawił folwark Majdan Skurdejów.
[487.s.40]
- Majdan Skordiowski (dawniej Majdan Skordiów) jest nazwą kulturową, a jej
znaczenie nie jest w pełni jasne. Wyraz majdan zapożyczony został z języka
tureckiego i znaczy tyle co piec, a konkretnie chodzi o porębę śródleśną, na której
początkowo ustawione były budy i szałasy drwali, stanowiący zaczątek późniejszej
wsi. Przymiotnik skordiowski wskazuje, że miejscowość powstała na gruntach
folwarku o takiej właśnie nazwie. [508]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1949 r. we wsi było 20 domów. Mieszało 49 kobiet i 48 mężczyzn
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 150,87 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 8, wł. K. Szewczuk: dom, drewn. ok. 1910 r., stodoła, drew., 1920 r.,
domy: nr 7, wł. J. Szewczuk, drewn. 1895 r.,nr 10, wł. Franciszek Korniczuk, drewn.,
1936 r.[473.s.106]

Michałówka. (23°46 'E i 51°07 'N) W 2000r. mieszkało tam 216 osób, w tym 35
dzieciw wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 5 studentów, 12
wdów, 8 wdowców, 2 stare panny i 5 starych kawalerów. Było 70 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 31 telefonów stacjonarnych, 20
samochodów osobowych, 14 ciągników, 3 samochody ciężarowe, 1 antenę
satelitarną oraz 17 domów drewnianych, w tym 4 opuszczone. Działało Koło
Gospodyń Wiejskich. Była szkoła podstawowa (dyr. Teresa Czubała), świetlica wiejska
(gospodarz Sławomir Łuć) i duża kaplica rzymskokatolicka. Radnym gminnym była
Krystyna Łuć. Z pobliskim Majdanem Skordiowskim tworzy sołectwo, którego
sołtysem był Wiesław Grzywna. Istniał Zespół Ludowy „Wesołe Sąsiadki", który
tworzyli mieszkańcy Michałówki i Ostrowa. Skład grupy: Teresa Czubała, Bożena
Kulik, Bożena Pendel, Sławomir Nowosad, Eugenia Kudełko, Teresa Kornijczuk,
Grażyna Swiderska, Irena Iwańczuk. [508] Integralną częścią miejscowości był
Wygon.
[529]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Dorohusku.[329.s.114]
Michałówka - nazwa pamiątkowa nadana przez jej założyciela dla uczczenia
swego ojca Michała Maurycego Suchodolskiego. [508]
Z dziejów
- Wieś założona około 1800 r. przez Wojciecha lub Jana Suchodolskiego,
właściciela dóbr Dorohusk. [508]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 roku. [450]
- Pierwsza informacja na temat tej miejscowości pochodzi z 1827 r. W roku 1839 r.
wymieniona jako Michałowin. Od 1921 r. Michałówka. [344.s.181]
- W 1844 r. hrabia Teofil Suchodolski wydzierżawił folwark Michałów.
- Michałowin, wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Dorohusk (ob.). Posiada szkołę
początkową. W 1827 r. 24 dm., 152 mk. [482.t.6.s.303]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Michałowin,[332]
- Od 1934 r. w szkole pracował Piotr Szydłowski (zginął w Oświęcimiu w 1942 r.), a
od 1936 r. Kazimiera Szydłowska. por. [467]
- W 1937 r. dużą popularnością cieszyły się zajęcia prowadzone w ramach
Niedzielnego Uniwersytetu Ludowego. W zajęciach brało udział nawet do 500
słuchaczy. [215]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 193,59 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]

- (Inf. Antoni Kudełko, 1961 r.) Ok. 1900 r. przed ok. 60 laty, na „starym polu" Jan
Gradus i Jan Chomiarczuk wykopali spod miedzy duży, jak donica" garnek z dawnymi
polskimi pieniędzmi. Znalezisko to zabrała policja.
- (Inf. Józef Furmaniuk, 1961 r.) Mogło to być 65 lat temu. Ktoś w Michałówce
wykopał pieniądze i dałjedną dużą miedzianą monetą polską dziadkowi - Jędrzejowi
Trociowi.
- (Inf. Józef Troć, 1965 r.) Kiedy byłem jeszcze chłopcem (obecnie mam 80 lat) Jan
Chomiarczuk i Jan Gradus wyorywali na polu „Zastawie" pod Skurdejowem za
każdym razem miedziane pieniądze, gładkie bez żadnych „numerów". Ktoś z nich
prętem żelaznym natrafił na większą ilość monet, których mogło być „z pół ćwierci".
Jak się ta wiadomość rozniosła, przyjechała policja i „klepacze" zabrała. [87]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, drewn., lata 30. XX w., 6 domów drewnianych, najstarszy: nr. 21, wł.
Bronisławy Czeczułowskiej,ok. 1914-1917. [473.s.106]

Okopy. (23°47 'E i 51°11 'N) W 2000 r. mieszkało tam 558 osób, w tym 91 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 15 uczniów szkół średnich, 7 studentów, 45 wdów, 3
wdowców, 6 starych panien i 42 starych kawalerów. Najstarszą mieszkanką była
Agnieszka Walczuk (l. 96). Było 3 31 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 50 telefonów stacjonarnych, 56 samochodów osobowych, 16
ciągników, 13 anten satelitarnych, 71 domów drewnianych. Istniały: szkoła filialna
(placówka bez dyrektora - uczyło 2 nauczycielki), Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń
Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz świetlica wiejska (gospodarz Anna Dyczko).
W 1947 r. powstała OSP, w 1989 r oddano do użytku murowany budynek strażnicy.
Mieszkał tam radny gminy Józef Dycha. Sołtysem był Tadeusz Tarasiuk. Tworzyli
następujący artyści ludowi: Władysława Majdiuk - malarstwo olejne, Mariusz
Wdowiak - wyroby z patyczków, zapałek i kamyczków i Janusz Wdowiak – malarstwo.
[508] We wsi działał zespół śpiewaczy „Okopianki". Skład grupy: Janina Walczuk
(kierownik), Józefa Albiniak, Bronisława Walczuk, Zofia Skoczyłaś, Regina
Andrearczyk, Franciszka Szewczuk, Izabela Derkacz, Helena Dzwonkowska, Józefa
Wróblewska i Janina Fedorowicz. W 1986 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu grupa zdobyła 1 nagrodę. [452] W pobliżu
remizy (...) stalą XIX - wieczna murowana kapliczka z figura Niepokalanej z XVIII w.
[508] Integralnymi częściami miejscowości były: Koszary, Nowe Okopy i Stare Okopy.
[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach.[329.s.117]
Nazwa miejscowości ma charakter kultowy i wiąże się z istniejącym tu pierwotnie
wałem ziemnym, zapewne pozostałością grodziska. Potwierdzają to XIX wieczne
mapy topograficznej [508]
Z dziejów
- Dawniej miejscowość nosiła nazwę Okop, wzmiankowane po raz pierwszy w 1664
r. (?) jako posiadłość dóbr Świerże. [508]
- Wieś i folwark Okopy wchodziły już w XVII w. w skład rozległych dóbr Świerże
będących wówczas własnością Jełowieckich. Jak podaje akt grodzki chełmski z 1678
r. Aleksander Jełowiecki sprzedał część swoich dóbr Świerże Andrzejowi Olędzkiemu
sędziemu łukowskiemu. Olędzcy stali się właścicielami Okop, Żalina, Wólki i Kamienia
- na długo - bo jeszcze w latach 1792-96 - Kajetan Kraszewski opisuje ich w powieści
„Chełmianie" Znajdujemy tam opis folwarku Stanisława Olędzkiego w Okopach. „(...)
Dość tu było budynków i obszernych nawet, dom drewniany nie mały, ale wszystko
to jakoś w bezładzie i opuszczeniu, drzew niewiele, trąciło pustkowiem. Strzechy bez
snopów, płaty bez żerdzi, poobalane i leżące wrota, na obszernym dziedzińcu zgraja
psów, (...) w domu zaś samym tu i ówdzie szyby pozaklejane papierem lub
drewnianymi błonkami pozastawiane. Stanąłem przed gankiem (...) ogród był po
przeciwnej stronie".[434.s.3]
- W 1796 r. Okopy Wielkie i Żalin od Oleckich kupił Ignacy Rulikowski. [477.s.85]
- W 1796 roku wymienione jako Okop. Okopy od 1827 r. Okopy Kolonia od 1970 r.
Gwarowo: holenderna.[344.s.184]

Okopy, 2.) O., wś, pow. chełmski, gm. i par. Swierże. Leży tuż pod Dorohuskiem,
st. dr. żel. nadwiślańskiej. W 1827 r. było tu 25 dm., 163 mk. [482.t.7.s.432]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W 1915 r. założona została cegielnia polowa, której właścicielem był Józef
Cybulski. Rocznie produkowała 60.000 szt. cegieł. [65.s.5]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkały tam wówczas 492 osoby, w
tym 22 Żydów. [73.s.204]
- Z (...) części dóbr określonej jako „Kolonia Świerże" nr 11 - odkupił od Marii Orseti
w roku 1921 -działką nr 14-major Michał Lorenc. Działka była rozległa mierzyła
bowiem 65 mórg 82 pręty, czyli 36 ha 9848 nr i znajdowała się na terenie folwarku
Okopy. Na działce tej znajdował się tylko 1 murowany budynek - spichlerz
folwarczny, który nowy właściciel miał zamiar przebudować na młyn. W 1922
-powstał projekt przebudowy spichlerza na młyn walcowo-motorowy. Zatwierdzono
go w 1925. Równocześnie major Mochał Lorenc oraz Mendel Borensztein i Chaim
Szymycha Persyk zawarli spółkę pod nazwą „Młyn walcowo-motorowy Michała
Lorenca i S-ki w Okopach położony w kolonii Świerże nr 11 działka nr 14".
Równocześnie na rzecz spółki przeniesiono tytuł własności 1 morgi gruntu z działki
Michała Lorenca położonej przy skrzyżowaniu dróg z folwarku za do Stacji Dorohusk i
z drugiej strony ze wsi Wólka Okopska do folwarku Okopy. Na tym obszarze
znajdował się już przebudowany ze spichlerza młyn. W r. 1926-28 Michał Lorenc
zbudował na terenie swojej działki murowany czworak. (...) Zapewne wtedy powstała
siedziba Michała Lorenca otoczona akacjami, lipami i kasztanowcami - zachowana do
dzisiaj. W roku 1949 - musiał on opuścić Okopy, lecz po 1957 rodzina Lorenców
ponownie zamieszkiwała w swoim dawnym domu. W roku 1971 -część dawnej działki
nr 14 - należącej do majora Lorenca zajęło kółko rolnicze - funkcjonujące do dzisiaj
.[434.s.3-5]
- W 1926 r. we wsi mieszkały 654 osoby. Usługi rzemieślnicze oferowali między
innymi: Cybulski J. (cegielnia), Lorenc M. i Ska (młyn), Alter N. (olejarnia), Bomba A.,
Derkacz K., Kociuba S. i Lejman M. (handel artykułami spożywczymi) oraz
Gincenberg Sz. (handel zbożem). [426.s.1155]
- Od 1935 r. w szkole uczyła Maria Saplewicz. por. [467]
- Obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z 1936 r. w sprawie podziału
dorzecza rzeki Bug na obwody rybackie wprowadziło następujące rozstrzygnięcia:
obw. ryb. jezioro Okopskie w dorzeczu rz. Bugu obejmuje jez. przy wsi Okopy i inne
jeziora leżące na lewym brzegu Bugu w gruntach wsi Okopy i Świerże nie mające
stałego połączenia z rzeka Bugiem z wyłączeniem bużyska t. zw. przerwańca
leżącego na przeciw maj. Wilczy. Przewóz w Okopach przerwańca leżącego w
gruntach mieszkańca wsi Okopy Fajksa, bużyska leżącego w gruntach fol. Zamieście
(...) bużysk Jurkowo i Tysiąc leżących w gruntach wsi Śierże.[530.s.248]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Stanisław Ryp.[59.s.10]

- W 1947 r. powstała OSP. Pierwszym komendantem był Henryk Szymczuk. W tym
samym roku wybudowano remizę strażacką. Część drewna na nowy obiekt
wyłowiono z nurtów Bugu. [452]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 49 analfabetów i 27 półanalfabetów. Na kurs
czytania i pisania skierowano 29 osób. [183]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 14,44 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]
- W latach 1960 - 1990 sołtysem wsi była Józefa Albiniak, pierwsza kobieta w
gminie na tym stanowisku. [452]
- W październiku 1996 r. trwały kolejne blokady drogi dojazdowej do DPG
Dorohusk organizowali rolnicy z Okop. Uzyskali od władz wojewódzkich zapewnienie
o rozpoczęciu budowy obwodnicy jeszcze w 1997roku. [74.s.543]
- W Chełmskim Domu Kultury (7 listopada 1999 r.) odbył się 1 Powiatowy Przegląd
Twórczości Wsi. W kategorii zespołów obrzędowych wygrały: „Kumowianki" z Kurowa
Majorackiego i „Nadbużański Zielony Klon" z Zanowinia. Zespoły otrzymały nagrody
ufundowane przez starostę chełmskiego. W kategorii zespołów śpiewaczych pierwszą
nagrodę przyznano „Okopiankom z Okop. [20]
- (1999 r.) Nie jest wykluczone, że w ciągu kilku najbliższych lat w okolicach
Dubienki w powiecie chełmskim powstanie przejście graniczne dla pieszych. O takiej
możliwości dyskutowano 25 i 26 listopada w Białej Podlaskiej podczas konwentu
starostów województwa lubelskiego, poświęconego sprawom drogownictwa.
Chełmski starosta Adam Rychliczek poinformował również o podjętych decyzjach w
sprawie budowy obwodnicy drogowej w Okopach, gm. Dorohusk, oraz modernizacji
drogi Chełm - Okopy. Data rozpoczęcia inwestycji zależy od terminu wydania przez
gminę Dorohusk decyzji o warunkach zabudowy.[58]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., pocz. XX w., 16 domów drewnianych z lat
1920-1939.,[473.s.108] szkoła, ob. dom nr 165, wł. Józef Zabielski, drewn.,
(tynkowany) przed 1914 r. [530]
Cmentarze i mogiły
- Okopy Stare - mogiły wojenne. [530] Cmentarz położony obok drogi prowadzącej
przez wieś. Są tam pochowani żołnierze Wojska Polskiego polegli za Ojczyznę w 1939
r. st. sierż. Jan Samiec i plut. podch. Edward Parszuta.[226]
Parki

- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 1 ha, z końca XIX wieku. [530]

Mościska. (23°49 'E i 51°05 'N) W 2000 r. mieszkało tam 57 osób, w tym 10
dzieci w wieku od 0 roku życia do 15 lat, 3 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 2
wdowy i stary kawaler. Było 25 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi: 7 samochodów osobowych, 9 ciągników, kombajn zbożowy, 1 telefon
stacjonarny, 7 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Z pobliskimi Ladeniskami
tworzyły sołectwo, którego sołtysem był Marek Prucnal.[508] Jego zdaniem nazwa
wsi miała powiązana z bitwą Tadeusza Kościuszki z Moskalami, którzy zostali w
pobliżu tej miejscowości ściśnięci. Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Dubience. [452] Integralną częścią miejscowości był Majdan.[529] Od strony
Dorohuska zachowała się kapliczka murowana z dachem krytym blachą i
drewnianym sufitem. Drewniany był też ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Jej fundatorem w 1914 r. był Franciszek Błaszczuk. Stała między
trzema dużymi świerkami. W drugim końcu wsi, pomiędzy 2 rozłożystymi jesionami
stał krzyż dębowy z 1984 r. Materiał na jego wykonanie ofiarowała Adela Raczyńska,
a wykonał go Alfred Zwierzyński. On też w 1988 r. dobudował małą kapliczkę. [452]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience. [329.s.114]
Mościska, nazwa kulturowa, wywodzi się [...] od wyrazu moszczenie, co oznacza,
że pierwotnie była tu droga moszczona drągami drewna. W dawnych aktach spotyka
się też nazwę Ksawerów, która jednak nie przyjęła się. [465.s.71]
Z dziejów
- Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1436 r.(?), gdy właścicielem wsi był
Gniewosz. (...) Mościska to nazwa kulturowa, wywodząca się od wyrazu
„moszczenie", jako, że pierwotna droga była moszczona drewnem lub faszyną.
- W 1944 r. we wsi mieszkało 20 rodzin repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu.
Łącznie zza Bugu przybyło 61 osób.[191]
- W 1949 r. były 24 domy. We wsi mieszkało 56 kobiet, 44 mężczyzn i 3
sublokatorów. [186]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 150,95 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [191]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., ok. 1910 r. [473.s.107]

Okopy Kolonia. (23°46 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkało tam 238 osób, w tym
48 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 18 uczniów szkół średnich 10 studentów, 27
wdowy, 2 wdowców, 2 stare panny, 1 rozwódka, 6 starych kawalerów i 5
rozwodników. Nąjstarszą mieszkanką była Stefania Kremska (l. 90). Było 75
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 34 telefony
stacjonarne, 36 samochodów osobowych, 23 ciągniki, 7 anten satelitarnych, 37
domy drewniane, w tym 5 opuszczonych. Z tej miejscowości pochodzi Waldemar
Lasek radny gminny i jednocześnie przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w
Dorohusku oraz Sołtysem była Wanda Mojak. Funkcją radnego powiatu pełniła
Krystyna Lasek. [452] Przy drodze Dorohusk - Chełm stała drewniana kapliczka
wzniesiona w 1900 r. Przy tej samej trasie, tyle tylko, że nieco dalej była kapliczka
murowana z 1952 r. [508] Integralną częścią miejscowości była Holendernia.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach.[329 s ll7]
Z dziejów
- Miejscowość ta, jako jednostka administracyjna powstała w 1918 r. po
rozparcelowaniu gruntów folwarku (był już wzmiankowany w 1694 r.) o tej samej
nazwie. W 1918 r. Michał Lorenc uruchomił istniejący tam do dziś młyn mechaniczny.
[503] Część kolonii skupiona przy resztówce dawnego folwarku nosi nazwę
Holendernia, natomiast część położona na północno-zachodnim krańcu miejscowości
[...] nosi nazwę Pasieka. [465.s.76]
- Park obejmuje blisko 50 drzew reprezentowanych głównie przez: lipa
drobnolistna 15 szt, jesion wyniosły i robinia akacjowa po 10 szt., kasztanowiec biały
8, klon pospolity 3. Na podszycie składa się kilka arów zarośli z udziałem bez turecki i
śnieguliczka biała oraz pojedynczo: ligustr pospolity, jaśminowiec wonny, bez czarny.
[362.s.161-162]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 1 siewnik rzędowy, 1 żniwiarkę, 20 pługów
jednoskibowych, 6 bron sprężynowych, 8 kultywatorów i gruberów, 10 młocarni
kieratowych, 1 młockarnię szerokomłotną, 12 sieczkarni i 10 kieratów. [179]
- Z miejscowości pochodził Henryk Błazucki, w latach osiemdziesiątych XX w.
wiceminister komunikacji (odpowiedzialny za kolejnictwo). [452]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, drewn. 1900r., domy: nr. 16, wł. Aniela Dyczko, drew., ok. 1914r., nr
17, wł. Kazimierz Gilowski, drewn., ok. 1914 r., nr 9, wł. Józef Szymczuk, drew., ok.
1920 r. [473.s.108]

Olenówka. (23°37 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkały tam 134 osoby. Było 49
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 21 telefonów
stacjonarnych i 14 domów drewnianych, w tym 5 opuszczonych. Działało Koło
Gospodyń Wiejskich. Radnym gminnym był Czesław Kręcisz, a funkcję sołtysa pełniła
Czesława Hyjek. Ludowe pisanki tworzyła Czesława Hyjek.[508] Integralną częścią
miejscowości była Wygoda. [529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Kamieniu. [329.s.115]
Olenówka to nazwa typu pamiątkowego, powstała od imienia Oleny (Heleny). Nie
można jednak wykluczyć ukształtowania jej od wyrazu ukraińskiego oleń (jeleń). Być
może była tu ostoja tych zwierząt. [508]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1874 r. [500.s.263]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 1 siewnik, 40 pługów jednoskibowych, 10 ciążek, 30
sieczkarni,2 kieraty i 8 wialni. [179]
- W wykazie majątków z 1947 r. w miejscowości było 16 gospodarstw
poniemieckich. [181]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 6 analfabetów i 5 półanalfabetów. Na kurs czytania i
pisania skierowano 7 osób. [183]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 14,72 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]

Ostrów. (23°47 'E i 51°07 'N) W 2000 r. mieszkało tam 235 osób, w tym 26 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 12 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 11 wdów, 2
wdowców i 2 starych kawalerów. Były 64 gospodarstwa rolne. Ich właściciele
posiadali między innymi: 16 telefonów stacjonarnych, 28 samochodów osobowych,
12 ciągników, 2 anteny satelitarne i 22 domy drewniane, w tym 2 opuszczone. We
wsi działały: Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna (od
1961 r.) oraz świetlica wiejska (gospodarz Krzysztof Sinkowski). Sołtysem był
Tadeusz Sinkowski. Od przedwojny aż do 1999 r. był tam urząd pocztowy. Istniał
Zespół Ludowy „Wesołe Sąsiadki", który tworzyli mieszkańcy Michałówki i Ostrowa.
Skład grupy: Teresa Czubała, Bożena Pendel, Sławomir Nowosad, Eugenia Kudełko,
Teresa Kornijczuk, Grażyna Świderska, Irena Iwańczuk. Zachowała się kapliczka
przydomowa z 1935 r. Był Dom Boży wyznania Świadków Jehowych. Przez wieś
prowadziła droga utwardzona pospółkąz piachem. Światło elektryczne doprowadzono
w 1957 r.[508] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.
[329.s.114]
Ostrów - nazwa o charakterze topograficznym oznaczająca suche miejsce
otoczone wodą lub mokradłami, co w pełni odpowiada miejscowym realiom. [508]
Ostrów - terenowa nazwa własna nawiązująca do naturalnego ukształtowania
terenu (pole położone między łąkami i rowami lub wyspa, kępa porosła roślinnością).
por. [430.s.12]
Z dziejów
- Jako Ostrów wymieniona w dokumentach w 1484 r.[344.s.185]
- O., wś, pow. chełmski, gm. i par. Dorohusk, ma 41 os., 582 mr.. Wchodziła w
skład dóbr Dorohusk.[482.t.7.s.700]
- W 1844 r. hrabia Teofil Suchodolski wydzierżawił folwark Ostrów. [487.s.40]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W okresie międzywojenny istniało ogniwo Związku Strzeleckiego, które
prowadziło działalność w zakresie krzewienia sportu, gimnastyki, zasad wychowania
fizycznego oraz przysposobienia wojskowego. W gminie i okolicach znana była jego
orkiestra dęta, w której grali między innymi: Piotr Fijałek, Antoni Maciukiewicz (zginął
pod Monte Cassino), Radysz (Ukrainiec z Turki, którego nazywano Uryszka),
Wincenty Litwiniuk. Ogniwem kierowali Tomasz Walczuk i Stanisław Fijałek. [452]
- V 1942. Żandarmi rozstrzelali 6 osób. Zginęli: Polak - Wacław Skiba, l.24, oraz 5
osób narodowości żydowskiej. Zwłoki Polaka pochowano na cmentarzu w Bończy,
zwłoki Żydów - na polu. (...) koniec 1943. Hitlerowcy zastrzelili 7 osób.[470.s.75]
- W 1944 r. zza Bugu do wsi przybyło 30 osób.[184]

- W 1949 r. było 151 właścicieli gruntów rolnych.[187]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 65,75 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]
- W latach czterdziestych XX wieku, z materiałów odzyskanych w trakcie rozbiórki
kościoła ewangelickiego w Skordiowie, w Ostrowie zbudowano dom ludowy. [452]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., 1935 r., zagroda nr 3 (dom z 1930 r.), 8 domów drewnianych,
w tym nr 20, wł. Janina Kudełko, z 1915 roku. [473.s.109]

Pogranicze. (23°44 'E i 51°06 ’N) W 2000 r. mieszkały tam 83 osoby w tym 1
student, 1 wdowa, 1 wdowiec i 1 stary kawaler. Były 24 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali m.in.: 7 samochodów osobowych, 7 ciągników, 1 anteną
satelitarną, 8 telefonów stacjonarnych, 13 domów drewnianych Działało Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Wiejski Ośrodek Kultury (dzierżawca Bronisław
Kwiatkowski). Do 31.08.2000 istniała Szkoła Podstawowa im. Wojsk Ochrony
Pogranicza (dyr. Helena Klekot). Placówkę oddano do użytku 28 sierpnia 1959 r. Była
to pierwsza szkoła „Pomnik Tysiąclecia" w województwie lubelskim. Ludowe koszyki
tworzył Władysław Ryszkiewicz. Z pobliskim Kroczynem tworzyło sołectwo, którego
sołtysem był Władysław Ryszkiewicz. Funkcjonował sklep i świetlica wiejska.[452]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.[329.s.114]
Pogranicze (Pogranicznik) to nazwa kulturowa wywodząca się stąd,
miejscowość powstała na samym końcu, (na granicy) dóbr Dorohusk.[508]

że

Z dziejów
- Pierwszy raz wymienione w dokumentach w 1827 r.[344.s.187]
- Kolonia niemiecka czynszowa założona w 1869 r. Powstała na dobrach Dorohusk,
których właścicielem był hr. Teodor Suchodolski.[500.s.263]
- Wieś dawniej nazywała się Pogranicznik i należała dóbr Husynne. [452]
- Pogranicznik, 1.) kol., pow. chełmski, gm. Turka, par. ew. Lublin. [482.t.8.s.510]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.)jako Kol. Pogranicznik. [332]
- W 1916 r. Pogranicze kolonia należała do gminy Turka. Mieszkały tam wówczas
122 osoby, w tym 10 Żydów. [73.s.204]
- Od 1935 r. w szkole uczyła Zofia Sapołówna, a od 1936 r. Dionizy Żołnierczuk.
por. [467]
- 1942. Żandarmi zastrzelili 11 Żydów. Ustalono następujące nazwiska ofiar: Rejta
Prost, l. 58, Feiga Prost, l.25, Lejza Matys, l.21, Lerson Rulko, l.40, Pola Szmerc, l.28,
Golola Szpimar, l.30, Jodka Werczyn, l. 63, Verchołka Worgnizej, l. 60.(Nazwiska
podano nieczytelnie). Zwłoki zakopano na polu [470.s.78-79]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 8 repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu. [193] W
1949 r. było 86 właścicieli gruntów rolnych. [187] W 1950 r. we wsi mieszkało 156
osób. [184]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 4 domy drewniane: nr 1, wł. Grzegorz Stasiuk, nr 2, wł. Stanisława Kowalska i nr.
8, wł. Karolina Pendel - z ok. 1914r. ,oraz 9, wł. Marianna Pendel z ok. 1915r. [184]

Rozkosz. (23°42 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 118 osób, w tym 15
uczniów szkół średnich i 1 wdowiec. Istniało osiedle ośmiu domków jedno-, dwu- i
czterorodzinnych po byłym PGR. We wsi było 15 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 8 telefonów stacjonarnych, 3 anteny satelitarne, 3 ciągniki i
3 domy drewniane, w tym 2 opuszczone. Sołtysem wsi byt Jan Kłusek. Od 1993 r.
funkcjonowała prywatna Farma Suchekownany Pieńków Zakład Marysin, która od
1996 r. zajmowała się hodowlą strusi. Jej kierownikiem był Piotr Kryszczuk. [452] W
pobliżu miejscowości znajduje się rezerwat przyrody o powierzchni 472,79 ha, który
leży na terenie gmin Dorohusk i Kamień, gdzie częściowej ochronie podlegają
unikalne zbiorowiska torfowisk węglanowych, jak też ostoja chronionych i rzadkich
gatunków ptaków. [531] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Świerżach. [329.s.117]
Nazwa wsi ma charakter pamiątkowy o zabarwieniu kpiarskim, jako że leży ona na
zupełnym pustkowiu, wśród bagien, na gruntach wyjątkowo marnych,
nieurodzajnych - sama „rozkosz". [465.s.85]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1900 r. [500.s.263]
- W 1930 r. Aleksander Karski właściciel majątku Roskosz miał 1260 ha ziemi.
[485.s.9]
- W latach 1936-40 w szkole pracowała Barbara Kiner. por. [467]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10.1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 20 pługów jednoskibowych, 5 radełek, 2 brony
sprężynowe, 3 kultywatory i grubery i 2 wialnie. W wykazie majątków z 1947 r. w
miejscowości było 37 gospodarstw poniemieckich. [181]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 11 analfabetów i 1 półanalfabeta. Na kurs czytania i
pisania skierowano 6 osób. [183]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 42,19 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa..[19]
- W latach 1973 - 1984 funkcjonowała tam spółdzielnia produkcyjna, której
majątek przejął PGR Dorohusk z siedzibą w Rozkoszy. Na miejscowych torfowiskach
węglowych, w 1991 r. założono rezerwat częściowy o powierzchni 344 ha.
Przedmiotem ochrony jest szereg zbiorowisk rzadkich roślin bagiennych i
kserotermicznych. Chronione są między innymi następujące gatunki ptaków: błotniak
popielaty, błotniak zbożowy, kulik wielki, wodniczka.[508]

Puszki. (23°44 'E i 51°08 'N) W 2000 r. mieszkało tam 27 osób w tym: 3 dzieci w
wieku do 15 lat, 1 uczeń szkoły średniej, 1 student, 2 wdowy, 1 stary kawaler i 2
rolników, pozostali to emeryci i renciści. Było 12 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali m.in.: 2 samochody osobowe, 6 ciągników, 1 telefon stacjonarny, 1 dom
drewniany i 5 domów murowanych. 4 domy były opuszczone. Światło podłączono 21
.XII. 1976, od 1994 przez wieś biegnie droga cementowa. Najbliższy przystanek PKS
znajduje siew odległej o 7 km Turce, najbliższe sklepy są w Kroczynie lub Barbarówce
(3,5 km); najbliższy ośrodek zdrowia - Andrzejów. Dzieci dojeżdżają do szkoły w
Dorohusku wynajętym autobusem. Ostatni ślub odbył się tutaj w 1991 r., ostatnie
dziecko urodziło się w 1992 r., ostatnie 2 pogrzeby miały miejsce w 2000 r. Z
pobliskim Stefanowem tworzą sołectwo, którego sołtysem jest Jerzy Ryszkiewicz.
[508] Obok kolonii na wygonie znajduje się pomnikowy głaz zbudowany z
granitognejsu, o obwodzie 5,30 m.[53l] W 1990 r. przy drodze, postawiono kapliczkę
murowaną typu domkowego. Przed wojną była szkoła koło krzyża na Górce.
Zachowały się ślady po cmentarzu niemieckim, dzisiaj rosną tam akacje.[452] Puszki
- nazwa o znaczeniu topograficznym, wywodząca się od wyrazu puch, znaczącego
tyle co mech. Tak więc teren ten był pierwotnie gęsto porośnięty mchem i stanowił
nieużytek. [508] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.
[329.s.114]
Nazwa wsi o znaczeniu topograficznym pochodzi od wyrazu puch i znaczy tyle co
mech. [465.s.84]
Z dziejów
- W końcu XIX w. „attynencyja wieczysto - czynszowa" dóbr Dorohusk. W 1736 r.
„uroczysko Puszki". [487.s.77]
- Odnotowane w dokumentach w 1888 r. [344.s.188]
- Kolonia niemiecka założona w 1864 r. [500.s.263]
- Puszki, kol., pow. chełmski, gm. Turka, par. ew. Lublin. Mieszkają tu Niemcy
ewangeliccy. Jest to osada wieczysto - czynszowa, należąca do dóbr Dorohusk.
[482.t.9.s.318]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W 1949 r. było 50 właścicieli gruntów rolnych. Powierzchnia gospodarstw wahała
się od 0.56 ha do 8.62 ha. W tym samym roku (wpis jako kol. Pogranicze) było 19
domów. Mieszkało 85 kobiet i 98 mężczyzn. [186]

Skordiów. (23°44 'E i 51°05 'N) W 2000 r. mieszkały tam 154 osoby, w tym 42
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 1 student, 9 wdów,
3 wdowców, 1 stara panna i 3 starych kawalerów. Było 46 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 13 telefonów stacjonarnych, 15 samochodów
osobowych, 24 ciągniki, 3 samochody ciężarowe, 3 kombajny, 2 anteny satelitarne i
16 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Sołtysem był Krzysztof Matyszczuk.
[508] Integralnymi częściami miejscowości były: Konotopy, Krzyżno oraz Rumianka.
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku. [329.s.114]
Skordiów, dawniej Skurdeiow, nazwa miejscowości o charakterze dzierżawczym o
czym świadczy końcówka wyrazu, urobiona została od nazwiska wzg. przezwiska
pierwszego właściciela, które mogło brzmieć Skurd, wzg. Skurdej. [465.s.89]
Z dziejów
- „Skordiów" - wieś w dobrach Dorohusk. Założona po 1443, a przed 1469 r. [487 s
77]
- Datowany na 1462 r. (Skurdejów) Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej
w Świerżach. [76.s.51]
- W początkowym okresie był w posiadaniu Piotra Wołczka Rekutowicza. Około
1505 r. był własnością rodu Orzechowskich. Nie wykluczone, że za czasów Pawła
Orzechowskiego (około 1580 r.) folwark Skordiów miał charakter obronny. W 1656 r.
posiadłość ta przeszła w ręce Gołuchowskich, a później Suchodolskich. [508]
- W 1531 r. istniał jako Skurdyeow. [344.s.192]
- Skordjów 1.) Skordyów fol. i wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Swierże, odl. 16
w. od Chełma. Fol. S., w r. 1877 oddzielony od dóbr Dorohusk, rozl. mr. 405: gr. or. i
ogr. mr. 167, łąk mr. 147, past. mr. 16, lasu mr. 75; bud. drewn. 14; płodozm. 7-pol,
las nieurządzony, pokłady marglu wapiennego, torfu. (...) wś Skordjów Ostrów 12
osad, gruntu m.69. [482.t.10.s.699]
- W 1844 r. hrabia Teofil Suchodolski wydzierżawił folwark Skurdejów. [487.s.40]
- Kolonia niemiecka czynszowa założona w 1868 r. Powstała na dobrach Dorohusk,
których właścicielem był hr. Teodor Suchodolski. Wieś samotnicza. Koloniści stawiali
zabudowania na własnym kawałku gruntu, często z dala od drogi. Ze względów
komunikacyjnych wytyczano szlaki dojazdowe. Tworzyły one charakterystyczną dla
tego rodzaju osadnictwa pajęczynę drożną. por. [500.s.122.168,169,263]
- Na przełomie XIX i XX wieku istniał tam kościół ewangelicki. Został rozebrany w
latach czterdziestych. Między innymi z odzyskanych materiałów budowlanych
zbudowano dom ludowy w Ostrowie. [452]
- Kolonia Skordiów i Kolonia Konotopy odnotowane w księdze ludności stałej 1900
r. [185]

- W 1928 r. w dokumentach urzędu stanu cywilnego potwierdzono, że 10 lipca
związek małżeński zawarli: August Schmidt (l.45) i Beata Kapczyńska (l. 36). Był to
jedyny ślub wyznawców Kościoła ewangelicko-augsburskiego w 1928 r. w
Skordiowie. [133]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 70 repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu. [191] 15
maja 1947 r. mieszkańcy wsi podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przynależności
do gminy Turka. Jednocześnie opowiedziano się za przeniesieniem gminy Dorohusk
do Turki. Pod pismem podpisał się sołtys Skrzypek (?) w 1950 r. we wsi mieszkało
188 osób. [184]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 175,71 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]

Cmentarze i mogiły
Skordiów kol. - cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX w. Położony przy drodze Turka kol. Skordiów, przy boisku wiejskim.[530]

Stefanów. (23°43 'E i 51°07 'N) W 2000 r. mieszkały tam 34 osoby, w tym 1
dziecko w wieku do 15 lat, 5 dzieci uczęszczających do szkół średnich, 2 wdowy, 2
stare panny i 1 stary kawaler. Było 20 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
m.in.: 4 samochody osobowe, 8 ciągników, 6 telefonów stacjonarnych, 3 domy
drewnianej 10 murowanych. Ostatnie dziecko urodziło się w 1988 r., ostatnie wesele
odbyło się w 1991 r., ostatni pogrzeb w 2000 r., ostatni pożar w 1975 r. Zachowała
się część dworu. W 2000 r. zajmowali go prywatni mieszkańcy. Z pobliskimi Puszkami
tworzy sołectwo, którego sołtysem był Jerzy Ryszkiewicz. [452] Integralną częścią
miejscowości są Szczotyska.[520] Miejscowość należy do Parafii Rzymskokatolickiej
w Kamieniu. [329.s.115]
Stefanów to nazwa o charakterze pamiątkowym. Została utworzona od imienia
Stefan, które nosił założyciel folwarku - Sawicki. [508]
Z dziejów
- Pierwszy raz pisano o tej miejscowości w 1879 r. Nazwa gwarowa: scutyska.
[344.s.193]
- S., fol., pow. chełmski, gm. Turka, par. Świerże, odl. 14 wiorst od Chełma.
Oddzielony od dóbr Pławanice 1879 r., ma 1521 mr., w tem 834 mr. lasu, 494 mr.
łąk, 128 mr. pastwisk, 29 mr. roli i 37 mr. nieużytków (1884 r). [482.t.11.s.371]
- Pierwszym właścicielem wsi był Stefan Sawicki. Po 1 wojnie światowej folwark
został w części rozparcelowany pomiędzy osadników polskich (około 75%) i
ukraińskich (25%). [508]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 21 repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu.
- W 1949 r. było 111 płatników podatku gruntowego. Wielkość gospodarstw
wynosiła od 0.23 ha do 11.76 ha. W 1950 r. we wsi mieszkało 156 osób. [184]

Świerże. (23°44 'E i 51°13 'N) W 2000 r. mieszkało tam 917 osób. Było 279
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 129 telefonów
stacjonarnych, 30 samochodów osobowych, 20 ciągników, 2 kombajny, 8 anten
satelitarnych i 14 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Był wodociąg o
wydajności 100 m3 na dobę, do którego (łącznie z Zamieściem) podłączone były 263
gospodarstwa, w tym 90 rolnych (około 800 mieszkańców). Funkcjonowały:
Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich oraz remizo świetlica. Działalność prowadził Zbór Kościoła Zielonoświątkowego, którego
pastorem był Ryszard Wołoszczuk. Istniała Szkoła Podstawowa im. ppłk Jana
Szatowskiego (dyr. Barbara Dumin) oraz filia gminnej biblioteki publicznej (kier.
Beata Soczyńska). Radnymi gminnymi byli: Mieczysław Oleszczuki Jan Soja, a radna
powiatową była Celina Oleszczuk (członek Zarządu Powiatu). Funkcję sołtysów
pełnili: Józefa Walczuk i Barbara Wierzchowska. Integralnymi częściami miejscowości
były: Komorówka, Mielniki (obecnie jest tam Dom Opieki Społecznej), Piaski i
Wyzwolene. Działalność duszpasterską prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.
Apostołów Piotra i Pawła., erygowana w 1443 r. Liczba wiernych 4626. Kościół
parafialny wybudowany w latach 1905-1909 r.[329.s.'l4] Proboszczem był ks. Hemyk
Suchodolski, a wikariuszem ks. Zbigniew Karbowniczek. Ponadto w starej plebani
mieszkał ks. kan. senior Eugeniusz Kołtuniak-wieloletni proboszcz parafii [508]
Świerże to wg St. Responda nazwa o charakterze topograficznym, oznaczająca
miejsce porośnięte świerzopem, czyli żółto kwitnącym chwastem (ognicha).
[465.s.103]

Z dziejów
- W 1443 r. wymienione jako Świrze.
Rzymskokatolickiej w Świerżach. [74.s.58]

Należały

wówczas

do

Parafii

- W aktach Konsystorza Lubelskiego czytamy (...) o uposażeniu kościoła w
Świerżach (1443), gdzie jednym z dobroczyńców był Maciej z Siedliszcza sędzia
Ziemi Chełmskiej. [334.s.24]
- Osada. Miasto lokowane obok wsi Świerż (później sze Staryki) przed 1443 przez
Piotra Rokutowicza Wołczka z Kłodna podkomorzego lwowskiego, starostę
chełmskiego. W 1624 własność Hieronima Jełowieckiego łowczego chełmskiego, w
1654 Mikołaja z Dąbrowicy Firleja Broniewskiego, kasztelana chełmskiego, w. XVIII w
posiadaniu Olędzkich oraz przed 1757 - po 1773 Przyłuskich. Utrata praw miejskich
1822. [350.s.120]
- Na terenie starszego grodziska Piotr Wołczek (późniejszy starosta chełmski)
założył na krótko przed 1443 r. miasteczko, którego nazwa w najstarszych zapiskach
brzmi Syrze. Do włości świerżowskich należały wtedy dobra Kamień i Dorohusk. W
1492 r. Wołczek wzniósł kościół łaciński pod wezwaniem swych patronów (św. Piotra i
Pawła). W dawnych wiekach Świerże miały swój port rzeczny, przez który wysyłano
zboże i drewno do Gdańska. W czasie powstania kościuszkowskiego był tu główny
bastion obrony linii Bugu przed wojskami carskimi. Herb miasteczka nie jest jeszcze

znany, ale być może był nim herb rodowy Wołczków.[54]
- Świerże. Kościół parafialny p.w. NMP i Piotra i Pawła Apostołów. Wieś Świerże
oraz Dorohusk i Kamień otrzymał z nadania królewskiego (prawdopodobnie
Władysława Warneńczyka) Piotr Wołoczko Rokuty (Rokutowicz) z Kłodna jeden z
bojarów litewskich przyjęty w Horodle do rodu Działoszów, później podkomorzy
lwowski i starosta chełmski. Przez niego też zostały Świerże lokowane jako miasto
niezadługo przed r. 1443. On również był głównym fundatorem kościoła parafialnego
w tym mieście, który powstał około r. 1443. Oprócz niego kościół uposażyli Maciej z
Siedliszcza sędzia ziemi chełmskiej i Jan Wydżga z Rudy Mniejszej, co potwierdzi li
wraz z Wołoczkiem dokumentem wystawionym w Chełmie 24 czerwca 1443 r.
[1.s.250]
- W 1501 r. podsędkiem Ziemi Chełmskiej był Piotr Wołczek ze Świrż. [365.s.174]
- Od 1564 r. funkcjonuje aktualnie obowiązująca nazwa - Świerże. [344.s.196]
- Lustracja w 1564 r. wykazuje, iż miasto (oppidum) Świerże, oprócz którego do
Wołczków herbu Prawda należało 5 wsi, zamieszkuje około 210 mieszkańców w 42
domach (w tym 14 żydowskich). W czasach późniejszych włość Świerże obejmowała
dzisiejszy Hniszów, Świerże, Dobryłów, Zamieście, Dorohusk i Okopy.[74.s.6]
- Miastami z jedną parafią (prawosławną) egzystującą przez całe stulecie (XVI w.)
były: Świerże, Sawin, Pawłów. [366.s.164]
- W 1786 r. Świerże i Przysiółek Dobryłów kupił Ignacy Rulikowski. [477.s.83]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1826-1873 (-1865), akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z lat 1877-1884 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Mojżeszowego z lat 1826-1865. [341.s.191 i 201]
- Kolonia niemiecka Kolonia Świerże założona po 1864 r. [500.s.263]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek Świerże
powstał w 1866 r. z własności duchowieństwa, miał 59 morgów, 150 prętów i 14
osad. [537.s.211-212]
- W roku 1869 zaliczone zostały do kategorii miasteczek małych czyli „osad"
(posady) następujące wsie: (...) Świerże nad Bugiem. [525.s.129]
- Świerże, 3.) S. os., wś, folw. i dobra nad Bugiem, pow. chełmski, gm. i par.
Świerże, odl. 20 w. od Chełma i 90 w. od Lublina, na połowie drogi między Opalinem
a Berdyszczami. Najbliższa sl. dr. żel. nadwiślańskiej w Dorohusku. Osada posiada
przystań na Bugu, kościół par. kat. drewniany, cerkiew par., synagogę, szkołę
początkową 2-klas., urząd gm., 6 jarmarków, 26 dm., 480 mk. (315 Żydów). Ludność

wsi wynosi zapewne dwa razy tyle, wnosząc z liczby osad (121). W 1827 r.
targowisko przy przystani miało 38 dm., 310 mk.; wś 110 dm., 546 mk. Naobszarze
dóbr znajdują się następujące zakłady przemysłowe: gorzelnia przerabiająca do
20.000 korcy kartofli rocznie, 2 młyny wodne, wiatrak, cegielnia, piec wapienny,
smolarnia. Znajdują się tu kamień wapienny i pokłady torfu. Dobra Ś. składały się w
1885 r. z fol.: Ś.. Okopy, Zamieście, Żalin i Dobryłów, rozl. mr. 10.639: fbl. Ś. gr. or. i
ogr. 117, łąk mi: 955, past. mr. 503, lasu mr. 4078, w odpadkach mr. 163, nieuż. mr.
1687, bud. mur. 11, drewnian. 20; płodozm.4- pol.; (...) Kościół kat. i cerkiew erekcyi
niewiadomej, 1757 r. przez Przyłuskich, dziedziców dóbr Ś. potwierdzonej. R. 1859
ustanowiono tu 6 jarmarków. S. par. dek. chełmski, 1461 dusz. Ś. gmina ma 22.367
mr., 6752 mk. (3085 praw., 635 żyd.). Sąd gm. okr. 11 w Rudnie. Świerże, miasto i
wś, pow. chełmski. R. 1469 Wołoczko przedstawia nadania królewskie na różne
włością na Podolu tudzież: „Świerże in Chełmensi, Permywolky in Leopoliensi". Prócz
tego posiadał w chełmskiem wsi: Camyona i Drohowsko (Dorohusk). W r. 1569 S.
oppidum z kościołem par. łac. płaci szosu 2 grzyw., od 8 kom. po gr. 4, 6 rzem. po gr.
4, od 2 bań gorzał, po gr. 24, od 3 kół młyn. po gr. 24, od 14 żydów fl,
14.[482.t.11.s.677]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Świerże
ks. W. Sobudzki. [9.s.237]
- W 1900 r. w Świerżach funkcjonowała przeprawa promowa przez Bug. por
[465.s.435-436]
- Wg danych z 1904 r. po raz pierwszy użyto określenia park, określając jego
powierzchnię na około 15 ha (35 mórg). Przed rokiem 1918 został on powiększony do
około 25 ha.[356.s.25]
- Budynek szkolny do dzisiaj czynny wzniesiony został w 1906 względnie 1907 r.
Budową zajmował się specjalny komitet, na czele którego stał miejscowy pop.
[74.s.6]
- W 1910 r. założona została straż pożarna, a w 1925 r. wybudowana została
remiza OSP. por.[465.s100]
- W 1916 r. w Świerżach była gmina. Mieszkało tam wówczas 1471 osób, w tym
311 Żydów. W gminie Świerże w 1916 r. było: 3929 katolików, 355 prawosławnych,
447 ewangelików i 591 Żydów. [73.s.190.204]
- W 1918 r. dobra Świerże podzielone na niezależne majątki: Świerże i Świerże Dwór. [356.s.8]
- W 1919 r. w miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej gminy Świerże obsadą: jeden kapral i dziewięciu szeregowych.[73.s.96]
- Dokumenty z 1923 r. wymieniają między innymi młyn motorowy młockarnię
parową, fabrykę mebli, kopalnię torfu. [356.s.8]

- Sierpień 1923 r. Według rozporządzenia p. Wojewody Lubelskiego ustanowione
zostały jarmarki w Świerżach, powiat chełmski. Jarmarki te mają się odbywać we
środy co 2 tygodnie, a przedmiotem ich ma być sprzedaż i kupno żywego i martwego
inwentarza, produktów spożywczych oraz innych artykułów użyteczności publicznej.
[108]
- W 1924 r. założona została cegielnia polowa, której właścicielem był Ignacy
Wierzchowski. Rocznie produkowała 100.000 szt. cegieł. [65.s.5]
- W 1926 r. w Świerżach mieszkało 1456 osób. Działalność usługową prowadzili
między innymi: Rychter S. (apteka), Blumenblat J. i Binsztok M. (handel bydłem),
Rafałowicz N. (handel drzewem), Stępkowski A. (felczer). Była tez gorzelnia
„Świerżanka", wł. Wajs T., Hykiel P. i S-ka.[426.s.1182]
- Według szacunków z 1930 r. dwór (w Świerżach, przyp. aut.) był murowany, o 13
pokojach. (...) Z dawnego zespołu zachowały się (do czasów dzisiejszych przyp. aut.)
trzy obiekty: budynek folwarczny nieopodal rzeki, domek portiera przy głównej
bramie oraz niewielki budynek mieszkalny przy północnej granicy zespołu.por
[356.s.1 i 26]
- W 1930 r. rozpoczął działalność zakład betoniarski, którego właścicielem był
Aleksander Dziechciaruk. Zakład dysponowały formami do kręgów studziennych, 1
formą do wyrobu chodników i 1 formą do pomników. por [64.s.75]
- Pozostałości ogrodu dworskiego na pow. 10 ha oraz wyschnięte stawy
użytkowane są przez administrację leśną. Z dawnych budynków dworskich pozostał
tylko jeden, który zajmuje PGR. Większość powierzchni parkowej zajmują młodniki.
Dlatego też dawny układ kompozycyjny parku nie jest czytelny.
Park obejmuje 18 gat. z ok. 2000 drzew oraz ok. 1000 w podszyciu. Dominują:
sosna pospolita i 000 szt. oraz 500 w podroście; dąb szypułkowy 200, w tym o obw.
4,4 i 3,9 m; kasztanowiec biały, lipa drobnolistna i jesion wyniosły 50 szt.; robinia
akacjowa 30; grab pospolity 20, brzoza brodawkowa 15, topola osika i świerk
pospolity po 10 szt. W podszyciu o zwarciu ols. 10°/o rosną odrastające drzewa (grab
pospolity, jesion wyniosły) oraz 7 gat. krzewów: wierzba szara 50 szt., wierzba
krucha 30, trzmielina brodawkowata 10, leszczyna pospolita 50 szt.[361.s.161]
- W 1931 r. w szkole pracowała Zofia Gessing, od 1934 r. uczył Witold Gessing, w
1935 r. zatrudniona została Masza Rapaport, od 1936 r. pracowali: Kazimierz
Kamiński, Maria Harasym i Bronisława Krukowska, a w 1937 r. rozpoczęła pracę
Emilia Kuta. por [467]
- Ambulatorium Przychodni Lekarskiej w Świerżach. W dniu 15 lipca 1935 roku
uruchomiono Ośrodek Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża w Świerżach z
doktorem i higienistką. Ośrodek ten został założony dzięki staraniom hr. Adamowej
Tarnowskiej przy jej pomocy materialnej przez dostarczenie lokalu, opału i światła.
Powiatowy Związek Samorządowy w okresie sprawozdawczym ośrodek ten
subwencjonowało kwotą zł 300.- Dr. Tomasz Rajewski, kierownik środka jest
jednocześnie i lekarzem szkolnym dla gminy Świerże.[213]

- Od 1940 do 1942 r. w osadzie Niemcy utworzyli getto dla ludności żydowskiej, do
którego trafiło około 450 osób. W 1942 r. wszyscy zostali zgładzeni w Obozie Zagłady
w Sobiborze. Od 1910 r. istnieje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Obok rynku
znajduje się kapliczka zbudowana w 1852 r. Miejscowa ludność obiekt ten nazywa
Rochem, z czego można wnioskować, że znajdował się tam obraz tego świętego,
patrona i opiekuna osób dotkniętych zarazą. Świerże to nazwa o charakterze
topograficznym, która oznacza miejsce porośnięte świerzopem czyli ognichą. Osada
posiada herb, którym jest DZIAŁOSZA, godło rodowe założycieli Wołczów
Rekutowiczów. [508]
- 22 sierpnia 1944 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w Świerżach powołano
Komitet Folwarczny majątku Świerże Dwór. Jego przewodniczącym został Adam
Stypiński. [181]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Józef Jewdoszuk,
zegarmistrz. [59.s.10]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 15 analfabetów i 19 półanalfabetów. Na kurs pisania
i czytania skierowano 22 osoby.[183]
- W 1951 r. funkcjonowała Strażnica WOP. Jej dowódcą był Michał Baran. 26 lipca
1951 r. w Świerżach odbyły się gminne dożynki. [178]
- (1956 r.) W Świerżach „brakuje" ponad 200 ha ziemi. Ziemią tę ukrywają
spekulanci, którzy nie wywiązują się ze świadczeń wobec państwa ludowego. Na
czoło ukrywających ziemię wybija się sam przewodniczący Prezydium G.R.N ob. D.,
który ukrywa około 12 ha ziemi. Do takich zaliczają się też krewni Sekr. Prez. ob. Sz.
(w publikacji nazwiska w pełnym brzmieniu). Uczciwi chłopi ze Świerż zwracają się do
Prez. Pow. Rady Naród, w Chełmie o interwencję w tej sprawie. [85]
- Herbarze miast Lubelszczyzny nie wspominają najstarszego z miasteczek
Chełmszczyzny (poza Chełmem) Świerż. Nie wiedzieliśmy dotąd, jaki herb to
piętnastowieczne miasteczko posiada. W czerwcu b.r. (1966 r.) absolwent klasy VII
ze szkoły Podstawowej w Świerżach Stanisław Kozaczuk znalazł w Hniszowie
pieniądz, na którym po jednej stronie figuruje „5", a po drugiej napis w górnej części
otoku „DOBRA ŚWIERZE". Na tej stronie monety widnieje tarcza, na niej kotwica, zaś
powyżej korona, nad którą umieszczona jest mniejsza kotwiczka. Położenie Świerż
nad Bugiem wskazuje na to, że jest to chyba herb Świerż. [99.s.9]
- W 1985 r. za pomniki przyrody uznano: jesion wyniosły o obwodzie 280 cm, 7
dębów szypułkowych o obwodach: 320 cm, dwa po 385 cm, 390 cm, dwa po 410 cm
i 420cm. [531]
- W czerwcu 1998 r. Szkole Podstawowej w Świerżach w gminie Dorohusk
przekazano pierwszy w historii szkoły sztandar; nadano jej imię dowódcy 27
Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, ppłk Jana Szatowskiego, pseudonim „Kowal",
„Zagończyk", „Jemioła". [76.s.472]
Historia kościoła i parafii
Historia parafii. Jedna z najstarszych parafii w dawnej diecezji chełmskiej,

erygowana w 1443 r. Początkowo obejmowała teren obecnej par. Dorohusk i cz.
Rudej Huty; była też bogato uposażona. W czasie reformacji częściowo zamieszkiwali
tu protestanci, do 1875 r. także unici i później prawosławni, którzy posiadali tu swoją
cerkiew.
Historia kościoła. Pierwsze świątynie były drewniane. Na przełomie XVI i XVII w.,
do 1624 r. kościół był w rękach protestantów. Ostatnią świątynię drewnianą
wzniesiono w latach 1770-73 z fundacji rodzony Przyłuskich. Obecny kościół
murowany, wybud. w 1905-9 r, p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z fundacji Marii
Oresetti, siostry bpaJełowickeigo. Konsekrował go 27.06.1909 r. bp Franciszek
Jaczewski. Ważniejszy remont wyk. w 1973 r.: zmiana dachu. Budynek jest
3-nawowy, neogotycki, przy prezbiterium zakrystia, od frontonu wieża, nad główną
nawą wieżyczka na sygnaturkę, ołtarze drewniane, neogotyckie. W głównym - obraz
MB Częstochowskiej. Po lewej - ołtarz boczny z obrazem P. Jezusa na krzyżu, po
prawej - św. Antoni. Chrzcielnica neogotycka, na chórze 20-głosowe organy, witraże,
na wieży kościelnej dzwon z 1668 r. Cmentarz dawnego kościoła jest otoczony
starym murem z XVII-XVIII w. Plebania murowana z kamienia pochodzi z poł. XIX w. (
drugi budynek nowy). Inne zabytki: kapliczka murowana w Okopach - rzeźba NMP
Niepokalanej z XIX w., kapliczka murowana w Świerżach - rzeźby
niezidentyfikowanych świętych, prawdopodobnie z dawnego kościoła. [49]
Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół dworsko - parkowy. Założony został na przełomie XVIII i XIX w. Jest
przykładem parku kraj o brązowego w typie romantycznego ogrodu związanego z
prowincjonalną siedziba szlachecką, wykorzystującego naturalne ukształtowaniem
terenu. Do dziś czytelna jest jego kompozycja przestrzenna z pierwotnymi
elementami, przebieg granic, znaczne pozostałości układu komunikacyjnego, układ
wodny, w znacznej części pierwotne ukształtowanie terenu parku. Starodrzew z
egzemplarzami uznanymi za pomniki przyrody wraz z dobrze zachowanym układem
przestrzennym czyni park w Świerżach jednym z najcenniejszych parków
podworskich na Chełmszczyźnie. Wpisany do rejestru zabytków 31.07.1992 r. [527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół kościoła par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła: kościół mur, 1905-1907,
arch. Józef Pius Dziekoński, uszkodzony w 1944 r., remont. 1972, 1978 i 1988, brama
ogrodzeniowa, mur., 1905 r., plebania, mur., ok. poi. XIX w., obiekty cmentarza
grzebalnego: kaplica grobowa rodziny Fajksów, mur. 1945-1946, inż. Hetmański z
Chełma, przebud. 1989 r., kapliczka, mur., 1920 r., obiekt cmentarza
prawosławnego: postument z krzyżem, mur.-żel., 1848 r., pomnik św. Rocha, mur.,
1852 r., kapliczka św. Jana Nepomucena, mur. 1910 r., kapliczka, ul. Wojska
Polskiego, mur., 1945 r, budynek urzędu gminy, ob. mieszkania nauczycieli, mur.
ok. 1912 r., szkoła, drewn, ok. 1910r., posterunek policji, ob. dom mieszkalny, ul.
22 lipca, mur. 1922 r., poczta, ob. dom mieszkalny, ul. Pocztowa, drew., ok. 1925 r.,
sklep z domem mieszkalnym, ul 22 Lipca, mur. ok. 1925 r., dom nauczyciela, ob.
szkoła, drewn., ok. 1910 r., pozostałości zespołu pałacowego (pałac rozebrany
po 1945 r.): rządcówka, mur. ok. XIX w., obora, mur. XIX w., spichlerz (?) ob. młyn,
mur., XIX w., przebud. 1926 r.,kordegarda przy bramie głównej, mur. ok. 1890 x.,

pozostałości ogrodzenia, mur., XIX w., pozostałości parku krajobrazowego, XIX w.,79
domów drewnianych od końca XIX w. (ul. Ogrodowa nr 3) do 1945 r.[473.s.110-114]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny, pocz. 2 poł. XIX w. [530] Położony w Świerżach przy
głównej ulicy. Powierzchnia 0,27 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1852
r. Jest to pomnik-kapliczka postawiona na pamiątkę „cholery wielkiej śmiertelności w
1852 r". [283]
- Cmentarz żydowski. XIX w. Położony przy drodze Świerże - Dobryłów.[530]
- Cmentarz żydowski, ok. 2 poł. XVIII w. [530] Położony ok. 250 m na wschód od
szosy Świerże - Włodawa. Powierzchnia ok. 0,3 ha. Najstarszy istniejący nagrobek
pochodzi z ok. 2 poł. XIX w.(daty
nie odczytano). [324]
- Cmentarz rzymskokatolicki, 2 poł. XX w.[530] Położony na północnym skraju wsi,
przy drodze Świerże-Włodawa. Powierzchnia 1.9 ha. Najstarszy istniejący nagrobek
pochodzi z 14 IV 1981 (+Józefa Małaszuk). [251]
- Cmentarz rzymskokatolicki z 1 poł. XIX w. Położony przy głównej ulicy - droga
Dubienka - Włodawa. Powierzchnia 1,77 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi
z 04.11.1854 r. (Karol i Elżbieta Wałeccy). [303]

Teosill. (23°45 'E i 51°8 'N) W 2000 r. mieszkało tam 140 osób. Było 36
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 8 telefonów
stacjonarnych i 15 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Istnieje lam Koło
Gospodyń Wiejskich oraz świetlica wiejska. Sołtysem był Wiesław Kowalczuk. We wsi
działał zespół śpiewaczy „Teosinki". Skład grupy: Weronika Petruk (kierownik), Felicja
Matczuk, Cecylia Rudzka, Józefa Rudzka, Tadeusz Kupracz, Wanda Iwko, Władysława
Lejman, Kostecka Helena, Ożarowska Krystyna i Piechota Halina. W środkowej części
miejscowości, przy drodze do Dorohuska znajdował się dawny zbór ewangelicki, z
przylegającym do niego mieszkaniem pastora i szkółką parafialną. W 2000 r. były
zbór użytkowany był jako kaplica filialna Parafii Rzymskokatolickiej w
Dorohusku.Teosin to nazwa pamiątkowa powstała od mienia syna założyciela
miejscowości - Teofila Suchodolskiego, zdrobniale nazywanego Teosiem.[508]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.[329.s.114]
Nazwa miejscowości ma charakter pamiątkowy i urobiona została od imienia syna
dziedzica, założyciela kolonii - Trofila Suchodolskiego, nazywanego w rodzinie Teoś,
stąd - Teosin. [465.s.106]
Z dziejów
- Przed 1832 r. Jan Suchodolski, właściciel dóbr Dorohusk, założył folwark Teosin.
[508]
- W 1839 r. wymieniony jako Teozin.[344.s.196]
- W 1842 r. hrabia Teofil Suchodolski wydzierżawił folwark Teosin.[487.s.40]
- W 1865 r. hrabia Teofil Suchodolski w wieczystą dzierżawę oddaje kolonistom
niemieckim folwark w Teosinie. [487.s.40-41]
- Kolonia niemiecka założona w 1865 r.[500.s.263] Powstała na dobrach Dorohusk,
których właścicielem był hr. Teodor Suchodolski. Wieś samotnicza. Koloniści stawiali
zabudowania na własnym kawałku gruntu, często z dala od drogi. Ze względów
komunikacyjnych wytyczano szlaki dojazdowe. Tworzyły one charakterystyczną dla
tego rodzaju osadnictwa pajęczynę drożną. por [500.s.168-169]
- Jak wynika z kronik pastora Władysława Wilhelma Wernitza, pijaństwo było także
rozpowszechnione w drugiej połowie XIX wieku wśród kolonistów chełmskich,
szczególnie w koloniach: (...) Teosin (...). Rzecz charakterystyczna, że wiele z nich jak
Teosin (...), należały raczej do kolonii ubogich. [500.s.214]
- Teosin, kol., pow. chełmski, gm. Turka, par. ew. Teosin. Posiada kościół par. ew.
dla mieszkających tu i w okolicy kolonistów niemieckich. Gmina Turka na 9710 mk
ma 3567 protestantów. Kolonia ta powstała na obszarze dóbr Dorohusk.
[482.t.12.s.298]
- Kolonia Teosin wymieniona w księdze ludności stałej 1900 r. [185]

- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako kol. Teosin. [332]
- W 1916 r. Teosin kolonia należał do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas 100
osób, w tym 25 Żydów. [73.s.204]
- W 1927 r. w szkole pracował Józef Tkaczyk, a w 1937 r. zatrudniony został
Stanisław Grom. por [467]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 18 repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu. [193] W
1947 r. z obozów hitlerowskich powróciło 10 osób, w tym ojciec z córką. Wykaz
sporządził sołtys wsi, który stan majątkowy 3 osób z listy określił jako „biedny", a
siedem pozostałych ocenił jako „średni".[189] W 1949 r. w Kolonii Teosin było 89
płatników podatku gruntowego. W wykazie wsi pod pozycją 2499 zapisano cmentarz
ewangelicki o powierzchni 0.54 ha, pod numerem 2501 był umieszczony plac szkoły
powszechnej i przedszkola (2,80 ha), a pod pozycją 2502 znajdował się plac pod
budowę domu kultury i remizy strażackiej [187] W 1950 r. we wsi mieszkało 236
osób. [184]
- (1956 r.) W Teosinie mieszka ob. MichałRudzki, który obecnie w zimie buduje
skrzypce. Pierwsze skrzypce zbudował on jeszcze w 1934 r., dając spód jesionowy
lub bukowy, a górną płytę świerkową. [83]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Cmentarz ewangelicki, ok. II poł. XIX w.[530] Położony przy drodze Teosin Barbarówka, w pobliżu zagrody nr. 54. Powierzchnia 0,56 ha. Zachował się nagrobek
prawdopodobnie z II poł. XIX w. inskrypcja nieczytelna. [239]

Świerże Kolonia. (23°44 'E i 51°10'N) W 2000 r. mieszkały tam22 osoby. Było 6
gospodarstw rolnych.[508] Ich właściciele posiadali między innymi 3 telefony
stacjonarne. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach.
[329.s.117]

Z dziejów
- Kolonia Świerże powstała w 1864 r. na gruntach dóbr Świerże jako osada
niemiecka. [500]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkały tam wówczas 64 osoby, w
tym 23 Żydów. [73.s.204]
- 22 sierpnia 1944 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w Świerżach powołano
Komitet Folwarczny majątku Kolonii Świerże. Jego przewodniczącym został Adam
Stypiński. [181]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 14 pługów jednoskibowych, 4 radełka, 6 ciążęk, 1 brony
posiewne, 4 kultywatory i grubery, 2 motory elektryczne, 10 młocarni kieratowych, 2
sieczkarnie i 2 wialnie [179] W wykazie majątków z 1947 r. w miejscowości było 29
gospodarstw poniemieckich. [181]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 11 analfabetów i 4 półanalfabetów. Na kurs pisania i
czytania skierowano 9 osób. [183]
- Nazwa wsi występuje od 1970 r. [344.s.196]

Turka. (23°49 'E i 51°08 'N) W 2000 r. było tam 85 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 26 telefonów stacjonarnych. Istniały: szkoła
filialna (dyr. Bożena Macegoniuk), filia gminnej biblioteki publicznej, kółko rolnicze,
Koło Gospodyń Wiejskich oraz świetlica wiejska. Radnym gminnym był Henryk
Tryksa. Turka wraz z pobliskim Myszkowcem tworzy sołectwo, którego sołtysem był
Potocki Henryk. Najstarszą mieszkanką wsi i województwa lubelskiego była
108-letnia Józefa Mordacz (ur. 23.03.1892 r.). Ludowe koronki tworzyła Kazimiera
Czeryna. Były boiska sportowe do piłki nożnej i siatkowej.[508) Integralnymi
częściami miejscowości były: Istrów i Leśniczówka.[529] Turka jest nazwą o
charakterze topograficznym i wiąże się ze słowem tur, co by wskazywało, że dawniej
w okolicznych lasach były ostoje turów. [508] Zapomniki przyrody uznawano aleje
lipową o długości 150 m. i szerokości 5,5 m, oraz kłoh zwyczajny o obwodzie 205
cm.[531]Na skrzyżowaniu dróg Turka -Barbarówka - Michałówka stał krzyż, na
którym wyryte były słowa: „W tym znaku zwycięstwo" i data „1947".(452)
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku. [329.s.114]
- Turka jest nazwą o charakterze topograficznym i wiąże się ze słowem tur, co by
wskazywało, że dawniej w okolicznych lasach były ostoje turów. [508]
Z dziejów
- Turka to wieś w dawnych dobrach Dorohuska, której metryka sięga lat
1531-1564. Należała wtedy do Jana Orzechowskiego (1550-1612), który przekazał ja
w spadku synowi Pawłowi w roku 1570. Spadek ten obejmował Dorohusk wraz z
zamkiem, Turkę i Kamień - wszystkie trzy „przy portowej rzece" oraz dwór w Lublinie.
[439.s.1]
- Wymieniona z nazwy w 1554 r.[77.s.49]
- Turka - taką nazwę nosi ta miejscowość od 1564 r.[344.s.197]
Turka 2.) T., wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. r. I. Dorohusk, r.g. Berdyszcze,
odl. 21 w. od Chełma, 3 w. na płd. od Dorohuska, na wyniosłości po nad bagnistą
doliną rzeczki b. n. (Siennicy?), lew. dopł. Bugu, posiada szkołę pocz., urz. gm., 52
osad, 1253 mr. Wchodziła w skład dóbr Dorohusk. W 1827 r. 52 dm., 536 mk., par.
Turobin (?). Gmina T. należy do sądu gm. okr. IV w os. Żmudź, st. p. w Dubience.
Gmina ma 20,910 mr. obszaru i 8842 mk. (4412 praw., 1608 kat., 3567 prot. i 123
żyd. Śród ludności stałej). Z zapisanych do ksiąg ludności stałej w ilości 9710, jest
1323 (13%) nieobecnych. W skład gminy w wchodzą: Andrzejów, Berdyszcze,
Barbarowin, Czemiejów, Dorohusk, Husynne, Ignaców, Kamień, Kolenczyce, Majdan
Kłodeń, Kąty, Kozły, Konotopy, Kroczyn, Ladyniska, Łysobyki, Michałowin, Mosiejów,
Myszkowiec, Ostrów, Pławanice, Puszki, Suchomina, Skordyów, Teosin, Turka,
Udalec, Zalisocze, Zanowinie, Zanowiny.[482,t.12,s.639]
- W latach od około 1864 r. do 1952 r. w Turce istniał urząd gminy. W 1910 r.
władze carskie oddały do użytku budynku: szkoły i urzędu gminy. Miejscowość składa
się z przysiółków: Sudomiła, Istrów i Moskale. W przysiółku Istrów znajduje się park
pofolwarczny o powierzchni 2,18 ha z XIX wiecznym drzewostanem. (...)

Biegnącajego obrzeżem aleja lipowa jest pomnikiem przyrody. W rejonie przysiółka
Moskale położony jest cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej oraz żołnierzy
polskich poległych w 1920 r. w walce z bolszewikami .[508]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. w Turce znajdował się urząd gminy. Mieszkało tam wówczas 408 osób,
w tym 64 Żydów. W gminie Turka w 1916 r. było: 1609 katolików, 370
prawosławnych, 252 ewangelików i 360 Żydów.[73,s.190 i 204]
- W 1926 r. w Turce mieszkały 543 osoby. Działalność usługową prowadzili między
innymi: Jabłoń Noj. (młynmotorowy), Rybczyński Bron. (młyn wodny), Alter N.
(olejarnia).[426,s.1186]
- W 1926 r. w szkole pracował Piotr Malec (od X 1944 Chojno Nowe, od 1945 r.
Turka).por.[467]
- 1942. Funkcjonariusze policji hitlerowskiej rozstrzelali 6 Żydów. M.in. zginął
Symcha Jabłoń, l. 60. Zwłoki zakopano na polu.[470,s.107]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 24 repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu.[91]
- W 1946 r.
Lewtak.[59,s.10]
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- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 846,82 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- W 1956 r. w Turce istniał Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Jedność". Liczył 17
członków i dysponował 92.69 ha ziemi, z czego 33.83 ha była obsiana i zasadzona.
Rok wcześniej do zespołu należało 20 rolników.[199]
Najstarsze obiekty budownictwa
Budynek urzędu gminy, ob. szkoła, mur., przed 1914 r., szkoła mur., przed
1914 r., 21 domów z lat 1910-1935.[473,s.114-115]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz wojenny z I wojny światowej i 1920 r.. XX w.( 1915)[530] Cmentarz
„Moskale" położony jest w polu przy drodze z Dorohuska do Turki przez Kol.
Dorohusk. Ok. 1 km na pd. od Dorohuska. Powierzchnia 0,1 ha. Są tam 4 mogiły
pojedyncze i 11 mogił masowych. Ilość pochowanych zwłok 131, „znanych" 47,
„nieznanych" 84. Z armii polskiej, niemieckiej, austriackiej, rosyjskiej i
„bolszewickiej" - 33 Polaków, 39 Niemców, 7 Austriaków, 26 Rosjan i 27

„bolszewików".[318]

Parki
- Turka - lstrów, park dworski, własność prywatna, powierzchnia 2,18 ha, z
przełomu XVIII i XIX w.[530]

Wólka Okopska. (23°43 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkały tam 483 osoby. Były
104 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi 75 telefonów
stacjonarnych, 36 samochodów osobowych, 21 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 5
anten satelitarnych i 20 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Działają tam:
kółko rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Wiejski
Ośrodek Kultury (dzierżawca Marek Stadnicki). Istniała szkoła podstawowa (dyr.
Małgorzata Stępień). Działał GKS „Granica" II Olimpik, której juniorzy występowali w
mistrzostwach juniorów młodszych przy klasie A. Sportowcy mieli do dyspozycji
własne boisko. We wsi mieszkało dwóch radnych gminnych: Krzysztof Czeryna i
Marian Popko. Sołtysem był Jan Mil.[508] Integralne częściami miejscowości to Kępa,
Kurnik i Ostrówek.[529] W 1998 r. dąb szypułkowy o obwodzie 474 cm uznano za
pomnik przyrody.[531]
Nazwie Wólka przypisuje się charakter kulturowy; znaczy tyle co wolność, czyli
zwolnienie od pańszczyzny (na okres do dziesięciu lat). Miejscowość nosiła
pierwotnie nazwę Wola Świerżowska, później Wola Ruska, aż ostatecznie Wołka
Okopska. Drugi człon nazwy powstał w XIX wieku w związku z sąsiedztwem folwarku
Okopy. Była kaplica p. w. Matki Bożej Królowej Polski.[508] Przy ulicy równoległej do
torów kolejowych stała kaplica, we wnętrzu której umieszczona była tablica z
napisem: „Fundator tej kaplicy Kazimierz Derkacz Ku Bogu miłości, kto w swem sercu
czuje. To chociaż kościoła nie wzniesie kaplicę zbuduje. Za to zapłata mu w niebie.
Dnia 16 listopada 1900 r",[452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Świerżach.[329,s.117]
Nazwa Wólka ma charakter kulturowy i w polskiej tradycji historycznej sięga XIII w.
[...] W staropolszczyźnie wyraz ten znaczył tyle co wolność, czyli w tamtych
warunkach zwolnienie od wszelkich ciężarów na rzecz dziedzica w okresie najczęściej
kilkunastu lat. Działo się to w takich sytuacjach, gdy właściciel ziemski oddawał
osadnikom
ziemię,
najczęściej
do
wy
karczowania
w
zamian
za
„wolniznę"[465,s.112]
Z dziejów
- W 1443 r. odnotowanajako Vola. (...) W 1796 roku pisano - Wulka Swierzowska, w
1827r. - Wola Świerżowska. Od 1839 r. - Wólka. Obecna nazwa w dokumentach
pojawiła się po raz pierwszy w 1893 r.[344,s.201-202]
- Okopska Wólka, wś.,pow. chełmski, gm. Świerże.[482'-7s432)
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkało tam wówczas 499 osób, w
tym 46 Żydów.[73,s.204]
- Od 1936 r. w szkole pracował Antoni Sejboth, a w 1938 r. zatrudniony został
Bolesław Knot (od X 1944 Gdola).por.[467]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.40]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy

wsi posiadali między innymi: 120 pługów jednoskibowych, 1 pług dwuskibowy, 45
radełek, 80 ciążek, 4 brony posiewne, 10 bron sprężynowych, 6 kultywatorów i
gruberów, 2 młockarnie kieratowe, 54 sieczkarni, 10 kieratów, 5 wialni, i 1 wał.[179]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 18 analfabetów i 21 półanalfabetów. Na kurs
czytania i pisania skierowano 21 osób.[183]
- 1 sierpnia 1951 r. nastąpiło otwarcie stacji kolejowej.[178]
- (1960 r.) Stanisław Skibiński w artykule „Ludzie i zabytki" wymienia znawców i
społecznych opiekunów zabytków. Są to między innymi: Ludwik Tiuchtiej z kolonii
Wólka Okopska.[29]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur. ok. 1935 r., dom ludowy, ob. sklep, mur. 1938 r, 8 domów
drewnianych, większość z lat 30 XX w.[473,s.115-116]

Zalasocze. (23°46 'E i 51°10 'N) W 2000 r. mieszkało tam 95 osób, w tym 25
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 8
wdów, 1 wdowiec i 2 starych kawalerów. Były 23 gospodarstwa rolne. Ich właściciele
posiadali między innymi 7 telefonów stacjonarnych, 17 samochodów osobowych, 7
ciągników, 4 anteny satelitarne i 6 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Przez
wieś prowadziła droga o nawierzchni nieutwardzonej. Światło elektryczne założono w
1975 r. Sołtysem był Marian Koniuszewski. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dorohusku.[329,s.114]
Zalasocze (Zalisocze) to nazwa o charakterze topograficznym. Pochodzi od
ukraińskiego słowa lis = las, który w XIX wieku znajdował się między tą wsią a
Dorohuskiem[452]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka Zalisocze założona w 1866 r.[500,s.264]
- W i 1866 r. hrabia Teofil Suchodoiski w wieczystą dzierżawę oddaje kolonistom
niemieckim folwark Zalisocze.[487,s.41]
- Zalisocze, kol., pow. chełmski, gm. Turka, par. ew. Zalisocze. Istnieje tu par.
ewangelicka dla licznych kolonii niemieckich. W samej gminie Turka mieszka do
4000
protestantów.
Kolonia
ta
założona
została
na
obszarze
dóbr
Dorohusk.[482,t.14,s.349]
- Kolonia Zalisocze umieszczona w księdze ludności stałej 1900 r.[185]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Zalisocze.[332]
- W 1926 r. działalność usługowąprowadzili między innymi Alter T. i Świniuch N.
(handel drzewem) oraz Alter M. (rzeźnik).[426,s.1186]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Stanisław Jagodziński. Był
on jednocześnie członkiem komisji dla Szkoły Rolniczej w Okszowie.[220]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 70 repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu.[191]| W
1949 r. było 79 płatników podatku gruntowego.[179]
- W 1950 r. we wsi mieszkało 113 osób.[184]

Zamieście. (23 44 'E i 51 12' N) W 2000 r. mieszkało tam 151 osób. Były 33
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 13 telefonów
stacjonarnych. Istniał wodociąg. Z pobliskim Dobryłowem tworzyło sołectwo, którego
sołtysem była Halina Prucnal. Istniał wiejski ośrodek zdrowia (dawniej izba
porodowa), którego kierownikiem był Jan Kawka. Ponadto pracowały lam pielęgniarki:
Halina Raczkiewicz, Barbara Drylczuk, Krystyna Jankowska i Wiesława Gruszka.
Zaopcjowanych było 1855 osób.[508] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Świerżach.[329,s.117]
Nazwa wsi ma charakter kulturowy i tłumaczy się jako miejscowość lokowana poza
miasteczkiem, inaczej mówiąc za miastem.[465,s.115]
Z dziejów
- (...) Do końca XVI w. wysiłek inwestycyjny zdołano jedynie skupić na rozbudowie
bezpośredniego zaplecza Świerż. Pertynencje miejską zasiliła Wola Ruska, kto wie
czy nie stanowiąca rekonstrukcję Woli włączonej w obręb parafii już w 1443 r. oraz
Wola Lacka, obie potraktowane w 1575 r. jako przynależne eiusdem oppidi Swierże.
Wsie nie uwzględnione we współczesnej kartografii, byc może nawiązują do
funkcjonującego obecnie Zamieścia, jakkolwiek nie ma ku temu, poza związkami
genetycznymi z miastem, wyraźnych przesłanek.[77,s.36]
- Wymienione po raz pierwszy w 1895 r.[344,s.203]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Można (...) przyjąć, że założenie folwarku (Zamieście, przyp. aut.) miało miejsce
na przełomie XIX i XX wieku, dzięki inicjatywie Aleksandry Marii z Jałowieckich
Orsetti. Nowy folwark usytuowany został na terenie płaskim, wśród pól przy drodze
prowadzącej ze Świerż do wsi Dobryłów Nowe i Wólki Okopskiej. (...) W skład całości
założenia folwarcznego wchodziły: dwa budynki mieszkalne, usytuowane szczytowo
do drogi (budynek na południe od drogi murowany 8 rodzinny, budynek na północ od
drogi drewniany, 4 rodzinny), za nimi oddzielone płotem znajdowało się założenie
gospodarcze, w skład którego wchodziły dwie obory, stajnia i stodoła usytuowane
kaletnicowo do drogi, oraz kuźnia i szopa, zamykające od zachodu całość, a
usytuowane szczytowo do drogi. Pośrodku podwórza tuz przy drodze znajdowała się
drewniana studnia, obecnie zasypana. (...) Do 1934 r. folwark Zamieście
dzierżawiony był przez rodzinę Englertów, a właściciele mieszkali w pobliskich
Świerżach. (...) Po sprzedaży dóbr rodzina Orsettich pozostawiła sobie folwark
Zamieście i w 1934 r. osiadła tu na stałe. (...) Podczas okupacji budynek dworu
zajmowała niemiecka straż graniczna, zaś rodzina właścicieli przeniosła się do małej
oficyny usytuowanej tuż przy dworze, w miejscu obecnej murowanej komórki. W
latach 50-tych budynek dworu przejęty został przez służbę zdrowia i do chwili
obecnej użytkowany jesl z przeznaczeniem na izbę porodową. W latach 60-tych
budynek ten przebudowano, dodając przeszklony ganek od strony ogrodowej oraz
zmieniając pokrycie dachowe z gontu na blachę.[446,s.4-6]

- Zamieście 2.) Z., wś, pow. chełmski, gm. i par. Świerże.[482,t.14,s.370]
- Niewielki dwór i ogród o pow. 2,0 ha zajmuje Zespół Opieki Zdrowotnej. Mimo
dużego zdewastowania parku zachowały się ślady zasadniczych podziałów
regularnych oraz altany grabowe. Całość, o zarysie czworokąta, otaczają żywopłoty
grabowo - świerkowe. Park obejmuje tylko ok. 20 drzew starszych i ok. 350 młodych,
o średnicy nieprzekraczającej 30 cm i należących do 17 gat. Najliczniej
reprezentowane są: grab pospolity (głównie w alejach 200 szt.), świerk pospolity w
żywopłocie 90 szt., nadto brzoza brodawkowata20 szt., jesion wyniosły i topola osika
po 10 szt, dąb szypułkowy 6 szt Z rzadszych drzew rosną: klon srebrzysty 1,5 m
obw.; jabłoń jagodowa 2 szt., świerk kłujący 3 szt. do 1 m obw.; sosna wejmutka2 szt.
do 1,2 m obw. Spośród 7 gat. krzewów dominują: karagana syberyjska 80 m
żywopłotu, bez turecki 3 a, trzmielina zwyczajna i śnieguliczka białego 1
a.[361,s.162]
- W 1930 r. Jan Englert właściciel majątku Zamieście posiadał 1400 ha
ziemi.[485,s.5]
- W 1944 r. wymieniony jest majątek Zamieście. W spisie rolnym z 1947 r.
wykazano Ośrodek Zamieście, który 20.06.1945 r. przejęto na szkołę rolniczą.
Jednocześnie Zarząd Gminnej Komisji Szkolnej po przyjęciu Ośrodka Zamieście na
gminną szkołę rolniczą wyznaczył Ob. Eugeniusza Pazderskiego na opiekuna, który
przyjął całkowitą odpowiedzialność nad Ośrodkiem. W skład majątku wchodziły
między innymi: budynek mieszkalny murowany, kryty gontem o wymiarach 32 m x
10 m oraz 17 innych obiektów (np. kuźnia, stelmachczarnia, 3 studnie zwyczajne, 1
studnia - pompa, stajnia, chlewnia, owczarnia). Ponadto protokół przejęcia wymienia:
2 krowy, 1 buhaja, 1 konia, 1 knura, 1 maciorę, 1 siewnik, 1 siewnik do nawozów, 3
żniwiarki, 1 lokomobila, 1 młynek, 1 wialnię, 1 parnik, 1 kopaczkę, 1 opryskiwacz, 6
ha ziemi ornej klasy naj lepszej - buraczanej, 8 ha ziemi ornej klasy drugiej dobrej pszenno - żytniej, 1 ha ziemi klasy trzeciej średniej, 1,5 ha łąk, 3 ha ziemi pod
ogrodami warzywno - owocowymi, 1 ha ziemi pod parkiem i 0,15 ha ziemi pod
drogami i rowami. W pozycji: „Kapitał melioracyjny" napisano: - Prawdopodobnie
ponad 50 lat temu były założone dreny, lecz obecnie nie przedstawiają żadnego
znaczenia, jedynie przechodzi granicą ośrodka rów długości około 230 m.[179]
- W latach 1953-1990 w Zamieściu, istniała izba porodowa. Jej organizatorką była
położna Teresa Dąbrowska. Oprócz niej w placówce pracował felczer M. Żukowski.
Ponadto do 1972r. położną była tam Regina Bureć. W latach 1972 - 1990 jako
położna pracowała w Zamieściu Krystyna Karpińska. W tym czasie w Izbie urodziło
się 1488 dzieci, w tym 488 dziewczynek. Ich mamy pochodziły z gmin: Dorohusk i
Ruda Huta. Były też pacjentki z Chełma. W latach siedemdziesiątych rocznie
przychodziło na świat po około 120 noworodków. W następnym dziesięcioleciu ilość
ta spadła do 70-80 maluchów.[452]
Najstarsze obiekty budownictwa

- Kapliczka, mur., pocz. XX w., zespół dworski: dwór, ob. ośrodek zdrowia, mur.,
k. XIX w., remont. 1969 r., czworak, wł. Piotr Troć, mur., ok. 1900 r., czworak, wł.

Bolesław Iżycki, drewn., ok. 1900 r., park krajobrazowy, k. XIX w., dom nr 16, wł.
Irena Tkaczuk, drewn., 1925 r.[473,s.116]

Parki
- Park dworski, własność Urzędu Gminy w Dorohusku, powierzchnia 2,4 ha, z XX w.,
wpisany do rejestru zabytków nr A/l 79/95.[530]

Zanowinie. (23 49 'E i 51 06 'N) W 2000 r. mieszkało tam 96 osób. Było 40
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 5 samochodów
osobowych, 16 telefonów stacjonarnych, 10 traktorów, kombajn ziemniaczany i
buraczany. Droga przez wieś miała nawierzchnię cementową, którą położono w 1984
r. Od 1965 r. Zanowinie miało światło elektryczne. Istniało Koło Gospodyń Wiejskich i
remizo-świetlica. Dwudziesty siódmy rok działał Zespół Śpiewaczy „Nadbużański
Zielony Klon". Należały do niego: Maria Nadworska (kierownik), Leokadia Prokopczuk,
Józefa Stasiuk, Katarzyna Kapelan, Jolanta Mordacz, Stefania Rulka, Alina Sieniawska,
Weronika Babiarz, Katarzyna Skoczyłaś, Maria Klimiuk i Marian Walczuk. W 1988 r.
na Ogólnopolskim Festiwalu kapel i Śpiewaków Ludowych grupa zdobyła I nagrodę, a
w 1992 r. „Złotą Basztę". Ludowe pisanki tworzyła Skoczyłas Władysława. Integralne
części miejscowości to Bukijowiec i Łysobyki.[529] We wsi znajdują się 2 krzyże
przydrożne postawione w 1968 r. Na skrzyżowaniu traktów w kierunku Ostrowa i
Bukijowca stał kolejny krzyż, najprawdopodobniej wzniesiony w 1930 r. przez
ówczesnego gajowego Michała Szewczuka. W pierwszej połowie 2001 r. z inicjatywy
Andrzeja Prokopczuka postawiono krzyż kamienny z napisem: „Zanowinie 3 maja
2001". Były cztery wolne parcele, w tym 3 z budynkami mieszkalnymi. Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dorohusku.[329,s.114]
Zanowinie to nazwa o charakterze kulturowym i znaczy tyle co miejsce nad
„nowiną", czyli poza świeżo zaorana ziemią po wykarczowaniu rosnącego tu
lasu.[508]
Z dziejów
- Odnotowane po raz pierwszy w 1796 r.[344,s.204]
- W 1827 r. w parafii Husynne obejmującej wieś Husynne oraz Ladeniska, Habową
Wolę (Mościska) i Zanowinie - wszystkich parafian razem z katolikami 550 dusz, z
tego w Husynnem 386, w tym 205 mężczyzn i 181 kobiet, w Ladeniskach 12 osób, w
tym 4 mężczyzn i 8 kobiet, w Habowej Woli 89 osób, w tym 41 mężczyzn i 48 kobiet i
w Zanowiniu 63 osoby, w tym 32 mężczyzn i 31 kobiet. W poszczególnych wioskach
było domów: Husynnem 56, Ladeniskach 2, Habowej Woli 15 i w Zanowiniu
11.[5,s.114-119]
- Zanowinie, wś i folw., pow. chełmski, gm. Turka, par. r. 1. Świerże, r. g. Husynne.
Fol. Z. Vel Łysobyki wchodził w skład dóbr Husynne. Wś. ma 10 os., 270 mr. W 1827
r. było 11 dm. i 70 mk.[482,t.14,s.394]
- Chłopi z Mościsk i Ladenisk, mimo interwencji straży leśnej dokonali wyrębu lasu
w majątku Husynne, a chłopi z Zanowinia wypasali w 1906 r. swoje bydło na łące
zwanej „Bukowiec" o czym donosił do władz powiatowych właściciel folwarku
Niklewicz.[508]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Na początku XX wieku z Bukijowca do Dorohuska kursowały towarowe pociągi

kolei wąskotorowej. Transportowały one drewno pozyskiwane w okolicznym lesie. Do
1944 roku w Zanowiniu mieszkali sami Ukraińcy (około 35 rodzin). Wyjątek stanowił
Bukijowiec, gdzie osadziły się polskie rody: Jodłowskich, Szewczuków oraz Plutów.
Podobnie było w Kolonii Łysobyki, gdzie również mieszkały polskie rodziny: Zoruków,
Wróblewskich, Walczuków, Popków, Palców, Kulików i Gałęzów. Ponadto polskie
rodziny mieszkały jeszcze w czworakach folwarcznych w Łysobykach. Byli to:
Danielowie, Rauchowie, Pijanowscy oraz Michałowscy. Do końca II wojny światowej w
Zanowiniu był kowal. Nazywał się Kułacki. Funkcjonowała także ukraińska szkoła,
która stała za budynkami Gmyrka. Sklep wiejski stał w pobliżu dzisiejszych
zabudowań Kapelana. Pierwszym sołtysem powojennego Zanowinia był Eugeniusz
Szewczuk. W styczniu lub w lutym 1945 r., po wysiedleniu Ukraińców przybyli do
Zanowinia pierwsi osadnicy: Stefania Gmyrek z czwórką dzieci, Gątek (imię
nieznane) wraz z czwórką dzieci, Maria Wesołowska i dwoje dzieci, Maria Pieczonko z
dzieckiem Kostecka (imię nieznane) i troje dzieci, Kopińska (imię nieznane) i dwoje
dzieci oraz Aniela Potocka z dwójka dzieci. Wszyscy przybyli z Dubna.[452] Z
zachowanej z tamtego okresu numeracji wsi wynika, że pod numerem 31 mieszkał
Snowalski Józef, pod „15" mieszkał Piotr Fijałek, a numer 29 oznakowano dom
Michaliny Prokopczuk.[188] Szkołę podstawową utworzono w 1958 r. Zlikwidowano w
1976 r. Pierwszym kierownikiem był Skoczyłaś z Gałęzowa. W latach
siedemdziesiątych zawaliły się istniejące na Łysobykach czworaki fornalskie.
Dwadzieścia lat sołtysem w Zanowiniu był Eugeniusz Popek. Przez wiele lat mieszkał
tam i pracował Józef Snowalski cieszący się dużym uznaniem ortopeda samouk. Do
Zanowinia przyjechał z Wysocka za Bugiem.[452] W 1949 r. w tej wsi było 89
płatników podatku gruntowego. Rolnicy posiadali średniej wielkości gospodarstwa.
Przykładowo Stefania Gmyrek miała 6.92 ziemi, Michalina Prokopczuk 8.31 ha, Jan i
Agnieszka Pluta ponad 12 ha, a Józef Snowalski, który mieszkał po Józefie Kiełbanie
posiadał 5.72 ha ziemi.[I88] W 1950 r. we wsi mieszkało 189 osób.[184]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 243,18 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- (Inf. Michał Szewczuk) Bukijowiec 1964 i 1965: W 1964 r. ob. Maria Kutasiuk
wyorała na swym polu pieniądze. Na tym polu w latach poprzednich wyorał monety
ob. Antoni Skoczylas.
- (Inf. anonimowy) 1961: Ok. 1929 r. Józef Potocki wykopał w Bokijowcu jakieś
pieniądze-miedziaki.
- (Inf. Michał) Szewczuk, 1964: Ok. 1925-1926 r. Józef Potocki z Ostrowa wyorał na
Bokijowcu same srebrne „polskie" monety. Znalezisko zabrała mu policja. Po II wojnie
znalazł w tym miejscu jeszcze parę monet J. Snowalski.[87]
- W 1969 r. powstała ochotnicza straż pożarna, a w 1985 r. we wsi wybudowano
murowaną remizę OSP.[452]
- (Czerwiec 1999 r. przyp. aut.) Zespół Śpiewaczy „Klon Zielony" z Zanowinia w
gminie Dorohusk zdobył pierwsze miejsce na XXXIII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i

Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.[77,s.243]
- W Chełmskim Domu Kultury 7.bm (listopada 1999 r.) odbył się I Powiatowy
Przegląd Twórczości Wsi. W kategorii zespołów obrzędowych wygrały: „Kumowianki"
z Kumowa Majorackiego i „Nadbużański Zielony Klon" z Zanowinia. Zespoły
otrzymały nagrody ufundowane przez starostę chełmskiego. W kategorii zespołów
śpiewaczych pierwszą nagrodę przyznano „Okopiankom" z Okop. (...) Zespół
obrzędowy z Zanowinia otrzymał naszą (Dziennika Wschodniego) nominację do
Wielkiej Nagrody w X Jubileuszowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi.[20]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 4 domy drewniane: nr 15, wł. K. Wiśniewski, nr 17, wł. H. Skoczylas, nr 23, wł. T.
Kogut i nr 25, wł. J. Wiśniewski - wszystkie z lat 30 XX w.[473,s.116]

GMINA DUBIENKA

Gmina położona w południowo-wschodniej części powiatu. Wschodnia granica
gminy, którąjest rzeka Bug, stanowi jednocześnie granicę państwa z Ukrainą. Przez
teren gminy przebiegają dwie drogi o znaczeniu powiatowym i regionalnym:
Dubienka - Siedliszcze - Białopole - Chełm oraz Włodawa - Dorohusk - Dubienka.
Gmina o charakterze rolniczym oraz turystyczno - wypoczynkowym. W rolnictwie
dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Działalność gospodarcza
skupiona jest w osadzie Dubienka - ośrodku handlowym, usługowym i kulturowym obsługującym okoliczne wsie. Z ogółu 81 podmiotów gospodarczych - 6 działa w
zakresie przemysłu. Są to małe zakłady przerobu drewna, młyn, zakład poligraficzny.
W oparciu o rolnictwo i walory turystyczne gmina oferuje współpracę w zakresie
produkcji zdrowej żywności, rozwoju przemysłu rolno-spożywczego oraz rozwoju bazy
turystycznej. Główne zasoby naturalne to torf i piasek, częściowo wydobywany w
miejscowości Rogatka.
Gmina posiada duże walory przyrodnicze, krajoznawcze i rekreacyjne. Znajdują się
tu fragmenty Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, Grabowiecko - Strzelecki Obszar
Chronionego Krajobrazu, pomniki przyrody. Najbardziej atrakcyjną pod względem
turystycznym jest miejscowość Starosiele z rozwijającym się ośrodkiem
wypoczynkowym. W sąsiedztwie kompleksów lasów rozciąga się urocza dolina Bugu
z licznymi rozlewiskami. Poza tym, jest to zakątek leżący na uboczu, w ciszy bez
zakłóceń i zgiełku. W ostatnim okresie rozwija się tu agroturystyka.
Zainteresowanych wczasowiczów zaprasza 10 gospodarstw rolnych, które
zapewniają dobre warunki noclegowe, żywieniowe i doskonały wypoczynek.

Janostrów. (23°51 'E i 51°01 'N) W 2000 r. mieszkało tam 39 osób, w tym 1
dziecko do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 1 student, 3 wdowy, 1 stara
panna i 3 starych kawalerów. Było 13 gospodarstw rolnych.[509] Ich właściciele
posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 5 samochodów osobowych, 5
ciągników, 1 kombajn, 7 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Była siedziba
leśnictwa. Obowiązki leśniczego pełnił Jan Nieczaj. Przez wieś przechodziła droga
gruntowa utwardzona żużlem. Najbliższy przystanek autobusowy znajdował się w
Siedliszczu (4 km). Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience.[452]
Z dziejów
- Podczas lustracji 1765 roku dzierżawca starostwa dubienieckiego, do którego
należały włości: (...) (nowozałożony folwark) Janów Ostrów był Eustach Potocki
generał artylerii litewskiej .[499,s.4]
- Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1796 r. Wieś występowała wówczas pod
nazwą Ianostrow.[344,s.170]
- W 1861 r. Joachim Hempel (...) znalazł obok zabudowań gospodarczych
kilkanaście egzemplarzy dziewięćsiłu bezłodygowego, rośliny na tym terenie
niespotykanej. (...) W 1864 r. w związku z uwłaszczeniem chłopów, z obszaru
gruntów folwarcznych wykrojono 147 mórg i 223 pręty oddając tę ziemię we
władanie mieszkańców wsi Janostrów. W 1866 r. folwark wraz z całymi dobrami
(zwanymi już strzeleckimi) od lżyckich kupił Witold Poletyło, a z kolei w 1875 r.
odsprzedał je ordynacji zamojskiej. Zamojscy ulokowali tu leśniczówkę.[464,s.15]
- Janostrów, wś, pow. hrubieszowski, gm. Strzelce, par. Dubienka. W 1827 r. było
tu 11 dm. i 64 mk.[482,t.3,s.414]
- W 1932 r. leśniczówka Janostrów wraz z gruntem o powierzchni 88 ha i 6443 m
została wyłączona z obszaru dóbr ordynackich i wykupiona od Maurycego
Zamoyskiego przez Bank Rolny. W końcu 1936 r. bank grunty te rozparcelował
pomiędzy 29 nabywców, rekrutujących się z okolicznych wsi. Resztówkę dawnego
folwarku wraz z zabudowaniami i gruntem o powierzchni 41,26 ha zakupiła Maria
Komszczyńska żona Józefa, pochodząca z Zamościa i osiadła tu na stałe.[464,s.15]
- W 1949 r. sołtysem był Zygmunt Godlewski. Wieś liczyła wówczas 142
mieszkańców.[133] W tym samym roku w kosztorysie projektowych robót drogowych
do wykonania świadczeniami w naturze zapisano: Janostrów - Teremiec oczyszczenie
rowu obustronnego na 1 km, wyrównanie nawierzchni, nawiezienie ziemi, dniówek
pieszych 250, furmanek jednokonnych 20, furmanek dwukonnych 10.[132]
- W 1950 r. istniała szkoła podstawowa.[139] Było 60 płatników podatku
gruntowego. Powierzchnia gospodarstw rolnych wahała się od 0,67 ha do 14,26
ha.[142]
- W 1962 r. założono światło elektryczne.[452]

- W 1975 r. dawny modrzewiowy dworek uległ rozbiórce.[464,s.15]

Holendry. (23 50 'E i 51 02 'N) W 2000 r. mieszkało tam 38 osób, w tym 2 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 2 uczniów szkół średnich, 1 student, 4 wdowy i 1
stara panna. Było 8 gospodarstw rolnych.[509] Ich właściciele posiadali między
innymi: 4 telefony stacjonarne, 6 samochodów osobowych, 5 ciągników, 10 domów
drewnianych, w tym jeden opuszczony. Jako Holendry Wachówka należały do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience.[452]
Holendry (Olendry) - terenowa nazwa własna, w której skład wchodzi rzeczownik
pospolity oznaczający przynależność narodowościową.[430,s.26]
Z dziejów
- Holendry powstały w XIX w. początkowo jako osada młyńska, lokowana na
warunkach długotrwałej umowy dzierżawnej. Jej mieszkańcy płacili do dworu w
Siedliszczu Bramowym roczny, umówiony czynsz. Był to typ kolonizacji zwanej
olenderską. Osadnicy zachowywali wolność osobistą z obowiązkiem korzystania z
monopoli dworskich (mlewo i propinacja). (...) Rozwój wsi nastąpił dopiero po roku
1901, kiedy to z parcelowanego majątku w tym rejonie wydzielono ogółem 101
dziesięcin i 136 sążni i sprzedano je okolicznym chłopom tworząc 25 nowych
gospodarstw. Tę część osiedla nazwano Holendrami Bankowymi. (...) Ulicę wsi
przecina Strumień Kajetanowski (...), na którym zbudowana była śluza i dwukołowy
młyn wodny, stanowiący uprzednio własność dworu. Po parcelacji młyn przeszedł w
ręce osadników niemieckich. Grobla ze śluzą młyńską piętrzyła wody strumienia,
tworząc rozległy staw sięgający aż pod wieś Kajetanówka. Młyn wodny został spalony
w 1915 r. przez cofające się wojska frontu rosyjskiego. Na miejscu spuszczonego
wówczas stawu powstały łąki, które noszą nazwę „Na stawie".por.[464,s.12]
- Pierwszy raz nazwa wsi pojawiła siew 1921 r. Gwarowo – ulendry.[344,s.167]
- 17.09.1928 r. w rejestrze urodzonych, zawartych związków małżeńskich i
zmarłych odnotowano ślub Olgi Basaj i Flora Hołowersz.[137]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 26,96 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[18]
- W 1961 r. występują jako Holendry wieś. Należały wówczas do GRN w
Siedliszczu.[16]
- Zgodnie z decyzją GRN w Dubience z 24 lutego 1962 r. młodzież z Holendrów
miała, w roku szkolnym 1966/67, uczęszczać do Szkoły Podstawowej w
Siedliszczu.[140]
- W 1964 r. zakończona została elektryfikacja wsi.[l41]

Najstarsze obiekty budownictwa

- Domy: nr 10, wł. Edward Zieliński, drewn. (oszalowany), ok. 1910 r., nr 5, wł.
Józef Sobczuk, drewn (otynkowany), przed 1920 r., nr 11, drewn., przed 1920 r., nr
14, wł. Amelia Lalik, drewn., ok. 1930r.[473,s.124]

Dubienka. (23°53 'E i 51°03 'N) W 2000 r. mieszkało tam 1150 osób, w tym 127
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 53 uczniów szkół średnich, 17 studentów, 45
wdów, 4 wdowców, 6 starych panien i 10 starych kawalerów. Było 201 gospodarstw
rolnych.[509] Ich właściciele posiadali między innymi: 164 telefony stacjonarne, 79
samochodów osobowych, 43 ciągniki, 1 samochód ciężarowy, 3 kombajny, 8 anten
satelitarnych, 152 domy drewniane, w tym 9 opuszczonych. Istniało Dubienieckie
Stowarzyszenie Agroturystyczne, które skupiało 14 gospodarstw agroturystycznych.
Jego prezesem był Marian Buszko. Funkcjonowało schronisko młodzieżowe, które
posiadało filie w: Dorohusku, Sawinie, Świerżach i Wojsławicach. Decyzją
chełmskiego starostwa od września w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym
powstała klasa przygotowująca młodzież do pracy w Straży Granicznej. Funkcję
radnych powiatu pełnili: Józef Balawajder i Janusz Kański. Dubienka leży nad
Wełnianką (Stryhanką) - lewym dopływem Bugu. Jej długość wynosi 32,8 km.
Działalność
religijną
prowadziła
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w.
Trójcy
Przenajświętszej w Dubience erygowana w 1588 r. Należały do niej następujące
miejscowości: Rogatka, Tuchanie, Radziejów, Grobelki, Kolonia Siedliszcze,
Siedliszcze, Brzozowiec, Janostrów, Starosiele, Krynica, Jasiennica, Józefów, Tursko,
(miejscowość o takiej nazwie już niema). Trzy istniejące jeszcze domy należały do
Józefowa. Mieszkali tam: Monika i Marzena Jachacz i Bogdan Litwin, Wanda,
Krzysztof, Przemysław, Anna, Dawid i Mieczysław Szargan,), Zagórnik, Uchańka,
Mościska, Ladeniska, Kolemczyce, Holendry Wachówka. Proboszczem był Józef
Starszuk, a wikariuszem ks. Ryszard Ostasz.[452]
Dubienka, (...) nazwa oznaczała pierwotnie obszar porosły dębami, zaś z kolei
nazwę własną miejscowości. Przymiotnik od Dubienka brzmi dubieniecki, zaś
terenowe nazwy mieszkańców: dla mężczyzny - Dubienczanin, dla kobiety Dubienczanka.[414,s.49]
Wełnianka zwana też Stryhanką (rzeka), 3 mili (25 kilom.) długa, płynie od
Turowca przez Siedliszcze, do Dubienki, gdzie ma ujście.[464,s.24]
Z dziejów
- W 1531 r. miejscowość nazywała się Dubna, Dubienka od 1681-82.
Gwarowo-dubnik.[344,s.165]
- Miasto nad Bugiem, Wełnianka, Strychanką. (...) W roku 1588 dn. 10 lutego
Zygmunt III zaliczył do rzędu miast, obdarzył prawem magdeburskim, ustanowił targi
i jarmarki. Niegdyś miasto było silnie obwarowane, a prowadząc obszerny handel
spławny, cieszyło się dobrobytem. Posiadało wiele cechów rzemieślniczych. Dopiero
wojna szwedzka zniszczyła go i zrujnowała mieszkańców. W latach 1781 i 1787
odwiedził miasto król Stanisław August i obdarzył przywilejami, lecz już nie mogło
podnieść się z upadku. Istniejący tu kościół parafialny zbudował w r. 1588 Jan
Siemiński, wojewoda podolski.[520,s.49]
- Krzysztof Crupsky, starosta tego miejsca, dał usypać kosztem swym ut
asserebatur et regestris manu ipsius propriascriptis docebatur. I ludzi pod
przysięgami swemi zeświadczali, że staw nieboszczyka p. Crupskiego kosztował fl.

229 gr 2, i koni 6 około tego stawu zrobiono jego własnych, każdego mógł szacować
na zł 8. A potym, gdy się był zerwał, kosztował fl. 8. Tamże i sadzawkę nieboszczyk
p. Crupski zbudował był, którego kosztwała fl. 18 gr 15. Stawek mały przy folwarku
zamkowem jest tylko na żywność, stawek w Wydriniczi tylko na żywność. Summa
wszytkiego uczyni fl. 50. Młyny tego starostwa. Młyn pod miastem na rzece Bugu i z
drugiemi młynki małymi, to jest Poridubskiem, Steziriczkiem, Wydrinskiem,
Zabloczskiem. I k temu dać wolno wyrąbać drzewa na 6 komiąg po dwie lecie, a
takież zaś na trzeci rok na 3 komięgi, których ma być 9 do 3 lat za fl. 1100. A tak
rozdzieliwszy na trzy części, uczyni na jeden rok fl. 366/20/0. W Dubney młyn na
rzece Bugu, w którym kół mącznych 4, a folusz piąty. Ale że ji woda często zabiera,
bo jest na nizinie, przeto mały pożytek czyni. Wszakże roku przeszłego uczynił
pożytku (bo w nim wymiaru dostało się zboża pospolitego kor. 179, miernie rachując
każdy korzec po gr 18) fl. 107/12/0. Ten młyn jest od stawu Dubnienskiego na rzekę
Bug fl. 59 przez nieboszczyka p. Krupskiego przeniesion. A wszakże przedsię jest u
tego stawu Dubnienskiego na tym miejscu młynik inszy mniejszy o dwu kołach
mącznych. A iż jest przesuszny, przeto też mały pożytek czyni. Chyba kiedy młyn w
Dubnei bużny stoi, tedy się na nim wymiaru na rok może dostać zboża kor. 15 c.v.u.
Rachując każdy korzec po gr 18, uczyni fl. 9/0/0. Tamże rudę nowa budują, która
przedtym nie bywała. Młynek pod zamkiem jest zbudowan ku potrzebie zamkowej.
Summa młynów fl. 483/2.[442,s.91-93]
- Dubienka była siedzibą niegrodowego starostwa dubienieńskiego, do którego
należały włości: Uchańka, Starosiele, Berezowiec, Kładniów, Strzelce i folwark
Jan-Ostrów.[475,s.4]
- Pod koniec XVI w. starosta horodelski Jan Sieniawski lokował w 1588 r. w pasie
gościńców nadbużańskich, zarówno lewo-jak i prawobrzeżnego, dwa miasta:
Korytnicę (Wyręby) oraz Dubną (zwaną później Dubienka) (...) Korytnicapowstała na
gruntach wsi Paryduby, o starej tradycji cerkwi parafialnej sięgającej co najmniej
drugiej polowy XV w. i przejęła istniejąca już świątynię. Inaczej było w Dubnej,
lokowanej na miejscu wsi o tej samej nazwie, a zasiedlonej wcześniej elementem
mieszanym rusko - wołoskim, gdzie cerkwi do momentu powstania miasta nie było.
Sądzić można, że parafię (jeszcze jako prawosławną) erygowano wkrótce po nadaniu
Dubnej charakteru miejskiego. Cerkiew Świętej Trójcy istniała bowiem już w 1599
r.[366,s.175]
Województwo Bełskie, najmniejsze z województw małopolskich. Liczyło w XVII
wieku wsi 483 i miast z miasteczkami 33, większych rzek nie miało wcale, tylko Bug,
prawie od jego źródeł aż do Dubienki wewnątrz tego województwa płynący. (...) Przy
pierwszym rozbiorze roku 1772 prawie całe województwo Bełskie dostało się pod
panowanie Austrii. Pozostało tylko przy Koronie z dóbr prywatnych miasteczko
Krynica i wsi 16, a z duchowych wsi dwie, z dóbr zaś królewskich miasto Dubienka i
włości 10. Sejm przeto wielki uchwalił roku 1791, nie dopuszczając zupełnego
zniesienia województwa Bełskiego, iż nawet w tym maluczkim obrębie, jaki pozostał,
województwo Bełskie będzie obierał posłów dwóch, a sejmikom, wybierającym
deputata
trybunalskiego,
naznaczył
jako
miejsce
kościół
farny
w
Dubience.[368,s.226]
- W pierwszej połowie XVIII wieku pisarzem w Dubience był Szymon Kański, a jego

brat Benedykt -burmistrzem. Obaj pochodzili z Łowczy.[351]
- 30 maja 1789 r. Dubienkę podniesiono do rangi stolicy szczątkowego
województwa bełskiego. W ustawie z 2 listopada 1789 roku użyto określenia powiat
dubieniecki.[478,s.91]
- Na południowo-wschodnim skraju miejscowości, na dawnych gruntach folwarku
Starosiele, znajdowało się starorzecze Bugu zwane także jeziorem Deusze. Zbiornik
miał 500 m długości i 70 m szerokości. Największa głębokość wynosiła 18 m. Jeszcze
w końcu XVIII w. tędy przepływał Bug sięgając podnóża wydmy, na której
rozlokowała się Dubienka. W 1938 r. przez starorzecze przeprowadzono nasyp
ziemny, którym miała biec projektowana trasa drogowa w kierunku na Wołyń. Nasyp
odciął niedużą, południową część zbiornika.por[464,s.3]
- Dubienka przed pierwszym rozbiorem należała do województwa bełskiego.
Zagarnięta przez Austrię w 1772 roku, wróciła po czterech latach do Rzeczypospolitej
na mocy konwencji granicznej z 1776 r.[347,s.7]
- W 1765 r. w Dubience na rynku stało 38 domów żydowskich, nadto poza rynkiem
było kilkanaście domów „zajezdnych". Czy znajdowały się wśród nich budynki
murowane - trudno stwierdzić.[347,s.27]
- Lustracja z 1789 r. (podaje, że) w Dubience część ludności trudniła się
flisactwem, ciesielką przy spławie (budową statków rzecznych). Dodatkowym
zajęciem ludności (...)było rybactwo. (...) Ten sam dokument podaje też, że starosta
Dubienki pobierał wyjątkowo wysoka taryfę rzeźną (2600 zł rocznie), która związana
była z arendą jatek. Do opłat z tytułu wykonywania zawodu można również zaliczyć
opłatę pobieraną od budowniczych statków rzecznych (zwana tu lądowym),
wynoszącą, jak wynika ze skargi Żydów dubienkowskich w 1789 roku - aż 24 zł od
zbudowanego statku. Sumariusz intrat starościńskich wylicza jeszcze dochód z
handlu smołą w mieście i od soli kramarskiej. Niezależnie od dochodu z
wydzierżawionych, ze szkodą miej skichpropinacj u karczem, starosta pobierał od
palących gorzałkę „kadkowe" po 14 gr od kadki co dawało mu łącznie ok. 1000 zł na
rok.por.[347,s.27,35,48-49]
- Przez Dubienkę kilkakrotnie przejeżdżał król Stanisław August Poniatowski: w
1781 r. zatrzymał się tu w drodze na Podole i z powrotem, a w 1787 r. również
dwukrotnie zatrzymał się tu w trakcie podróży do Kaniowa na spotkanie z carycą
Katarzyną II.[469,s.201]
- Wyrok asesorski z 1785 r. zobowiązywał mieszczan - chrześcijan do wystawienia
ratusza własnym kosztem, jednak ci oświadczyli, że ,” (...) uzupełnić tych wyroków
nie są w stanie” i jeszcze w 1781 roku nie było ratusza. (...) W latach 1776-1777
Dubienka liczyła 1850 mieszkańców, a w 1810 r. w Dubience mieszkało 2567 osób (w
tym
samym
czasie
Chełm
liczył
1792
mieszkańców).
(...)
Starosta.[347,s.29-30,31,32]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta parafii greckokatolickiej
z lat 1771 - 1798, akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Rzymskokatolickiego z lat

1810-1894 i z 1864 r., akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat
1876-1894 -1877- oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego z lat
1826-1894 (1864).[341,s.163,175,199]
- W r. 1792 miała tu miejsce (ku wsi Kulemczycom) bitwa między wojskami
rosyjskimi i polskimi pod wodzą Kościuszki.[389,s.12]
Dubienka, miasto nad trzema rzekami: Bugiem, Wełnianką i Stryhanką, pow.
hrubieszowski. Leży pod szer. płn. 50° 23' i 41°33' długości wschodniej. Posiada
kościół par, murowany, cerkiew dla ludności rusińskiej, dom schronienia dla starców i
kalek, szkołę początkową, urząd miejski, stacyą pocztową. Stanowi jeden z głównych
punktów składowych dla zboża spławianego po Bugu. W 1827 r. liczono tu 444 dm. i
1808 mkw., w 1860 r. było tu 3015 mkw. (w tem 1427 Żydów), 375 dm. (11 mur.);
dochody miasta wynosiły 2741 rs. Pierwotnie nazywało się Dębno lub po rusku
Budno. i było wsią należącą do starostwa horodelskiego, którą na przełożenie
starosty Jana Sienińskiego, kasztelana lwowskiego, król Zygmunt III przywilejem dnia
10 lutego 1588 r. wyniósł na miasto, obdarzył prawem magdeburskim, ustanowił
jarmarki, targi i t. p. Wkrótce potem tenże sam monarcha rozszerzył nadania i
swobody miasta nowymi przywilejami w latach 1593, 1596, 1598 i 1613, które przez
następnych monarchów były potwierdzane. Pierwszą wzmiankę o zmianie nazwy
Dębna, Dubna na Dubienkę znajdujemy w przywileju Augusta II, wydanym w
pierwszych latach XVIII wieku, w którym się wyrażono, iż nadania te tyczą miasta
Dębna alias Dubienka. Miasto to było niegdyś dość silnie obwarowane, prowadziło
znaczny handel spławowy, miało licznych rzemieślników, dopóki pierwsza wojna
szwedzka nie zniszczyła go prawie do szczętu; odtąd już podnieść się nie mogło,
pomimo iż rząd wszelkich do tego dokładał starań. Stanisław August w podróżach
swoich na Ruś dwukrotnie zwiedził Dubienkę w latach 1781 i 1787. Między tym
miastem, a wsią Kulemczycami, stoczoną została kilkugodzinna bitwa d. 18 lipca
1792 r., w której odznaczył się Tadeusz Kościuszko a poległ generał rosyjski
Palembach; nagrobek jego przez rodziną wystawiony przetrwał był jeszcze do
niedawnych (koniec XIX w.) czasów. Od tegoż 1792 roku odbywały się w Dubience
sejmiki i wybory na wszystkie ziemskie urzędy województwa czemihowskiego
odpadłego od całości Rzeczypospolitej w r. 1686 mocą traktatu grzymułtowskiego;
zanim wybory przeniesiono do D., odprawiano je pierwiastkowe we Włodzimierzu
wołyńskim. Par. D. dek. hrubieszowski 2401 dusz liczy. Kościół, i parafia
rzymskokatolicką erygował tu 1588 r. Jan z Sienna Sieniński, wda podolski, star.
horodelski. Kościół drewniany. Jest też tu cerkiew parafialna drewniana, 1838 roku
nowowzniesiona. Były dekanat dubieniecki greko-imicki b. dyec. chełmskiej w r. 1863
składał się z 12 greko-unickich parafij: Buśno z fil. Putnowice, Czerniejów, Dubienka,
Klesztów, Leszczany, Pobołowice, Rostoka, Sielce, Strzelce, Turowice, Wojsławice z
fil. Przedmieście i Żmudź. Starostwo niegrodowe dubieńskie w województwie
bełskim, pow. horodelskim, powstało przez wydzielenie niektórych dóbr z
dawniejszego starostwa horodelskiego, nazwę zaś swą wzięło od m. Dubienka.
Podług lustracyi z r. 1765 składało się z przytoczonego miasta i następujących
włości: Uchańka, Starosiele, Berezowiec, Kładniów, Strzelce i folw. Janów-Ostrów.
Posiadaczami lego starostwa byli w r. 1765 Eustachy Potocki generał artylerii lit., w r.
1770 Adam Chołoniowski kasztelan buski, a w r. 1771 Celestyn Czaplic podkomorzy
łucki, którzy opłacali z niego kwarty zł. 5802 gr. 9, a hyberny zł. 472 gr 3.

Dubienka r. 1565 Dubna os. miej., pow. hrubieszowski. W r. 1565 wieś w
starostwie horodelskim miała 14 kmieci pociągłych i 9 dworzyszcz na prawie
wołoskim zagród. 5 i ludzi 9 dających po wiadrze miodu dannego. Ogółem dochodu
było zł 64 gr 13. Na obszarze D. założona została wieś Uchanka.[482,t.2,s.189-190]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta parafii greckokatolickiej
z lal 1771 - 1798 oraz akta parafii prawosławnej z lat 1925-1939.[341,s.165]
- W 1827 r. było w Dubience 444 domów i 1808 mieszkańców, a w 1860 r. - 3015
mieszkańców, w tym 1427 Żydów i 357 domów, z czego 11 było murowanych. W
latach 80-tych XIX w. miasto posiadało kościół parafialny murowany, cerkiew, dom
dla starców i kalek, szkołę początkową, urząd miejski i stację pocztową.[475,s.5]
- W 1900 r. w Dubience była przystań na Bugu. Funkcjonowała także przeprawa
promowa przez tę rzekę.por.[525,s.435-436]
W 1925 r. w Urzędzie Pocztowym Dubienka pow. Hrubieszów uruchomiono
centralę telefoniczną dla wymiany rozmów międzymiastowych i telegramów.[114]
W 1926 r. w Dubience mieszkało 2967 osób. W tym samym czasie burmistrzem
byl Feliks Krakiewicz. Funkcjonowała też straż ogniowa ochotnicza. Swe usługi
oferowali między innymi: Biernawski Tadeusz (lekarz), Zakrzewska E. (akuszerka),
Dąbrowski H. i Moder J. (bednarze), Bucko W., Kasperkowicz J. i Szechter M. (majstrzy
budowlani), Struzerg 1. i Sz. (fryzjerzy), Ajnbinder (introligator), Baler Sz., Erlich G. i
Pusz B. (powroźnicy), Erlich M. i Frydman I. (rymarze), Szpingiel P. i Szymanski J.
(stolarze), Pawłowski J. (wyrób wozów), Świniuk M. (zegarmistrz), Dąbrowski A., Firsz
i Sobel, Mroczkowski i Krasnowski (młynarze).por.[426,s.1101]
- 27 lutego 1931 r. zarejestrowane zostało miejscowe kółko rolnicze.[64,s.401]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa
lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi kościół
p.w. św. Trójcy, drewniany, fundowany w 1592 r. Obecny murowany z
1865r.[64,s.178]
- W 1932 r. działalność prowadziła cegielnia polowa ręczna, która należała do
Magistratu m. Dubienka i Spółdzielni Budowlanej w Dubience. Rocznie produkowała
100.000 tys. sztuk cegieł. [65,s.5]
- VI 1941. Funkcjonariusze gestapo z Trawnik rozstrzelali 4 miejscowych rolników.
Zginęli Feliks Buszko, Jan Gilewicz, Wiktor Waszyński, Julian Zwierzyński. Zostali
rozstrzelam pod zarzutem współpracy z władzami ZSRR. Zwłoki pochowano na polu,
później ekshumowano je i pochowano na cmentarzu. (...) 17 V 1942. Funkcjonariusze
SS rozstrzelali podczas pacyfikacji 26 mieszkańców wsi Siedliszcze i Tuchanie.
Ustalono nazwiska 2 ofiar: Jerzy Jagodziński i Bogusław Kapilewicz. Zwłoki
pochowano w miejscu egzekucji, później przeniesiono na cmentarz. (...) V 1942.
Żandarmi podczas obławy przeprowadzonej w pobliskim lesie zastrzelili miejscowego
rolnika i młodego człowieka, który był uczniem kowala. Zwłoki pierwotnie
pogrzebano w miejscu egzekucji, później ekshumowano i przeniesiono na miejscowy

cmentarz. (...)X 1943. Żandarmi rozstrzelali 54 osoby pochodzenia żydowskiego,
które mimo rozkazu nie przeniosły się do getta. Ustalono dane dot. 4 ofiar: Icko
Briderman, l. 49, Rut Nuchim, l. 50, Raful (imię nieznane), l. 25 i Raful żona w/w 1.
21. Zwłoki pochowano na cmentarzu żydowskim w Dubience we wspólnej
mogile.[470,s.37-38]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano młyn zbożowy, którego
właścicielem był A. Dąbrowski .[60,s.152]
- W 1949 r. istniała jednostka OSP.[133]
- W 1974 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dubience z siedzibą w
Krynicy. Jego kierownikiem był Józef Balawajder.[535]
- Od 1990 r. liceum ogólnokształcące nosi imię 27 Wołyńskiej Dywizji Armii
Krajowej.[75,s.314]
- W lipcu 1997 r. decyzją prezesa NBP zawieszona została działalność Banku
Spółdzielczego.[75,s.312]
- W październiku 1998 r. rozstrzygnięto wojewódzki etap ogólnopolskiego
konkursu „O gęsie pióro Mikołaja Reja". W kategorii wiekowej „Żaki" zwyciężyła
Justyna Zając z Liceum Ogólnokształcącego w Dubience.[76,s.477]
- (Sierpień 1999 r. przyp. aut.) W Dubience wójtowie gmin: Dubienka, Białopole,
Żmudź, Kamień, Wola Uhruska, Wierzbica, Dorohusk, Ruda Huta rozmawiali o
warunkach współpracy. Podczas spotkania ustalono m. in., że we władzach
Euroregionu Bug będzie ich reprezentował wójt gminy Dorohusk Stanisław
Maksymiuk.[77,s.245]
- (Październik 1999 r. przyp. aut.) Szkoła Podstawowa w Dubience obchodziła
25-lecie istnienia. Uczy się w niej blisko 300 uczniów i zatrudnionych jest 25
nauczycieli. Jubileusz zainaugurowała msza święta w intencji byłych i obecnych
uczniów oraz pracowników szkoły.[77,s.249]
- 6.12.1999 r. N ie wykluczone, że w ciągu kilku najbliższych lat w okolicach
Dubienki w powiecie chełmskim powstanie przejście graniczne dla pieszych. O takiej
możliwości dyskutowano 25 i 26 listopada w Białej Podlaskiej podczas konwentu
starostów województwa lubelskiego, poświęconego sprawom drogownictwa. Starosta
chełmski Adam Rychliczek poinformował również o podjętych decyzjach w sprawie
budowy obwodnicy drogowej w Okopach, gm. Dorohusk, oraz modernizacji drogi
Chełm - Okopy. Data rozpoczęcia inwestycji zależy od terminu wydania przez gminę
Dorohusk decyzji o warunkach zabudowy.[58]
- Dubienka, (...) Na tym terenie od dawna pod względem etnicznym mieszanym
polsko-ruskim występowała pierwotna forma Dubna (...) oraz Dąbna. Zmiana Dubna
na Dubienka uzależniona była koniecznością wyróżnienia Dubna wołyńskiego,
leżącego nad rz. Ikwą, wymienianego u latopisa od 1100r. jako Duben.[472,s.79]

Historia kościoła
- Kościół Parafialny p.w. św. Trójcy - erygowany wraz z parafią w 1588 r. przez Jana
z Sienna Sienieńskiego wojewodę podolskiego, starostę horodelskiego. Pierwszy
kościół był drewniany, następne z lat 1617, 1753 i 1794 również drewniane. Ostatni
kościół drewniany wzniesiony na fundamentach murowanych „(...) wyremontowany
kosztem rządu w 1822 r. Zrąb kościoła tarcicami obszalowany" spłonął w 1863 r. W
tym samym roku ks. Wojciech Makara rozpoczął budowę nowego kościoła, tym
razem murowanego, którą ukończono w 1865 r. Kościół przetrwał do czasów
współczesnych.[475,s.5]

Najważniejsze zabytki kultury
- Cerkiew prawosławna p.w. św. Trójcy. Zbudowana z cegły w stylu
bizantyjsko-rosyjskim w latach 1886 - 1905. Jej układ przestrzenny jest połączeniem
budowli centralnej z podłużną. Jest obiektem dokumentującym różnice wyznaniowe
istniejące w miejscowości i istotnym elementem architektonicznym w krajobrazie
dawnego miasteczka. Wpisana do rejestru zabytków 20.10 1990 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy: kościół, mur., 1863-1866,
bud. Pliszczyński (?), uszkodzony 1939 r. i 1944 r., remont. 1940r., 1945 r. i 1970 r.,
brama - dzwonnica, mur:, 1882 r., plebania, ul. Kościelna nr 4, drewn., 1920 r.;
magistrat, ob. UG Dubienka, mur., ok. 1895-1898, remont. 1914 r., rozbud.; apteka
, ob. dom mieszkalny, ul. Chełmska nr 6, drewn., ok. poł. XIX w.; domy, ul. Chełmska
48, wł. M. Kościuk, drewn., 1902 r., ul. Kościuszki nr 7, wł. Wojciech Turewicz, drewn.
(otynkowany), 1905 r.(?), ul. Rynek nr 3, wł. GS w Dubience, mur., ok. 1910 r., ul.
Rynek 10, wł. Z. Żurawski, drewn. ok. 1910 r., ul. Rynek nr 86, wł. GS w Dubience,
mur., ok. 1910 r., gruntownie przebud.[473,s.117-124]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz żydowski. XVI, XVII w. (ok. 1589-1606).[530] „Okopisko”, „okop"
żydowski. Położony w części Dubienki zwanej „Piasek". Powierzchnia ok. 5 ha. Na
terenie cmentarza baza SKR i osiedle domków jednorodzinnych. Teren zniwelowany,
nie ma zarysów grobów. Są tu zbiorowe mogiły Żydów i zapewne Polaków
(mieszkańców Dubienki) rozstrzelanych w czasie JI wojny światowej.[322]
- Cmentarz rzymskokatolicki, poł. XIX w. Położony ok. 1,5 km na północ od
kościoła. Powierzchnia 1,95 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z
12.03.1859 r.(+ Izydor Radziejewski).[294]

Parki

- Park przykościelny, własność parafia rzymskokatolicka, powierzchnia 1 ha, z
końca XVI w., XIX w.[530]
- Park przycerkiewny, własność parafii prawosławnej, powierzchnia 0,25 ha, z
przełomu XIX i XX w.[530]

Brzozowiec. (23°50 'E i 51°01'N) W 2000 r. mieszkało tam 68 osób, w tym 2
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej, 2 studentów, 4 starych
kawalerów i 14 wdów. Było 28 gospodarstw rolnych.[509] Ich właściciele posiadali
między innymi: 3 telefony stacjonarne, 3 samochody osobowe, 6 ciągników, 2
samochody ciężarowe i 12 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Przez wieś
prowadziła droga gruntowa utwardzona żużlem. Najbliższy przystanek PKS znajdował
się w Siedliszczu. Tworzyła poetka ludowa Eugenia Sułkowska - emerytowana
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Siedliszczu.[530] Wieś należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience.[452]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1565 r. Miejscowość nazywała się
wówczas Berezowiec. W 1578 r. występuje jako Brzezowiec, w 1752 r. - Berezowce, a
w 1827- Berezowice.[344,s.161]
- Berezowiecz wieś. W tej wsi ludzi pocięgłych 13, którzy dawajączynszu
pieniężnego w rok po gr 12 i spisnego po pół gros (za), uczyni fl. 512/9. Ciż dawająw
rok kur po 2, jajec po 10. To wszystko, pro interesse jednego obrachowawszy za
półtora gros(za) uczyni fl. 0/19/9. Tamże nadto jest pustych dworzyszcz 4. Ze trzech
dają czynszu doroczniego grz. 1 i spisnego po gr 1, z czwartego dają gr 24 1
spisnego pół gros(za), to wszystko uczyni fl. 5/1 l/9b. Summa wszytkiego uczyni fl.
11/13/9.[442,s.92]
- Berezowiec, wś, pow. hrubieszowski, gm. Białopole, par. Dubienka. W r. 1827
Berezowiec wś rząd., 8dm., 56mk.[482,t.I.143]
- W 1943 r. we wsi mieszkały 42 rodziny. Było 198 osób.[143]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 122,10 ha i 25,00 ha ziemi po osobach
przesiedlonych do ZSRR przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im
prawami na własność państwa.[18]
- W 1961 r. założono światło elektryczne.[452]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 22, wł. Bogumiła Buszko, drewn., ok. 1913r., nr 25, wł. Kazimiera
Tukindorf, drewn., ok. 1920r., nr 26, wł. Weronika Sarzyńska, drewn., ok. 1920
r.[473,s.116-117]

Jasienica. (23°53 'E i 51°00 'N) W 2000 r. mieszkało tam 49 osób, w tym 4 dzieci
od 0 do 15 roku życia, 3 wdowy, 1 wdowiec i 4 starych kawalerów. Było 13
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 1 telefon stacjonarny, 2
samochody osobowe, 7 ciągników, 2 kombajny, 7 domów drewnianych, w tym 1
opuszczony. Była droga gruntowa nieutwardzona. Najbliższy przystanek autobusowy
znajdował się w Krynicy (3 km). Wieś dawniej znana z produkcji ceramiki
glazurowanej.[509] Należy do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience.[452]
Z dziejów
- Miejscowość ma bardzo młodą metrykę, gdyż powstała w latach 1935-37.
Wówczas to właściciel majątku Skryhiczyn Mordko Rottenberg przeprowadził
parcelację części gruntów po uprzednim wycięciu lasu sosnowo - dębowego.
Rozparcelowaną
ziemię
kupili
osadnicy
z
powiatów:
biłgorajskiego
i
krasnostawskiego.por.[464,s.14]
- Ławnikiem Sądu Okręgowego w Zamościu na 1947 r. był Aleksander
Romanowski.[61,s.49]
- W 1949 r. w kosztorysie projektowych robót drogowych do wykonania
świadczeniami w naturze zapisano: Jasienica - Krynica naprawa drogi na odcinku 1
km, wykopanie rowu obustronnego na długości 500 m. Dniówek pieszych 600,
furmanek jednokonnych 200, furmanek dwukonnych 70.[132]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 26,12 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]
- W tej miejscowości
garncarstwem.[452]

mieszkał

Feliks

Madejski,

który

trudnił

się

- W 1961 r. występują jako Jasienica kolonia. Należały wówczas do GRN w
Skryhiczynie. [16]
- Zgodnie z decyzją GRN w Dubience z 24 lutego 1962 r. młodzież z Jasienicy
miała, w roku szkolnym 1966/67, uczęszczać do Szkoły Podstawowej w
Skrychiczynie. [140]
- W 1971 r. założono światło elektryczne. [452]
Najstarsze obiekty budownictwa
Kapliczka, mur., pocz. XX w., domy: nr 4, wł. Z. Romanowski, drewn., i nr 5, wł.
A. Romanowski, drewn., lata 30. XXw. [473.s.125]

Józefów. (23°53 'E i 50°59 'N) W 2000 r. mieszkało tam 35 osób, w tym 2 uczniów
szkół średnich, 4 wdowy, 1 stara panna i 8 starych kawalerów. Było 12 gospodarstw
rolnych. [509] Ich właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne, 1
samochód osobowy, 5 ciągników, 1 antenę satelitarną, 12 domów drewnianych, w
tym 3 opuszczone. Na skraj u wsi znajdowały się groby żołnierzy poległych w 1920 r.
W miejscu pochówku stał duży drewniany krzyż oraz kamienny obelisk z tabliczką o
treści: „Mogiła zbiorowa żołnierzy polskich z 27 ochotniczego pułku piechoty, którzy
w bohaterskiej walce stoczonej we wsi Józefów w dniu 15 sierpnia 1920 r. polegli na
polu chwały. Oddajmy im hołd. Zapomnienie jest gorsze od śmierci". Była droga
gruntowa. Najbliższy przystanek autobusowy znajdował się w Skryhiczynie (3 km).
1,5 km od miejscowości znajdowały się źródła Strumienia Józefowskiego zwanym też
Baszta. Do miejscowości należało Tursko - do niedawna samodzielna miejscowość.
Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience. [452]
Z dziejów
- Dobra Skryhiczyńskie u progu XIX w. - wzbogacone o założona przez
Zbyszewskiego wieś Józefów. [436..s.3]
- Pierwsza znana wzmianka historyczna pochodzi z 1823 r. i mówi, że „wieś
zarobna" Józefów należy do dóbr Skryhiczyn należących wówczas do Józefa
Zbyszewskiego rotmistrza wojsk koronnych.[464.s.18]
- Nazwa miejscowości umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826
r.[452]
- Wzmianka o tej wsi pochodzi także z 1827 r. Gwarowo - iuzefuf, maidan.
[344.s.171]
- W 1864 r. nastąpiło uwłaszczenie chłopów i likwidacja pańszczyzny, wówczas też
miejscowość została przypisana do gminy Horodło powiatu hrubieszowskiego. W
okresie międzywojennym Józefów należał do gminy Białopole. Od 1941 r. wieś
wchodzi w skład gminy Dubienka.[464.s.18]
Według miejscowej tradycji rzemiosło garncarskie istnieje (tu) od ok. 150 lat. Miało
się ono skupiać w rękach rodziny Trociów pochodzących zza Bugu. W 1944 roku
rodzina Trociów wyemigrowała do ZSRR. Przed 1939 rokiem pracowało tu ośmiu
garncarzy. W 1957 roku czynne były dwa warsztaty garncarzy pochodzących z okolic
Włodzimierza Wołyńskiego. Jeden z nich – Edward Kosiński jest Wołyniakiem, drugi (Feliks, przyp. aut.) Madejski (jego brat pracował w pobliskiej Jasienicy) pochodzi z
Kazimierza Dolnego, a do Włodzimierza Wołyńskiego wyjechał w 1923 roku, zaś w
1937 roku przybył do Józefowa. Bliższych danych brak. Ośrodek nieczynny.
[503.s.46-47]
- W 1874 r.(...) wś Józefów os. 10, mr. 80. [482.t.3.s.610]
- Tursko. 22 V 1942. Podczas obławy hitlerowcy rozstrzelali 2 osoby: miejscowego
rolnika i Żyda o nie ustalonym nazwisku. Nazwisko Polaka - Bronisław Porada, l. 20.
Zwłoki zakopano na polu. [470.s.108]

- W 1943 r. w rejonie Józefowa Niemcy zestrzelili samolot radziecki, z którego
wyratowali się dwaj lotnicy. [464.s.18]
- W 1949 r. sołtysem był Antoni Antonowicz. Wieś liczyła wówczas 247
mieszkańców. [133]
- W 1971 r. założono światło elektryczne. [452]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz z 1 wojny światowej i wojny z 1920 r.. XX w. (1920).[530] Położony ok.
2,5 km na zachód od szosy Hrubieszów — Dubienka, na początku wsi Józefów, po
lewej stronie wiejskiej drogi. Powierzchnia 0,02 ha. Najstarszy istniejący nagrobek
pochodzi z 1920 r.[320] Według Teofili Gawury jest to cmentarz z czasów wojny
polsko-rosyjskiej w 1920 r., a pochowano tutaj 23 Rosjan i 5 Polaków. W 1943 r.
pochowano tutaj także dwóch lotników radzieckich. (...) Według innych źródeł na
cmentarzu w Józefowie spoczywają ciała 25 żołnierzy polskich (w tym 13 żołnierzy
ekshumowanych z grobu zbiorowego w Ubrodowie) i 30 żołnierzy armii bolszewickie,
a także 2 lotników radzieckich z 1943 r.[457.s.1-2]

Kajetanówka. (23°47 E i 51°03 'N) W 2000 r. mieszkały 44 osoby, w tym 7 dzieci
w wieku od do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 3 wdowy i 2 wdowców. Było
25 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon
stacjonarny, 1 samochód osobowy, 4 ciągniki, 1 kombajn 7 domów drewnianych, w
tym 3 opuszczone. Była droga gruntowa utwardzona żużlem. Najbliższy przystanek
autobusowy znajdował się w Bielinie (1 km). Wieś należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience. [509]
Z dziejów
- Wieś datowana na 1796 rok. Napisano wówczas Kąjetanowka. [344.s.171]
- Kajetanówka 4.) K., pow. hrubieszowski, gm. Białopole, parafia Dubienka. Nie
zamieszczona w spisie urzędowym. (Pam. Kniżka lub. gub. z 1872 r.). [482.t.3.s.671]
- W roku 1864 przy uwłaszczeniu włościan, mieszkańcy wsi Kajetanówka otrzymali
280 mig i 215 prętów obszaru gruntów wydzielonego z dóbr Siedliszcze Bramowe.
Było tu wówczas 21 zagród chłopskich. W okresie międzywojennym we wsi
funkcjonowała szkoła powszechna, której drewniany budynek służy obecnie jako
świetlica wiejska. W tym czasie zarejestrowane tu były warsztaty rzemieślnicze, a
mianowicie: 3 kowali, 2 szewców, 2 tkaczy i 1 murarz. Wieś była w zdecydowane
większości polską i tylko około 5% stanowili mieszkańcy narodowości ukraińskiej.
[464.s. 19-20]
- 16 stycznia 1929 r. w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim zarejestrowane zostało
Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej, a 27 lutego 1931 r. zarejestrowane zostało
Kółko Rolnicze „Świt”. [64.s.401]
- W 1949 r. sołtysem był Wincenty Janicki. Wieś liczyła wówczas 178 mieszkańców.
[133]
- W tym samym roku w kosztorysie projektowych robót drogowych do wykonania
świadczeniami w naturze zapisano: Kajetanówka - Bielin wyrównanie nawierzchni na
długości 500 m, nawiezienie ziemi, dniówek pieszych 70, furmanek jednokonnych 10,
furmanek dwukonnych 10. [132]
- W 1965 r. założono światło elektryczne. [452]
Najstarsze obiekty budownictwa
Kapliczka z rzeźbą św. Stanisława, drewn., II poł. XIX w. [473 s 125]

Mateuszowo. (23°50 'E i 51°04 'N) Wieś położona wzdłuż leśnej drogi. Była to
jedna z najmniejszych miejscowości w powiecie chełmskim. W 2000 r. mieszkało tam
12 osób, w tym 1 wdowa. Było 5 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi 2 telefony stacjonarne, 2 samochody osobowe, 1 ciągnik i 10 domów
drewnianych, w tym 1 opuszczony. Właścicielami kilku chałup byli myśliwi. Zachował
się budynek po byłym sklepie, a w otaczającym miejscowość lesie rosło kilkanaście
wiekowych dębów. Była droga gruntowa. Najbliższy przystanek autobusowy
znajdował się w Rogatce (3 km). Wieś wchodziła w skład sołectwa Stanisławówka.
Mateuszowo należało do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience. [509]
Z dziejów
- Kolonia powstała w 1885 r. kiedy to przy parcelacji części majątku Siedliszcze
Bramowe okoliczni chłopi wykupili grunt o obszarze 587 mrg i osiedlili się
tu.[464.s.23]
- W rejestrze urodzonych, zawartych związków małżeńskich i zmarłych z 1928 r. w
tej miejscowości odnotowano 2 śluby i 3 zgony. [137]
- W 1949 r. sołtysem był Hipolit Turewicz. Wieś liczyła wówczas 173 mieszkańców.
[133]
- W 1950 r. we wsi było 67 płatników podatku gruntowego. Powierzchnia
gospodarstw rolnych wahała się od 0,51 ha do 8,68 ha.[142]
- W 1971 r. we wsi założono światło elektryczne. [452]

Lipniki. (23°55 'E i 50°59 'N) W 2000 r. mieszkało tam 17 osób, w tym 1 stary
kawaler. Mieszkańcy posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 1 samochód
osobowy, 1 ciągnik i 10 domów drewnianych, w tym 4 opuszczone. Była droga
gruntowa. Najbliższy przystanek autobusowy znajdował się w Zagórniku (2 km). Wieś
należy do sołectwa Zagórnik. Mieszka tam Henryk Koziński - największy producent
miodu na Lubelszczyźnie. W latach osiemdziesiątych jego pasieka liczyła 1200 uli,
które rocznie dawały około 20 ton miodu. Miejscowość otoczona lasami i rozlokowana
na łagodnych wzniesieniach stanowi jeden z piękniejszych zakątków gminy.
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience.[452]
Lipniki - terenowa nazwa własna, w której skład wchodzi nazwa drzewa (lipy). por.
[430.s.16 i 106]

Z dziejów
- Przed II wojną światową kolonia administracyjnie przypisana była do sołectwa
Skryhiczyn. [464.s.21]
- W 1961 r. występująjako Lipniki kolonia. Należały wówczas do GRN w
Skryhiczynie. [16]
- Zgodnie z decyzją GRN w Dubience z 24 lutego 1962 r. młodzież z Lipników miała
w roku szkolnym 1966/67 uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Skrychiczynie.[l40]
- W 1968 r. założono światło elektryczne.[452]

Krynica. (23°53 'E i 51°01 'N) W 2000 r. mieszkały tam 64 osoby, w tym 11 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich i 1 wdowiec. Było 19
gospodarstw rolnych.[509] Ich właściciele posiadali między innymi: 8 telefonów
stacjonarnych, 8 samochodów osobowych, 8 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 1
kombajn i 6 domów drewnianych. Była droga gruntowa utwardzona żużlem. Była tam
posiadłość Kazimiera i Janusza Kozińskich, znanych w powiecie chełmskim
pszczelarzy i właścicieli jednego z najlepszych w województwie lubelskim i w Polsce
gospodarstwa agroturystycznego. W sąsiedztwie Krynicy znajdowało się starorzecze
Bugu oraz duży Ias. [452] Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience.
Krynica - terenowa nazwa własna nawiązująca do naturalnego ukształtowania
terenu (źródło, studnia). por. [430.s.12]
Z dziejów
- Kolonia Krynica, zwana poprzednio Krynica, powstała w latach 1925-1927, w
wyniku parcelacji części majątku Skryhiczyn przez dziedzica Mordkę Kielmana
Rottenberga. (...) W okresie międzywojennym kol. Krynica należała do sołectwa
Skryhiczyn. Zamieszkiwali ją w 70% Polacy i w 30% Ukraińcy. [464.s.21]
- W 1928 r. w kol. Krynica założona została cegielnia polowa, której właścicielem
był Tomasz Kowalczuk. Rocznie produkowała 100.000 szt. cegieł. Odnotowana także
w 1932 r. [65.s.5]
- W 1949 r. sołtysem był Stanisław Tatarski. Wieś liczyła wówczas 110
mieszkańców.[133] W tym samym roku w kosztorysie projektowych robót drogowych
do wykonania świadczeniami w naturze zapisano: Jasienica - Krynica naprawa drogi
na odcinku 1 km, wykopanie rowu obustronnego na długości 500 m. Dniówek
pieszych 600, furmanek jednokonnych 200, furmanek dwukonnych 70. [132]
- W 1950 r. we wsi było 80 płatników podatku gruntowego. Powierzchnia
gospodarstw rolnych wahała się od 0,56 ha do 27.56 ha. [142]
- W 1966 r. założono światło elektryczne. [452]
- (Wrzesień 1999 r. przyp. aut.) Gospodarstwo agroturystyczne Kazimiery i Janusza
Kozińskich w Krynicy gmina Dubienka otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie „Zielone Lato 99".[77.s.247]

Nowokajetanówka. (23°49 'E i 51°3 'N) Dawniej jedna z najmniejszych
miejscowości w gminie. W 2000 r. mieszkało tam 6 rodzin, łącznie 20 osób, w tym 3
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 1 wdowa, 2 wdowców 1 stara panna. Było 13
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne,
1 samochód osobowy, 3 traktory, 7 domów drewnianych, w tym 6 opuszczonych.
Przez miejscowość biegnie droga gruntowa. Najbliższy przystanek PKS znajdował się
w Bielinie (3 km). Wieś otoczona jest lasem i łąkami. Budynki mieszkalne chętnie są
kupowane i zamieniane na domy letniskowe. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience. [509]
Z dziejów
- Miejscowość powstała na gruntach dawnego majątku Siedliszcze Bramowe, który
uległ częściowemu rozparcelowaniu w 1884 r. Znaczną część ziemi wykupi li bracia
Lejzer i Josef Cukier. Od nich to w 1900 r. chłopi z okolicznych wsi nabyli w sumie 135
dziesięcin i 129 sążni gruntu, tworząc na nich 19 nowych gospodarstw. [464.s.24]
- W 1921 roku jako Kajetanówka Nowa [344.s.183] W 1928 r. Nowa- Kajetanówka.
- W 1949 r. sołtysem był Bronisław Góźdź. Wieś liczyła wówczas 275 mieszkańców.
[l33] W tym samym roku w kosztorysie projektowych robót drogowych do wykonania
świadczeniami w naturze zapisano: - Nowokajetanówka wykopanie rowu
obustronnego na długości 200 m, wyrównanie drogi, dniówek pieszych 100,
furmanek jednokonnych 20. [132]
- W 1950 r. we wsi było 103 płatników podatku gruntowego. Powierzchnia
gospodarstw rolnych wahała się od 0,39 ha do 9,30 ha. [142]
- W 1965 r. założono światło elektryczne. ]452]
- Kajetanówka Nowa. Inf. Stanisława Rudnicka, Chełm, 1966 r.: Około 1920 r.
chłopiec-pastuch będący na służbie u Władysława Zakrzewskiego - wygrzebał w
ziemi żelazny baniaczek z nakrywką, w którym były pieniądze „dawnych królów",
wielkości dzisiejszych 10-złotówek. [87]

Radziejów. (23°46 'E i 51°02 'N) W 2000 r. mieszkały tam 134 osoby, w tym 21
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów szkół średnich, 1 student, 13 wdów,
2 stare panny i 3 starych kawalerów. Były 42 gospodarstwa rolne. Ich właściciele
posiadali między innymi: 13 samochodów osobowych, 8 telefonów stacjonarnych, 23
traktory, 14 domów drewnianych, w tym 5 opuszczonych. Zachował się budynek
byłej świątyni protestanckiej, w której po wojnie znajdowała się szkoła podstawowa.
W niezłym stanie był cmentarz protestancki, gdzie przetrwało wiele pomników
nagrobnych. Miejscowość położona na 3 równoległych ulicach oraz na tak zwanym
poprzeczniaku. Każda z części miała swoją nazwę: Domicelów, Izydorów i Tytusów. W
pobliżu Radziejowa miał swój początek naturalny ciek wodny zwany Radziejowskim
Strumieniem. Był on dopływem Wełnianki.[509] Wieś należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience. [452]
Z dziejów
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. [495.s.272]
- Kolonia niemiecka założona w 1863 r. [500.s.264] Powstała na porębie leśnej
zakupionej przez kolonistów od ziemianina Radziejowskiego. W jej sąsiedztwie
znajdowały się kolonie: Bielin i Syców. Koloniści, którzy się tu osiedlili, pochodzili z
Prus i Wielkopolski. por. [500.s.48]
Radziejów, kol., pow. hrubieszowski, gm. Białopole, par. ew. Lublin. W 1884 r. wś
Radziejów os. 52,mr.978. [482.t.9.s.465]
- W 1928 r. w dokumentach 22 Reinold Schmidt (l.22) oraz Lidia Kruger (l.20), a 10
lipca na ślubnym kobiercu stanęli: Gotfryd Kruger (l. 23) oraz Natalie Strunk (l. 25).
Był to jedyny ślub wyznawców Kościoła ewangelicko-augsburskiego w 1928 r. w
Radziejowie.[133]
- W wykazie majątków z 1947 r. w miejscowości było 37 gospodarstw
poniemieckich. [181]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Hrubieszowie, na mocy którego 20,40 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [18]
- W 1963 r. założono światło elektryczne. [452]
- W 1968 r. zbudowano szosę.[452]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, wł. UG Dubienka, mur., pocz. XX w., dom nr 44, wł. M. Makowska, drewn.,
lata 30. XX w. [473.s.125]
Cmentarze i mogiły

- Cmentarz ewangelicki. XIX w. Położony około 300 m na południowy wschód od
szkoły. [530]

Rogatka. (23°51 'E i 51°02 'N) Była to największa wieś w gminie. W 2000 r.
mieszkało tam 336 osób, w tym 36 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 12 uczniów
szkół średnich, 6 studentów, 21 wdów, 3 wdowców, 1 stara panna i 6 starych
kawalerów. Było 90 gospodarstw rolnych. [509] Ich właściciele posiadali między
innymi: 29 telefonów stacjonarnych, 28 samochodów osobowych, 19 ciągników, 6
anten satelitarnych, 30 domów drewnianych, w tym 4 opuszczone. Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience. [452]
Z dziejów
- Wzmiankowana w 1839 r. jako Rogatki. Od 1888 r. - Rogatka. [344.s.189]
- Rogatka 2.) R., wś, pow. hrubieszowski, gm. Białopole, par. Dubienka; posiada
szkołę podstawowa ogólną. (...) W 1884 r. wś Rogatka os. 30, mr. 476.
[482.t.9.s.661]
- Pod koniec XIX wieku znana z tego, że funkcjonowała tam szkoła podstawowa. W
1943 r. Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców Rogatki. Mieli tam mieszkać
osadnicy niemieccy. [509]
- W 1906 r. w tej wsi urodził się Jan Szczawiej, poeta, publicysta i krytyk literacki.
[464.s281]
- W 1908 r. założona została cegielnia polowa, której właścicielem był Nuta
Golbartyn. Rocznie produkowała 200.000 szt. cegieł. W 1929 r. powstała cegielnia
Józefa Bureć o rocznej zdolności produkcyjnej 100.000 szt. cegieł. [65.s.5]
- 19 1 1943. Podczas wysiedlania wsi hitlerowcy zamordowali 3 osoby. M. in. zginął
Jan Jaroszyński. [470.s.82]
- W 1949 r. sołtysem był Feliks Stadnicki. Wieś liczyła wówczas 263 mieszkańców.
[133] W tym samym roku w kosztorysie projektowych robót drogowych do
wykonania świadczeniami w naturze zapisano: Janostrów - Teremiec oczyszczenie
rowu obustronnego na 1 km, wyrównanie nawierzchni, nawiezienie ziemi, dniówek
pieszych 250, furmanek jednokonnych 20, furmanek dwukonnych 10. [132]
- W 1952 r. została zakończona budowa drogi bitej Dubienka - Białopole,
prowadzącej przez wieś. Jednocześnie uruchomiona została komunikacja autobusowa
z Chełmem i Hrubieszowem. W 1958 r. założono światło elektryczne. [464.s.29]
Najstarsze obiekty budownictwa
Szkoła, ob. dom mieszkalny nr 116, wł. H. Ostrowska, drewn., 1928 r., domy: nr
51, wł. L. Jagodzińska, drewn. 1901 r., nr 28, wł. K. Jaroszyńska, mur., 1923 r.
[473.s.125-126]

Siedliszcze. (23°49 'E i 51°02 'N) W 2000 r. mieszkały tam 333 osoby, w tym 20
dzieci od 0 do 15 roku życia, 24 uczniów szkół średnich, 22 studentów, 20 wdów, 3
wdowców, 1 stara panna i 16 starych kawalerów. Było 80 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 49 telefonów stacjonarnych, 33 samochody
osobowe, 43 ciągniki, 3 samochody ciężarowe, 2 kombajny, 5 anten satelitarnych, 34
domy drewniane, w tym 4 opuszczone. Na północnym skraju Lasów Strzeleckich, w
bezpośrednim sąsiedztwie Siedliszcza znajdował się rezerwat faunistyczny
„Siedliszcze". Ustanowiony został w 1975 r. dla ochrony gniazdowiska orlika
krzykliwego, wraz z fragmentem lasu gradowego o charakterze naturalnym.
Rezerwat ma 14,75 ha. W rezerwacie i jego najbliższym sąsiedztwie występują:
żuraw, kania ruda, kobus i sowa uszatka. [509] Od 1985 r. za pomnik przyrody
uznawany jest jesion wyniosły o obwodzie 320 [531] Integralną częścią miejscowości
była Kolonia Siedliszcze. [529] W pobliżu miejscowości znajdował się rezerwat
przyrody o powierzchni 14,70 ha, na obszarze którego częściowej ochronie podlegały
miejsca lęgowe orlika krzykliwego oraz fragmenty lasu gradowego o charakterze
naturalnym. [531] W marcu 2000 r. powołano Gminną Radę Kobiet. Jej
przewodniczącą została Zofia Pelica z Siedliszcza. We wsi była kaplica p.w. Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Dubience. [452]
Z dziejów
- Jako Siedliszcze (Branowo) wymienione w 1396 r. Należały wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej Świerże. [74.s.49]
- Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1443 r. W 1827 r, występowała jako
Siedliszcze bramowe. [344.s.191]
- Bramów Siedliska (Siedliska) - dwór drewniany dwualkierzowy. 1738 - dwór
określany jako stary. Dwór na planie prostokąta o dwóch bocznych alkierzach,
trójdzielny, półtoratraktowy z sienią na osi, od frontu ganek. W lewym trakcie izba z
kominem przy drzwiach, druga izba o 2 oknach „w dyle proste ciosane w słupy" i
alkierz o 1 oknie. W prawym trakcie izba o 1 oknie ogrzewana piecem białym i
chlebowym z kominkiem, z niej drzwi na tył budynku. Dalej alkierz z dobudowana
apteczką o 1 oknie. Ganek obudowany z altanka na górze, do której schody w sieni.
Dwór kryty dranicami. System obronny: ostróg. Wybudowany zapewne w XVII w.,
później zapewne rozbudowany. Właścicielką w roku 1738 była Izabela Lubieniecka
Wydżgowa. por.[471.s.130]
- W 1799 roku chorąży włodzimierski Ignacy Kajetan Stecki - syn Izabeli i Tomasza
Steckiego sprzedaje stolnikowi horodelskiemu Janowi Terleckiemu dobra Siedliszcze
Bramowe. Liczyły one wówczas 6681 mórg 106 prętów. Kajetan syn Jana odziedziczył
dobra, lecz zmarł bezpotomnie w 1847 r. Nowi właściciele Siedliszcza to
Radziejowscy. Oddają oni w 1873 r. Siedliszcze i Tuchanie w dzierżawę Chądzyńskim.
Zadłużone dobra w 1880 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie wystawiło na
licytację. Nabywcą Siedliszcza został Edward Żelkowski, który wkrótce rozparcelował
całość dóbr. Po parcelacji siedziba właścicieli dwór modrzewiowy został sprzedany i
przeniesiony do Grnatowic na potrzeby szkoły. Do czasów powojennych przetrwała

tylko murowana kuchnia. W latach powojennych zniszczeniu uległy budynki gorzelni i
browaru - (na wschód od młyna) oraz aleja lipowa. [435.s.5]
Siedliszcze 3.) S. Bramowe, wś i dobra nad rzeką Wełnianką, pow. hrubieszowski,
gm. Bialopole, par. Dubienka, r. gr. Buśno, odl. 28 w. od Hrubieszowa posiada
gorzelnię z prod. na 64.000 (1880 r.), młyn wodny, tartak. W 1827 r. 35 dm., 222 mk.
Dobra S. Bramowe składały się w 1884 r. z fol. S. Bramowe i attyn. Tuchanie, rozl.
mr. 3971: gr. or. i ogr. mr. 674, łąk mr. 539, past. mr. 158, lasu mr. 934 nieuż. mr.
57, w osad. mr. 3, w odpadach mr. 835, i wydzielono za serwituty włościanom mr.
772; bud. mur. 3, drewn. 50, las nieurządzony. W skład dóbr poprzednio wchodziły:
wś S. Bramowe os. 42, mr. 702 (bez dodanych za serwituty); wś Radziejów (...), wś
Kajetanówka (...), wś Rogata (...), wś Grobelki (...), wś Rogatki Majdan
Nowy.[482.t.10.s.511]
- W XIX w. w środku wsi znajdowała się karczma drewniana z podcieniami,
stanowiąca własność dworu i dzierżawiona przez żydowskiego szynkarza. W roku
1905 sumptem mieszkańców wsi wzniesiony został budynek szkolny.[464.s.33]
- Rok 1900 przyniósł ostateczna likwidację majątku Siedliszcze Bramowe, zarówno
grunty tych dóbr, jak też zabudowania zostały sprzedane. Modrzewiowy dworek
został przeniesiony do Omatowic, gdzie z materiału drzewnego wybudowano szkołę.
Dwór ten stał po lewej stronie drogi wiodącej do Dubienki. Natomiast wcześniejszy
murowany budynek dworu (stał) po prawej stronie drogi i tu też znajdowało się
założenie parkowe.[464.s.31-32]
- W 1927 r. było tu zarejestrowanych dziesięciu rzemieślników: 3 stolarzy, 3 cieśli,
1 garncarz, 1 kołodziej, 1 krawiec i I tkacz. Poza tym funkcjonowały dwa sklepy
spożywcze oraz młyn wodny. [464 s33]
- 6 lutego 1931 r. zarejestrowane zostało kółko rolnicze. [64.s.400]
- Obiekt o pow. 1 ha. Istniał tutaj bardzo ładny park, zniszczony po 1944 r. na
skutek parcelacji. Budynek dworski nie istnieje. Park został rozparcelowany, a
drzewostan wyrąbany. Pozostało ok. 200 drzew i zarośla występujące głównie na
obrzeżach obiektu dworskiego. Spośród 11 gat. Najliczniej rosną: olsza czarna 50
szt., jesion wyniosły i lipa drobnolistna po 20 szt. oraz wierzba biała 10 szt. W
zaroślach panują odrastające drzewa: klon pospolity i lipa drobnolistna po 2 a oraz
czeremcha pospolita, wiąz polny, klon jesionolistny, olsza czarna i wiąz górski po ok.
1 a. Z krzewów stwierdzono tylko 6 gatunków. Większe zwarcie, ok. 1 a, uzyskują:
leszczyna pospolita, trzmielina zwyczajna, bez czarny i szakłak pospolity. W runie
panują zbiorowiska łąkowe i synantropijne. [361.s.164]
- W 1961 r, założono światło elektryczne.[452]
- W 1986 r. rozpoczęto budowę murowanego kościoła filialnego. [464.s.33]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 37, wł. W. Tomczak: dom drewn. ok. 1870 r., dom nr 34, wł. M.

Zielińska, mur., 1905 r. [473.s.126-127]
Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 2 ha, z 2 poł. XVIII w. [530]

Skryhiczyn. (23°55 'E i 50°59 'N) W 2000 r. mieszkały tam 263 osoby, w tym 43
dzieci od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 12 wdów, 2
wdowców, 2 stare panny i 14 starych kawalerów. Było 68 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 19 telefonów stacjonarnych, 21 samochodów
osobowych, 22 ciągniki, 2 anteny satelitarne, 28 domów drewnianych, w tym 6
opuszczonych. W dawnym budynku szkolnym we wsi istniała placówka Straży
Granicznej. [509]
W 1985 r. za pomniki przyrody uznano 2 klony zwyczajne o obwodach 260 cm i
305 cm oraz jesion wyniosły o obwodzie 305 cm. [531] W okolicach Skryhiczyna
wpada do Bugu Strumień Józefowski zwany też Basztą, Skryhiczyn należał do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience. We wsi była kaplica rzymskokatolicka p. w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa. [452]
Z dziejów
- Wieś wzmiankowana była w dokumentach powiatu hrubieszowskiego od 1472 r.
[469.s.207]
- W 1547 r. zapisany jako Skrzyczyn. W tym samym roku występuje jako Skryczyn,
a w 1578 r. pisany jako Skrihiczyn. [344.s.192]
- Według ksiąg hipotecznych w 1797 r. jedna trzecia wsi należała do
Dzierżanowskich, a dwie trzecie do Kunickich. W tymże roku wieś i majątek kupił
Józef Zbyszewski, który po śmierci w 1820 r. pozostawił ją w spadku swoim
trzynaściorgu dzieciom. Faktycznym właścicielem Skryhiczyna został jednak
Grzegorz Zbyszewski, który częściowo spłacił pozostałe rodzeństwo. Po śmierci
Grzegorza w 1855 r. posiadłość objął jego brat Zygmunt. (...) Na skryhiczyńskich
dobrach ciążył zaciągnięty przez Zbyszewskich dług hipoteczny, co w końcu
spowodowało wystawienie majątku na licytację w J 864 r. Nabywcą okazał się
Niemiec - Wilhelm Bergman. (...), (który) zbudował nowy dom, młyn, tartak, założył
stawy rybne, zarybił również nadbużańskie starorzecze. (...) Bergman był wdowcem i
samotnie wychowywał córkę - jedynaczkę. (...) Pewnego dnia, gdy we dwójkę wracali
wozem z objazdu pól, rozszalała się burza. Piorun uderzył w znajdującą się na wozie
kosę i śmiertelnie poraził dziewczynę. Na miejscu wypadku, przy wjeździe do wsi,
Bergman postawił pomnik w kształcie niewielkiej rotundy, w której umieścił
drewnianą rzeźbę. Miejscowa ludność zaczęła traktować pomnik jako kapliczkę.
Poświęcono go i umieszczono wewnątrz obraz Matki Boskiej. (...) W 1871 r.
(Skryhiczyn nabył) Mordka Kałmen Rottenberg z niedalekiej Dubienki, we władaniu
jego rodziny majątek pozostał do II wojny światowej. (...) Po dworze Rottenbergów
nie pozostał dziś nawet ślad. Budynek przetrwał ostatnia wojnę, ale później został
zdewastowany i częściowo rozebrany na cegłę; ostateczne zniszczenie przyniosła mu
w latach siedemdziesiątych budowa szosy Dubienka - Horodło. Szosę poprowadzono
na wysokim nasypie, pozostałości znajdującego się w jej pobliżu dworu rozwalono
spychaczem i zasypano. Jedynym śladem założenia dworskiego jest dziś samotne
drzewo rosnące w pobliżu wykopu po lewej stronie szosy. [469.s.207-209]
Skryhiczyn, wś i fol. nad Bugiem, pow. hrubieszowski, gm. Białopole, par.
Horodło (r. 1.) i Dubienka (r. gr.), odl. 24 w. od Hrubieszowa. We wsi jezioro Paszkoł.

W 1827 r. było 29 dm., 173 mk. W 1874 r. fol. Skryhiczyn rozl. mr. 3092; gr. or. i ogr.
mr. 416, łąk mi: 269, pastw. mr. 136, lasu mr. 2213, nieuż. mi; 58; bud. mur. 1, z
drzewa 38; las nieurządzony. Wś S. os. 44 mr. 635. [482.t.10.s.721]
- Obiekt dworski o pow. 1 ha, silnie zniszczony. Niszczeje też opuszczony dworek.
Park zdewastowany; pozostało tylko 6 drzew: topola czarna, wierzba krucha i lipa
drobnolistna Z krzewów po ok. 1 a występują: bez czarny, bez turecki i trzmielina
zwyczajna. Runo ma charakter pastwiskowy. [361.s.164]
- W końcu (XIX) wieku we wsi była drewniana szkoła, której budynek spłonął w
1915 r. (...) W 1926 r. wzniesiony został murowany budynek szkolny z mieszkalną
mansardą. [464.s.37]
- W 1926 r. w Skryhiczynie mieszkały 584 osoby. Działalność prowadzili między
innymi: Chomacki W., Kaplu A., Krzywicki S., Szumski J. i Szydłowsi K. (kołodzieje),
Buszko R, Dancygier J. i Piolrowski W. (kowale), SztygierM. (krawiec), Blass B.
(rzeźnik), AntoniukS .,Bojarczuk J. ,Borodejko G., Jannoluk K., Kuluk T. i Piekarski B.
(tkacze), Bursztyn Sz. i Zylbersztein M. (właściciele młyna parowego). [464.s.1175]
- W rejestrze urodzonych, zawartych związków małżeńskich i zmarłych z 1928 r. w
tej miejscowości odnotowano 4 zgony. [137]
- 13 stycznia 1931 r. zarejestrowane zostało Kółko Rolnicze „Snop". [64.s.398]
- V 1942. Hitlerowcy rozstrzelali 4 Żydów. Zginęli: Szloma Kain, Prywes (imienia
brak), inż. z Łodzi, Motek Rotenberg, 1. 42, Jojna Rubinsztejn. Zwłoki zakopano na
polu. (...) Xl 1942. Po zabiciu kilku niemieckich strażników granicznych, hitlerowcy
zamordowali 7 mieszkańców wsi.[470.s.92]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego. [61.s.40]
- W 1949 r. sołtysem był Parada Józef. Wieś liczyła wówczas 340 mieszkańców.
[133]
- W grudniu 1997 r. oddano do dyspozycji funkcjonariuszy Nadbużańskiego
Oddziału Straży Granicznej kolejną strażnicę graniczną. Mieści się ona w budynku
byłej szkoły podstawowej. [75.s.315]
- We wrześniu wpisać rok (...) spotkało się blisko 300 byłych żołnierzy 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Okazją było nadanie miejscowej strażnicy imienia ich
komendanta gen. biyg. Jana Wojciecha Kiwerskiego ps. Oliwa. [76.s.475]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., 1905 r. (wewnątrz rzeźba Matki Boskiej Niepokalanego
Poczęcia ludowa o tradycjach barokowych, w XlX).[350.s.11], szkoła, ob. strażnica
Straży Granicznej, mur. 1926 r., bud. Szkudziński, dom nr 1, wł. J. Jenda, drew., pocz.
XX w. [473.s.127-128]

Parki
- Park dworski, powierzchnia 2 ha, z połowy XIX w.[530]

Stanisławówka. (23°50 'E i 51°04 'N) W 2000 r. we wsi mieszkało 20 osób (8
rodzin), w tym 3 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia i 4 wdowy. Było 18
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne,
1 samochód osobowy, 3 ciągniki, 1 antenę satelitarną i 8 domów drewnianych, w
tym 1 opuszczony. Właścicielami kilku chałup byli myśliwi. Zachował się budynek po
byłej szkole podstawowej (posesja nr 5), w którym znajdowało się między innymi
mieszkanie prywatne. Była droga gruntowa. Najbliższy przystanek autobusowy
znajdował się w Uchańce (2 km). Gospodarkę łowiecką prowadziło tam lubelskie Koło
Łowieckie „Pogoń". Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience.
[509]
Z dziejów
- Osiedle powstało w 1880 r., kiedy to Edward Żelechowski sprzedał czternastu
chłopom z okolicznych wsi, 132 morgi gruntu z części nabytego wcześniej w drodze
licytacji majątku Siedliszcze Bramowe. Przedtem teren ten porastał sosnowy
las.[464.s.39]
- Nazwa wsi w dokumentach występuje od 1921 r.[344.s.192]
- W 1949 r. sołtysem był Jan Jagodziński. Wieś liczyła wówczas 83 mieszkańców.
Istniała już jedna z dwóch w gminie OSP.[133] W tym samym roku w kosztorysie
projektowych robót drogowych do wykonania świadczeniami w naturze zapisano:
Stanisławówka - Uchańka wykopanie rowu obustronnego 200 m. Wyrównanie na 500
m. drogi przez nawożenie ziemi. Dniówek pieszych 150, furmanek jednokonnych 20,
furmanek dwukonnych 5. [132]
- W 1950 r. we wsi było 35 płatników podatku gruntowego. Powierzchnia
gospodarstw rolnych wahała się od 0,84 ha do 9 ha.[142]
- W 1971 r. założono światło elektryczne. [452]
- W latach 1999-2000 odrestaurowany został budynek nr 4. Właścicielem
posiadłości był Kusio. [452]
- 6 stycznia 2002 r. setna rocznicę urodzin obchodziła Teofila Nieczypor. [452]

Zagórnik. (23°57 'E i 50°59 'N) W 2000 r. mieszkały tam 32 osoby, w tym 11
dzieci od 0 do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej, 3 studentów, 5 wdów, 1 stara
panna i 2 starych kawalerów. Było 14 gospodarstw rolnych. [509] Ich właściciele
posiadali między innymi: 4 telefony stacjonarne, 3 samochody osobowe, 5 ciągników,
6 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Wieś należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubience. [452]
Z dziejów
- Pierwszy dokument z nazwą wsi pojawił się w 1921 r. Gwarowo – zahirnyk.
[344.s.203]
- W rejestrze urodzonych, zawartych związków małżeńskich i zmarłych z 1928 r. w
tej miejscowości odnotowano 3 śluby. Na ślubnym kobiercu stanęli: Paweł Puźniak i
Antonina Kuszmiruk, Aleksy Kowalczuk i Helena Repecka oraz Borys Caruk i Anna
Czopijuk.[l37]
- Przed II wojną światową Zagórnik należał do gminy Horodło. Dopiero w 1975 r.
przypisany został do gminy Dubienka. [464.s.48]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Skryhiczynie.[15]
- W 1961 r. występuje jako Zagórnik kolonia. Należał wówczas do GRN w
Skryhiczynie. [16]
- Zgodnie z decyzją GRN w Dubience z 24 lutego 1962 r. młodzież z Zagórnika
miała w roku szkolnym 1966/67 uczęszczać do Szkoły Podstawowej w
Skrychiczynie.[l40]
- W 1968 r. założono światło elektryczne. [452]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 2, wł. K. Gardejas, drewn. i nr 3, wł. A. Sawicki, drewn., oba z lat 30. XX
w. [473.s.130]

Uchańka. (23°52 'E i 51°05 'N) W 2000 r. mieszkały 193 osoby, w tym 6 dzieci od
Odo 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 18 wdów, 6 wdowców, 3
stare panny i 6 starych kawalerów. Było 61 gospodarstw rolnych. [509] Ich
właściciele posiadali między innymi: 16 telefonów stacjonarnych, 10 samochodów
osobowych, 8 ciągników, 1 antenę satelitarną, 50 domów drewnianych, w tym 14
opuszczonych. [452] Obok miejscowości znajdowało się starorzecze Bugu zwane
Gniłe Jezioro. Miało 600 m długości i 75 m szerokości. Ze względu na zamulenie,
woda w zbiorniku nie nadawała się do kąpieli. por. [464.s.11] Wieś należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dubiebnce. [452]

Z dziejów
- W 1564 roku zapisana jako Vchanka. [344.s.197]
- Uchanka wieś. Ta wieś na dubnieńskiem gruncie leży. Od nieboszczyka p.
Krzysztofa Krupskiego, starosty hrodelskiego jest zapisana modo obligatori op.
Tomaszowi Uchańskiemu. W której kmieci jest 14. Nic więcej nie dawają do roku
jedno po gr 30, to uczyni fl. 14/0/0. Summa wszytkiego uczyni fl. 14. [442.s.92]
- Uchańka, wś, pow. hrubieszowski, paraf. Białopole, par. Dubienka. W 1827 r.
miała 52 dm., 349 mk. Uchańka, wś, pow. hrubieszowski. W roku 1565 wś ta leżała w
ststwie horodelskim, miała 14 kmieci. Krzysztof Krupski ststa horodelski, wtedy już
nieżyjący, oddał tę wieś w zastaw Tomaszowi Uchańskiemu. (...) Przed 1879 r. wś
Uchańka os. 57, mr. 1181. [482.t.12.s.738]
- W 1861 r., z inicjatywy studentów Akademii Medycznej w Warszawie usypano
Kopiec Kościuszki, upamiętniając w ten sposób żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod
Uchańka 18 lipca 1792 r. Został on wkrótce zniszczony z polecenia władz carskich. W
1905 r. miejscowa ludność usypała kopiec ponownie, a po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 r. powiększono go i ustawiono na nim obelisk. (...) Został
zniszczony podczas okupacji przez Niemców i nacjonalistów ukraińskich.
Zrekonstruowano go w latach sześćdziesiątych. W obecnej postaci ma wysokość ok.
10 m i średnicę podstawy ok. 20 m.[469.s.200]
- W rejestrze urodzonych, zawartych związków małżeńskich i zmarłych z 1928 r. w
tej miejscowości odnotowano 6 zgonów.[137]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego. [61.s.40]
- W 1949 r. sołtysem był Józef Albekier. Wieś liczyła wówczas 388
mieszkańców.[133] W tym samym roku w kosztorysie projektowych robót drogowych
do wykonania świadczeniami w naturze zapisano: Stanisławówka - Uchańka
wykopanie rowu obustronnego 200 m. Wyrównanie na 500 m. Drogi przez nawożenie
ziemi. Dniówek pieszych 150, furmanek jednokonnych 20, furmanek dwukonnych
5.[132]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Sklep, wł. GS w Dubience, mur., ok. 1930 r., domy, nr 82, wł. S. Mołodecki,
drewn., pocz. XX w., nr 60, wł. Józef Wiśniewski, drewn., ok. 1920 r.[473.s.129-130]

Tuchanie. (23°48 'E i 51°02 'N) W 2000 r. we wsi mieszkało 126 osób, w tym 26
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 8
wdów, 1 wdowiec i 1 stary kawaler. Było 26 gospodarstw rolnych, w tym jedno
specjalistyczne - nastawione na hodowlę krów mlecznych. Jego właścicielem był
Zbigniew Łuciński, który posiadał 12 krów, a łącznie z dzierżawą gospodarował na
około 60 ha ziemi. 7 mieszkańców Tuchań miało zakontraktowanych 20 hektarów
buraków cukrowych. Funkcjonowała Ochotnicza Straż Pożarna, której komendantem
był Jerzy Kapyś. Mieszkańcy posiadali między innymi: 17 samochodów osobowych,
15 ciągników, 10 telefonów stacjonarnych, 1 kombajn zbożowy, 2 kombajny
ziemniaczane - buraczane, 3 anteny satelitarne, 9 domów drewnianych, w tym 1
opuszczony. Z Tuchań pochodził ks. Krzysztof Antczak. [509] Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience. [452]
Z dziejów
- Pierwsza informacja o tej wsi pochodzi z 1839 r. [344.s.197]
- Kolonia niemiecka założona w 1891 r. [500.s.264]
- 21/22 V 1942. Podczas pacyfikacji wsi, hitlerowcy zamordowali 62 osoby. Wielu
mieszkańców wywieziono do obozu w Zamościu. Zginęli: Franciszka Antczak, l.40,
Janina Antczak, l. 25, Władysław Basaj, l. 25, Alfreda Bogucka, l. 16, Olga Brylan,
l.25, Stefan Chylczuk, l.60, Ceremiuk(imienia brak) c. Mikołaja, l.15, Mikołaj
Ceremiuk, l 60, Ceremiuk (imienia brak), żona Mikołaja, l.50, Mikołaj Czyżewski, l.28,
Mikołaj Czyżewski, l.24, Filip Domajczuk, l.25, Janina Domajczuk, l.20, Józef
Domajczuk, l.65,Kamila Domajczuk, l.22, Maria Domajczuk, l.50, Mikołaj Domajczuk,
l.30, Maria Grzennik, l. 16, Mikołaj Grzennik, l. 60, Olga Grzennik, l. 50, Gzyła (imienia
brak), żona Eliasza, l.45, Antonina Gzyła, l.45, Eliasz Gzyła, l. 50, Anna Haszczuk, l.
50, Nazar Haszczuk, l. 60, Anatol Jacyniuk, l.18, Eugenia Jacyniuk, l. 18, Karol
Jodłowski, l.25, Paweł Jodłowski, l. 33, Antoni Kaczan, l. 35, Józef Karol, l. 22, Bazyli
Karpiuk, l. 50, Józef Karpiuk, l.40, Andrzej Lesiuk, l.40, Zachariasz Lesiuk, l. 60, Lesiuk
(imienia brak) żona w/w, l. 55, Józef Libuś, l. 25, Władysław Łucyk, l. 30, Antoni
Michlewski, l. 60, Eugenia Makowska, l. 30, Alfreda Nadolska, l. 14, Anna Nadolska,
l.40, Helena Nadolska, l. 15, Józefa Nadolska, l.45, Karolina Nadolska, l. 40, Wiesława
Nadolska, l. 15, Aleksander Nadolski, l. 8, Antoni Nadolski, l. 50, Józef Nadolski, l. 18,
Anastazja Nieczypur, l. 50, Mikołaj Nieczypur, l.60, Władysław Nieścioruk, l.50,
Nieścioruk (imienia brak) ż. w/w, l.45, Nieścioruk (imienia brak) - s. Władysława, l. 15,
Eugeniusz Nikiliuk, l. 35, Maria Nikitiuk, l. 60, Nikifor Wołos, l.20, Nikita Wołos, l.35,
Piotr Zając, l.18, Maria Zubik, l.25, Paweł Zubik, l. 25.W/w podejrzewano o
współpracę z partyzantami. [470.s.106-107]
- W 1961 r. we wsi założono światło elektryczne, w 1966 r. zbudowano szosę z
cegły klinkierowej, a w 1998 r. 18 gospodarzy przyłączyło się do lokalnego
wodociągu. [452]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 27, wł. H. Farfos, drewn., lata20. XX w., nr 1, wł. Adela Nadworska,

mur., ok. 1930 r. [473.s.129]

Starosiele. (23°53 'E i 51°02 'N) W 2000 r. w tej wsi mieszkały 152 osoby, w tym
30 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 13 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 9
wdów i 1 stary kawaler. Były 42 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między
innymi: 29 telefonów stacjonarnych, 20 samochodów osobowych, 14 ciągników, 3
kombajny, 21 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Miejscowość położona na
starym korytem Bugu, (zwanym Łukowo) w bezpośrednim sąsiedztwie Lasów
Strzeleckich. Burzysko miało długość 2,5 km i szerokość ok. 25 m. Znajdowały się
tam ośrodki wypoczynkowe, plaża oraz kąpielisko. [509] 4 czerwca odbyło się
Nadbużańskie Święto Pszczoły. Spotkanie miało charakter festynu, a jego celem było
propagowanie znaczenia pszczół miodowych dla środowiska naturalnego i
leczniczych produktów pszczelich. [452] Integralną częścią miejscowości była Kolonia
Starosiele.[529] Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience.[452]
Z dziejów
- Wieś ma starą metrykę, sięgającą przynajmniej 1472 r. kiedy to, jak wynika z
wzmianki historycznej było tu 6 „dworzyszcz". Należała wówczas do dóbr królewskich
starostwa horodelskiego. Nosiła swą pierwotną nazwę Dubna wzg. Dębno. Na
gruntach tej wsi, leżących na lewym brzegu Wełnianki (sama wieś zawsze
rozlokowana była na jej prawym brzegu) wytyczone zostało w 1588 roku miejsce pod
lokowane tu od nowa miasto o tej samej nazwie. Tak więc początkowo istniały obok
siebie dwa osiedla noszące tę samą nazwę Dębno - stara wieś i nowe miasto. Ta
sytuacja sprawiała kłopoty natury formalnej, tak że z czasem dla wprowadzenia
wyróżnienia wieś Dubna poczęto nazywać Stare Sioło. Znajduje to odbicie w lustracji
z 1628 r. gdzie obok miasta Dubna wymieniona jest „wieś Dubna alias Stare Sioło".
Następna lustracja wsi tę nazywa już w sposób uproszczony - Starosiele, która to
nazwa dotrwała już bez zmian do czasów współczesnych. Tak więc, nowo powstałe
miasto Dubna (Dębno) pozbawiło wieś Dębno nie tylko znacznej części jego gruntów
ale też odebrało jej stara nazwę. Po roku 1588 wieś Dubna wraz z innymi
miejscowościami i z miastem Dubno zostały wydzielone jako starostwo niegrodowe
dubienieckie. [464.s.40-41]
- W skład starostwa dubienieckiego w 1765 r. wchodziły dobra: (...) Starosiele.
[437.s.1]
- W 1827 r. zapisany jako Staro sielce. Dzisiejsza nazwa pojawiła się po raz
pierwszy w 1839 r. [437.s.1]
- W 1879 r. fol. Starosiele gr. or. i ogr. mr. 257, łąk mr. 612, pastw. mr. 182, lasu
mr. 134, nieuż. mr. 98, bud. mur. 2, z drzewa 25. (...) wś. Starosiele os. 12, mr. 129.
[482.t.11.s.264]
- Wykaz budowli na folwarku Starosiele z 1900 r. mówi, że znajdowały się tam:
dom mieszkalny główny, piwnica, chlewy, 2 domy czeladzi - czworaki, 2 szopy,
obora, spichlerz, stodoła z maneżem i studnia. [437.s.3]
- Następujące miejscowości, które istniały przed wojna światową nie znalazły się w
skorowidzu miejscowości w 1924 roku. (...) Powiat Hrubieszów, (...) nazwa Starosiele.

(...) Obecnie jednak (na jesieni w 1930 r.) wszystkie te miejscowości są już
odbudowane i odnotowane w zapisach wydziału samorządowego w G.U.S. w
Warszawie. [346.s.135]
- W 1926 r. Franciszek Suchodolski posiadał w Starosielu 453 ha ziemi. por.
[426.s.1088]
- Park zdziczały, o pow. 1 ha. Znajdują się tutaj domki kempingowe i ośrodek
wczasów pracowniczych. Dość dobrze zachowana stara aleja lipowa jest jedynym
elementem starego układu przestrzenno-kompozycyjnego. Drzewostan parku tworzą
22 gat., łącznie ok. 300 drzew. Największy udział mają: lipa drobnolistna 150 szt. głównie w alei, sosna pospolita 70, brzoza brodawkowa i rabinia akacjowa po 30,
jesion wyniosły 15, (...) kasztanowiec biały i świerk pospolity po 10 szt. Z gatunków
rzadszych występują: 2 daglezje po ok.2,3 m obw., 3 świerki kłujące i 7 dębów
czerwonych. Podszycie osiąga przeciętne zwarcie ok. 20%. Są to głównie odrastające
drzewa: robinia akacjowa 2 a, grab pospolity i jesion wyniosły po 1 a. Spośród 7 gat.
krzewów najliczniej występują: trzmielina brodawkowata 2 a, dereń świdłowa i
czeremcha pospolita po 1 a. (...) na drzewach liczny udział jemioły pospolitej.
[361.s.163-164]
- V 1942. Żandarmi zastrzelili podczas obławy 3 Żydów z Dubienki. Zginęli: ojciec i
syn Listyngierowie, oraz jedna osoba o nie ustalonym nazwisku. Zwłoki zakopano na
polu. [470.s.97]
- W 1949 r. sołtysem był Kuźnicki Władysław. Wieś liczyła wówczas 138
mieszkańców. [133]
- W 1961 r. założono światło elektryczne. [452]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., lata 20. XX w., park dworski, krajobrazowy, k. XIX w., domy: nr
49, wł. S. Chomacki, drewn., i nr 51, wł. R. Jaroszyński, drew., oba z początku XX w.,
zespół młyna gazowego: młyn, wł. GS w Dubience, mur., 1938-1939, wg. proj. M,
Krzywickiego z 1936 r., cz. rozebrany 1984 r., dom młynarza, wł. Bank Spółdzielczy
w Dubience, mur., ok. 1936 r., stodoła w zagrodzie nr 57, wł. J. Legierko, drewn. lata
20. XX w. [473.s.128-129]
Parki
- Park dworski, własność PKS, ZHP i WZGS, powierzchnia 5,8 ha, z XVIII w. [530]

GMINA KAMIEŃ

Gmina Kamień jest gminą podmiejską, położoną na wschód od miasta Chełma,
przy drodze wojewódzkiej Chełm - Hrubieszów. 19 sierpnia L983 r. na podstawie
uchwały Gminnej Rady Narodowej w Chełmie postanowiono wydzielić gminę Kamień.
Nowa samodzielna jednostka administracyjna powstała 1 stycznia 1984 r. Wójtem
gminy był Kazimierz Stocki, który jednocześnie pełnił obowiązki radnego powiatu, a
przewodniczącym Rady Gminy Roman Kandziora. Po wyborze (marzec 2001 r.)
Kazimierza Stockiego na starostę chełmskiego, wójtem gminy został Roman
Kandziora, a obowiązki przewodniczącego rady gminy objął Ireneusz Michalik. Gmina
posiada miejskie połączenia komunikacyjne z Chełmem, co umożliwia mieszkańcom
pełne korzystanie z infrastruktury gospodarczej i ekonomicznej miasta.
Gmina szczyci się stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Posiada sieć
wodociągową, energetyczną, telefoniczną i gazową.
Dominującym działem produkcji jest rolnictwo, z produkcją specyficzną dla terenu
podmiejskiego zaopatruje miasto w warzywa, owoce oraz artykuły przetwórstwa
rolno-spożywczego. Z większych zakładów produkcyjnych znajdują się tu: dwie
masarnie, zakład meblarski „MEB-KAM", zakład dziewiarski „DZIANITEX" oraz
Przedsiębiorstwo „AGRO -TRANS".

Ignatów Wieś. (23 34 'E i 51 08 'N) W 2000 roku mieszkało tam 95 osób, w tym 4
starych, 2 ] dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 3
studentów, 8 wdów, 1 wdowiec i 6 starych kawalerów. Ostatnie wesele odbyło się w
1998 r., ostatnie dziecko urodziło się w 2000 r., a ostatni pogrzeb był w 1998 r. Było
20 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 14 samochodów
osobowych, 9 ciągników, 16 telefonów stacjonarnych, 2 kombajny, 1 antenę
satelitarną i 6 domów drewnianych. Od 1980 r. przez wieś przebiega szosa. Od
ponad trzydziestu lat w miejscowości był wodociąg. W Ignatowie znajdowała się
przydrożna, murowana kapliczka, która zbudowano w 1990 r. [452] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu. [329.s.115]
Z dziejów
- Ichnatów (lgnatów). Dostępne źródła podają, że w połowie XVIII w. dziedzicami
dóbr Kamień „...z wsiami" zarobnemi Udalec i Ichnatów z przyległościami i
przynależnościami w pow. chełmskim obwodzie krasnostawskim należą do Andrzeja
Olędzkiego chorążego krasnostawskiego. [424.s.1]
- Miejscowość odnotowana w 1827 r. Podział na lngatów i lgnatów Kolonia
dokonany został w 1970 roku. [344.s.169]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- Kolonia niemiecka założona w 1872 r.[500.s.367]
- lgnatów 4.) L, wś i folw., pow. chełmski, gm. Turka, par. Chełm. Fol. 1.., od
Chełma w. 8, od rzeki Bugaw. 14. Rozl. wynosi m. 721, grunta orne i ogrody m. 37,
łąk m. 18,wody m. 1, lasu m. 663, nieużytki i place m. 2, bud. drew. 4, w niektórych
miejscowościach są pokłady wapna marglowego. Fol. ten w r.1874 oddzielony od
dóbr Kamień. [482.t.3.s.246]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 77,18 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa...[19]
- Dzień 5 luty 1956 rok jest historycznym dniem dla mieszkańców wsi lgnatów. W
dniu tym została zarejestrowana spółdzielnia produkcyjna typu I b (Rolnicze
Zrzeszenie Spółdzielcze) zorganizowane przez 9 chłopów. (...) Spółdzielni nadali
nazwę „Zgoda". Na przewodniczącego spółdzielni wybrali ob. Henryka Kopeć, na
członków zarządu Wawrzyńca Semeniuka i Wandę Kępińską. [84]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 43, wł. Stanisław Błaszczak: dom, drewn., i stodoła drewn. z 1914 r.,
dom nr 46, wł. W. Gradowski, drewn., z 1920 r.[473.s.138]

Haliczany. (23 36 'E i 51 02 'N) W 2000 roku w Haliczanach mieszkało 126 osób,
w tym 25 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej, 6 studentów,
10 wdów, 2 wdowców i 6 starych kawalerów. Było 45 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 19 telefonów stacjonarnych, 13 samochodów
osobowych, 18 ciągników, 3 kombajny, 2 anteny satelitarne, 16 domów
drewnianych, w tym jeden opuszczony. Działała Ochotnicza Straż Pożarna.
[529]Integralnymi częściami miejscowości były Zagacie i Zażdżary. [529] Od 1980 r.
za pomni przyrody uznawane jest zbiorowisko torfowiskowo - leśne „Wolawce" o
powierzchni 8,84 ha [531] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Kumowie Plebańskim. [329.s.116]
Z dziejów
- Wieś datowana na 1430 r. Należała wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Kumowie. [74.s.55]
- W dokumentach z 1629 roku występowała jako Galiczani. [344.s.167]
- Haliczany, wś.pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów. W 1827r.było tu 13 dm.,
98 mieszk. [482.t.3.s.18]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Żmudź. Mieszkało tam wówczas 321 osób, w
tym 40 Żydów. [73.s.204-203]
- Koło Młodzieży w Haliczanach istnieje od 1923 r. 22 lutego 1925 r. wystawiło 2
sztuki teatralne: „Skrzaty" i „Łobzowianie". [117]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym na 20 stycznia 1930 r. wpisano:
IV. Szkoła Haliczany: budynek szkolny drewniany kryty gontem - wartość 9.500 zł,
stodoła szkolna drewniana kryta słomą - wartość 150 zł, studnia betonowa 7 m.
głęboka - wartość 200 zł, gruntu ukazowego 1 mórg - wartość 1000 zł. [197]
- Według wykazu z 1932 r. w Haliczanach (łącznie z gajówką) mieszkało 399 osób,
w tym 153 rzymskokatolików, 239 prawosławnych, 1 grekokatolik i 6 Żydów. 383
osoby mówiły na co dzień po polsku, 10 po rusińsku i 6 po żydowsku. [197]
- Od 1933 r. w miejscowej szkole pracowali Stefania Bednarczyk (w czasie II wojny
światowej pozbawiona pracy, od Xl 1945 Gotówka, gmina Krzywiczki) i Stanisław
Bednarczyk. (X 1944 urlop. Od 1945 r. w Strupinie Dużym, gmina Krzywiczki.). por
[467]
- W 1935 r. 148 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 679 mórg i 82
pręty ziemi. Musieli odpracować 305 dniówek szarwarkowych. [198]
- (Inf. Józef Dyjak z 1964 r. i 1965 r.) Ok. 1864 r. na gruncie Daniłowskim, niemy

Andrzej Czyżewski wykopał duży krzak bzu, pod którym znalazł gliniany garnek ze
złotymi pieniędzmi. Za te pieniądze nakupował dużo ziemi i dał każdemu z czworga
dzieci kolonie rolne w Haliczanach i Klesztowie. [87]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, ob. sklep, drewn., z XIX w., przebud. po 1920 r., domy: nr 24, wł, Janusz
Szoslak, drewn., z końca XIX w., nr 31, wł. Janina Sawicka, drewn., ok. 1910 r,
[473.s.137]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz greckokatolicki. XVII/XVIII w. [530]

Czerniejów. (23°37 'E i 51°05 'N) W 2000 roku we wsi mieszkało 281 osób, w tym
64 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 18 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 11
wdów, 3 wdowców, 2 stare panny i 3 starych kawalerów. Były 73 gospodarstwa
rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 44 telefony stacjonarne, 39
samochodów osobowych, 42 ciągniki, 1 samochód ciężarowy, 4 kombajny, 7 anten
satelitarnych i 17 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Istniała szkoła
podstawowa. Funkcjonuje też Ochotnicza Straż Pożarna. Zachowały się pozostałości
ogrody dworskiego oraz figura Matki Boskiej z XIX w. [510] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu. [329.s.115]
Z dziejów
- Datowany na 1430 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie.
[74.s.54]
- Czerniejów - dwór drewniany. 1470 - dwór. Dwór na planie prostokąta w części
podpiwniczony, trójdzielny, póltoratraktowy z sienią przelotową na osi. Po jednej
stronie sieni izba o 3 oknach z szybami okrągłymi weneckimi, ogrzewana zielonym
piecem kaflowym, naprzeciwko izba (zamieniona na łazienkę), ogrzewana zielonym
piecem kaflowym. Obok dworu sad założony w „kwadrat". System obronny: parkan.
Wybudowany zapewne w końcu XVI w., stary i zniszczony w roku 1651. Właścicielami
w roku 1651 byli Ludziccy. por. [471.s.149]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. [495.s.272]
- Miejscowość ta w księdze poborów w archiwum skarbowym w Warszawie, pod r.
1533, zapisanajest jako Czernyow (czyli Czerniow) wieś należąca do parafii rz.-kat. w
Kumowie i płacąca łanowego z jednego łanu po 8 gr. [338.s.27]
- W 1652 pisano z Czernieiowa, 1796 r. - Czerniejowo.[344.s.163]
- Dzięki zachowanej kopii dokumentu z 1731 r. (Księgi wieczyste i zbiory
dokumentów w Archiwum Biura Notarialnego Sądu Rejonowego w Chełmie przyp.
aut.) dowiadujemy się, że dziedzicami Czerniejowa w tym czasie są Józef Rogala
Kaczorowski i jego małżonka Jadwiga z Poniłowskich. Wg powyższego dokumentu
dotacja dziedziców znacznie przyczynia się do polepszenia warunków istniejącej tu
cerkwi pod wezwaniem św. Dymitra. Na rzecz cerkwi czerniejowskiej i tutejszego
parodia (proboszcza prawosławnego) dają oni 500 zł.p. a także wydzielają pole
zwane „Zagrodzicze" oraz ogród tzw. dolina „Kowalewska". Z czasów Kaczorowskich
istnieje też opis ogrodu w Czemiejowie (1722 r.), z którego dowiadujemy się o jego
wyglądzie tj., że był „ostrogniem ostrożony" tj. Prawdopodobnie wysokim
ogrodzeniem ostro zakończony, a w jego wnętrzu: „w tym sadzie drzewo wielkie
Passion nazywające się". (...) Około 1829 r. dobra Czerniejów są we władaniu
Stanisława Czerwińskiego. W obręb majątku ziemskiego oprócz wsi Czerniejów
wchodzi także Majdan Stary Kolodeń i Majdan Nowy Kołodeń. Od 1830 r. Czreniejów
przechodzi do Bielskich tj. Ignacego, a następnie w 1835 r. jego syna Władysława,
który gospodaruje tu wraz z żoną Zofia z Suchodolskich. (...) W 1839 r. na mocy aktu

kupna - sprzedaży od Bielskich majątek przechodzi w ręce Katarzyny Osieckięj, a od
1850 r. do jej syna Józefa Osieckiego, który po spłacie pozostałego rodzeństwa tj.
braci Henryka i Antoniego oraz sióstr Walerii i Katarzyny jest dziedzicem Czerniejowa
do 1899 r. kiedy to na skutek długów zostaje sprzedany na publicznej licytacji
Polikowskiemu. W 1908 r. od kolejnego właściciela Hieronima Stępkowskiego za
26.000 rubli kupuje Wacław Colt. W 1915 r. dwór ulega spaleniu, a grunty należące
do dóbr ulegają w latach 1919-23 stopniowej parcelacji. (...) Rodzina Korniszuków,
która nabyła ośrodek dworski wraz z pozostałościami dworu i ogrodu rozbiera dwór
około 1930 r. a jego elementy zostają użyte do budowy obecnego budynku
mieszkalnego.[403.s.1-4]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Rzymskokatolickiego z lat 1810-1894 oraz z 1857r.,a także 1875 akta
Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1891. [341.s.175 i
194]
- Czerniejów (...) 3.) Cz., wieś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Chełm. W 1827 r.
było tu 25 dm., 169 mk. Dobra Cz. składająsię z folw.: Cz., Nowiny i atlynencyi
Majdanu- Andrzejów, tudzież wsi: Majdan Andrzejów, Majdan Kołodzeń i Cz.; od
Lublina w. 77, od Chełma w. 10, od Dryszczowa w. 7; droga bita przechodzi przez
terytoryum. Rozl. wynosi m. 1,855, a mianowicie: fol. Cz. grunta orne i ogrody m.
364, Łąk m. 197, pastwisk m. 440, wody m. 60, lasu m. 587, nieużytki i place m. 79,
razem m. 1,717; bud. mur. 2, drew. 18. (...) Wieś Cz. osad 32, gruntu m.
l,053.[482.t.I.s.824]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra 111 (...) otrzymał proboszcz wsi
Czerniejów ks. A. Zaremba.[9.s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332}
- Czerniejów należy teraz (1912 r. przyp. aut.) do powiatu chełmskiego, gminy
Turka, a parafii obrządku wschodniego w Chełmie. Składa się z folwarków:
Czerniejów, Nowiny z przyległościami, Majdanu Andrzejów, Majdanu Kołodeń i
folwarku Halijówka, nie licząc kolonii niemieckich małych, które tu powstają i wsi pod
nazwą Czerniejów, która ciągnie się wzdłuż Udalca. W miejscowości tej zachowały się
nazwy pól jak np. Kraki i Królewszczyzna. W nazwie tej ostatniej domyślić się można
własności książęcej, która potem stała się Królewszczyzna. W Halijówce zostały ślady
budynków z XV w., sądząc z pozostałych cegieł tak zwanych palcówek, które w
ogrodzie obok dworu w większej liczbie się znajdują. Lud pokazuje poza wsią 3
miejsca gdzie poprzednio stały 2 wsie Czerniejowy, ale po spaleniu poprzenosiły się
na inne miejsce. Jedno z tych miejsc, gdzie stała poprzednio wieś, nazywają
Czerniowem. Podług podania ludowego, jakiś naczelnik kazał podwładnemu wojsku
spalić wieś Temów (mylnie od niedawna nazywaną Tarnowem) leży na pomocny
wschód od Chełma), a ci omyliwszy się spalili Czernów. W lesie zaś, na tak zwanym
„Majdanie Czerniejowskim", z dwóch stron otoczonym wspomnianemi strumieniami i
bagnami przytykającymi do wzgórza, stać miał niegdyś gród. Wzgórze to naturalne
ma długości 100 m. i jest dłuższe niż szersze. Teren ten pokryty jest laskiem,

przeważnie liściastym, tak gęstym miejscami, że nie mogłem go lepiej zbadać, a
ponieważ należy do chłopów, więc tym więcej badania są utrudnione. Widziałem
jednak wzniesienia, które zdradzały przebywanie tu ludzi i to w większej ilości. (...)
Do niedawna, jak jeden z leśników opowiadał, znajdowały się różne przedmioty, które
sam wykopywał, ale ich określić nie umiał, oprócz podków, gwoździ, części uprzęży
końskiej. On także opowiadał, że tu był gród, ale jaki, nie pamięta.[338.s.26-27]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Turka. Mieszkały tam wówczas 222 osoby, w
tym 23 Żydów.[508]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej gminy Turka obsadą: jeden kapral i sześciu szeregowych. [75.s.96]
- Pięknie utrzymany dawniej ogród i dwór są zniszczone. Fot. 12 przedstawia stan
historyczny obiekt z początku XX w. Zachowały się tylko staw i drzewa w szpalerach
ograniczających układ przestrzenny dawnego ośrodka dworskiego. Razem jest ok.
200 drzew. Są to jesion wyniosły 100 szt., robinia akacjowa, grab pospolity, lipa
drobnolistna, kasztanowiec biały po 5-6 szt. oraz klon pospolity 8 szt. - razem 7 gat.
Podszycie jest bardzo skąpe, złożone z odrastających drzew nadto śliwa ałycza 1 a
oraz poniżej 1 a: trzmielina zwyczajna, bez turecki i bez turecki - razem 6 gat.
[361.s.167]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Aleksander Watrakiewicz.
Był on jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej .[220]
- Od 1936 r. w szkole pracowała Amelia Krakiewicz. por. [467]
- W 1940 r. w stodole jednego z rolników istniał niemiecki obóz pracy, w którym
przeciętnie przebywało 250 osób.[452]
- W 1947 r, we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego. [61.s.40]
- W 1949 r. było 185 płatników podatku gruntowego.[187]
- Na XV-lecie PRL ludność Czerniejowa wybudowała czynem społecznym willę
mieszkaniową dla nauczycieli. W ślad Czerniejowa poszedł Kamień, gdzie ludność
również w tej chwili buduje dom mieszkalny dla nauczycieli swej szkoły. [74.s.24]
- Już przed wiekiem mniemano, że na miejscu dzisiejszej wsi Czemiejów istniał
słynny gród Czerwień. Odtąd wieś Czemiejów w pow. chełmskim rozpoczęła swoją
historyczną karierę. Chcąc się przekonać, pojechałem kiedyś na miejsce i
odszukałem w lesie ślady grodu. Stwierdziłem, że gród ten leżał między strumieniem
Udalca a strumieniem Pławanickim. Chłopi pokazują trzy miejsca, gdzie poprzednio
leżała wieś Czemiejów. Ale po spaleniu przeniesiono ją na inne miejsce. W lesie zaś
zwanym Majdanie Czerniejowskim, z dwóch stron otoczonym wspomnianymi
strumieniami i bagnami, stać musiał ów gród. W ten sposób wszedł do historii mit o
znajdowaniu się resztek średniowiecznego Czerwienia na terenie dzisiejszego
Czerniejowa. Dopiero wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w Czermnie
(powiat tomaszowski) pozwoliły ostatecznie odebrać wsi Czemiejów niezasłużony

zaszczyt i zidentyfikować grodzisko Czermno z resztkami historycznymi Czerwienią.
Istnieją jednak inne zabytki okolic Czerniejowa. Najciekawszym są rozległe
cmentarzyska kurhanowe w lasach należących obecnie do Nadleśnictwa Pobołowice,
a zwłaszcza w uroczyskach: Majdan Czerniej o wski i Haliczany. W okolicach
Czerniejowa często znajdowane są groby kultury łużyckiej. Przez tę wieś przechodził
odwieczny szlak handlowy z Wołynia i Rusi do Lublina i dalej na zachód. Znaleziska
te świadczą o dość gęstym zaludnieniu tego terenu na długo przed powstaniem
grodów czerwieńskich. Stanisław Skibiński. [32]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Plebania prawosławna, następnie szkoła, ob. dom mieszkalny, mur.- drewn.,
przełom XIX i XXw., przebud. 1956 r., remont. 1975 r., pozostałości parku dworskiego
z XIX w., (dwór rozebrano ok. 1930 r.), dom nr 35, wł. Piotr Grabowski, drewn., z
początku XX w.[473.s.137]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny, ok. poł. XIX w. [53l] Położony ok. 600 m na południe od
zabudowań rozlokowanych obok szosy Czemiejów - Andrzejów. Powierzchnia 0,9 ha.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1903 r.(+ Michał Bogut). [269]
- Cmentarz pocerkiewny XVIII w.(?).[530] Położony ok. 100 m na południe od szosy
Natalin - Andrzejów. Najstarszy istniejący nagrobek - płyta nagrobna pochodzi z 1910
r. (+ Szymon i Maria z Gorbaczewskich Suszyńska). [255]

Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 2,5 ha, z XVIII w. [530]

Andrzejów. (23°42 'E i 51°05 'N) Miejscowość leżała w pobliżu rzeki Udał. W 2000
roku w Andrzejowie mieszkały 223 osoby, w tym 48 dzieci w wieku od 0 do 15 roku
życia, 20 uczniów szkól średnich, 1 student, 11 wdów, 2 wdowców, 2 stare panny i 7
starych kawalerów. Było 35 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi: 19 telefonów stacjonarnych, 20 samochodów osobowych, 9 ciągników i 16
domów drewnianych. We wsi znajdował się punkt lekarski, który prowadził lek. med.
Baryła oraz prywatna Ferma Suchekownaty „Pieńków" Oddział Piotrów. [510] Od
1992 r. za pomnik przyrody uznawany jest dąb szypułkowy o obwodzie 533 cm.
[531] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu. [329.s.115]
Z dziejów
- Pierwsze datowanie - 1205 r. [460.s.115]
- XIII w. grodzisko, 1664-folwark z dworem murowanym. Dwór na planie
prostokąta, trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi. W jednym trakcie izba o 4
oknach oprawionych w ołów, dalej komnata. W drugim trakcie piekarnia z komorą.
System obronny: dwór z folwarkiem otoczony ostrężyną. W 1664 r. właścicielem był
Stanisław Andrzejewski. (...) dwór drewniany. 1682 - folwark z dworem. W jednym
trakcie izba o 2 oknach z komorą, w drugim izba z komorą. W sieni kuchnia z
izdebką. Dwór kryty słomą ogrzewany piecami kaflowymi. W roku 1682 należał do
Chomskich. (...) Dwór murowany. 1695 - dwór z folwarkiem. Dworna planie
prostokąta, trójdzielny, dwutraktowy, z sieniąna osi. W lewym trakcie izba o 4 oknach
oprawionych w ołów z komnatą i komórką. W prawym trakcie izba wielka o 4 oknach
oprawionych w ołów, komnata o 2 oknach oprawionych w ołów i spiżarka. W sieni
kuchnia gliniana z kominem wielkim, murowanym, z boku schody na strych. Pułapy z
belek sosnowych. Dwór ogrzewany zielonym piecem kaflowym. Wybudowany
prawdopodobnie w 1 poł. XVII w. W roku 1695 właścicielem był Bogusław Franciszek
Łepkowski. por. [471.s.114-115]
- Pierwotna nazwa - Andrzeow - pochodzi z 1456 r. Andrzejów i Andrzejów Nowy
pojawił się po raz pierwszy w 1921 r. Andrzejów i Andrzejów Kolonia w 1980 r.
Gwarowo — maidan cerneioski. [344.s.158]
- Z parafii (prawosławnych) wiejskich tego (chełmskiego) powiatu przez całe
stulecie (XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w: Andrzejowie. [366.s.165]
- Kolonia niemiecka Andrzejów Nowy, założona w 1870 r. [500.s.261]
- Andrzejów 2) A. wś, pow. chełmski, gm. Turka, par. Swierze i Czerniejów. (...)
6.) W 1827 r. (...) Majdan - Andrzejów bud. drew. 3; młyn wodny i folusz, cegielnia,
stawy, pokłady kamienia wapiennego, torfu, marglu i gliny garncarskiej; wieś Majdan
Andrzejów osad 16, gruntu m. 304. [482.t.1.s.36]
- Dworek i park mają układ przestrzenny i kompozycyjny trudno czytelny. Tereny
dawnego parku o pow. 2 ha zostały częściowo zamienione w pastwiska, łąki lub pola
uprawne. Zachowało się ok. 200 drzew z 18 gat. i ok. 10 a zarośli. Z drzew dominują:
wierzba biała i olsza czarna po 20 szt., robinia akacjowa i orzech włoski 13 i 12,

jesion wyniosły 15 szt. Ozdobą parku jest świerk kłujący 1,3 m obw. Na podszycie
składająsię odrastające drzewa (klon pospolity, klon jawor),a nade wszystko 12 gat.
krzewów. Z nich najliczniej rosną: głóg 5 a, czeremcha pospolita, leszczyna pospolita
i derań świdłowapo 2 a, śliwa tarnina 3 a, bez turecki i bez czarny po 1 a. Runo ma
charakter pastwiskowy. [361.s.166]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Majdan Andrz. [332]
- Pod lasem stała figura przydrożna wykonana z cementu zwieńczona drewnianym
krzyżem z wyrytym napisem: „Boże błogosław fundatorom. 16 czerwca 1908.
Fundatorzy Tomasz Watrakiewicz z małżonka Katarzyną''.[452]
- W 1938 r. w szkole pracował Włodzimierz Malec.por [467]
- V 1942. Funkcjonariusze SS, żandarmi i Ukraińcy, pozostający w służbie
hitlerowskiej, zastrzelili na pastwisku ok. 38 mężczyzn, kobiet i dzieci, obywateli
polskich pochodzenia żydowskiego oraz Polaka. Zwłoki pochowano w dwóch dołach.
(...) 3 VII 1945. Funkcjonariusze gestapo rozstrzelali miejscowego rolnika zginął
Stanisław Tutym. Zwłoki pochowano na cmentarzu.[470.s.13-14]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 63,08 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa..[l9]
- W 1975 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne. [535]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., ok. 1910r., dom nr 1, wł. Władysław Mielniczuk, drewn., 1919
r.[471s.136-137]
Cmentarze i mogiły
- Mogiła, XX w. (1939-1944). [530]

lgnatów Kolonia. (23°35 'E i 51°08 'N) W 2000 roku w miejscowości tej
mieszkało 180 osób, w tym 34 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 17 uczniów
szkół średnich, 5 studentów, 6 wdów, 4 stare panny i 5 starych kawalerów. Było 55
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 17 telefonów
stacjonarnych, 22 samochody osobowe, 15 ciągników, 4 kombajny, 2 anteny
satelitarne i 17 domów drewnianych. Działała Ochotnicza Straż Pożarna.[5I0]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu. [329.s.115] Patrz
lgnatów Wieś.
Z dziejów
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa niskiego z 1907 r.) jako Kol. lgnatów. [332]
- W 1916 r. lgnatów kolonia należała do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas
206 osób, w tym 55 Żydów. [73.s.204]
- W 1949 r. w Kolonii lgnatów było 58 płatników podatku gruntowego, a we wsi
lgnatów tę lależność płaciły 34 osoby.[187]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Kamieniu. [15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Ignatowem wsią. Należał wówczas do GRN w
Kamieniu. [16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 23, wł. Bronisław Wygańczuk, drewn., z 1914 r. ,zagroda nr 6, wł. Józef
Kiciński: dom drewn. i obora mur., z ok. 1920 roku. [473.s.138]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. XIX/XX w.[530] Położony w centrum wsi. Powierzchnia 0,3
ha. Najstarszy lagrobek pochodzi z 1913 r. (Milen Schulz).[236]

Józefin. (23°32 'E i 51°07 'N) W 2000 r. w Józefinie mieszkało 131 osób, w tym 29
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 13 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 10
wdów, 1 wdowiec i 4 starych kawalerów. Były 62 gospodarstwa rolne. Ich właściciele
posiadali między innymi: 20 samochodów osobowych, 16 ciągników, 2 samochody
ciężarowe, 3 kombajny, 4 anteny satelitarne i 14 domów drewnianych. Miejscowość
graniczyła z Chełmem. Grunty o powierzchni 22 hektarów użytkowane były przez
mieszkańców miasta, jako ogródki działkowe. W miejscowości tej znajdował się
kurhan średniowieczny wpisany do rejestru zabytków. W sąsiedztwie wsi bierze swój
początek niewielki strumień o nazwie Kacap. Miał on 10, 5 km długości i był lewym
dopływem Udalu.[510] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Kamieniu. [329.s.115]
Z dziejów
- W 1882 r. występował jako Józefin - majdan. [344.s.171]
- Józefin 9.) - J. folw., pow. chełmski, gm. Turka, par. Chełm. 361 mr. rozl., 10 bud.
Do folw. J. zaliczano wsie: Kamieniec, lgnatów, Udalec, Maciejów. [482.t.3.s.607]
- W 1947 r. było 94 płatników podatku gruntowego. [187]
- W 1949 r. było 36 domów. We wsi mieszkały 73 kobiety i 91 mężczyzn, urodziły
się 3 dziewczynki, 3 chłopaków, zmarła 1 kobieta.[186]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 6, wł. Tadeusz Toporowski, drewn., z ok. 1900 r., zagroda nr 33, wł.
Henryk Lipczuk: dom drewn. i obora drewn., z 1930 r. [473.s.138]

Kamień Wieś. (23°35 'E i 51°06 'N) W 2000 roku w Kamieniu mieszkało 831
osób, w tym 189 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 52 uczniów szkół średnich, 9
studentów, 21 wdów, 7 wdowców, 5 starych panien i 3 starych kawalerów. Było 176
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 131 telefonów
stacjonarnych, 86 samochodów osobowych, 33 ciągników, 5 samochodów
ciężarowych, 3 kombajny, 15 anten satelitarnych i 6 domów drewnianych. W
miejscowości działały: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek
Zdrowia, Bank Spółdzielczy, masarnia, zakład meblarski „Mebkam", zakład
„Walmex", przedsiębiorstwo „AGRO - TRANS" oraz suszarnia pasz. Prężnie działała
Ochotnicza Straż Pożarna. W tej miejscowości tworzyła poetka Bronisława Fastowiec.
Brała ona udział w konkursach: „U progu Kresów", „Jana Pocka", „Dni Kultury
Chrześcijańskiej", „Wiersze dzieciom", „Civitas Christiana". Posiada odznaki
„Zasłużony Działacz Kultury" i „Za zasługi dla Województwa Chełmskiego"
Integralnymi częściami miejscowości były: Arendy, Oberża i Stara Wieś. We wsi
mieszkał Mirosław Sawicki Wojewódzki Marszałek Chłopów Polskich i jednocześnie
twórca
ludowy
(pisankarstwo).[530]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej w Kamieniu Kolonii. [329.s.117]
Nazwa miejscowości od dawna związana jest z zalegającymi tutaj pokładami
kamienia wapiennego, kredy i margla. Wykorzystywano je jako materiał budowlany a
we wznoszonych w okolicach piecach wypalano wapno. [424.s.1-3]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pisemna datowana jest na 1443 r. Miejscowość zapisano
jako Camien. W 1796 r. - Kamień. W tym samym roku występuje jako Kamienie.
Podział na Kamień i Kamień Kolonię nastąpił w 1970 r. [344.s.171]
- Wieś Świerże oraz Dorohusk i Kamień otrzymał z nadania królewskiego
(prawdopodobnie Władysława Warneńczyka) Piotr Wołoczko Rokuty (Rokutowicz) z
Kłodna jeden z bojarów litewskich przyjęty w Horodle do rodu Działoszów, później
podkomorzy lwowski i starosta chełmski. Przez niego też zostały Świerże lokowane
jako miasto niezadługo przed r. 1443. On również był głównym fundatorem kościoła
parafialnego w tym mieście, który powstał około r. 1443. Oprócz niego kościół
uposażyli Maciej z Siedliszcza sędzia ziemi chełmskiej i Jan Wydżga z Rudy Mniejszej,
co potwierdzili wraz z Wołoczkiem dokumentem wystawionym w Chełmie 24 czerwca
1443 r.[1.s.250]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. [495.s.272]
- Dostępne źródła podają, że w połowie XVII] w. dziedzicami dóbr Kamień „...z
wsiami zarobnemi Udalec i Ichnatów z przyległościami i przynależnościami w pow.
chełmskim obwodzie krasnostawskim należą do Andrzeja Olędzkiego chorążego
krasnostawskiego, którego wspominają późniejsze dokumenty - jako fundatora (lub
odnowiciela) cerkwi unickiej w 1751 r. (...) Dobra Kamień wystawione zostają w
1832r. a następnie w 1833 r. na publiczną licytację przy czym majątek ten jest już
własnością Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego. Te niejasne okoliczności

utracenia własności przez Antoniego Piotrowskiego wyjaśniają fakty związane z
przebiegiem powstania listopadowego na ziemi chełmskiej oraz szczególnie ostrymi
sankcjami wobec Polaków biorących w nim udział. Na podstawie ukazu cara Mikołaja
I za udział w powstaniu 1831 r. „...majątek osób, które nie skorzystały z amnestii i
wyemigrowały za granicę uległ karze konfiskaty...". Na liście tych osób pod nr 1524
znalazł się także Antoni Piotrowski kapitan wojsk polskich, właściciel dóbr Kamień.
Potwierdza to także Dziennik Województwa Lubelskiego z 23 lipca 1834 r. W
rezultacie konfiskaty a następnie licytacji dobra Kamień wraz z ośrodkiem dworskim
kupuje Antoni Mańkowski, od którego w 1876 r. odkupuje Władysław Malinowski. (...)
Brak jest (...) opisów (...) samego ośrodka dworskiego, dworu, budynków
towarzyszących, ogrodów spacerowych i użytkowych. Jak podaje krótka informacja
dotycząca Kościoła p.w. św. Michała Archanioła dwór miał stać w pobliżu miejsca,
gdzie obecnie stoi kościół - po przeciwnej stronie szosy do Ignalowa. Stary budynek
dworu miał przetrwać tam jeszcze do 1 wojny światowej, kiedy został całkowicie
spalony. Majątek ziemski został całkowicie rozparcelowany głównie między
niemieckich kolonistów, którzy (...) masowo osiedlali się na terenie w pobliżu
Chełma, świadczyć może o tym fakt, że do parafii Ewangelickiej w Kamieniu w końcu
XIX w. należało 6000 dusz. (...) Około 1880-81 r. staraniem gminy
Ewangelicko-Augsburskiej wzniesiony został nowy kościół w stylu neogotyckim. (...)
Parafia i gmina ewangelicka w Kamieniu przetrwała bez większych zmian do 11
wojny światowej. Po zniszczeniu w 1939 r. dawnej cerkwi grecko-katolickiej
zmienionej na kościół katolicki w okresie międzywojennym, od 1949 r. kościół
ewangelicki objęła Parafia Rzymskokatolicka w Kamieniu i w jej użytkowaniu
pozostaje do dnia dzisiejszego. Jedyną pozostałością po dawnej gminie ewangelickiej
i niemieckich kolonistach jest dawny cmentarz, a właściwie zieleń cmentarna, gdzie
większość nagrobków została zdewastowana w okresie powojennym. [424.s.1-3]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z 1891 roku.. [341.s.185 i 194]
- Kolonia niemiecka założona w 1874 r. Powstała na rozparcelowanych gruntach
dóbr Kamień. Osadnicy z tej kolonii wyróżniali się zamożnością, posiadając duże
stosunkowo gospodarstwa. Niektórzy bogatsi koloniści używali żniwiarek i siewników.
Wieś samotnicza. Koloniści stawiali zabudowania na własnym kawałku gruntu często
z dala od drogi. Ze względów komunikacyjnych wytyczano szlaki dojazdowe.
Tworzyły one charakterystyczną dla tego rodzaju osadnictwa pajęczynę drożną. W
1877 r. do Kamienia przeniesiono parafię ewangelicko-augsburską. Jej pastorem był
dwudziestosześcioletni wówczas duchowny Rudolf Gundlach. Podlegała ona
superintendenturze warszawskiej i konsystorzowi. por. [500.s.122,168-169,189 i 162]
- Kamień 25.) K., wś. i fol, pow. chełmski, gm. Turka, par. Chełm. Posiada cerkiew
par. (b. Unicką) dla ludności rusińskiej i par. dom modlitwy ewangelicki dla parafii
liczącej 6000 dusz. Na jego miejsce ma być zbudowany kościół parafialny. W 1827 r.
było tu 39 dm., 341 mk. K. par. ewangelicka należy do dyecyezyi warszawskiej.
Cerkiew par. r. gr. w K., erekcyi niewiadomej, 1751 r. przez dziedzica Olędzkiego
odnowionej; obecna murowana z r. 1830. Dobra K. składają się z folwarków: Kamień,
Józefin, Ignatów, nomenklatury Sewerynówka, attynencyi Arędy, wsi: Kamień, Józefin,
Ignatów i Musiejów. Rozl. Wynosi m. 3238; folw. Kamień grunta orne i ogrody m. 342,

łąk m. 450, pastwisk m. 13, wodym. 121, lasu m. 947, nieużytki i place m. 34, razem
m. 1907, bud. mur. 6, drew. 20; (...) Wieś Kamień osad 37, z gruntem m. 1521.
[482.t.3.s.733]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wioski
Kamień ks. I. Czerniachowski. [9.s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W 1916 r. Kamień należał do gminy w Turce. Mieszkały tam wówczas 263 osoby,
w tym 11 Żydów. [73.s.204]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 820 osób. Usługi rzemieślnicze proponowali: Dułko
A., Malinowski i L. Masalski (młynarze), A. Heft (właściciel wiatraku), Kierber K.
(wyszynk trunków) i F. Szek (handel zbożem). por. [426.s.1112]
- 13 kwietnia 1931 r. zarejestrowane zostało Kółko Rolnicze „Społem". [64.s.426]
- W latach 1940-1942, w miejscowym domu ludowym Niemcy zorganizowali obóz
pracy. Jednorazowo przebywało w nim do 150 osób. [452]
- W 1944 r. do wsi przybyły się 24 rodziny repatriantów i nasiedlonych ze
Wschodu. [191]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano młyn gospodarczy,
którego właścicielami byli spadkobiercy Szmula Samberga, A. Bitmana i G. Samberga
oraz młyn zbożowy, należący do Gustawa Dalke – Niemca. [60.s.40]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego. [61.s.40]
- W 1949 r. było 290 płatników podatku gruntowego. Do szkoły powszechnej
należała działka o powierzchni 1.68 ha. [187]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 416,43 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]
- Na XV -lecie PRL ludność Czerniejowa wybudowała czynem społecznym willę
mieszkaniową dla nauczycieli. W ślad Czerniejowa poszedł Kamień, gdzie ludność
również w tej chwili buduje dom mieszkalny dla nauczycieli swej szkoły. [74 s.24]
- (Inf. Wojciech Babiarz, kol. Puszki, 1961 r.) W 1959 r. w czasie kopania nowego
grobu na cmentarzu w Kamieniu natrafiono na trumnę i garnek z pieniędzmi, które
zostały zabrane przez „władze".

- (Inf. Aleksander Kaszuba, 1965 r.) Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem (może
ok. 1888 r.) słyszałem opowiadanie rodziców, że zostały znalezione pieniądze w
garnku, prawdopodobnie glinianym. [87]
- (1999 r.) W gminach Żmudź i Kamień obradowały Gminne Sejmiki Chłopów
Polskich.(...) W Kamieniu na funkcję marszałka został wybrany Zygmunt Szelążek z
Czerniejowa. [77.s.241]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 93 wł. Józefa Raczyńska, drewn., z przełomu XIX i XX w., karczma, ob.
bar, wł. GS Kamień, mur., z ok. 1900 r, dom nr 15, wł. Katarzyna Buczyk, drewn., z
1900 r., młyn elektryczny, wł. Jerzy Graboś, mur., z ok. 1900 r. [473.s.139]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. XX w. (1914). [530] Położony w odl. 500 m na zachód
od szosy Chełm - Kamień. Powierzchnia 0,5 ha. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1922
r. W 1947 r. pochowano tam siostry zakonne Franciszkanki. [295]
- Cmentarz rzymskokatolicki. XX w. (1955).[530] Położony ok. 300 m na południe
od kościoła. Powierzchnia 1,35 ha. Jest tam pochowany m.in. ks. dr filozofii Bronisław
Kijańczuk +1974.
- Cmentarz ewangelicki, k. XIX w. [530]

Plawanke Wieś. (23°39 'E i 51°08 'N) W 2000 roku w Pławanicach mieszkało 314
osób, w tym 53 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 20
wdów, 2 wdowców i 5 starych kawalerów. Było 80 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 37 telefonów stacjonarnych, 27 samochodów
osobowych, 33 ciągniki, 1 samochód ciężarowy, 2 kombajny, 3 anteny satelitarne i
26 domów drewnianych. Znajdował się zabytkowy kościół rzymskokatolicki (dawna
cerkiew grekokatolicka z 1828 r.), z dzwonnicą i ciekawym drzewostanem wokół
świątyni. Istniała też Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego, gminny klub
sportowy oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Część gruntów należących do Pławanic
wchodziło w skład rezerwatu przyrody „Rozkosz”[510] Z tą miejscowością związany
był Stanisław Koguciuk malarz ludowy.[530] W maju odbył się zjazd byłych
mieszkańców Ziemi Lubomelskięj. Jego organizatorem były: Nadbużańskie
Towarzystwo Kulturalne, towarzystwo kresowe oraz Urząd Gminy w Kamieniu.[452]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu.[329,s.115]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1442 r. Należały wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Świerżach.[74,s.58]
- Parafia prawosławna istnieje od 1510 r.[366,s.232] Z parafii (prawosławnych)
wiejskich tego (chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są
cerkwie w: (...) Pławanicach.[366,s.165]
- Pławanice - dwór murowany zwany domem wielkim. 1601 - dwór. Dwór na planie
prostokąta, dwukondygnacjowy, trójdzielny w dolnej kondygnacji, dwutraktowy, z
gankiem w podsieniu. W dolnej kondygnacji izba wielka o 4 oknach, okratowanych ze
szkłem weneckim, ogrzewana zielonym piecem kaflowym na fundamentach;
komnata o podwójnych drzwiach; izdebka boczna o 2 oknach ze szkłem weneckim,
kominek i zielony piec kaflowy; komnata z izdebką, nad nią komórka z zamknięciem.
Po drugiej stronie sieni izba wielka z wielkim piecem, kominem, o 4 okratowanych
oknach, ściany obite „listwami dookoła"; komnata boczna o 1 oknie z białym piecem
kaflowym. Sień o 4 oknach okratowanych, schody na górną kondygnację, pod nią
„loszki". W górnej kondygnacji izdebka o 2 oknach ogrzewana zielonym piecem
kaflowym, komórka i przedsionek o 2 oknach, komnata o 1 oknie, izba boczna. Nad
gankiem podsienie „laskami oplecione". Dwór o dwóch „wierzchach". Nad rzeka Bug
port System obronny „dwór wkoło dylowany z jednej strony mury z drugiej ostróg".
Wybudowany przed rokiem 1601. Właścicielką w roku 1626 była Izabela Grabia.(..)
Dwór murowany zwany domem gościnnym. 1626 - dwór. Dwór na planie prostokąta,
trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi.W jednym trakcie izdebka o 2 oknach i
komnata. W drugim trakcie izba czeladna o 3 oknach z białym piecem kaflowym i
komnata. Wybudowany przed rokiem 1626. Właścicielką w roku 1626 była Izabela
Grabią. (...) Dwór drewniany. 1676 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny,
dwutraktowy (?), z sienią na osi. W jednym trakcie izba o 2 oknach i komora. W
drugim trakcie piekarnia z dwoma komorami. W sieni dwie komory. Wybudowany
przed rokiem 1676. Właścicielem w roku 1676 był Paw. (...) Dwór drewniany
dwualkierzowy. 1724 - dwór. Dworna planie prostokąta z alkierzami bocznymi,
trójdzielny, półtraktowy z sienią przelotową na osi. Po lewej stronie sieni izba stara

spróchniała o 3 oknach oprawionych w ołów, ogrzewana piecem kaflowym i
kominkiem; w rogu alkierz o 1 małym oknie (spróchniały?). Po prawej stronie sieni
izba o 3 oknach oprawionych w ołów, w rogu alkierz o 2 oknach. System obronny:
parkan. Wybudowany zapewne w końcu XVI w. lub na pocz. XVII w., być może
początkowo jednoalkierzowy, rozbudowany przed rokiem 1742. Właścicielem w roku
1742 był Józef Kubicki.por.[471,s.239-240]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1869) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1894.[341,s.189 i 196]
- Kolonia niemiecka założona po 1864 r.[500,s.263]
- W Pławanicach (1874 r.) są „dwa szpalery drzewami lipowymi wysadzane" i
topole.[480]
- Pławanice, wś i fol., pow. chełmski, gm. Turka, par. r. gr. Pławanice, r. 1. Świerże,
odl. 12 w. od Chełma. Posiada cerkiew parafialną niewiadomej erekcyi, wznowioną z
drzewa w 1799 r. przez Stefana Baranowskiego, dziedzica wsi, a w 1828 r. na nowo z
muru zbudowana. Szkoła początkowa ogólna. W 1827 r. było 41 dm., 216 mk. W
1885 r. fol. i wś P. i wś Majdan Kłodno; ma rozl. domin. mr. 800: gr. i ogr. mr. 381,łąk
mr. 152, pastwisk mr. 136, lasu mr. 116, nieuż.mr. 15, bud. z drzewa 18; las
nieurządzony. Wś P. os. 40 z gr. mr. 773; wś Majdan Kłodno os. 6 z gr. mr.
80.[482,s.288]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi
Pławanice ks. I. Rogalski.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Pławanice.[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas 150 osób, w
tym 4 Żydów.[73,s.204]
- W 1921 r. w miejscowej szkole pracował Szymon Biegalski, a w 1934 r.
zatrudniona została Lucyna Golecka (po mężu Kobylińska).por.[467]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 112 rodzin repatriantów i nasiedlonych ze
Wschodu.[193] W Majdanie Pławanice w 1949 r. było 20 domów. Mieszało 57 kobiet i
42 mężczyzn, urodziło się 6 chłopców i 1 dziewczynka, odbył się 1 ślub i 1 pogrzeb.
W tym samym roku w Pławanicach były 102 domy. Mieszkało 214 kobiet i 244
mężczyzn. W Kolonii Pławanice było 35 domów. Mieszkały 73 kobiety i 69
mężczyzn.[191]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 830,52 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszło w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]

- W czerwcu 1998 r. w Szkole Podstawowej w Pławanicach gm. Kamień odbyła się
uroczystość związana z 30. rocznicą oddania do użytku budynku szkolnego, oraz 5.
rocznicą nadania szkole imienia ks. biskupa Ignacego Krasickiego.[76,s.471]

Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół filialny. Dawna cerkiew greckokatolicka. Obecnie kościół rzymskokatolicki
p.w. św. Jana Ewangelisty. Wpisany do rejestru zabytków 15.05.1967 r. wraz z
wyposażeniem i otoczeniem. Jest przykładem murowanej budowli klasycystycznej.
Wzniesiony w 1828 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 69, wł. Stanisław Adamczuk, drewn. (otynkowany) i nr 70, wł. Jan
Matyszczuk, drewn., oba z przełomu XIX i XX w., zagroda nr 67, wł. Karolina Kuć:
dom, drewn., i stodoła drewn., z 1901 r., szkoła, ob. dom nr 42, wł. UG Kamień,
drewn., z 1922r.[473,s.142-143]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. XVIII w.[530] Położony ok. 50 m od szosy Kamień Pławanice. Powierzchnia 0,26 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1936
r.[274]

Natalin. (23°37 'E i 51°05 'N) Wieś położona nad rzeką Udał. W 2000 roku
mieszkało tam 151 osób, w tym 28 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 11 uczniów
szkół średnich, 5 studentów, 8 wdów, 1wdowiec i 3 starych kawalerów. Było 40
gospodarstw rolnych.[510] Ich właściciele posiadali między innymi: 26 telefonów
stacjonarnych, 25 samochodów osobowych, 20 ciągników, 1 samochód ciężarowy,
anteny satelitarne i 6 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Integralną częścią
miejscowości był Udalec.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Kamieniu.[329,s.115]
Z dziejów
- Młyny do starostwa chełmskiego należące (...) Na Udalcu koło jedno.[76,s.90]
- Młyny do starostwa chełmskiego (...) 6 to Młyn Udalecki numer 1.[73,s.380]
- Udalec (Natalin). Dostępne źródła podają, że w połowie XVIII w. dziedzicami dóbr
Kamień „...z wsiami zarobnemi Udalec i Ichnatów z przyległościami i
przynależnościami w pow. chełmskim obwodzie krasnostawskim należą do Andrzeja
Olędzkiego chorążego krasnostawskiego.[424,s.1]
- Kolonia niemiecka Udalec założona po 1864 r.[500,s.263]
- Udalec al. Udalce, wś i os. młyn. pow. chełmski, gm. Turka, par. Kumów i r. gr.
Chełm. Młyn wodny. Należała do dóbr Kamień, fol. Józefin. Wś ma 6 os., 26 mr.; r.
1827 wś miała 3 dm, 26 mk.; os. młyn. 1 dm.,4 mk.[482,t.13,s.749]
- W 1916 r. - wówczas Udalec - należał do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas
110 osób, w tym 42 Żydów.[73,s.204]
- W 1926 r. działalność usługową prowadzili między innymi Bursztajn J., który
trudnił się handlem bydłem.[426,s.1186]
- Małe skupienie stosunkowo młodych drzew i zdziczałych roślin bez określonego
układu kompozycyjnego. Od strony południowej przylega do parku stary, częściowo
zarośnięty staw. Drzewostan parku silnie zniszczony i ogranicza się głównie do alej,
brzegów stawów i obrzeżeń parku. Razem rośnie ok. 100 drzew należących do 9 gat.
Najliczniej występują: jesion wyniosły 50 szt., lipa drobnolistna i topola biała alba po
10 drzew. Podszycie złożone z 6 gat. zajmuje łącznie ok. 10 a. Są to głównie: dereń
świdłowa 2 a, leszczyna pospolita, bez czarny i bez turecki.[361,s.167]
- 1942. Funkcjonariusze policji hitlerowskiej rozstrzelali 4 Żydów. Zwłoki zakopano
na polu.[470,s.69]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 8 rodzin repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu.
Łącznie zza Bugu przybyły 33 osoby.[193]
- W 1947 r. do Urzędu Gminy w Turce wpłynęło pismo jednego z mieszkańców wsi
- przesiedleńca - w której pisze on: „Zwracam się z gorącą prośba do Pana Wójta o

łaskawe wydanie skierowania do szpitala w Chełmie celem leczenia".[187] W 1949 r.
we wsi było 27 domów. Mieszkało 59 kobiet i 58 mężczyźni.[186]
- (1956 r.) Starym muzykantem zajmującym się budową skrzypiec jest ob.
Bronisław Torbiszewski z Natalina. Skrzypce budował on w ciągu 11 dni według
modelu fabrycznego, stosując zamiast lakieru politurę. Zawodowo trudni się obecnie
pszczelarstwem.[83]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, drewn., z 1905 r., pozostałości zespołu dworskiego, wł. Aleksandra
Kokrocka: dom, drewn., pocz. XX w.,park, k. XIX w., wiatrak koźlak, wł. UG Kamień,
drewn., 1934 r., przeniesiony
z Suchawy.[473,s.141-142]
- Kolonia Natalin. Kapliczka. W nowszej kapliczce drewniana rzeźba św. Jana
Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w.[379] (W latach 90. XX w. w trakcie pożaru
kapliczki uległa uszkodzeniu. Przechowywana przez jednego z rolników).[452]

Mołodutyn. (23°33 'E i 51°04 'N) W 2000 roku mieszkały tam 194 osoby, w tym
22 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 12 uczniów szkół średnich, 1 student, 14
wdów, 11 wdowców, 2 stare panny i 9 starych kawalerów. Było 93 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 24 telefony stacjonarne, 17
samochodów osobowych, 30 ciągników, 3 kombajny, 1 antenę satelitarną i 38
domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. W tej wsi żył i tworzył poeta ludowy
Władysław Kuchta. Zadebiutował w 1930 roku wierszem pt. „Już jesień". W latach
międzywojennych swe utwory publikował w gazetach: „Siew", „Rola", „Gazeta
Świąteczna", „Kronika Nadbużańska, „Przysposobienie Rolnicze". Był założycielem i
członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Opublikował cztery tomiki poetyckie:
„Bławatki", „Z wierszem przychodzę do was", „Pachną chlebem pola" i „Chlebne
ziarna wierszem pisane". Po śmierci poety zostały wydane dwa tomiki wierszy:
„Krzesane prawdy" i „Graj lutnio chłopska". W Mołodutynie zachowała się kapliczka z
figurką św. Antoniego z 1908 r. i figura NMP murowanaz 1905 r.[510] Integralnymi
częściami miejscowości były: Ogród i Zagumienie.[529] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie Plebańskim.[329,s.116]

Z dziejów
- W dokumentach istnieje od co najmniej 1428 r. Należał wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[74,s.54]
- W 1434 r. wymieniony jako Mloduczyn. Dzisiejsza nazwa wsi występuje od 1661
r.[344,s.181]
- Pergamin datowany 4 października 1448 r. w Parczewie, wydany przez
Kazimierza Jagiellończyka zaświadcza, że Maciej II Smok z Sielca odstępuje część
Mołodutyna wraz z sumą58 grzywien, zapisaną niegdyś przez Władysława III
sędziemu chełmskiemu Gniewoszowi w zamian za wieś Czułczyce.[351]
- Dzierżawa JMP pana Gottarda Butlera, podkomorzego koronnego, na którą prawa
dla niebytności JM nie pokazano, w której są wsie te: Rostoka, Mołodutyn,
Depultycze, nigdy jeszcze nie lustrowane. W tej wsi było z dawna półłankow 8 teraz
osiadłych ćwierci 7, którzy na 5 pługów sprzęgają się; a pługiem robić powinni w
tydzień 2 dni lecie, a zimie, do czego obrócą, także 2 dni w tydzień. Czynszu z
ćwierci dawać powinni per 0/6, facit 1/12. Owsa z ćwierci dawać powinni po korcu,
przychodzi kor. 7 per fl. 1 /6 - 8/ 12. Kapłonów z czwierci po 1, przychodzi kapłonów 7
per 0/6- l/12. Gęsi z czwierci po 1, przychodzi gęsi 7 per 0/8 - 1/26. Jajec z czwierci 6,
przychodzi jajec 42, kopa per 0/10 facit- 0/7. Przędze powinni uprzaść łokci 6.
Zagrodników było przed tym 9, teraz ich jest 2. Ci lecie po 3 dni w tydzień, a zimie 2
dni robić powinni. Czynszu dają per 0/6 z zagrody, facit-0/12.Kapłon 1 per
0/6-0/12.Jajec 6, facit 12, kopa per 0/10 -0/2. Komorników jest 3, ci 1 dzień w tydzień
powinni robić o pańskim chlebie; a jeżeli więcej pójdzie, to mu trzeba zapłacić i jeść
dać. Summaprowentuz tej wsi facit fl. 14/5. Urodzaj w Mołodutynie (w kopach): żyta
36, żyta jarego 11, ozimej pszenicy 72 jęczmienia 27, owsa 72, hreczki 7, grochu 8.
Siana sterta w5 sążni, a 3 sążni w przyczółku, stożków do tego 4 po wozów sześć
kładzie się; wytrąciwszy na wychowanie, za to siano - 20/0. Summa prowentu z tego

folwarku facit fl. 178/29.[441,s.218]
Mołodutyn, wś, pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów, odl. 10 w. od Chełma.
Ma pokłady kamienia wapiennego. W 1827 r. wś rząd., 29 dm., 146 mk. Folw. i wś M.
rozl. m. 556: gr. or. i ogr. mr. 328, łąk mr. 92, lasu mr. 112, nieużytki i place mr. 24;
bud. mur. 2, z drz. 6. Wś M. os. 38, z gr. mr. 619.[482,t.s.248]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym na 20 stycznia 1930 r. wpisano:
V. Szkoła Mołodutyn: budynek szkolny drewniany kryty słomą - wartość 8.900zł,
stodoła szkolna drewniana kryta słomą- wartość 200 zł, studnia betonowa 14 m.
głęboka - wartość 400 zł, gruntu ukazowego 1 mórg-wartość 1000zł.[197]
- Według wykazu z 1932 r. w Mołodutynie mieszkało 381 osób, w tym 371 osób
wyznania rzymskokatolickiego, 6 prawosławnych i 4 baptystów. 375 osób mówiło na
co dzień po polsku i 6 po rusińsku.[197]
- 1933 r. W Mołodutynie gm. Żmudź dokonano uroczystego poświęcenia nowo
wzniesionej świetlicy Związku Strzeleckiego i sztandaru szkoły powszechnej.[40]
- W 1935 r. 154 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 782 morgi i 183
pręty ziemi. Musieli odpracować 3911 dniówek szarwarkowych. W Kolonii Mołodutyn
(dwie) było 92 płatników. Rolnicy posiadali 297 mórg i 346 prętów ziemi. Musieli
odpracować 2231 dniówek szarwarkowych.[196]
- W 1937 r. w szkole pracowała Teofila Jarzębowska.por.[467]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 14, wł. Jacenty Nowakowski, drewn., z przełomu XIX i XX w., kapliczka
św. Antoniego, mur., z 1908r. [473,s.140-141]

Majdan Pławanicki. (23°39 'E i 51°06 'N) W 2000 roku mieszkało tam 49 osób,
w tym 22 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej, 4 wdowy i 1
stary kawaler. Było 9 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 6
telefonów stacjonarnych, 3 samochody osobowe, 4 traktory i 11 domów
drewnianych, w tym 2 opuszczone. [510] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kamieniu. [329,s.115]
Z dziejów
- W 1827 r. zapisany jako maydan Pławanicki. Gwarowo - majdanek.[344.s.179]
Patrz Pławanice wieś.
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Kamieniu. [15]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 164,95 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- W 1961 r. występuje jako Majdan Pławanicki wieś. Należał wówczas do GRN w
Kamieniu. [16]

Koczów. (23°34 'E i 51°02 'N) W 2000 roku w Koczowie mieszkało 131 osób, w
tym 30 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 12 uczniów szkół średnich, 7 wdów, 3
wdowców i 3 starych kawalerów. Było 49 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 19 telefonów stacjonarnych, 21 samochodów osobowych,
27 ciągników, 3 kombajnów, 1 antenę satelitarną i 7 domów drewnianych. Zachował
się kurhan wczesnośredniowieczny wpisany do rejestru zabytków. We wsi działała
Ochotnicza Straż Pożarna. [510] Integralną częścią miejscowości był Wołosów.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie Plebańskim.
[329.s.116]
Z dziejów
- Datowany na 1434 r. (Koczow). [344.s.173] Należał do Parafii Rzymskokatolickiej
w Chełmie. [74.s.56]
- Około 1434 r. przyłączony przez biskupa chełmskiego Jana Biskupca do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie. [I.s.237-238]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. [495.s.272]
- Rozdzalowy, Strupin, Krziwicze i Koczów - cztery wsie pospołu leżące. W których
jest dworzyszcz osiadłych 26, z których czynsz żaden pieniężny od nich nie idzie,
tylko roboty pewne: to jest powinni orać na ugór 2 dni z każdego dworzyszcza po
jednemu pługowi, na wiosnę 2 dni, na posiew ozimi także 2 dni. Owies winni kosić 2
dni, a trzeci tłoka, siana sprawić 4 sterty na 12 sążeń, dwu człowieku dać na zamek
ku posłudze na każde 2 niedzieli, stajnie zamkowe chędożyć i oprawować, drzewa do
zamku wozić jako wiele potrzeba, przy swym staroście na wojnę czterech człowieka
w barwie wyprawić. Tamże zagrodnik dawa gr 12 w Rosdzalowie mieszkający, drugi
w Strupinie totidem daje, to wszystko uczyni fl. 0/24/0. W Rosdzalowach od
szynkowania gorzałki dają fl. 2/0/0. Tamże wójt od browaru swego daje czynszu fl.
3/0/0. W Koczowie jest człowiek jeden, który z lasu na kożdy rok daje fl. 1 /0/0
,(f.29v) Miodu dannego przychodzi od bartników 1 czwierć valoris fl. 4/24/0. W
Strupinie 2, w Krziwicziczach 2 służków, którzy powinni z listy jechać, kędy każą.
Tamże barci są w borku pod zamkiem, z których kmiecie używający ich nic nie dają,
chocia je było na pewnej dani postanowiono, powiedając, że im tego inszy ludzie
bronią usu antiąuo, a prawa na to opisanego nie mają. Summa wszytkiego czyni fl.
11/18. [442.s.30-31]
- Koczów, wś, pow. chełmski. W r. 1565 wś w ststwie chełmskim wraz z
Rozdzałowem, Strupinem i Krzywiczkami tworzył jedna całość. Miał 26 dworzyszcz.
Dochód z nich zł 14 gr. 18. Koczów, wś. Pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów. W
1827 r. było tu 10 dm., 46 mk. [482.t.4.s.237]
- Z inwentarza spisanego w 1780 r. przy podziale na schedy, wynika, że w
Koczowie ma powstać dwór, identyczny jak w Leszczanach, a właściciel schedy
leszczańskiej jest zobowiązany zapłacić za materiał na budowę tego dworu. Dopiero
z lat 90-tych XVII I w. pochodzą informacje o tym, że właściciel „schedy

leszczańskiej" został Wojciech Świrski, a później jego żona Dorota z Turskich Świrska.
Druga połowę dóbr leszczańskich z Koczowem i Wołosowem posiadał Franciszek
Kunicki podkomorzy chełmski. Prawdopodobnie z tego czasu tzn. końca XVIII w.
pochodzi podział na Leszczany górne i dolne widoczny jeszcze na mapie dóbr z r.
1824. [432]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]
- Według wykazu z 1932 r. w Koczowie mieszkało 221 osób, w tym 122
rzymskokatolików, 137 prawosławnych, 2 baptystów, 2 grekokatolików i 8 Żydów.
246 osób mówiło na co dzień po polsku, 25 po rusińsku. W Wołosowie (osada
młyńska) mieszkało 28 osób, w tym 17 wyznania rzymskokatolickiego i 11
prawosławnych. Wszyscy na co dzień mówili po polsku. [197]
- W 1935 r. 105 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 449 mórg i 30
prętów ziemi. Musieli odpracować 241 1' dniówek szarwarkowych. [198]
Najbardziej sensacyjnym odkryciem ostatnich lat na terenie Chełmszczyzny są leje
powstałe na skutek spadku dużych odłamków materii kosmicznej. Niewątpliwie
takiego pochodzenia są dwa kratery z Koczowa, w powiecie chełmskim. W trakcie
moich wieloletnich penetracji archeologicznych ludność poinformowała o istnieniu w
tej wsi miejsca, gdzie „zapadła się" cerkiew lub kościół. (...) W końcu września 1960
roku odnalazłem oba kratery, a w późniejszych miesiącach parokrotnie je
odwiedzałem i przeszukiwałem ich okolicę. (...) Stosunkowo „młody" wygląd tych
lejów skłonił mnie do poszukiwań wiadomości archiwalnych o ewentualnym spadku
meteorytów w okolicach Chełma., które musiały spowodować duże szkody w lesie,
do niedawna pokrywającym tę okolicę. Nie dały na razie rezultatu poszukiwania
archiwalne. (...) Nawet dziadowie najstarszych miejscowych ludzi, jak Tatiany Bielak
(79 lat) i Pawła Dąbskiego (77 lat), nie znali prawdziwego pochodzenia „zapadliska" i
mocno wierzyli w zapadnięcie się jakiejś świątyni w tych miejscach. (...) Las kryjący
tajemnicze zapadliska przed wycięciem nazywał się„Koczowszczyzna", obecnie pole
to zowią „Nowina" (...) Oba kratery są odległe od siebie o 260 m, z których mniejszy północny - ma 20 m średnicy i zajmuje powierzchnię 310 rrf, większy - południowy ma 3 5 m średnicy i powierzchnię 921 m2 (dane z planów gruntowych). Głębokość mimo zsunięcia ziemi - sięga 4 m, a brzegi są bardzo strome. [69]
- Gwarowo - kucuf, kocuf.[344,s.173]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 13, wł. Jan Łukaszczuk, drewn., z 1940 r.[473.s.140]

Kamień Kolonia. (23°35 'E i 51°07 'N) W 2000 roku w tej wsi mieszkało 287
osób, w tym46 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 26 uczniów szkół średnich, 3
studentów, 21 wdów, 1 wdowiec, 2 stare panny i 8 starych kawalerów. Było 87
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 45 telefonów
stacjonarnych, 40 samochodów osobowych, 35 ciągników, 2 kombajny, 3 anteny
satelitarne i 17 domów drewnianych. Znajdowały się: zabytkowy kościół parafialny
p.w. Świętego Michała Archanioła (dawny zbór ewangelicki z 1884 r.), plebania,
organistówka, wiekowy drzewostan i ogrodzenie. W miejscowości istniała Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum Publiczne. Funkcjonowała
także
masarnia.
[510]
Działalność
duszpasterską
prowadziła
Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła, erygowana w 1920 r. Kościół
parafialny wybudowany w 1884 r. Liczba wiernych wynosi 5100 osób. [329.s.115]
Proboszczem był ks. Józef Czerwienieć. W parafii rezydował ks. Bolesław Kołtys. [49]
W osiemdziesięcioletniej historii społeczności rzymskokatolickiej tej miejscowości,
trzydzieści trzy lata (1965-1998) proboszczem w Kamieniu był ks. Jan Nietrzpiela
-aktualnie rezydent. [510]
Z dziejów
- Kolonia Kamień, gubernia lubelska, powiat chełmski wymieniona została na
planie gruntów należących do parafii ewangelickiej. Dokument w 1877 r. wykonał
geometra Jaworski. por. [424.s.1]
- Kolonia Kamień wymieniona w księdze ludności stałej 1900 r. [185]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas 200 osób, w
tym 38 Żydów. [73.s.204]
- W 1920 r. w szkole pracowała Jadwiga Dziuba, w 1923 r. zatrudniony został
Władysław Joachimczuk, a od 1937 r. uczyli: Maria Majewska, Zofia Lokaj i Bronisław
Lokaj. por. [467]
- W 1944 r, osiedliło się 37 rodzin repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu. [191]
- 11 maja 1947 r. Uchwała zebrania gromady kol. Kamień gm. Turka (...) w sprawie
przynależności gromady do gminy. Uchwalono, aby gromada należała do gminy
Kamień z siedzibą w Kamieniu. Pod dokumentem 51 podpisów. [190]
- W 1949 r. we wsi było 90 płatników podatku gruntowego, a wśród nich kilku
Wawryniuków: Tadeusz, Stefania, Kazimierz, Agnieszka, Tadeusz i Stanisława. [187]
- 5 września 2000 r. w Kamieniu Kolonii odbyły się drugie chełmskie powiatowe
dożynki. Ich gospodarzami byli: Adam Rychliczek- starosta chełmski, Henryk Dżaman
- prezydent miasta Chełma oraz Kazimierz Stocki - wójt gminy Kamień. Funkcję
starostów pełnili: Renata Chęć z Poniatówki, w gminie Leśniowice oraz Mirosław
Sawicki z Kamienia. Mszę świętą dożynkową celebrował ks. arcybiskup Bolesław
Pylak - wieloletni ordynariusz Archidiecezji Lubelskiej. [452]

Historia parafii i kościoła

Historia parafii. Erygowana 15.06.1920 r. przez bpa M. Fulmana. Uposażono ją w
15,21 ha ziemi ornej i łąk. Do 1875 r. teren ten zamieszkiwali unici. Posiadali oni w
Kamieniu i Pławanicach parafię. Po kasacie zamieniono je na par. prawosławne.
Drugą większą grupę stanowili ewangelicy. W czasie ostatniej wojny opuścili oni te
tereny. Przed 1920 r. katolicy należeli do par. Rozesłania App w Chełmie. Na terenie
Kamienia są 2 cmentarze: stary i nowy zał. w 1954 r. W granicach par. są również 3
cmentarze prawosławne i 3 ewangelickie.

Kościół. Kościół murowany, wybudowany w 1881 r. p.w. św. Michała Archanioła
przez ewangelików. Początkowo parafia mieściła się przy kościele św, Jerzego,
wybudowanym dla unitów w 1832 r. Po kasacie unii zamieniono go na cerkiew
prawosławną. W 1920 r. oddany katolikom, uszkodzony podczas działań wojennych,
w lipcu 1944 r. całkowicie zniszczony przez wycofujące się oddziały niemieckie
(dzisiaj nie ma po nim śladu). Obecny kościół nabyto od protestantów po II wojnie
światowej. W 1947 r. został poświęcony i wyremontowany po uszkodzeniach
wojennych. W 1968 r. dobudowano na frontonie wieżę (inż. Witkowski). Chór
muzyczny wyk. z żelbetonu w 1969 r., w 1968 -było malowanie kościoła. Świątynia
jest murowana, 3-nawowa, neogotycka, przy prezbiterium zakrystia, na frontonie
wieża, ołtarz główny drewniany, przywieziony przez repatriantów zza Bugu. W ołtarzu
obrazy Matki Bożej i zasuwany - św. Michała Archanioła (Bałzukiewicz z Lublina,
1968). Ołtarze boczne, drewniane, wyk. w 1949 r. przez miejscowego stolarza; po
prawej - Przemienienia Pańskiego, po lewej -św. Antoniego Padewskiego. Także w
lewej bocznej nawie ołtarzyk z obrazem św. Teresy. Posadzka z płytek
marmurowych, 1971 r. Ławki pochodząjeszcze z okresu ewangelickiego. Na chórze
muzycznym fisharmonia. Obok kościoła dzwonnica z żelaza (1913 r.) z 3 dzwonami
firmy Felczyńskich z Przemyśla. Poświęcił je bp E. llcewicz 1.07.1973 r. W kol. Natalin
kapliczka z drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena z XVIII/XIXw.(?) [49]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół: kościół, dawniej ewangelicki, ob. rzym.-kat. murowany z 1881 r., dom
modlitwy, ob. plebania, mur., z 1877 r., dom kantora, ob. organistówka, mur., z 1887
r., ogrodzenie z bramą, mur., z 1881 r., kapliczka, mur., z ok. 1920 r., zespół szkoły:
szkoła, mur., z pocz. XX w., rozbudowana po 1945 r., szalet, mur., z pocz. XX w.,
pozostałości majątku kolonisty niemieckiego, ob. zagroda nr 53/57a, wł. Alfons
Kulesza i Józef Wilkos: dom mur., ruina obory, mur., owczarnia, ob. obora., mur.,
studnia, drewn.-mur., wszystko z ok. 1900 r., domy: nr 25, wł. Władysław Brodecki,
drewn., i nr 32, wł. Maria Mysakowska, drewn., oba z k. XIX w., nr 58, 59 i obora w
zagrodzie nr 16 z 1900 roku. [473.s.139-140]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. XIX w. zwany „Ruski" (nazwa miejscowej ludności),

położony przy drodze z Józefina do Kolonii Kamień. Powierzchnia 0,2 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 1902 ha. [530]
- Cmentarz niemiecki (nazwa miejscowej ludności) z przełomu XIX i XX w. Położony
200 m na północ od drogi z Józefina do Kol. Kamień. Powierzchnia 0,4 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 1911 r. Pochowano tam między innymi ob. Dalke właściciela młyna w kol. Kamień. [247]
Parki
- Park przykościelny, własność parafii rzymskokatolickiej, powierzchnia 0,9 ha, z
lat 1875-81. [530]

Wolawce. (23°35 'E i 51°04 'N) W 2000 roku w Wolawcach mieszkały 152 osoby,
w tym 20 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 9
studentów, 16 wdów, 1 stara panna i 9 starych kawalerów. Było 55 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 21 telefonów stacjonarnych, 25
samochodów osobowych, 20 ciągników, 1 kombajn i 11 domów drewnianych, w tym
6 opuszczonych. Funkcjonowała filia szkoły podstawowej. Działała Ochotnicza Straż
Pożarna.[510] We wsi mieszkała poetka ludowa Pelagia Grabowska.[530]
Miejscowośc
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Kumowie
Plebańskim.[329,s.116]

Z dziejów
- Miejscowość odnotowana w dokumentach w 1429 r.(?) W tym czasie przyłączona
przez biskupa chełmskiego Jana Biskupca do Parafii Rzymskokatolickiej w
Kumowie.por.[1,s.202 i 237]
- W 1429 r. właścicielką Wolawiec była najprawdopodobniej wdowa po
Paszku.[1,s.202]
- Wolawce, wś, pow. chełmski, gm. Żmudź, par. r. 1. Kumów, r. gr. Leszczany. W r.
1827 było 31 dm., 200 mk.[482,t.13,s.821]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Żmudzi. Mieszkało tam wówczas 291 osób,
w tym 6 Żydów.[73,s.204-205]
- Według wykazu z 1932 r. w Wolawcach wsi i gajówce mieszkało 363 osoby, w
tym 277 rzymskokatolików, 82 prawosławnych i 4 Żydów. 359 osób mówiło na co
dzień po polsku, a 4 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. 117 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 511 morgi i 5
prętów ziemi. Musieli odpracować 214 dniówek szarwarkowych.[196]
- Od 1936 r. w szkole pracowała Amma Szyjanowicz.por.[467]
- W 1938 r. wykończono budynek drewniany 2 klasowej szkoły powszechnej .[215]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy nr 21, wł. Anna Głaz, drewn., z 1910 r., nr 2, wł. Leon Hipsz, drewn., z 1918
r., szkoła, drewn., z 1935 r., sklep wiejski, drewn., z 1934 r., zagrody: nr 10, wł. Jan
Kołtun, dom i obora drewniane zok. 1930 r., nr 20, wł. Jan Czerwonka, obora z 1937
r., komórka drewn., z 1925 r.[473,s.144-145]
Cmentarze i mogiły
- Mogiła rodziny Stefańskich, XX w. (1939-45).[530]

Strachosław. (23°33 'E i 51°05 'N) Wieś zlokalizowana nad rzeką Udał. W 2000
roku w Strachosławiu mieszkało 705 osób, w tym 149 dzieci w wieku od 0 do 15 roku
życia, 43 uczniów szkół średnich, 22 studentów, 43 wdowy, 4 wdowców, 3 stare
panny i 19 starych kawalerów. Było 237 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 112 telefonów stacjonarnych, 90 samochodów osobowych,
57 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 2 kombajny, 10 anten satelitarnych i 94 domy
drewniane. Zachowała się stojąca w centrum miejscowości figura NMP z 1906 r.
(rzeźba kamienna). Funkcjonowała Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja i
oddział gimnazjum publicznego. Działały też: piekarnia, zakład dziewiarski
"Dzianitex", spółka „A-S.C". oraz Ochotnicza Straż Pożarna.[510] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu.[329,s.115]
Z dziejów
- Wzmiankowany w 1434 r.[74,s.56]
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237-238]

Należał

wówczas

do

Parafii

- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- W dokumentach z 1565 r. wymieniona jest Wola Strachosławska.[77,s.50]
- Strachosław wieś. W której kmieci osiadłych jest 17, którzy dają czynszu
doroczniego po gr 8, to wszytko uczyni fl. 4/16/0. Summa wszytkiego facit fl.
6/18b.[442,s.32]
- STRACHOSŁAW WIEŚ. W tej wsi dworzyszcz 8, płacą z nich po gr. 16.
Zagrodników teraz 3, czynsz dają po gr.12. Robiają z dawna po 3 dni kmiecie konni,
zagrodnicy po 2 dni pieszo. WOLA STRACHOSŁAWSKA. W Woli Strachosławskiej
wedle inwentarza nieboszczykowi Panu Urowieckiemu podanego zagród było 9, a w
Strachosławiu 5. Teraz dawają poddani sprawę, że tych zagrodników nie było więcej
w obydwu wsiach jeno 9, to jest w Strachosławiu 3, a w Woli 6. Teraz w Woli
osiadłych jest 5, szósta pusta. ROBOTA. Zagrodnicy Woli Strachosławskiej także
pieszo 2 dni robią, jako i w Strachosławiu.[76,s.88]
- W tej wsi było osiadłych dworzyszcz 16, teraz osiadłych dworzyszcz 5 1/4
Czynszu z dworzyszcza płacą po 0/16, facit 2/24. Jajec z dworzyszcza po 4,
przychodzi jajec 21, kopa per 0/10... 0/3/9. Zagrodników w tej wsi było 9, teraz puste.
Chałupnik jest 1. Powinność tej wsi: robić z półdworzyszcza sprzężem 2 dni w
tydzień. Do Drohobyczy po sól dwa razy w rok jeździć (f. 21v) powinni. Do Wisły
razów 2, bez pańszczyzny, po kor. 3, jeździć i stróżów przy tymże zbożu mieć trzech
powinni. Tłuki 3 we żniwa odprawić. Wagi prząść z pół dworzyszcza łokci 6, a z
ćwierci łokci 3. Do groble, bez pańszczyzny, każda wieś do naprawy wychodzić
powinna. Młyn na arendzie u Żyda Dawida Ilka, który o 3 wsi oraz i o młyny z JMP
starostą postanowił, to jest karczma strachosławska, rozdzałowska i strupińska.
Summa prowentu z tej wsi fl. 136/7/9.[44|1,s.186]
- Wieś Strachosław. Poddani: 29 Ciągłych, którzy rocznie odrabiają dni 18", na rok

962; 16 Pieszych po pół dnia robiących w tydzień dni 8, a na rok 416; 1 Tywon wolny
od wszystkiego. Ci wszyscy tłukę odrabiają dni 190. Ma osiadłości 46.[73,s.380]
- Strachoslaw, wś, pow. chełmski. W roku 1565 wstaw ststwie chełmskim, miała
kmieci 14 a Woli tejże wsi 9. W lasach tej wsi było około 40 barci zamku
chełmskiego. Strachosław, wś, pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. r. 1. Kumów, r.
gr. Chełm, ma szkołę początkową. W 1827 r. było 54 dm., 271 mk.[482,t.11,s.381]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1935 r. w szkole pracowała Stefania Kielasiak, od 1938 r. uczyła Jadwiga
Rajewska.por.[467]
- W spisie nauczycieli polskich gminy Krzywiczki, który sporządził 12 marca 1941 r.
płatnik nauczycielski Józef Sokołowski figurują Stefania Kielasiak i Wiktor Matyszczuk
ze Strachosławia.[200]
- W kwietniu i czerwcu 1943 r. Niemcy zastrzelili 3 rolników.[96,s.7-9] Zginęli: Jan
Puk,l.43, Szołocha (imienia brak),l.45 i Józef Wawrzyniak, 1.36. W/w byli podejrzani o
działalność w ruchu oporu. Zwłoki zakopano na polu, po ekshumacji w 1945
pochowano na cmentarzu w Kumowie.[470,s.102]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 23,50 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r., wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 16, wł. Józef Przychoda, drewn., z końca XIX w., szkoła, drewn., 1920 r.,
dom ludowy, wł. UG Kamień, mur., ok. 1930 r., rozbud. po 1945 r.[473,s.143-144]

Rudolfin. (23°37 'E i 51°07 'N) W 2000 roku mieszkało tam 199 osób, w tym 42
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 1 student, 8 wdów, 1
wdowiec i 7 starych kawalerów. Było 57 gospodarstw rolnych.[510] Ich właściciele
posiadali między innymi: 25 telefonów stacjonarnych, 15 samochodów osobowych,
20 ciągników, 1 kombajn, 6 anten satelitarnych i 7 domów drewnianych, w tym 2
opuszczone.
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Kamieniu.[329,s.115]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1874 r. Wieś samotnicza. Koloniści stawiali
zabudowania na własnym kawałku gruntu często z dala od drogi. Ze względów
komunikacyjnych wytyczano szlaki dojazdowe. Tworzyły one charakterystyczną dla
tego rodzaju osadnictwa pajęczynę drożną. por.[500,s.168-169,163]
- Kolonia Rudolfin wymieniona w księdze ludności stałej 1900 r.[185]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako kol. Rudolfin.[332]
- W 1916 r. Rudolfin kolonia należała do gminy w Turce. Mieszkało tam wówczas
112 osób, w tym 27 Żydów.[73,s.204]
- 1941. Żandarmi rozstrzelali Żyda. Zginął Moszek Lindenbaum, l. 35. Zwłoki
zakopano na polu.[470,s.86]
- W 1944 r. we wsi mieszkało 11 repatriantów i nasiedlonych ze Wschodu.[191] W
1949 r. było 65 płatników podatku gruntowego.[187] W 1949 r. we wsi było 38
domów. Mieszało 89 kobiet i 91 mężczyzn.[186]

Plawanke Kolonia. (23°38 'E i 51°08 'N) W 2000 roku mieszkało tam 96 osób, w
tym 10 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 6 wdów i 2
wdowców. Było 31 gospodarstw rolnych.[510] Ich właściciele posiadali, między
innymi, 12 telefonów stacjonarnych, 10 samochodów osobowych, 12 ciągników, 2
kombajny i 11 domów drewnianych. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kamieniu.[329,s.115]

Z dziejów
- W 1961 r. występują jako Pławanice wieś i kolonia. Należały wówczas do GRN w
Kamieniu.[16]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Kamieniu.[15]
- Miejscowość datowana na 1970 r.[344,s.186] Patrz Pławanice Wieś.

GMINA LEŚNIOWICE

Gmina Leśniowice położonajest w obrębie Pagórów Chełmskich, które
charakteryzują się licznymi wzgórzami kredowymi, dochodzącymi do 290 m. n.p.m.
W południowej części gminy rozciągają się Działy Grabowieckie, wyróżniające się
niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi wąwozami i jaram i wydrążonymi w
podłożu lessowym oraz lasami o starych drzewostanach i urozmaiconym składzie
gatunków.
Przeważają gleby o średnich klasach, stąd też uprawia się głównie podstawowe
zboża, ziemniaki, buraki cukrowe oraz rzepak. W produkcji zwierzęcej dominuje
trzoda chlewna oraz bydło mleczne. Gminę zamieszkuje 4395 osób. Większość z nich
utrzymuje się z rolnictwa. Ponadto zarejestrowanych jest 93 podmioty gospodarcze.
W gminie uczniowie uczęszczają do 6 szkół, w tym czterech podstawowych, jednej
placówki filialnej oraz jednego gimnazjum. Uczy się w nich do nich 528 uczniów.
Wszystkie miejscowości posiadają telefony, a 65% z nich ma wodociąg.

Leśniowice. (23°29 'E i 50°59 'N) W 2000 r. w Leśniowicach mieszkało 366 osób,
w tym 7 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 18 uczniów szkół średnich, 5
studentów, 28 wdów, 13 wdowców, 8 starych panien i 18 starych kawalerów.
Posiadali oni między innymi: 73 telefony stacjonarne, 32 samochody osobowe, 25
ciągników, 2 samochody ciężarowe, 8 anten satelitarnych, 42 domy drewniane, w
tym 5 opuszczonych. Najstarszą mieszkanka wsi była Aniela Bartnik (ur. 1903 r). W
miejscowości istniały: szkoła podstawowa oraz gminna biblioteka. Działała też:
Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Funkcjonował Dom Boży
Świadków Jehowy.[511] Funkcję radnego powiatu pełnił Wiesław Radzięciak
(wiceprzewodniczący rady powiatu).[452] Integralną częścią miejscowości był
Piasek.|529] Leśniowice należały do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie
Plebańskim.[329,s.116]
Z dziejów
- W 1434 r. miejscowość wymieniona jako Leśniowice.[74,s.56] do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.238]
- W 1827 roku występują nazwy: Leśniowice rakołupskie i Leśniowice pliskowskie.
W 1970 r. wydzielono Leśiowice - Kolonię.[344,s.176]
- Tej wsi Pliskowa i połowice wsi Lesnowicze jest posesorką WJP Konstancja
Stanisławska, niegdy J W JMP Krzysztofa Koniecpolskiego, wojewody bełskiego,
stryskiego etc. starosty, pozostała małżonka, za przywilejem KJM Jana Kazimierza
iuris communicativi in solidum z J W JMP wojewodą bełskim, małżonkiem JM, de data
Varsaviae die 17 m. Februarii a. D. 1655 otrzymanym. (...) Połowica wsi Lesnowicz
nazwana Królewska. W tej wsijestpułłanków3.Czynszuz każdego pułłanku dają per
0/12 facit 1 /6. Kapłonów z pułłanku po 2 per 0/6, facit 1/6. Owsa z pułłanku po kor.
2, facit kor. 6 per fl. 1/6... 7/6. Robi każdy z pułłanku po dni 4, dzień rachując per 0/3,
uczyni od jednego za dni 4 na rok fl. 20/24, a od trzech 62/12. Zagrodników jest 6,
czynszu płacą per 0/3 ... 0/18 Robią po dni 3 w tydzień lecie, a 2 zimie per 0/3,
uczyni od jednego zadni 272narok fl. 13, a od sześci 78/0. Chałupników 4, robią po
dniu w tydzień, dzień per 0/3, uczyni za dni 4 od czterech 20/0'. Młynik jest o jednym
kole, czyni na rok 15/0. Stawek tamże czyni na rok 20/0. Summa prowentu z tej wsi
facit fl. 205/12. (...) Druga połowica wsi Lesnowicz, jako się per inquisitionem ludzi
starych wywiodło, sądobra ziemskie dziedziczne, szlacheckie, od których lustrowania
supersedowaliśmy.[441,s.207-209]
- Leśniowice, wś, folw. i majdan, pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. Kumów (rus.
Rakołupy). W 1827 r. odróżniano L. pliskowskie (3 dm., 14 mk.) i L. rakołupskie 23
dm., 96 mk. Leśniowicki majdan miał 12 dm. 68 mieszk.[482,t.5,s.165]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkało tam wówczas 318 osób, w
tym 21 Żydów.[73,s.203]

- W 1929 r. w szkole pracował Stanisław Kozdrój, od 1930 r uczyła Stanisława
Kozdrój, w 1935 r. zatrudniony został Piotr Pruss, a w 1936r. Piotr Szeląg, od 1938 r.
pracował Włodzimierz Zając.por.[467]
- 7 marca 1942. Burmistrz niemiecki z gm. Rakołupy zastrzelił 2 mężczyzn. Zginęli:
Zygmunt Grudzień i Franciszek Tenaj. (...)V 1942. Żandarmi, funkcjonariusze policji
hitlerowskiej i SS rozstrzelali 49 Żydów z terenu gm. Rakołupy i 2 jeńców radzieckich.
Zwłoki zakopano na polu. (...) 16 XII 1943. Funkcjonariusze z III oddziału SS policji
konnej rozstrzelali - podczas akcji przeprowadzonej z żandarmerią poi ową i SD -3
osoby. (...)25 XII 1943. Funkcjonariusze gestapo wykonali we wsi wyrok na 9
osobach.
Osoby
te
oskarżone
o
przynależność
do
podziemnych
organizacji.[470,s.60-61]
- W 1946 r.
Różyński.[59,s.10]
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- 18 marca 1946 r. zlikwidowana została agencja poczt, telek. Leśniowice, pow.
Chełm Lub.[60,s.35]
- (Inf. Władysław Pilipczuk, 1964 r.) Władysław Kurnik (z Majdanu Ostrowskiego)
był na służbie u Budzyńskiego i kiedy brał piasek w miejscu „Na Piasku" wykopał
pieniądze. Pieniądze były miedziane i srebrne i nawet był tam miecz.
- (Inf. anonimowa, 1961 r.) Władysław Budzyński (z Wierzbicy) pobierał w pobliżu
starego krzyża drewnianego piasek i wykopał szkielet człowieka, miecz żelazny i
jakieś miedziane pieniądze, które zabrała milicja.[87]
- 22 maja 1997 r. Rada Gminy w Leśniowicach ustanowiła herb gminy. Herb
nazywa się Krzywda i jest identyczny jak herb rodu Rzewuskich. W polu błękitnym
znajduje się podkowa z krzyżem kawalerskim srebrnym w środku i drugim bez
prawego ramienia na barku, nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.[511]
- W sierpniu 2000 r., w trakcie dożynek gminnych odbyła się promocja książki pt.
„Gmina Leśniowice i okolice". Jej autorem był Stanisław Łopuszyński, a wydawcą
Stowarzyszenie
Miłośników
Ziemi
Leśniowickiej
oraz
Urząd
Gminy
w
Leśniowicach.[452]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 29, wł. Kazimierz Matczuk, drewn., z 1920 r. i nr 30, wł. Halina Maziarz,
drewn., dok. 1920 r.[473,s.197-198]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz polskokatolicki. 1 poł. XX w.[530] Powierzchnia 0,56 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 16.02.1933 r. (Katarzyna Gierczakowa).[258]

Kumów Plebański. (23°32 'E i 51°02 'N) Leżał w pobliżu rzeczki Krzywulki. W
2000 r. w Kumowie Plebańskim mieszkało 167 osób, w tym 42 dzieci w wieku od 0 do
15 roku życia, 11 uczniów szkół średnich, 5 studentów, 18 wdów, 2 wdowców, 3 stare
panny i 3 starych kawalerów. Było 41 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 19 telefonów stacjonarnych, 25 samochodów osobowych, 10
ciągników, 2 kombajny, 4 anteny satelitarne i 20 domów drewnianych, w tym 2
opuszczone. Działała Ochotnicza Straż Pożarna. Istniała też świetlica wiejska.[511]
Integralnymi częściami miejscowości były: Brzezinki, Plebania i Zagroda.[529]
Działalność wyznaniową prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP.
Erygowana w 1434 r. Liczyła 4.000 wiernych. Nowy kościół murowany zbudowano w
1826 r. Do lipca 2000 r. proboszczem był ks. Józef Piłat.[452] Następnie ks. Bogdan
Staszczuk, wikariuszem w tej parafii był ks. Wiesław Rycerz. Rezydował też ks.
kanonik Stanisław Malikowski.[49] We wsi zachowała się dzwonnica i kostnica
zbudowana w latach 1821-26, w której był dzwon z 1697 r.
- Nazwa miejscowości związana jest z legendą o nieistniejącym dzisiaj jeziorze.
Podanie głosi, że jezioro to powstało w miejscu, gdzie obozował orszak wracający z
chrzcin. W czasie odpoczynku, kum i kuma dopuścili się grzechu cudzołóstwa. Za
karę wytrysnęły wody, które zalały cały orszak. Ocalało jedynie dziecko. Na pamiątkę
tego wypadku miejscowość nosi nazwę Kumowa.[377]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pochodzi z 1204 r.[460,s.128]
- Gród wzmiankowany w 1204 r. Od czasów średniowiecznych letnia siedziba
biskupów chełmskich, w I poł. XIX w. - lubelskich. Na wschód od kościoła po
przeciwnej stronie głównego traktu przechodzącego przez wieś, widoczny zarys
fundamentu prostokątnego budynku (zapewne pałacu) usytuowanego osiowo
pośrodku resztek prostokątnego założenia parkowego otoczonego od pd. zach. 1 pn.
szpalerami grabowymi; od wsch.[350,s.77]
- Dokładniejsze określenie położenia (Czerwienią) otrzymamy z tegoż (rocznika
hipackiego) latopiśca pod r. 1205. Wspomniane są mianowicie „wrota czerwieńskie"
koło Komowa i Uchań.[390,s.6]
- Rok 1208. Na mocy układu między Leszkiem Białym i Aleksandrem ten ostatni
ustąpił Wąsy łowi Bełz, otrzymując dodatkowo cztery grody: Stołpie, Wereszczyn,
Kumów i Uhrusk. (...) Rok 1320 Książe Leszek Biały miał wcielić do swego państwa
cztery grody: Uhrusk, Wereszczyn, Stołpie i Kumów, które w roku 1208 otrzymał
Aleksander. (...) Rok 1217. Leszek Biały utracił obszar między Bugiem a Wieprzem, to
jest tak zwaną wówczas Ukrainę, z gromadami: Uhruskiem, Wereszczynem, Stołpiem
i Kumowem. Ziemię tę zajął książę Daniel.[478,s.16]
- W roczniku Hipacowskim czytamy pod r. 1213, że Daniło Romanowicz zajął
Leszkowi Białemu „Uhrowesk, Wereszczyn, Stołpie i Kumów i wsiu ukrainu";
wyrażenie to świadczy, że to kraina pogranicza polskiego, „Piastowska ukraina".
Nawiasem mówiąc, spotykamy się tu po raz pierwszy, ile wiadomo dotychczas,

wyrażenie: „ukraina".[338,s.32]
- W 1417 roku występuje jako Cumow. W 1921 r. pojawiła się nazwa Kumów
Poduchowy.Kumów Plebański i Kumów Majoracki od 1952 r.[344,s.175]
- Kumów. Kościół Parafialny p.w. Nawiedzenia NMP, św. Dominika, Wawrzyńca i
Doroty. Kościół został wybudowany przez biskupa Jana Biskupca między rokiem 1417
a 1434 i przez niego uposażony 29 czerwca 1434 r. Do parafii kutnowskiej należały
wsie: Kumów, Pobołowice, Koczów, Wolawce, Mołodutyn, Rożdzałów, Strachosław,
Sielcze czyli Krzywiczkę, Sielec, Leszczany, Wierzchowiny, Żdzanne, Haliczany,
Wolkowiany, Niebie, Białepole, Dryszczów, Rostokę, Putnowice, Buśnię Wielką i Małą,
Uchanie,
Wysokie,
Rakołupy,
Plisków,
Klesztów,
Leśniowice
i
Wojsławice.[t.s.237-238]
- W 1417 r. król Władysław Jagiełło dekretem z Nowego Korczyna nadał 700 ha
ziemi w Kumowie jako beneficjum dla bp. chełmskiego. Dobra skonfiskowane zostały
przez Rosję w 1875 r. Później przeszły one w ręce rodziny Rzewuskich. Po 1 wojnie
światowej dobra zostały rozparcelowane pomiędzy włościan wsi: Sielec, Kumów
Leszczany, Mołodutyn, Haliczany, Wolawce. Stawy zachowały się i przeszły we
władanie Marka Gaja. Przy parafii zostało 99,72 ha ziemi i łąk. Dzierżawcami są
gospodarze.[448,s.81]
- W 1777 roku po raz pierwszy wzmiankowany jest młyn. (...) Kolejna informacja o
młynie pochodzi z 1867r.[486,s.10]
- Kumów, wś i fol, pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. Kumów (us. Sielce). Posiada
kościół par. murowany i dom schronienia dla starców i kalek(?). W 1827 r. było tu 60
dm., 402 mk. Najpierwszy kościół tutejszy z drzewa zbudował w 1434 r. Jan
Zaborowski bisk. chełmski. W 1592 r. odbudował go Stan. Gumaliński bisk. chełmski;
w 1696 r. Wojciech Rostkowski prób. K., wreszcie w 1821 - 25 r. nowy murowany
wystawił biskup Skarszewski. Par. K. dek. chełmski 3580 dusz.[482,t.4,s.873]
- Do 1864 roku w tej wiosce znajdowała się letnia rezydencja biskupów
chełmskich.[486,s.9]
- Jeszcze w latach 30-tych XIX w. większą część dawnego klucza kumowskiego
zabrano biskupom przyłączając folwark i tereny dawnej rezydencji do tzw.
majoratów, stąd nazwa Kumów Majoracki. (...) W 1876 r. poduchowny folwark
Kumów czyli ziemia wraz z obszarem dawnego folwarku i rezydencji biskupów, na
publicznej licytacji zakupił Karol von Schtralborn. (...) Tenże oddał całe zakupione
dobra w dzierżawę Gustawowi Bartmańskiemu. (...) W 1878 r. doba poduchowe
przeszły na zasadzie kontraktu kupna-sprzedaży do Aleksandra Esipowa, a w 1899 r.
do Włodzimierza Zacharowicza. Jeszcze tego samego roku zakupił je Konstanty
Treszczyński, który w 1902 r. rozparcelował całość tych ziem na działki, które po
sprzedaniu stały się własnością kilkunastu rolników z Kumowa. W ten sposób tereny
dawnej rezydencji biskupów przeszły w okresie powojennym do Makowskich a
obecnie do Angeluków, Józefa i jego syna Jana.[421,s.3-4]
- Kumowa dolina. We wsi Kumów pod Chełmem znajduje się jezioro. Podanie o

niem takie: gdy raz w dawnych czasach jeździli kumowie z dziecięciem do chrztu,
kum i kuma powracając w nocy przez miejsce gdzie dziś rozlewa się jezioro,
zapłonąwszy do siebie nieczystem uczuciem, popełnili występek kazirodztwa (u ludu
bowiem związki chrzestne uważają się za tak bliskie jak rodzonych sióstr i braci).
Wtedy za karę występku, lubo jedna tylko popełniła go para, wystąpiły z głębin ziemi
wody, zalały całą dolinę i zabrały cały uważany już za grzeszny orszak chrzestny; na
środku jeziora została tylko malutka kępa, gdzie znaleziono nazajutrz i ocalono
świeżo ochrzczone dziecię. W ody od tego czasu pozostały w. tem miejsce i
utworzyły jezioro, które atoli przez pamięć zaszłego tu wypadku, lud dotąd kumową
doliną nazywa. [389,s.352]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkało tam wówczas 589 osób, w
tym 28 Żydów.[73,s.203]
- W 1920 r. w miejscowości wybudowano młyn razowy. Jest on bezpośrednim
następcą młyna wodnego, który powstał w drugiej połowie XVIII w. (...) Tuż przy
zachodniej ścianie szczytowej młyna, w odległości około 3 metrów, znajdują się
resztki dawnego mostu i ślady traktu polnego, łączącego w przeszłości Kumów
Plebański z Kumowem Majorackim. Obecna droga w tym kierunku oddalona jest o ok.
10 m. Ma ona asfaltową nawierzchnię oraz most betonowy, wzniesiony ponad rzeką
Cebulką.por.[486,s.1]
- 6 października 1925 r. odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły w Kumowie.
Grała orkiestra z Majdanu Ostrowskiego pod dyrekcją p. Alojzego Nizioła.[122]
- W 1926 r. w Kumowie mieszkały 583 osoby. W tym samym czasie Rzewuski
Henryk posiadał 67 ha ziemi. Usługi rzemieślnicze oferowali między innymi: Karamać
(blacharz), S. Altyński, J. Romanek i B. Rostowski (kowale), J. Kołtun (krawiec), M.
Łuszczak (dzierżawca młyna wodnego), J. Berkowski i M. Berkowski (murarze), K.
Dargiel iJ.Dyjak (stolarze), J.Łuczak i M. Szostak (szewcy) oraz Jan Dyjak i Józef
Dyjak(właściciele młyna).por[426,s.1121]
- 5 lutego zarejestrowane zostało Kółko Rolnicze „Snop".[64,s.399]
- 1962 r. Franciszek Bochen, nauczyciel studiujący zaocznie na Studium
Nauczycielskim w Lublinie, przystąpił do pisania pracy dyplomowej na temat swojej
rodzinnej wsi. Tytuł jej brzmi: „Monografia Kumowa" (pow. Chełm). W pracy tej
omówione zostaną dzieje wioski, zwyczaje i obrzędy ludu, położenie i sposób budowy
domów, skład i rodzaj gleby, rolnictwo itp.[76,s.22]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta parafii
rzymskokatolickiej z lat 1687- 1807 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania
Rzymskokatolickiego z lat 1810-1893 i z 1864 r.[341,s.161 i 175]

Historia parafii i kościoła

Historia parafii. Erygowana 29.11.1434 r. przez bpa chełmskiego Jana Biskupca,
który też ją uposażył w ziemię. Była tu letnia rezydencja biskupów chełmskich, i
później lubelskich. Często w niej przebywali, nawet jeszcze w XIX w. Do dnia
dzisiejszego na wschód od kościoła parafialnego pozostały ślady rezydencji biskupiej
dla ubogich (funkcjonowała jeszcze w XIX w.) Była tu też biblioteka parafialna, której
księgozbiór częściowo się zachował. Do 1875 r. mieszkało tu wielu unitów. Posiadali
oni kościoły parafialne w Leszczanach, Pobołowicach i Sielcu. Po kasacie zamieniono
je na cerkwie. Archiwum zawiera akta i dokumenty od XIX w.
Kościół. Pierwszą świątynię drewnianą wybudował w 1437 r. bp Jan Biskupiec.
Fundatorami następnych kościołów byli także biskupi chełmscy i lubelscy. Dwa
następne kościoły były drewniane (1592,1697). Obecny murowany, wybudowano w
1826 r. p.w. Nawiedzenia NMP dzięki fundacji bpa W. Skaryszewskiego i finansach
także bpa J. Dzięcielskiego. On również go konsekrował 8.10.1826 r. Kościół
rozbudowano w 1907 r: zakrystię, kruchtę, 2 kaplice, w 1953 r. przeprowadzono
gruntowny remont. Kościół jest murowany z cegły, na planie krzyża, jednonawowy z
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neoklasycystyczne, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, wewnątrz 5 ołtarzy.
Ołtarz główny i 2 boczne regencyjne z I poł. XVIII w., przeniesione prawdopodobnie z
kościoła reformatów w Chełmie. W ołtarzu głównym obraz MB z Dzieciątkiem z II poł.
XVII w. W bocznym lewym - obraz MB Różańcowej wręczającej różaniec św.
Dominikowi z XVII/XVI1I w.; w prawym - św. Walentego z XIX w. W jednej kaplicy
ołtarz z obrazem Chrztu Pańskiego, w drugiej - Przemienienia. Chrzcielnica
późnobarokowa, ambona regencyjna z I poł. XVIII w. W nawie głównej polichromia
klasycystyczna z czasów budowy kościoła, na chórze 12-głosowe organy z 1826 r.
Cmentarz przykościelny otoczony z trzech stron murem z bramą klasycystyczna z
okresu budowy kościoła. We frontowych narożach cmentarza dzwonnica i kostnica,
murowane, klasycystyczne. We wsi Małodutyn kapliczka murowana z kamienia i
cegły z ok. XIX w., wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena.[49] W podziemnej
krypcie kościoła pochowany został biskup Józef Marcellin (Dzięcielski). Zachowała się
też tablica nagrobna: „D.O.M. Tu leży ciało Józefa Marcellina biskupa lubelskiego
zmarłego dnia 14 lutego 1839 roku. Pobożny przechodniu zmów za duszę Jego
zdrowaś Marya i wieczny odpoczynek racz mu dać panie".[452] W świątyni, nad
wejściem do zakrystii umieszczona jest tablica erekcyjna kościoła z 1824 r., z
napisem fundacyjnym Wojciecha Skarszewskiego biskupa lubelskiego (do 1824 r.,
zm. 1827 r.), umieszczona pośmiertnie przez jego następcę bpa Józefa Marcellina
Dzięcieleskiego.[350,s.76]

Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół kościelny. Obejmuje: kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP
(1821-1826) wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, murowaną dzwonnicę
(1821-1826), kostnicę (1821-1826) oraz ogrodzenie cmentarza kościelnego
(1821-1824) i jest przykładem zespołu architektonicznego wzniesionego w stylu
klasycystycznym. Wpisany do rejestru zabytków 15.05.1967 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kaplica grobowa rodziny Rzewuskich na cmentarzu grzebalnym, mur., z
przełomu XVIII i XIX w,, pozostałości parku dworskiego (dawna rezydencja biskupów
chełmskich), wł. Jan Angeluk, ok. poł. XIX w.[473,s.196-197]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. XVII1/XIX w.[530] Położony około 400 m na północ od
kościoła. Powierzchnia 2,54 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 22. 03.
1944 r. (Teresa Maryanna Komornicka). Pochowano tam ppor. Jana Szczepańskiego
(zm. 12. 09. 1977 r., weterana I, II i III Powstania Śląskiego). Znajduje się tam kaplica
grobowa rodziny Rzewuskich z II poł. XIX w. (ok. 1846 r.), gdzie spoczywa Wacław
Rzewuski. Zwłoki jego przeniesiono przez potomków z podziemi kościoła Reformatów
w Chełmie.[299] Ponadto zachował się nagrobek Marianny z Komornickich
Domańskiej (zm. W 1844 r.), klasycystyczny przed poł. XIX w. ceglany, otynkowany,
w kształcie piramidy na cokole.[350,s.77]
- Mogiła z lat 1939-1944.[530]
Parki
- Park przykościelny, własność parafii rzymskokatolickiej, powierzchnia 2,8 ha, z
połowy XVII w., XIX w.[530]

Kumów Majoracki. (23°32 'E i 51°01 'N) W 2000 roku w Kumowie Majorackim
mieszkały 352 osoby, w tym 67 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 18 uczniów
szkół średnich, 4 studentów, 23 wdów, 4 wdowców, 1 stara panna i 8 starych
kawalerów. Było 79 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 47
telefonów stacjonarnych, 35 samochodów osobowych, 59 ciągników, 5 kombajnów, 3
anteny satelitarne, 50 domów drewnianych w tym 3 opuszczone. Istniała Ochotnicza
Straż Pożarna oraz szkoła podstawowa (klasy l-III). Działał także Zespół Śpiewaczy
Koła Gospodyń Wiejskich „Kumowianki". Jego kierownikiem była Kazimiera Bielak.
Skład zespołu: Maria Bulicz, Krystyna Bondaruk, Władysława Kot, Maria Semeniuk,
Regina Siebiga i Józefa Stafińska. W 1989 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych grupa zdobyła wyróżnienie, a w 1995 r. III nagrodę. Ponadto
na Krajowym Wiejskich Zespołów Artystycznych zespół uzyskał 1 nagrodę, a na
Centralnym Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie zespół uhonorowano
nagrodą.[511] Z miejscowością związany był Stanisław Kosiarz - rzeźbiarz.[530] W
1988 r. za pomnik przyrody uznano dąb szypułkowy o obwodzie 327 cm, a od 1998 r.
pomnikiem przyrody jest płat roślinności kserotermicznej o powierzchni 1,46 ha.
Znajduje się on na terenie Leśnictwa Kumów.[53l]Do miejscowości należał Kumów
gajówka i Ogrodowa.[529] Wieś wchodziła w skład Parafii Rzymskokatolickiej w
Kumowie Plebańskim.[329,s.116] Patrz też Kumów Plebański.
Z dziejów
- Jeszcze w latach 30-tych XIX w. większą część dawnego klucza kumowskiego
zabrano biskupom przyłączając folwark i tereny dawnej rezydencji do tzw.
majoratów, stąd nazwa Kumów Majoracki.[421,s.3-4]
- Park dworski o pow. ok. 2 ha, silnie zniszczony. Został on rozparcelowany w
okresie międzywojennym. Niegdyś była tu rezydencja biskupów. Pałac stał na
szczycie wzniesienia; obecnie sąjedynie ślady gruzów. Na osi nie istniejącego pałacu
znajduje się zarośnięty staw. Ogólny układ przestrzenny zachowany jest w postaci
ciągów drzew odgraniczających obiekt od pól uprawnych i łąk. Występuje w nich ok.
40 drzew z 4 gat., głównie: lipa drobnolistna35 szt. Na pobrzeżach rośnie też łącznie
kilka arów zarośli; są to: jesion wyniosły 2 a, bez czarny 2 a, bez turecki 1 a,
trzmielina zwyczajna i trzmielina brodawkowata.[361,s.168-169]
- Artystyczne tradycje Kumowa Majorackiego sięgają czasów zaboru. (...)
Mieszkańcy Kumowa uważali za swój patriotyczny obowiązek utrzymanie tradycji i
porządku w swojej wsi. Najstarsze nawet chałupy, spichrze, budynki gospodarskie i
studnie noszą na sobie ozdoby i daty. Chociaż bogate zdobienie podrożało koszty
budowy, kumowianie prześcigali się w upiększaniu swoich sadyb. Mistrzami sztuki
stolarskiej i ciesielskiej, o których żyje jeszcze pamięć, byli: Ksawery Dargiel z
sąsiedniego Sielca oraz Jan i Józef Dyjakowie. Np. bogate ozdoby Jana Dyjaka
zachowały się na chałupie Józefa Ławickiego z 1910 roku. śród zabudowań
Stanisława Ducha znajduje się stylowy spichlerzyk drewniany z 1891 roku. W
dawnych czasach specjalistami od szycia sukman byli Kiermaczowie. Jedna sukmana
została niedawno przekazana do Muzeum w Chełmie. Bolesław Semczuk z Kumowa
jako temat pracy dyplomowej obrał historię swojej wsi.[33]

- W 1925 r. we wsi oddano do użytku budynek szkoły podstawowej, w którym było
również mieszkanie dla nauczyciela.[511]
- 19 września w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim zarejestrowane zostało
miejscowe kółko rolnicze.[64,s.260]
- W 1934 r. w miejscowej szkole pracował Antoni Głąb, a w 1937 r. zatrudniono
Janinę Bohuszewicz.por.[467]
- 12 V 1942. Żandarmi rozstrzelali 15 osób pochodzenia żydowskiego. Ustalono
nazwiska 14 ofiar: Abram Cymerman, l. 27, Josek Cymerman, l. 64, Ruchla
Cymerman, l. 56, Abram Frost, l. 18, Matys papier, l. 27, Auta Warman, l. 54, Herszko
Warman, l. 16, Jankiel Warman, 1. 73, Lejba Warman, 1.16, Lejba Warman, I. 8,
Matys Warman, l. 26, Ruchla Warman, l. 50, Szprynca Warman, l. 23, Zelman
Warman, l. 53. Zwłoki zakopano na polu.[470,s.59]
- W latach 1954-1959 w Kumowie Majorackim funkcjonowała Gromadzka Rada
Narodowa. Przewodniczącym rady był Józef Czerwonka, a po nim Józef Angeluk.
Sekretarzem GRN został Jan Sawicki.[448,s.88]
- W Chełmskim Domu Kultury 7 Leszczanka (listopada 1999 r.) odbył się 1
Powiatowy Przegląd Twórczości Wsi. W kategorii zespołów obrzędowych wygrały:
„Kumowianki" z Kumowa Majorackiego i „Nadbużański Zielony Klon" z Zanowinia.
Zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez starostę chełmskiego.[20]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, mur., z 1920 r., dom nr 116, wł. Z. Kraczkowski, drewn., z początku XX
w.[473,s.195-196]

Kasiłan. (23°29 'E i 51°02 'N) W 2000 r. w Kasiłanie mieszkało 214 osób, w tym
72 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 12 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 31
wdów, 2 stare panny i 13 starych kawalerów. Było 35 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 35 telefonów stacjonarnych, 35 samochodów
osobowych, 50 ciągników, 5 samochodów ciężarowych, 5 kombajnów, 4 anteny
satelitarne 69, domów drewnianych, w tym 8 opuszczonych. We wsi istniała kaplica
rzymskokatolicka. Działała także Ochotnicza Straż Pożarna.[511] Integralnymi
częściami miejscowości były: Duży Kasiłan, Dwór, Mały Kasiłan.[529] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie Plebańskim.[329,s.116]
- Jak podaje tradycja, nazwa miejscowości (Kasiłan, przyp. aut.) pochodzi od
imienia jej właścicielki Katarzyny-Kasi, której łan darowali rodzice. Według miary
staropolskiej ówczesny łan obejmował ponad 150 hektarów.[420,s.1-3]
Z dziejów
- W końcu XVI w. folwark najpierw należał do Uhrowieckich a następnie
Siemieńskich, Daniłowiczów i Cetnerów. (...) Po notarialnym uzgodnieniu podziału i
spłat między rodzeństwem, wydzielono dwa w 1921 r. oddzielne folwarki: Irena z
Rzewuskich lżycka przejęła folwark w Dębinach określony jako Dębiny lit. A i B,
natomiast Dębiny D i C tj. folwark na dzisiejszym obszarze Kasiłan, jej siostra Maria
Julia z Rzewuskich Smorczewska, żona Jana Justyniana Smorczewskiego właściciela
Żdzannego. (...) Po przeprowadzonej reformie rolnej od 1946 r. ziemie folwarku
zostająrozparcelowane, a sam park otrzymał początkowo dom dziecka, który
umieścił się we dworze, a następnie GSW ostatnim okresie park użytkuje R.S.P
Kasiłan: Drewniany dwór przeniesiony został do Leśniowic z przeznaczeniem na
gospodę GS-u (rozebrany w latach 70-tych), w parku część malowniczych polanek,
tworzący wnętrze krajobrazowe oraz ogrody, zmieniono w pola uprawne.[420,s.1-3]
- Prawdopodobna nazwa miejscowości, wymieniona w dokumentach z 1827 r. to
Kasiłan maydan. W 1839 r. - Maydan Kasiłan. Aktualna nazwa pojawiła się w źródłach
po raz pierwszy w 1882 r.[344,s.175]
- Kasiłan, wś (majdan), pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. Kumów. W 1827 r. było
tu 9 dm., 34 mk.[482,t.3,s.893]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkało tam wówczas 367 osób, w
tym 45 Żydów.[73,s.203] W tym samym roku we wsi powołano publiczna szkołę
powszechną.[511]
- W 1920 r. Wacław Rzewuski właściciel majątku wystąpił do Okręgowego Urzędu
Ziemskiego w Lublinie o wyrażenie zgody na parcelację części swojego majątku. Z
ogólnej powierzchni 330 ha (grunty orne) planował sprzedać 56 ha po 1180
zł.[448,s.75]

- W 1923 r. powstało Koło Młodzieży „Siew". W 1926 r. wybudowano remizę
strażacką, a w 1932 r. założono Spółdzielnie Spożywców „Oszczędność".[452]
- Park o pow. 2 ha jest zdziczały. Dworek został rozebrany w okresie powojennym.
Układ przestrzenno-kompozycyjny obiektu jest zachowany w postaci drzew i krzewów
występujących na obrzeżach oraz alei świerkowej i kasztanowcowej. Łącznie
występuje 45 drzew z 11 gat. Najliczniej rosną w nim grab pospolity 150 szt., dąb
szypułkowy 100, kasztanowiec biały 90, świerk pospolity 35, robinia akacjowa 30,
lipa drobnolistna, 20. Dość bujne są zarośla (zwarcie ok. 20% z 11 gat.). Dominują w
nich następujące gatunki: ligustr pospolity, dereń świdłowa, leszczyna pospolita i
śliwa ałycza po 2 a, bez turecki, róża dzika i czeremcha pospolita po 1 a. Między
skupieniami
drzew
z
roślinnością
głównie
leśną
liczne
są
polany
pastwiskowe.[361,s.169-170]
- W 1935 r. w szkole pracowała Antonina (Walczuk) Jaworska.por.[467]
- W 193 5 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Rzewuski Wacław z maj
ątku Kasiłan. Był on jednocześnie członkiem komisji drogowej.[220]
- 13 stycznia 1938 r. rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego. Inwestycję
zakończono w 1939 r. W 1975 r. placówka w Kasiłanie przestała istnieć.[511]
- 23 IV 1942. Hitlerowcy rozstrzelali 2 mieszkańców wsi. Zginęli: Mikołaj Kniaziuk,l.
ok. 60 i Albin Kraczkowski,l. ok. 30. W/w byli podejrzani o udzielanie pomocy
partyzantom radzieckim. (...) V 1942. Żandarmi rozstrzelali 6 Żydów i Ukraińca.
Ustalono nazwiska 5 ofiar: Lejba Cymerman, l. 70, Szymon Gołąb, l. 60, Jankiel
Mędzlewski, l. 70, Aleksander Staszak, l. 60 i Nuta Zynglewicz, l. 60. Zwłoki Ukraińca
pochowano na cmentarzu w Sielcu, zwłoki Żydów zakopano w polu.[470,s.47]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]
- (1956 r.) Chłopi z Kasiłanu (Dębiny) (..)zorganizowali spółdzielnię produkcyjną(68
w powiecie), której nadali nazwę „Kwiat". Do spółdzielni tej przystąpiło 13-tu
członków, którzy wnieśli około 80 ha ziemi. Do Zarządu Spółdzielni zostali wybrani na
przewodniczącego ob. Władysław Pikus, na członków Zarządu ob. Stefan Kowalczyk i
ob. Wacław Bochniak.[85]
- W 1958 r. wybudowano świetlicę wiejską.[511]
- Jeszcze w latach sześćdziesiątych (XX w.), W Dębince, niedaleko Kasiłanu stał
pałac z dwudziestoma siedmioma pokojami. Wtedy padła propozycja, żeby urządzić
tu dom starców albo wybudować ośrodek zdrowia. W 1969 roku pałac zburzono i
pozostała po nim tylko kupa gruzu i niezwykle urokliwa grabowa aleja. Resztówkę
podworską - w sumie prawie 14 ha - kupił w 1977 roku (Marek Poźniak).[42]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Park dworski z aleją kasztanowców, z ok. 1800 r.[473,s.195]

Parki
- Park dworski, własność RSP, powierzchnia 5 ha, z początków XX w.[530]

Janówka. (23°29 'E i 50°59 'N) W 2000 roku w Janówce mieszkało 114 osób, w
tym 25 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 9 wdów, 4
wdowców i starych kawalerów. Było 25 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 15 telefonów stacjonarnych, 8 samochodów osobowych, 17
ciągników, 2 samochody ciężarowe, 2 kombajny, 1 antenę satelitarną, 21 domów
drewnianych, w tym 3 opuszczone. W pobliżu znajdował się Kanał Horodyski.[511]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[329,s.118]
Z dziejów
- W 1839 r. nazwa wsi brzmiała Janów. Od 1882 r. – Janówka.[344,s.170]
- W 1886 r. wieś należała do dóbr Jana Poletyły.[448,s.68]
- Janówka 4.) J., wieś, pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. Wojsławice. Jest tu piec
wapienny.[482,t.3,s.430]
- Miejscowość wymieniona na mapie austriackiej z 1913 r.[527]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkało tam wówczas 149 osób, w
tym 3 Żydów.[73,s.203]
- W 1936 r. ks. Jan Kozak z Wojsławic czynił próby budowy kościoła
rzymskokatolickiego w Janówce. Wojna 1939-1945 udaremniła te plany.[448,s.71]
- 1941 - 1942. Miejscowi żandarmi przeprowadzili kilka egzekucji na ludności
żydowskiej z okolicznych wsi. Łącznie zamordowanych zostało około 50 osób. (...)
1943 żandarmi rozstrzelali 2 mężczyzn. Zginęli: Stefan Demczuk, Julian Szachin.
Zwłoki pochowano na miejscowym cmentarzu.[470,s.43]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Leśniowicach.[15]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 12, wł. Anna Szkołuba, drewn., i nr 30, wł. Józef Krasowski, drewn.,
obaz końca XX w.[473,s.194]

Horodysko. (23°26 'E i 50°58 'N) W 2000 roku w Horodysku mieszkało 236 osób,
w tym 32 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 15 uczniów szkół średnich, 4
studentów, 21 wdów, 6 wdowców i 11 starych kawalerów. Było 57 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 13 . telefonów stacjonarnych, 19
samochodów osobowych, 36 ciągników, 3 kombajny, 3 anteny satelitarne, 56 domów
drewnianych, w tym 7 opuszczonych. Miejscowość leżała w pobliżu rzeki Wojsławki. Z
zabytków zachowały się: Grodzisko Maczuły, średniowieczne cmentarzysko z XII-XIV
wieku oraz dworek rodziny Poletyły. We wsi działały: Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Koło Gospodyń Wiejskich.[511] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Rakołupach.[329,s.146]
Z dziejów
- Grodzisko Horodysko, „Grodzisko". (...) Obiekt znajduje się w obrębie działów
Grabowieckich na Wyżynie Zachodniowołyńskiej. Usytuowane jest na wschód od
południowego krańca wsi Horodysko. Grodzisko zbudowano na zachodniej krawędzi
wzgórza wznoszącego się ponad 25 m ponad poziom rzeczki Leśniówki biegnącej u
podstawy wzgórza. (...) Powierzchnia majdanu 0,7 ha. Umocnienia obronne grodu
stanowiły dwa wały ziemne. (...) Grodzisko z Horodyska jest najlepiej rozpoznanym
obiektem obronnym z terenu województwa chełmskiego: łącznie przebadano 722 m
kwadratowych. W wyniku prac uzyskano wiele cennych zabytków, głównie ceramikę i
przedmioty metalowe. Należy stwierdzić, iż brak jakichkolwiek obiektów
mieszkalnych w obrębie majdanu oraz ubogość materiału archeologicznego - w
stosunku do znacznej powierzchni przebadanej - świadczy o niezbyt intensywnym
wykorzystaniu walorów obronnych grodu. Dodatkowo świadczy o tym stosunkowo
długi okres funkcjonowania obiektu- od X do XIII/XIV wieku. Wszystko wskazuje na
fakt, iż obiekt był grodem typu refugialnego, Świadczy o tym ponadto, prócz
przytoczonych powyżej, także fakt wykorzystania powierzchni majdanu na cmentarz.
Zapewne w grodzie chroniła się ludność mieszkająca w bezpośrednim sąsiedztwie
grodu na wypadek niebezpieczeństwa. (...) O gród toczono walki jak na to wskazuje
fakt spalenia drewnianych umocnień obiektu, jak i militarna odkrywka w zewnętrznej
powierzchni wału. W porównaniu do innych grodzisk refugialnych, jak np. Busieniec,
Pawłów, Majdan Nowy obiekt z Horodyska charakteryzuje się dużo większą
intensywnością użytkowania.[340,s.42-46]
- Wzmiankowane w 1434 r. Należało wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Bończy. Początki osady sięgają XII-XIV w.[74,s.59]
Horodysko, wś, pow. chełmski, gm. Rakołupy, parafia Wojsławice. Jest tu folusz
sukienny. Jest to prawdopodobnie wieś wymieniona wręg. pob. z roku 1564 pod
nazwą „Pustothew", w ziemi chełmskiej, posiada kościół par. łaciński, 14 łan., 16
zagr., 1 kom., 2 włóczęgów. Ob.Pustothew. (...) Pustothew. W reg. pob. ziemi
chełmskiej z r. 1564 podano jako wieś z kościołem par. łacińskim. Do par. należały:
Olszanka, Ostrów, i Rakołupy. Dziś te wsie należą do par. Surhów, Wojsławice i
Kumów. Można by się domyślać, że Pustothew jest druga nazwą wsi Horodysko,
sąsiadującej z Rakolupami. Kościół i parafia upadły tu zapewne i wtedy to w wieku
XVII powstała parafia w Surchowie.[482,t.2,s.142]

- Horodysko od najdawniejszych czasów włączone było do obszernego klucza dóbr
Rakołupy, który w XVII w. należał do Koniecpolskich, później do Potockich, a od końca
XVIII w. aż do 1 wojny światowej do Poletyłłów. Wieś była tzw. wsią zarobną czyli
pańszczyźnianą, która dostarczała siły roboczej do utrzymania gospodarki
folwarcznej i przemysłowej. (...) Pozwalało to na urządzenie i utrzymanie rezydencji
pałacowych w pobliskich Rakołupach i Kraśniczynie. W samym Horodysku do końca
XIX w. mieścił się folusz sukienny.[419,s.1]
- Jedynym śladem istniejącego tutaj kiedyś folwarku lub dworu jest zarośnięty
staw. Brak jest śladów wysokiej zieleni.[361,s.171]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Szkoła podstawowa wzniesiona została w 1911 r. z inicjatywy wójta, który
wykupił grunty pocerkiewne (w tym miejscu stała dawniej drewniana
cerkiew).[419.s.1]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkał tam wówczas 104 osoby, w
tym 3 Żydów.[73.s.203]
- V 1942. Funkcjonariusze policji hitlerowskiej rozstrzelali na pobliskim polu 13
miejscowych Żydów. Zwłoki pochowano we wspólnym grobie w miejscu
egzekucji.[470.s.41]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61.s.39]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 596,63 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]

Najstarsze obiekty budownictwa

- Budynek urzędu gminy, ob. remiza strażacka, wł. UG Leśniowice, mur., z 1905
r.(?)[473,s.192-193]

Parki
- Park szkolny, powierzchnia 0,69 ha, z 1911 r.[530) W wykazie drzew okazowych,
pomnikowych i rzadkich (...) wymieniono między innymi gruszę pospolita o obwodzie
pnia 240 cm i czereśnię ptasią o obwodzie pnia 200 cm.por.[419.s.4]

Dębina. (23°28 'E i 51°02 'N) W 2000 roku w Dębinie mieszka 113 osób, w tym
10 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 7
wdów i 4 starych kawalerów. Było 15 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 13 telefonów stacjonarnych, 11 samochodów osobowych, 3
samochody ciężarowe, 3 kombajny, 12 ciągników, 1 antena satelitarna i 18 domów
drewnianych, w tym 3 opuszczone. Zachowały się: budynek podworski, park
podworski oraz aleja kasztanowa.[511] W skład miejscowości wchodziły: Dębina A, B
i C. Dębinę C nazywano Biedaków..' Formalnie do wsi należał blok mieszkalny tzw.
przylepka.[452] 1 stycznia 2001 r. o godz. 16.00 w szpitalu Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmie urodził się Patryk Kozyra, syn
Katarzyny i Mariana. Jest to pierwsze dziecko w powiecie chełmskim, które przyszło
na świat w XXI wieku. Patryk ważył 3,970 kg i miał 55 cm wzrostu.[452] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie Plebańskim.[329,s.116]
Z dziejów
- Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1921 r.[344,s.164]
- Obiekt dworski silnie zniszczony. Ogólnie zachował się tylko układ przestrzenny
w postaci alei na obrzeżach oddzielających ośrodek dworski od sadów i pól. W
miejscu, gdzie stał niegdyś budynek dworu, znajduje się obecnie dom mieszkalny.
Układ kompozycyjny jest całkowicie nieczytelny. Sam park obejmował pierwotnie ok.
10 ha, obecnie 1,5 ha. Od północy łączy się on z gradowym lasem liściastym. Łącznie
w parku znajduje się ok. 400 drzew reprezentowanych przez 11 gat. Są to:
kasztanowiec biały i grab pospolity po 100 szt., lipa drobnolistna i jesion wyniosły po
50 szt., robinia akacjowa 40, klon pospolity 25 i dąb szypułkowy 20 szt. Podszycie
tworzą głównie odrastające drzewa: grab pospolity 10 a, klon pospolity 2 a. Z 5 gat.
krzewów główną rolę odgrywają wiciokrzew przewiercień 5 a (zdziczały w wąwozie),
śliwa tarnina 1 a, leszczyna pospolita 2 a i karagana syberyjska 100 m
żywopłotu.[361,s.150-151]
- 31 X 1943. Żandarmi zastrzelili mężczyznę, pod zarzutem pomagania
partyzantom.[470,s.35]
- W 1961 r. występuje jako Dębina kolonia. Należała wówczas do GRN w
Sielcu.[17]
Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół dworsko - parkowy.
W I połowie XIX w. folwark wchodził w skład dóbr ziemskich należących do rodziny
Rzewuskich. Zespół przetrwał w całości bez większych zmian. Przekształceniom
uległy jedynie wnętrza komponowane zielenią przy dworze (nie istniejącym) i w
obrębie jego najbliższego otoczenia. Zachował się jednak wartościowy drzewostan
dawnego „ogrodu włoskiego" oraz posadzony później po 1880 r. i 1921 r. Zabytkowy
zespół związany jest z krajobrazem kulturowym wsi. Z uwagi na wartość drzewostanu
i zachowany układ przestrzenny, zaliczany jest do cenniejszych zespołów
podworskich byłego województwa chełmskiego. Wpisany do rejestru zabytków

3.03.1998 r.[527]

Alojzów. (23°31 'E i 50°59 'N) W 2000 roku w Alojzowie mieszkało 265 osób, w
tym 51 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 16 uczniów szkół średnich, 4
studentów, 22 wdów, 6 wdowców, 3 stare panny i 8 starych kawalerów. Było 67
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 38 domów
drewnianych, 50 telefonów stacjonarnych, 41 samochodów osobowych, 68
ciągników, 7 samochodów ciężarowych, 11 kombajnów, 2 anteny satelitarne. Dwa
domy były opuszczone. [511] Najstarszym mieszkańcem wsi był Feliks Oszust (ur.
1902 r.). Na 73 rodziny zamieszkujące w Alojzowie 41 było wyznania
rzymskokatolickiego, 18 rodzin świadków Jehowy, 12 rodzin wyznania
polskokatolickiego oraz 2 rodziny bezwyznaniowe.[448] Istniała kaplica
rzymskokatolicka oraz Dom Boży Świadków Jehowych. Działalność prowadził też
Związek Badaczy Biblii w RP. Była Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń
Wiejskich.[511] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie
Plebańskim.[329,s.116]
Z dziejów
- Nazwa miejscowości Aloizów pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach w 1900
r.[344,s.159]
- Dawna nazwa Majdan Leszczański.[511]
- Alojzów 2.) A., wś, pow. chełmski, gm. Wojsławice, par. Kumów. (...) Ws Alojzów
os. 32, z grun. mr. 383.[482,t.I]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Wojsławicach. Mieszkało tam wówczas 337
osób, w tym 7 Żydów.[73,s.204]
- W 1918 r. do Rady Gminnej w Wojsławicach wchodził Ludwik Okoniewski.[195] W
tym samym roku została powołana Publiczna Szkoła Powszechna 1 stopnia.[448]
- W 1932 r. w szkole pracowała Michalina Lewicka, od 1937 r. uczył Antoni
Kaczmarczyk, a w 1938 r. zatrudniono Leona Szarona.por.[467
- Według wykazu z 20 października 193 8 r. we wsi mieszkały 482. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
- W 1985 r. oddano do użytku kaplicę rzymskokatolicką. 6 lipca poświęcił ją biskup
Jan Śrutwa.[448]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 11, wł. Władysław Folusz, drewn., z 1918 r., nr 8, wł. Marian Wojtas,
drewn. (oszalowany) z 1919 roku.[473,s.191-192]

Plisków. (23°27 'E i 50°59 'N) W 2000 roku w Pliskowie mieszkały 194 osoby, w
tym 39 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 12 uczniów szkół średnich, 18 wdów, 1
stara panna i 6 starych kawalerów. Było 38 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 24 telefony stacjonarne, 16 samochodów osobowych, 31
ciągników, 2 anteny satelitarne, 43 domy drewniane, w tym 4 opuszczone. Działały:
Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich.[511] Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Rakołupach.[329,s.146]
Z dziejów
- W 1434 r. występował pod nazwąPliszkow. Należał do Parafii Rzymskokatolickiej
w Kumowie.[74,s.56]
- Tej wsi Pliskowa i połowice wsi Lesnowicze jest posesorką WJP Konstancja
Stanisławska, niegdy JW JMP Krzysztofa Koniecpolskiego, wojewody bełskiego,
stryskiego etc. starosty, pozostała małżonka, za przywilejem KJM Jana Kazimierza
f(.54) iuris communicativi in solidum z J W JMP wojewodą bełskim, małżonkiem JM, de
data Varsaviae die 17 m. Februarii a. D. 1655 otrzymanym. (...) Wieś Pliskow. W tej
wsi jest osiadłych pułłanków 4. Czynszu z każdego pułłanku dająper 0/12, facit 1/18.
Kapłonów z pułłanku po 4, kapłon per 0/6, facit 0/24. (f.54v) Robi każdy z nich po dni
4 w tydzień. A ponieważ ci poddani robią do ziemskiej dziedzicznej majętności
Rakołup, tedy dni robocze na pieniądze się kładą, dzień każdy per 0/3; uczyni za dni
4 od jednego na rok fl. 20/24 a od czterech facit 83/6. Zagrodników jest 3, czynszu z
każdej zagrody dają per 0/6 ... 0/18. Robią po 3 dni w tydzień, rachując dzień per 0/3,
facit od jednego za dni 3 na rok fl. 15/18, a od trzech facit 46/24. Chałupnicy 2, robią
dzień w tydzień, facit na rok od 2 za 2 dni per 0/3a... 10/12. Karczma w tej wsi na rok
czyni 30. Młyn jest w tej wsi, czyni na rok 15. Summa z tej wsi na rok facit fl.
188/6.[441,s.207-208]
- Pliszkow al. Plisków, wś i fol., pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. rz. katol.
Kumów, gr. obrz. Rakołupy, odl. 15 w. od Chełma, posiada pokłady kamienia
wapiennego i budowlanego, wiatrak. W 1827 r. było 24 dm., 112 mk. Dobra P.
oddzielone w 1885 r. od dóbr Rakołupy, składały się z fol.: Plisków, Leśniowice i
Wierzbica. Rozl. 2850 mr.: fol. P. gr. or. i ogr. 411 mr., łąk 93 mr., pastw. 3 mr., lasu
234 mr., nieuż. 12 mr., razem 755 mr.; bud. mur. 4, z drzewa 6; płodozmian 6 i 12
polowy.[482,t.8,s.265]
- (Plisków). Wieś wymieniona jest w Regestrze podatkowym woj. ruskiego z 1564
r., gdzie poborca napisał: „man4, hord 2 c agr. ing 1 (...). W sto lat później, kiedy
przeprowadzono lustrację woj. Ruskiego w okresie 1661-65 Plisków należał do
starostwa chełmskiego. (...) W końcu XVIII w. posesorami Pliskowa byli nadal
starostowie chełmscy i nowosieleccy (starostwo niegrodowe w Nowosiółkach) tj.
Ignacy Zakrzewski (1789), a następnie Józef Rzewuski i ostatni kasztelan chełmski I
Rzeczypospolitej Wojciech Poletyło. (...) Ostatnim z Poletyłów właścicielem Rakołup i
Pliskowa był Mikołaj, który dobra te otrzymał na własność na mocy testamentu
Franciszka Jana Poletyły z 25 listopada 1921 r. Jak podają mieszkańcy Pliskowa, w
ostatnich latach istnienia folwarku w Pliskowie w piętrowym dworku mieszkał rządca.
Przed dworem znajdował się duży gazon ozdobiony krzewami i kwiatami. Całość

otaczał niewielki park z dużą ilością drzew iglastych (głównie świerk i modrzew). Od
dworu do końca ogrodu użytkowego ciągnęła się 150 m aleja modrzewiowa. Na
obszarze Bażantarni stały budynki gospodarcze, w których trzymano owce. (...) Po
1921 r. nastąpiła stopniowa parcelacja ziemi folwarku Plisków. Teren samego
folwarku i pozostałości zabudowań gospodarczych wraz z rządcówką, kupili Andrzej i
Katarzyna Dziwiszowie a także rodzina Buków. Do dzisiaj gospodaruje tutaj ich córka
Janina oraz Stanisław Buk. [412,s.1,3,4,5]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkały tam wówczas 392 osoby,
w tym 25 Żydów.[73,s.203]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Antoni Mazgaj. Był on
jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej.[220]
- Od 1937 r. w szkole pracował Karol Sztejnbis (aresztowany w 1939 r. obóz
jeniecki w Murnau, zmarł 22.01.1945r.).por.[467]
- V 1942. Żandarmi zastrzelili 3 osoby. Zginęli: Władysław Kraczkowski, l.50, Jan
Smyk, l.50, Smyk (imienia brak) żona w/w, l.55. W/w byli podejrzewani o ukrywanie
jeńców radzieckich. Zwłoki pochowano na cmentarzu w Kumowie i Majdanie
Leśniowskim. (...) V 1942. Żandarmi zastrzelili 8 Żydów i 2 Ukraińców. Ustalono
nazwiska ofiar - Żydów: Berka Brajter, l.30, Jankiel Brajter, l. 60, Szloma Brajter, l. 50,
Wasyl Czerniej, l. 30, Michał Drewiecki, l. 40, Konstanty Malec, l. 59, Moszko Szafran,
l. 25 i Zachman Szafran, l. 50. Zwłoki Ukraińców pochowano na cmentarzu w
Rakołupach. Zwłoki Żydów zakopano w polu.[470,s.78]
- 7 października 1944 r. w powiecie chełmskim rozpoczęła się reforma rolna.
Pierwszy podział ziemi odbył się w majątku Plisków (gmina Rakołupy). Ziemię
otrzymało 16 rodzin folwarcznychi 11 bezrolnych rodzin chłopskich.[478,s.186]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 2, wł. Władysław Rogalski, drewn., z 1880 r., nr 5, wł. Leokadia Skiba,
drewn., z 1910 r., nr 58, wł. M. Głowacka, drewn., pocz. XX w., przeniesiony z
Rakołup.[473,s.200]
Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 2,24 ha, z początków XIX w.[530]

Nowy Folwark. (23°28 'E i 50°58 'N) W 2000rokumieszkały tam 73 osoby, w tym
7 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 8
wdów, 3 wdowców i 6 starych kawalerów. Było 26 gospodarstw rolnych.[511] Ich
właściciele posiadali między innymi: 8 telefonów stacjonarnych, 10 samochodów
osobowych, 17 ciągników, 2 kombajny, 1 antenę satelitarną i 7 domów drewnianych.
Do wsi należało siedlisko Pod Maczułami.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Rakołupach.[329,s.146]

Z dziejów
- Na planie dóbr (Rakołupy, przyp. aut.) z 1870 r. (widoczne są): wielki murowany
zajazd nad stawem oraz szereg mniejszych budowli tworzących osadę pałacową
wzdłuż drogi od zajazdu do rezydencji jak i folwark zwany „Nowym". Oddalony on był
około 600 m na zachód od pałacu i tworzył oddzielną jednostkę
gospodarczą.[422,s.9-10]
- Nowy Folwark 6.) N. F., pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. obrz. łac. Wojsławice,
obrz. grec. Rakołupy. (...) Dobra Rakołupy składały się w 1886 r. z fol. R. i Nowy
Folwark, nomenklatury Mankowszczyzna. (...) Fol. Nowy gr. or. i ogr. mr. 376, łąk mr.
44, lasu mr. 41, nieuż. mr. 11, razem mr. 472, bud. mur. 1, z drzewa 4; płodozmian 9
- polowy; las urządzony w kolei 80- letniej.por.[482,t.7,s.301]
- 31 VII 1943. Żandarmi z posterunku w Chełmie zastrzelili 2 mężczyzn.[470,s.70]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Horodysku.[15]
- W 1961 r. występują jako Nowy Folwark kolonia. Należał wówczas do GRN w
Leśniowicach.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Czworaki, ob. dom nr 22, wł. Agnieszka Żuk, mur., z ok. 1900 r., dom nr 14, wł.
Mieczysław Borowicz, drewn., z ok. 1900 r.[473,s.199]

Majdan Leśniowski. (23°30 'E i 50°59 'N ) W 2000 roku mieszkało tam 300 osób,
w tym 62 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 26 uczniów szkół średnich, 7
studentów, 33 wdowy, 2 wdowców, 2 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 79
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 56 telefonów
stacjonarnych, 53 samochody osobowe, 60 ciągników, 10 samochodów ciężarowych,
9 anten satelitarnych, 66 domów drewnianych, w tym 9 opuszczonych. Od 1928 r.
we wsi istniała Parafia Polskokatolicka p.w. Narodzenia NMP. Liczyła około 800
wiernych. Jej proboszczem był ks. Jacenty Sołtys, jednocześnie dziekan dekanatu
chełmskiego. W miejscowości działały: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń
Wiejskich.[511]

Z dziejów
- Pierwsza informacja pisana na temat miejscowości pochodzi z 1796 r. Ówczesna
nazwa – maydan Leśniowieki. Majdan Leśniowski od 1921 r.[344,s.179]
- Większość wsi i osiedli o nazwach Majdan czy Majdanek powstała w XVIII i XIX
wieku. Termin „majdan" przejęty został za pośrednictwem Turków z języka perskiego
i oznaczał u nas obozowiska robotników trzebiących lasy.[91]
- Majdan 30.) M. - Leśniewiecki, powiat chełmski, gmina Rakołupy, parafia
Kumów.[482,t.5,s.269]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.)[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkało tam wówczas 357 osób, w
tym, 6 Żydów.[73,s.203]
- W 1928 r. powstała parafia Kościoła polskokatolickiego. Jej pierwszym
proboszczem został ks. Zygmunt Ancerewicz.[452]
- 10 grudnia 1930 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej.[64,s.376]
- 16. XII. 1943 r. Funkcjonariusze hitlerowskiej policji porządkowej
Sicherheitspolizei i Feldgendarmerie rozstrzelali 4 mężczyzn .[470,s.67]
- Dopiero na przełomie roku 1949 i 1950 udało się założyć spółdzielnię
(produkcyjną przyp. aut.) w Majdanie Leśniowskim. Ale wiosna pojawiły się problemy
z jej funkcjonowaniu. Nawet członkowie partii - Spółdzielcy - występowali przeciwko
jej istnieniu. Na wieś wypuszczono ostrzyżonego barana z napisem „kołchoz".
Aktywiści donosili, że mieszkańcy wsi mają poukrywane ziemie, a najbardziej wrogi
spółdzielni jest sam sołtys i jego żona. Sołtys mówi, że „ludzie się nie zejdą i
spółdzielni się nie założy". Egzekutywa KP (Komitetu Powiatowego PZPR przyp. aut.)
podjęła w związku z tymi informacjami dość radykalne środki. Ustalono, że należy
zmienić wójta gminy (jako oficjalny powód podano, że nie płaci podatków), zaś

sołtysa Majdanu Leśniowskiego postanowiono pozbawić funkcji i wykluczyć z
partii.[77,s.162]
- W czerwcu 1977 r. oddano do użytku murowaną świątynię polskokatolicką, nową
plebanię zasiedlono 8 września 1993 r.[452]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kościół polskokatolicki, Parafii p.w. NMP, mur. z 1928 r., domy: nr 59, wł.
Kazimierz Głaz, drewn., i 62, wł. Władysław Dąbrowski, drewn., oba z 1914
r.[473,s.198,199]
- W świątyni ołtarz główny o cechach barokowych z XIX w., przeniesiony w 1928 r.
z cerkwi w Dorohusku. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (...) zapewne z połowy
XIX w. przeniesiony z Dobroszyc (byłe woj. Wrocławskie). (...) W nowej dzwonnicy
dwa dzwony: 1 mniejszy z 1588 z nie odczytanym napisem majuskułowym,
pochodzący ze Śląska; 2 większy z 1702, fundacji Karola III i Anny Zofii książąt
wirtemberskich, sygn. Sebastan Gotz z Wrocławia, z herbem Domu
Wirtemberskich.[350,s.80]

Kolonia Leśniowice. (23°29 'E i 50°59 'N) W 2000 r. w Kolonii Leśniowice
mieszkało 109 osób, w tym 15 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów szkół
średnich, 4 studentów, 4 wdowy i 1 wdowiec. Były 24 gospodarstwa rolne.[511] Ich
właściciele posiadali między innymi: 21 telefonów stacjonarnych, 15 samochodów
osobowych, 2 kombajny, 10 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone.[452]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rakołupach.[452]

Z dziejów
- Miejscowość powstała w latach 1921-1930.[511] Patrz też Leśniowice.
- W 1954 r., po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Leśniowicach.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Leśniowicami wsią. Należały wówczas do GRN w
Leśniowicach.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Rządcówka, ob. dom mieszkalny, wł. Tadeusz Frończak, drewn. (oszalowana), z
ok. 1850 r.[473,s.189]

Plisków Kolonia. (23°28 'E i 50°59'N) W 2000 roku w Kolonii Plisków mieszkało
67 osób, w tym 3 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 1
student, 8 wdów i 5 wdowców. Było 25 gospodarstw rolnych.[511] Ich właściciele
posiadali między innymi: 6 telefonów stacjonarnych, 8 samochodów osobowych, 12
ciągników, 3 kombajny, 4 anteny satelitarne, 18 domów drewnianych, w tym 7
opuszczonych. Do wsi należała Sztyjówka.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Rakołupach.[452]
Z dziejów
- Wieś powstała w latach 1921-1930.[529] Patrz także Plisków.
- W 1947 r. na polach niedaleko wsi zginął Józef Mielniczuk - wójt gminy. Istnieje
wiele przypuszczeń, że zabili go członkowie oddziału „Zdybka".[511]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Leśniowicach.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Pliskowem wsią. Należała wówczas do GRN w
Leśniowicach.[16]

Politówka. (23°30 'E i 50°59 'N) W 2000 roku w Politówce mieszkały 124 osoby,
w tym 24 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 6
studentów, 4 wdowy i 2 starych kawalerów. Było 18 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 19 telefonów stacjonarnych, 7 ciągników, 2
samochody ciężarowe i 7 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. We wsi był dom
nauczyciela, w którym mieszkało 16 rodzin. W dwóch lokalach zorganizowano
przedszkole gminne. Należy do sołectwa Majdan Leśniowski. Najważniejszymi
obiektami były: pawilon handlowy, suszarnia kawy oraz punkt sprzedaży materiałów
budowlanych i stacja paliw.[511] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Kumowie Plebańskim.[452]
Z dziejów
- W 1827r.(...) wś Politowka os. 11, z gr. mr. 30.[482,t.8]
- Odnotowana także w latach 1839-1863. Dawna nazwa Przysiółek.[511]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkały tam 51 osoby, w tym 5
Żydów.[73,s.203]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Leśniowicach.[15]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 10, wł. Joanna Bulicz, drewn., z 1895 r. i nr 16, wł. Stanisław Zieliński,
drewn., z 1908 r.[473,s.200]

Poniatówka. (23°35 'E i 50°58' N) W 2000 roku mieszkało tam 185 osób, w tym
32 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 20
wdów, 6 wdowców i 7 starych kawalerów. Było 46 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 18 telefonów stacjonarnych, 20 samochodów
osobowych, 40 ciągników, 6 kombajnów, 2 anteny satelitarne, 25 domów
drewnianych, w tym 6 opuszczonych. Zachował się czworak podworski oraz niewielka
ilość drzew parku podworskiego.[511] Integralną częścią miejscowości była Krasna
Górka.[529] Od 1988 r. za pomnik przyrody uznawany jest tulipanowiec amerykański
o obwodzie 195 cm oraz 2 kasztany jadalne o obwodach 64 cm i 115 cm.[531]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Turowcu.[329,s.117]
Z dziejów
- Poniatówka. Nazwę tej wsi nadano w latach 30-tych XX w. podczas parcelacji
dóbr ziemskich Wygnańce. Parcelowany część dóbr łącznie z ośrodkiem
dworsko-folwarcznym w Wygnańcach nazwano Poniatówka, pozostała część
zachowała starą nazwę wsi - Wygnańce.[374,s.1]
- Poniatówka, ch.: Politówka 1921. (...) Poniatówka 1970.[344,s.187]
- Dawniej nazywała się Kolonia Wygnańce.[529]
- W 1934 r. odkryto grób skrzyniowy z okresu schyłkowego neolitu, (ok. 2500 1800 lat p.n.e.)[511]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkały 422 osoby. Było 12
radnych gromadzkich. W skład gromady wchodziła Poniatówka-kol. (13 osób).[194]
- W 1954 r., po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Sarniaku.[15]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., początek XX w.[473,s.201]
Parki
- Park dworski, powierzchnia 11 ha, z początków XX w.[530]

Rakołupy (wieś). (23°27 'E i 50°58' N) Leżały w pobliżu rzeczki Leśniówki. W
2000 roku w Rakołupach mieszkało 130 osób, w tym 32 dzieci w wieku od 0 do 15
roku życia, 19 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 15 wdów, 3 wdowców, 1 stara
panna i 2 starych kawalerów. Były 32 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali
między innymi: 11 telefonów stacjonarnych, 22 samochody osobowe, 26 ciągników,
3 kombajny, 3 anteny satelitarne, 8 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone.
Integralną częścią miejscowości była Bażantaria.[529] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Rakołupach .[452]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1426 r. Należały wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Bończy.[74,s.53]
- Po 1426 r. biskup chełmski Jan Biskupiec przyłączył Rakołupy do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.238]
- Parafia prawosławna istnieje od 1540 r. (...) W latach trzydziestych XVI w.
pojawiają się następujące parafie (prawosławne): Rakołupy.[366,s.l65 i 233]
- Jak podają rejestry podatkowe z 1564 r. wieś ta należała do parafii „Pustothew" gdyż tak nazywała się wtedy dzisiejsza Bończa. (...) Późniejsze przekazy podają, że w
miejscu starej cerkwi w 1679 r. ówczesny właściciel Rakołup Jan Aleksander
Koniecpolski funduje nową cerkiew oraz przyznaje „służebności" czyli świadczenia na
rzecz jej proboszcza tj. wolne mlewo, wyrąb w lasach oraz ważenie piwa i gorzałki. W
II poł. XVIII w. Rakołupy należą do Feliksa Potockiego starosty krasnostawskiego oraz
jego żony Marjanny z Daniłowiczów starościanki parczewskiej, a w 1790 r. wraz z
dobrami wojsławickimi zostają sprzedane Wojciechowi Poletyle. (..) Dobra ziemskie
Rakołupy jak podają rejestry w księgach wieczystych na początku XIX w. składały się
z „folwarku" i wsi tegoż nazwiska z prawem prezentowania parochów w Rakołupach z
wsi zarobnej Horodyszcze, folwarku Leśniowice i wsi Majdanu Leśniewickiego,
Janówki folw. Ostrów i wsi tegoż nazwiska, Majdanu Ostrowskiego z folwarkiem
Czarnołuż Olchów zwanym, wsi z folwarkiem Kukawka, Siennicy Różanej i folwarku w
Woli Siennickiej, folw. Plisków, miasteczka Kraśniczyn oraz wsi Wola Kraśniczyńska,
Brzeziny, Starawieś, Drewniki i Anielpol". Po objęciu powyższego majątku ziemskiego
Jan Poletyło zamieszkuje w Kraśniczynie. (...) Dopiero około 1824 r. z jego inicjatywy
(...) powstaje rezydencja pałacowa wraz z gorzelnią i browarem. (...) Cały zespół
dworski składał się z dwóch zasadniczych części pełniących odmienne funkcje
użytkowe
tj.
zespołu
pałacowo-parkowego
oraz
folwarku.
(...)
Zespół
pałacowo-parkowy usytuowany był na południe od głównego skrzyżowania dróg
Wojsławice-Krasnystaw-Kraśniczyn-Plisków
w
otoczeniu
rozległych
stawów
połączonych systemem rowów z pobliskim dopływem rzeki Wojsławki. (...) Na teren
rezydencji od głównego traktu Kraśniczyn - Plisków prowadził główny wjazd. (...)
Należy przypuszczać, że poczynając od 1824 r. aż do śmierci Jana Poletyły w 1855 r.
powstały wszystkie zabudowania dworskie. (...) Należy do nich zaliczyć także wielki
murowany zajazd nad stawem oraz szereg mniejszych budowli tworzących osadę
pałacową (...) jak i folwark zwany „Nowym". Oddalony on był około 600 m na zachód
od pałacu. (..) Aureli Poletyło wystąpił w 1868 r. z żądaniem rozdzielenia dóbr

Rakołupy od pozostałych (...) w wyniku czego dobra ziemskie Rakołupy składały się
jedynie z folwarku Rakołupy, Nowego Folwarku oraz młyna wodnego na Horodysku i
ogółem obejmowały 2347 mórg i 295 prętów. (...) Po Aurelim zmarłym w 1876 r. i
Pelagii Poletyłach - Rakołupy wraz z pozostałym majątkiem ziemskim przeszły w ręce
ich dzieci: Wojciecha, Jadwigi i Jana. (...) W okresie międzywojennym w oficynach
pałacowych zamieszkują rodziny Machaj ów, Dobrowolskich a w przebudowanych
pomieszczeniach gorzelni Masłoszowie i Radomscy. Ostatecznych zniszczeń
dokonuje II wojna światowa, która zakończyła z górą sto lat istnienia rezydencji
Poletyłów w Rakołupach. Ruiny pałacu zostały rozebrane natomiast oficyna kuchenna
podobnie jak zachowane fragmenty gorzelni są zamieszkałe do dzisiaj. Jeszcze do
1949 r. działał zbudowany w 1842 r. przy gorzelni młyn. (...) W wyniku działań
wojennych w 1944 r. zniszczona została także zabytkowa cerkiew unicka oraz
zajazd.[422,s.1-16]
- W wieku XVII właścicielką dóbr Rakołupy i opiekunką cerkwi prawosławnej była
Joanna Aleksandra Koniecpolska. Do parafii należały następujące wsie: Rakołupy,
Horodysko, Plisków, Leśniowice, Janówka, Majdan Leśniowski, Politówka, Ostrów,
Kukawka i Majdan Kukawski. Ludność składała się z wyznawców prawosławia,
katolików i niewielkiej liczby (ok. 120 dusz) Żydów mających albo własne działki albo
zajmujących się faktorstwem w dworach i mieszkających w dworskich domach. W
1877 r. ludność prawosławna liczyła 1690 dusz. Szczególnie czczonym świętym był
św. Mikołaj, do którego zanoszono modły o opiekę nad bydłem domowym. W parafii
istniały wówczas trzy gminne szkoły początkowe.por.[4,s.178-181]
- Rakołupy - pałac murowany. 1699 - pałac. Pałac dwukondygnacyjny, trójdzielny,
dwutraktowy z sienią na osi. W kondygnacji dolnej, w jednym trakcie pokój stołowy o
2 oknach oprawionych w ołów, ogrzewany białym piecem kaflowym, posadzka
dębowa. Drugi pokój o 4 oknach, z piecami malowanymi na niebiesko „na kształt
Farfurkowy", podłoga drewniana. Z pokoju stołowego skarbiec o 1 oknie
okratowanym z okiennicami. W sieni o 1 oknie, sklepienie murowane, posadzka
ceglana. W drugim trakcie pokój o 2 oknach oprawionych w ołów, piec biały
podwójny, podsufitka z tarcic. Pokój drugi o 4 oknach, pokój trzeci o 2 oknach z
piecem biało-pstrym, kominek szafiasty, posadzki i sufit z tarcic. Z sionki przejście do
garderoby o 3 oknach i posadzce dębowej „w cegłę układanej"). Po lewej stronie
sionka o 1 oknie, wyłożona cegłą, z drzwiami na tył budynku, ze schodami kręconymi
na górna kondygnację. W górnej kondygnacji pokój i gabinet o 1 oknie, kominek
szafiasty, sufity białe z „gramsami" (gzymsy, stiuki?), posadzki dębowe" układane w
cegłę" Z gabinetu sionka z posadzką dębową. Apartament górny o 5 oknach
ogrzewany piecem malowanym i kominkiem szafiastym, u góry sufit, z niego sionka
o 1 oknie z kręconymi schodami. Pałac kryty gontem. System obronny: ostrężyna.
Wybudowany w XVII w. zapewne według projektu Tylmana z Gameren, spalony w
roku 1735, odbudowany w roku 1736, stał w roku 1780. Właściciele: w XVII w.
Ostrorogowie-Zasławscy, od polowy XVII w. do 1736Lubomirscy. (...) Dwór murowany
folwarczny. 1699 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny, dwutraktowy
(pierwotnie półtraktowy) z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba o 3 oknach,
ogrzewany białym kaflowym piecem i kominkiem szafiastym (dobudowanie: komnata
o 1 oknie i spiżarnia). Po drugiej stronie sieni piekarnia o 3 oknach z dobudowaną
komorą. W sieni kuchnia. System obronny: ostrężyna. Wybudowany przed rokiem
1699, rozbudowany przed rokiem 1736. Właściciele j. w. (...) Dwór drewniany

dwualkierzowy. 1736 - dwór. Dwór drewniany na planie prostokąta, podpiwniczony,
trójdzielny, dwutraktowy z sienią przelotową na osi. W prawym trakcie izba stołowa o
2 oknach, ogrzewana piecem kaflowym białym, alkierz o 1 oknie. W lewym trakcie
izba wielka i alkierz. Dwór kryty słoma i dranicami. System obronny: ostrężyna z
dębowymi wrotami krytymi słomą. Wybudowany przed rokiem 1736. Właściciele
j.w.por.[471,s.253-254]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1874 (-1864) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 876-1894.[341,s.190 i 196]
Rakołupy, wś, fol. i dobra, pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. rz. kat. Kumów, odl.
18 w. od Chełma, posiada cerkiew paraf, pounicką, szkołę początkową ogólną. Na
folwarku gorzelnia parowa, z produkcja roczną wartości do 50.000 rs., dwa młyny
wodne. W 827 r. było 54 dm., 286 mk. Dobra Rakołupy składały siew 1886 r. z fol. R.
i Nowy Folwark, nomenkl. Mańkowszczyzna, rozl. mr. 2392: fol. R. gr. or. i ogr. mr.
526, łąk mr. 185, pastwisk mr. 2, lasu mr. 756, nieuż. mr. 51, razem mr. 1920; bud.
mur. 24, z drzewa 54: płodozmian 13-połowy. (...) W skład dóbr wchodziły
poprzednio: wś Rakołupy os. 32, z gr. mr. 336; wś Horodysko (...), wś Majdan
Leśniański (...), wś Ostrów (...), wś Majdan Ostrowski (...), wś Janówka (...), wś
Kukawka (...), wś Majdan Kukawski (...), wś Plisków (...), wś Politówka (...), wś
Leśniowice (...), wś Czarnołozy (...), wś Siennica Różana (...), wś Wola Siennicka (...),
wś Wesołówka (...), wś Złośnica (...), wś Kozienice (...), wś Browarówka. Rakołupy,
wś, pow. chełmski. W r. 1564 wś ta w par. „Pustothew" płaci od 13 łan., 10 zagr., 1
rzem., cerkiew.[482,t.9,s.504]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątką imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Rakołupy
ks. K. Ferencewicz.[9,s.237]
- W 1916 r. siedziba władz gminnych. Mieszkały tam wówczas 524 osoby, w tym
92 Żydów. W gminie Rakołupy w 1916 r. było: 3724 katolików, 360 prawosławnych i
363 Żydów.[73,s.190 i 203]
- Wobec rozwiązania rady gminy w Rakołupach, odbył się dn. 9 lipca (1923 r.
przyp. aut.) nowe wybory. Do grona nowej rady gminy zostali wybrani pp: Wacław
Rzewuski - folw. Kasiłan, Wincenty Makowski ze wsi Kumów Czerwonka, Jan Bielak ze wsi Sielce, Jan Wychodańczuk - ze wsi Sielce, Stanisław Tokarz - ze wsi
Majdan-Leśniowski, Tomasz Sawa - z kol. Plisków, Władysław Smoczyński - z kol.
Nowy Folwark, Kajetan Żółkiewski - ze wsi Czarnołozy, Alojzy Nizio - ze wsi
Majdan-Ostrowski, Michat Bas - ze wsi Ostrów, Feliks Szaran - ze wsi
Majdan-Kukawiecki.[106]
- 15 stycznia 1931 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej, a 27 kwietnia 1931 r. wpisano do rejestru miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich.[64,s.399 i 426]
- W 1936 r. w miejscowej szkole pracowali Helena i Tomasz Brus, a od 1937 r.
zatrudnioneni byli Sabina Futowna i Tadeusz Otuszewski.por[467]

- 20 V 1942. Podczas pacyfikacji wsi funkcjonariusze policji hitlerowskiej i żandarmi
zamordowali 4 Polaków, 19 Żydów i 4 Ukraińców. Ustalono nazwiska 6 ofiar: Józef
Gerszon, l. 30, Wasyl Hytrosz, l. 20, MariaKaczmarska, l.43, Teodor Kozicki, l. 50,
Ksawery Królik, l. 25, Maciej Wlijciuk, l. 40. Zbrodnia była odwetem za akcje
partyzanckie, przeprowadzone na tym terenie w dn. 19 i 25 kwietnia 1942. Wieś
została spalona. Zwłoki Polaków i Ukraińców pochowano na cmentarzu, zwłoki Żydów
zakopano na polu.[470,s.81]
- W 1946 r. ławnikami Sądu Okręgowego w Lublinie był Julian Janicki, Stanisław
Kraczkowski, Kazimierz Łańcucki, wszyscy rolnicy i Józef Mielniczuk, szewc.[59,s.9]
- Rakołupy Duże i Rakołupy Małe występują od 1952 r.[344,s.189]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Pozostałości zespołu dworskiego: oficyna, wł. Józef Włodarczyk, mur. ok. I połowa
XIX w., bud. Henryk Blass, browar, ob. dom mieszkalny, wł. Henryk radomski, mur.,
ok. poł. XIX w.[473,s.201]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w.[530] Położony przy drodze Rakołupy Siennica Różana, ok. 200 m na zachód od kościoła. Powierzchnia 0,43 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 1900 r.[278]
Parki
- Park przypałacowy, własność prywatna, 15 ha, z XIX w.[530]

Wygnance. (23°36 'E i 50°57' N) W 2000 roku mieszkało tam 95 osób, w tym 10
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 4 wdowy i 2
wdowców. Było 21 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 3
telefony stacjonarne, 7 samochodów osobowych, 19 ciągników, 1 kombajn, 12
domów drewnianych, w tym 5 opuszczonych. Przez wieś prowadziła droga o żwirowej
nawierzchni. Istniała Ochotnicza Straż Pożarna.[511] Do wsi należały: Cztery Słupy,
Podgarbie, Niwa i Poddębie.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Turowcu.[329,s.117]
Z dziejów
- Datowane na 1468 r. Należały wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Kumowie.[76,s.52]
- W 1505 r. wymienione po jako Vyhnaycze. W 1564 r. występują jako Wygnanice,
a w roku 1650 - Vygnance, w 1884 r. napisano Wygnaniec.[344,s.202]
- Wignancze wieś. W której kmieci na półłankach osiadłych jest 6, którzy dają
czynszu doroczniego po gr 12, owsa kor po 2, każdy valoris gr 12, to wszytko uczyni
fl. 7/6/0. Zagrodników jest 3, którzy dają cznszu doroczniego po gr 6, owsa po kor. 1,
valoris gr 12, to wszystko uczyni fl. 1/24/0. Summa wszytkiego czyni fl. 9.[442,s.28]
- Folwarki k temu (chełmskiemu) starostwu należące. Naprzód Wignanieczki, w
którym nawieziono kop do gumna: żyta 110, pszenicy 140, owsa 90, grochu 8, prosa
10 . Obora. - Bydła tam nie chowają, ponieważ foluszu nie masz, i owszem zboże
przerzeczone u wójta tamże stawiają.[442,s.35]
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- Wygnance, wś i folw., pow. chełmski, par. r. 1. Wojsławice, par. r. gr. Turowice,
odl. 24 w. od Chełma, ma młyn wodny, smolarnię, znaczna pasiekę (200 ułów
ramowych), szkołę początkową. W r. 1827 było 18 dm., 84 mk. Dobra W. od roku
1854 oddzielone od dóbr Wojsławice, miary w r. 1880 rozl. mr. 3103: gr. or. i ogr. mr.
831, łąk mr. 179, lasu mr. 2040, nieużytki mr. 53; bud. mur. 6, drew. 34; płodozm. 9 i
13 poi.; las urządzony, pokłady torfu i wapna. Wś Wygnance wchodziła w skład dóbr
Leszczany, ma 30 os., 530 mr.[482,t.14,s.83]
Wieś Wygnance pojawiła się w dokumentach w 1690 r., jako należąca wraz z
Wólką Leszczańską do dóbr Leszczany. W początkach XVIII w. „villarium" Wygnance,
Krasne i Turno dzierżawił pisarz polny koronny Michał Potocki wraz z małżonką Zofią
z Czarneckich. W roku 1719 Potocki oddał w zastaw dzierżawione przez siebie dobra
stolnikowi brzesko - kujawskiemu Krzysztofowi z Trzebienia Trzebieńskiemu i jego
małżonce Zofii z Drzewiec. Z tej okazji opisane zostało szczegółowo założenie
dworsko-folwarczne w Wygnańcach. Ośrodkiem założenia był dwór z „gankiem
niedokończonym", pobity gontem, z dwiema wielkimi izbami i dwoma alkierzami.
Dwór posiadał dwa kominy budowane z opoki z piecami kaflowymi (jeden z kafli
zielonych, drugi z białych). Naprzeciw dworu stała wielka stajnia „z dylów budowana
w słupy, słomą poszyta z wrotami dwoma". Wedle gumna ze stodołą i spichlerzem
stały obory z chlewikami. Na folwarku był też „loch stary, przy którym komórka z
dylów, na niej syrnik zrobiony". Po prawej stronie dworu znajdował się sad „strożony"

tak, jak i podwórze. „Ogród za dworem, kiedyś na włoski założony, bez ostrogu, z
płotem bardzo złym". W podwórzu znajduje się ocembrowana studnia.
W folwarku był też stary browar ze słodownią („z dylów budowane"), w pobliżu
którego była karczma. Karczma miała jedną izbę z komorą „na boki" i lochem „w
komorze i w sieniach. „W pobliżu karczmy usytuowana była sadzawka. Druga
sadzawka znajdowała się za dworem, „zarosła łoziną, pusta, chendożenia i zarybienia
potrzebująca". W tym samym, gdzie dawniej miejscu znajdował się młyn ze stodołą,
„a wedle tego miejsca pastewnik nieogrodzony". (...) O losach folwarku Wygnance
zdecydowały następujące etapy: ok. 1719 r. - w Wygnańcach jest folwark i niedawno
zbudowany dwór, w pobliżu dworu są stajnie, gumno ze stodołą i spichlerzem oraz
sad i ogród włoski. Twórcą założenia jest pisarz polny koronny Michał Potocki.
1736 r. - Wygnance w rękach Marcina Brodowskiego cześnika trembowelskiego.
1805 r. - Wygnance w rękach Poletyłów. 1854 r. – Wygnance ośrodkiem dóbr, pod
zarządem Leopolda Poletyły folwark przeżywa okres prosperity, rozbudowa założenia
opartego o drogę z Leszczan do Wojsławic, budowa grobli, sadzawek, mostków,
pasieki, smołami, dwu wielkich ogrodów owocowych z 800 drzewami, rozwój
wydobycia torfu i produkcji cegły w pobliskim Krasnem. 1915 r. - pożar folwarku.
1917 r. - odbudowa spalonych budynków przez Zarząd Dóbr Wojsławice. 1921 r. parcelacja folwarku, początek stopniowej degradacji założenia kontynuowanej po II
wojnie światowej, kiedy to w latach 60-tych wycięto zadrzewienia w pobliżu
rządcówki, w szpalerach i alei dojazdowej.[374,s.1-2 i 5]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Woj sławkach. Mieszkało tam wówczas 236
osób, w tym 47 Żydów.[73,s.204]
- W uchwałach zebrań gminnych Gminy Wojsławice z 1917 r. zapisano między
innymi: „Ponieważ 3 wioski w gminie; Turowiec, Krasne i Popławy są bardzo małe,
zabudowane po parę chałup, to dla zmniejszenia wydatków gminy, w tych trzech
wioskach skasować sołtysów, a załatwianie (interesów) obowiązków sołtysinych w
tych wioskach polecić sołtysom sąsiednich wiosek, a mianowicie: Turowiec - sołtys
Wólki Putnowieckiej, Krasnego - sołtysowi z Wygnaniec i Popławów sołtysowi z
Nowego Majdanu". W 1918 r. do Rady Gminnej w Wojsławicach wchodził Jan
Zubilewicz.[195]
- W 1921 r. w miejscowej szkole pracował Teofil Zachariasiewicz (aresztowany w
IV 1940 r. , rozstrzelany w Kumowej Dolinie), w 1930 r. zatrudniono Helenę
Chrzanową, a od 1936 r. rozpoczął pracę Mikołaj Czekierda (w 1940 r. Poniatówka,
od X 1944 Krowica).por.[467]
- W 1927 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna.[511]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 398 osób. Było 12
radnych gromadzkich. W skład gromady wchodziły Wygnańce - wieś (398 osób) i
kolonia Wygnańce Cztery Słupy (6 osób).[194]

- Orzeczeniem Starosty Powiatowego w Chełmie z 20 września 1949 r. (...) mienie
położone we wsi Wygnance, gm. Wojsławice, (...) składające się z gospodarstw
rolnych, zabudowań, inwentarza żywego i martwego oraz ruchomości, pozostałe po
osobach przesiedlonych do ZSRR (łącznie 91 gospodarstw o pow. 364,58 ha) przejęte
zostało 1 grudnia 1945 r. na własność państwa.por.[63,s.18]
- Do 1950 r. istniała szkoła podstawowa z nazwą miejscowości „Wygnance", a
następnie nazwę miejscowości na szyldzie szkoły zmieniono na „Poniatówka".[511]

Wierzbica. (23°31 'E i 50°58' N) W 2000 roku mieszkało tam 137 osób, w tym 31
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 14 wdów, 3 wdowiec, 1 stara panna i 12
starych kawalerów. Było 37 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi: 1 telefon stacjonarny, 13 samochodów osobowych, 19 ciągników, 2
kombajny oraz 23 domy drewniane. Istniała Ochotnicza Straż Pożarna.[511]
Integralną częścią wsi było Podłączę.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[329,s.118]
Z dziejów
- Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1441 r. Należała wówczas do
Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[74,s.57]
- Wierzbica, która jest w regestrze od Skarbu podana, gdyśmy o nię inkwizycyją
uczynili pilną, wzięliśmy takową informacyją: że to jest uroczyszcze jedno albo pole,
które na dwór, do wsi Lesnowicz należący, zasiewano. Teraz te uroczyszcze albo
obszar pozarastał brzeziną, należy jednak do Lesnowicz JMP dzierżawczynej
teraźniejszej.[441,s.209]
- Wierzbica 12.) W., folw., pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice. (...) Fol. Wierzbica
gr. or. i ogr. 107 mr., łąk 63 mr., pastwisk 1 mr., nieuż. 4 mr., razem 175 mr.; bud.
mur. 1, z drzewa 8; płodozmian 4 i 6 polowy; las urządzony.[482,t.13,s.393]
- 26 V 1940. Funkcjonariusze SS rozstrzelali 7 mieszkańców wsi. Zginęli: Stanisław
Michaluk, l.49, Bronisław Popielnicki, Ignacy Saluk, l. 38, Józef Szatowski, l. 60,
Wacław Szatowski, l. 30, Andrzej Zieliński, l. 50, Franciszek Zubilewicz, l.
25.[470,s.111]
- 2 maja 1943 r. po okrążeniu wsi, Niemcy zabili 5 osób, 10 aresztowali, spalili też
3 gospodarstwa.[96,s.7-9]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 24, wł. Edward Łopuszyński, drewn., lata 20. XX w.[473,s.203]

Teresin. (23°33 'E i 50°59 'N) W 2000 roku mieszkało tam 220 osób, w tym 30
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 16
wdów, 3 wdowców, 2 stare panny i 3 starych kawalerów. Było 58 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 41 telefonów stacjonarnych, 39
samochodów osobowych, 42 ciągniki, 3 samochody ciężarowe i 31 domów
drewnianych, w tym 9 opuszczonych. We wsi istniała szkoła podstawowa oraz Dom
Boży Świadków Jehowych.[511] Integralnymi częściami miejscowości były: Drugi
Teresin, Pierwszy Teresin i Stara Wieś.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[329,s.118]
Z dziejów
- Wieś po raz pierwszy wymieniona w dokumentach w 1839 r.[344,s.196]
- Kolonia niemiecka założona w 1870 r.[500,s.263]
- Teresin 12.) T., wś, pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice.[482,t.12,s.306]
- Miejscowość
Leszczański.[511]

datowana

na

1815-1820

r.

Dawna

nazwa

to

Majdan

- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1918 r. do Rady Gminnej w Wojsławicach wchodził Józef Olszak z
Teresina.[195]
- W październiku 1998 r. obchodzono 180-lecie wsi i 80. rocznicę istnienia
miejscowej szkoły podstawowej. Inicjatorem uroczystości jubileuszowych był
emerytowany nauczyciel teresińskiej szkoły - Stanisław Łopuszański, aulor wydanej
na uczczenie rocznicy monografii: „Wieś Teresin, jej dzieje, pamiątki i ludzie". W
trakcie uroczystości miejscowa szkoła otrzymała ufundowany przez rodziców
sztandar, patronat Marii Konopnickiej i szkolny hymn napisany przez nauczyciela
Jarosława Amoleja.[76,s.477]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 439 osób. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, wł. UG Leśniowice, mur., z 1935 r., dom ludowy, wł. UG Leśniowice,
drewn., wł. UG Leśniowice, drewn., lata 30. XX w., przeniesiony z
Wygnaniec.[473,s.203]

Sielec. (23°32 'E i 51°02 'N) Leżał nad rzeczką Krzywulką. W 2000 roku mieszkało
tam 557 osób, w tym 79 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 40 uczniów szkół
średnich, 12 studentów, 22 wdowy, 3 wdowców, 7 starych panien i 16 starych
kawalerów. Było 90 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 83
telefony stacjonarne, 61 samochodów osobowych, 43 ciągniki, 10 samochodów
ciężarowych, 11 kombajnów, 10 anten satelitarnych i 28 domów drewnianych, w tym
6 opuszczonych. Istniały: szkoła podstawowa, gimnazjum samorządowe, filia
biblioteki, Koło Gospodyń Wiejskich (Franciszka Dyńska -prezes koła) oraz Zespół
Śpiewaczy „Sielanki", którego kierownikiem była Franciszka Bydychaj. W skład grupy
wchodziły: Franciszka Dyńska, Janina Dąbrowska, Karolina Pendel, Wanda Milewska,
Natalia Rzeszot, Halina Staniuk, Janina Wołoszyn i Władysława Taras.[511] W 1993 r.
na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych grupa zdobyła III nagrodę.
W 1997 r. na OFK i ŚL zespół uzyskał również 111 nagrodę.Zachowane zabytki: ruiny
zamku, gdzie zmarł Wacław Rzewuski - hetman polny koronny, (według podania
ludowego obiekt posiadał podziemne połączenie z dawnymi zamkami w Chełmie i w
Krupem), baszta, figura barokowa NMP Assunty, młyn, dworek rodziny Rzewuskich,
park podworski, kapliczka św. Anny nad strumykiem (prawdopodobnie ma 500 lat,
miejsce cudownych uzdrowień).[452] Od 1986 r. pomnikami przyrody były: wiąz
polny o obwodzie 430 cm oraz 2 jesiony wyniosłe o obwodach: 383 cm i 400
cm.[531] Integralnymi częściami miejscowości były: Kolonia, Podkasiłanie,
Podkumowie i Przemysłowa.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Kumowie Plebańskim.[329,s.116]
Z dziejów
- Datowany na 1431 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Kumowie.[74,s.55]
- W 1440 roku wymieniony jako de Sielec. W 1448 r. - Syelcze, w 1564 r. Siedliscza, a w 1633 r. – Siedliska.[344,s.191]
- Sielec - zamek bastejowy. 1441-1591 - zamek. Zamek murowany „niewielki"
wzniesiony zapewne z kamienia, na planie nieregularnego czworoboku, w trzech
narożach umocnienia. Basteja północno-zachodnia na planie koła, z kamienia
oblicowanego
cegłą
ze
zwieńczeniem
attykowym,
dwukondygnacjowa,
podpiwniczona, połączona z narożnikiem murów kurtynowych (na górze siedem
strzelnic do obrony flankowej wzdłuż kurtyn). Dwie basteje południowe zachowane w
fundamentach;
czworoboczna
basteja
południowo-zachodnia,
trzecia
południowo-wschodnia zbliżona do bastionu; wjazd do zamku w kurtynie zachodniej.
Wybudowany po roku 1588 przez Mikołaja Uhrowieckiego, później przebudowany i
rozbudowany, zniszczony w 1678 roku. Właścicielami w XV w. byli Smokowie h.
Ślepowron, w latach 1543-1623 Uhrowieccy, 1622-1629 Krystyny z Uhrowieckich i
Zbigniewa Sienieńskiego, Zofia z Orzechowa Strusiowa starościna żmudzka, w latach
1629 (?) -1678 Daniłłowiczowie, później do 1690 Centerów. (...) Zachowana basteja
północno-zachodnia; fundamenty południowo-zachodniej i południowo-wschodniej,
ślady kaplicy i budynku gospodarskiego.por.[471,s.267-268]
- W 1465 r. łowczym Ziemi Chełmskiej był Mikołaj Smok z Sielca.[365,s.156] W

1478 r. pełnił on funkcją podsędka Ziemi Chełmskiej.[365,s.174]
- Przy budowanej przez samorząd powiatowy szosie z Chełma do Wojsławic leży
starożytna miejscowość Sielec, w której stał ongiś zamek warowny, zbudowany w
czasach średniowiecznych. W XVII stuleciu Sielec należał do Drzewieckich, a
następnie przeszedł do Rzewuskich, w których rękach znajduje się do dziś. W Sielcu
przebywał Wacław Rzewuski, jedna z wybitniejszych postaci z czasów Augusta III i
Stanisława Augusta, patriota polski i jeden z najwcześniejszych dramatopisarzy
polskich; Hetman najpierw Polny, a następnie Wielki Koronny i Kasztelan
Krakowski.[343,s.105-107]
- W sąsiedztwie tylko bliskim Kumowa o pół kilometra, w Sielcu, dawniej zwanym
Siedliszcze, zapewne w XVI w., powstał gród z cegieł budowany, z którego niedawno
(t. j. 1860 r.) zniszczono część murów i baszty, tak, że tylko jedna baszta szeroka
została, zmieniona na spichlerz, a baszt takich było cztery, które widziałem w 1910 i
1911 r.[338,s.33]
- Sielec wieś, na południe od Chełma położona, ma szczątki obronnego zamku,
zbudowanego
niegdyś
przez
Rzewuskich
i
Cetnerów,
mianowicie
zachodnio-południowy bastyjon, część muru i kaplicę. Cerkiew erygowana r. 1693
przez Zofiję z Daniłowiczów Dabską. Łacińska parafia w Kumowie.[389,s.11]
- Spośród wszystkich miejscowości zanotowanych w Phoenix, (kronika spisana
przez biskupa J. Suszę) najwięcej osób doznających cudownych łask (cudownego
obrazu Matki Boskiej Chełmskiej) pochodziło z Chełma (100 przypadków) Z innych
miejscowości najwięcej łask doznali mieszkańcy Sielca (16 przypadków).[488,s.28]
- Około połowy XVIII w. Sielec należał do Seweryna Rzewuskiego, po którym do
końca wieku rezydowała tu jego żona Antonina z Potockich. Podejmowała ona w
1787 r. króla Stanisława Augusta, co najlepiej chyba świadczy o dobrym stanie
ówczesnej rezydencji.[354,s.9]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1811 -1875 (-1855) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1887.[341,s.190 i 196]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek w
Wólce Sieleckiej powstał w 1865 r. z pustek, miał 28 morgów i 8
osad.[537,s.211-212]
Sielec 9.) S., dawniej podobno Siedliska, wś i fol. pow. chełmski, gm. Rakołupy,
par. Kumów, r. 22 g. Sielec, odl. 9 w. od Chełma. Posiada cerkiew, szkołę
początkową, dwa młyny wodne. W 1827 r. 53 dm., 309 mk. Dobra S. składały się w
1884 r. z fol. Sielec i Emilin, rozl. mr. 1800: fol. S. gr. or. i ogr. mr. 819, łąk mr. 104,
lasu mr. 602, nieuż. mr. 27; bud. mur. 9, drewn. 19; płodozmian 8 i 9 -poi., las
nieurządzony. (...) W skład dóbr poprzednio wchodziły: wś S., os. 60, mr. 1129; wieś

Wola Sielecka os. 8, mr. 30. (...) Jest to dawna siedziba Rzewuskich, którzy mieli tu
niewielki murowany, wałami wzmocniony zamek. Tu przebywał po powrocie z Kaługi i
tu zakończył życie Wacław Rzewuski, hetman polny kor. i jeden z najwcześniejszych
dramatopisarzów XVIII wieku.[482,t.10,s.527]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Sielec ks.
W. Jakubowski.[9,s.237]
- Obiekt dworski zachowany dość dobrze. Jego użytkownikiem jest szkoła
podstawowa. Całość ośrodka otoczona jest szpalerami jesionów lub alejami lipowymi
i grabowymi. Układ kompozycyjny parku ma charakter osiowy, symetryczny. Główna
aleja dojazdowa prowadzi do dworu usytuowanego na skarpie, przed którym znajduje
się gazon. Za budynkiem dworu jest zaniedbany sad, warzywnik oraz zarośnięte dwa
stawy. Na terenie obiektu są też pozostałości starych murów i baszty, co może
świadczyć o dawnym obronnym charakterze dworu. Park stosunkowo dobrze
zachowany. Obejmuje ok. 250 drzew z 11 gat. Są to głównie: lipa drobnolistna 60
szt., jesion wyniosły i kasztanowiec biały po 50, klon pospolity 30, wierzba biała 20,
brzoza brodawkowata i olsza czarna po 10 szt. Gatunki rzadsze i okazy większych
rozmiarów są następujące: jesion wyniosły 4,2; 3,6; 3,5; 3,2 m obw.; klon pospolity
3,9 m obw. Podszycie, o ogólnym średnim zwarciu ok. 1070, tworzą odrastające
drzewa (klon pospolity i jesion wyniosły po 1 a) i krzewy (8 gat.). Największy udział
mają: śnieguliczka biała 200 m żywopłotu, bez czarny 2 a, bez turecki 1 a. Z
rzadszych krzewów jest kilka szt. sorbaria jarzębolistna i 12 szt. Sumak
octowiec.[361,s.169]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkały tam wówczas 703 osoby,
w tym 154 Żydów.[73,s.203]
- W 1917 r. w Sielcu działał Sąd Pokoju. Jego ławnikami byli między innymi:
Głowacki Kazimierz z Wojsławic i Leon Charczuk z Nowego Majdanu.[195]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej gminy Rakołupy z obsadą: jeden kapral i sześciu szeregowych.[75,s.96]
- 19 czerwca 1932 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej.[65,s.40]
- W 1932 r. w szkole pracowali Katarzyna i Kazimierz Dzwonik (od X 1944 r.
Inspektor Szk. w Chełmie), a w 1938 r. zatrudniona została Michalina
Pawlus.por.[467]
- Każdy stary dwór posiada w swojej kronice przynajmniej jeden wstrząsający
wypadek, którego następstwem jest zazwyczaj ukazania się tzw. duchów. Jeden taki
przypadek zdarzył się w powiecie chełmskim podczas ubiegłych wakacji. Rzecz działa
się w Sielcu, starym majątku p.p. Rzewuskich. Możny ten niegdyś ród posiadał tam

zamek, po którym pozostały tylko resztki murów z charakterystycznymi blankami i
strzelnicami - dziś spichlerz - oraz stara kaplica z rodzinnymi grobami, zamieniona
dzisiaj na piwnicę. Właściwy zamek po kilku pożarach przeistoczył się w wiejski dwór,
zachowując dzisiejszą postać od 1918 roku. Dwór stoi naprzeciwko starej kamienicy,
w odległości jakichś osiemdziesiąt kroków. Dzieli je szpaler bzów, otaczający cały
gazon. W pewnym miejscu szpaler przerywa aleja, prowadząca do ogrodu. W pobliżu
właśnie wymienionej kaplicy rozgrywały się niżej przytoczone wypadki. 31 lipca
(1933 r.) o godz. 9 wieczorem zauważono przechodzącą się tam postać.
Zaalarmowani domownicy wybiegli przed dom i ujrzeli świetlane widmo kształtu
elipsy, które szybko podążało wzdłuż szpalerów w stronę kaplicy. Pogoń za duchem
nie przyniosła żadnych rezultatów i postać koło kaplicy rozwiała się. Następnego dnia
domownicy, wraz ze sporem gronem gości, oczekiwali na spodziewaną zjawę o tejże
porze. I istotnie około 10 ukazała się w alejce ze strony ogrodu postać, ale znacznie
od poprzedniej wyższa i wyraźniejsza. Była to jakby postać niewiasty w staromodnej
sukni. Rozpoznać można było głowę oraz wcięcie w pasie. Postać, wyszedłszy z
alejki, sunęła (nie znać było nóg) przez gazon w stronę zgromadzonych. Zbliżywszy
się o 30 kroków, postać zawróciła i popłynęła wzdłuż bzowego szpaleru w stronę
kaplicy, gdzie jak i dnia poprzedniego rozwiała się. Zorganizowana natychmiast
obława nie natrafiła na niczyje w ogrodzie ślady. Czyjkolwiek pobyt był tam
wykluczony. Od tego dnia wyczekiwano jej przed domem codziennie. W
nieregularnych odstępach czasu zjawa pokazywała się jeszcze 3 razy. Pomiędzy
ludem krążą oczywiście z tego powodu bajki o kobietach w kapeluszach, jękach,
wydobywających się z kaplicy etc. Oczywiście, pogłoski te nie zawierają ani cienia
prawdy. Nie staram się udowodnić, że zjawa ta jest duchem czy też wytworem
czyichś zdolności medialnych, ale stwierdzić mogę z całą pewnością, że duch ten nie
został „wywołany" kawałami jakiegoś amatora głupich żartów. Świadkami tego
zdarzenia było oprócz mnie z górą 30 wiarygodnych osób, a wśród nich znani w
Chełmie doktorzy p.p. K. i N. K. Lech.[47]
- Dominik Rzewuski był ostatnim właścicielem Sielca. W okresie międzywojennym
przeprowadzono częściowo reformę rolną. W 1924 r. objęła ona również i Sielec.
Właściciel przeznaczył na parcelację 97 ha z ogólnej powierzchni majątku wynoszącej
około 504 ha. Parcelacja ta trwała blisko dwa lata. Ponieważ majątek nie miał
obciążeń serwitutowych Główny Urząd Ziemski wydał w 1937 r. decyzję, że „z
nieruchomości Sielec nie będzie się dokonywać wyłączeń dla celów
parcelacji".[354,s.12]
- W 1926 r. w Sielcu mieszkało 876 osób. W tym samym czasie Rzewuski Domnik
był właścicielem 504 ha ziemi. Prowadzili działalność między innymi: W. Rygiel P.
Wasiutyński (cieśle), Sz. Gruszka, J. Żurawski (kowale), A. Waksman (krawiec), Nudel
K. (właściciel młyna), Tenenbaum (rzeźnik), Żurawski (właściciel wiatraka). Była też
gorzelnia „Sielec", która należała do Rzewuskiego D.[426,s.1174]
- Jesień 1941. Funkcjonariusze SS, w czasie przeprowadzonej obławy, zabili
Żydówkę o nazwisku Grycman.(...) 23 IV 1942. Hitlerowcy rozstrzelali 2 miejscowych
gospodarzy. Nazwiska ofiar: Mikołaj Kniaziuk, l. 60 i Albin Kraczkowski, l. 30. Zwłoki
pochowano na cmentarzu w Kumowie. (...) V 1942. Żandarmi rozstrzelali 25 Żydów i
Ukraińca. Ustalono nazwisko Ukraińca: Wiktor Kowalczuk, l. 30. Zwłoki w/w
pochowano na cmentarzu, zwłoki Żydów zakopano na polu.[470,s.88-89]

- 11 marca 1946 r. została uruchomiona agencja pocztowo - telekom. 3 stopnia
Sielec, powiał Chełm Lub. Nowo utworzona agencja będzie kursowo połączona z
urzędem poczt, telek. Chełm Lub. 1.[60,s.35]
- W 1947 r. we wsi istniała 2 letnia szkoła średnia rolnicza.[61,s.38]
- W 1950 r. powstał Państwowy Ośrodek Maszynowy, który oprócz warsztatów,
budynku biurowego posiadał także własne bloki mieszkalne.[452]
- 1 września 1959 r. w pałacu rozpoczęła działalność miejscowa szkoła
podstawowa.[452]
Najważniejsze zabytki kultury
- Fortyfikacja. Składa się z bastei, muru obronnego, ruin kaplicy i resztek
umocnień ziemnych. Jest cennym przykładem pozostałości ufortyfikowanej
rezydencji z końca XVI w., typowej dla terenów Ziemi Chełmskiej. Wpisana do
rejestru zabytków 10.05.1967 r.[527]
- Założenie dworsko - parkowe. Obejmuje: dwór (II poł. XIX w), układ zieleni,
starodrzew, figurę NMP Assunty (II poi. XVII w.). Dwór stanowi przykład rezydencji
ziemskiej z drugiej połowy XIX w. Park natomiast jest rozległym założeniem
krajobrazowym, typ dworski, powierzchnia 4,03 ha. Plastycznym uzupełnieniem
zespołu jest figura NMP Assunty. Usytuowana na wysokiej kolumnie, prezentującą
istotne wartości artystyczne. Figura powstała w drugiej połowie XVII w. i jest
najstarszym tego typu obiektem na Chełmszczyźnie. Wpisane do rejestru zabytków
5.01.1981 r.[527]
- Zespół zamkowy. Założony w miejscu dawnej siedziby Smoków herbu
Ślepowron z w. XV, wzmiankowanej 1441, od 1543 w rękach Urowieckich.
Wzniesiony po 1588, przypuszczalnie w ciągu ostatniej dekady w. XVI, może przez
Mikołaja Urowieckiego starostę chełmskiego. Pierwsza wzmianka o zamku 1601. W
latach 1622-9 własność Krystyny z Uhruska Zbigniewowej Sienieńskiej chorążyny
lubelskiej (siostry Mikołaja), do 1678 Daniłowiczów, następnie Zofiany z
Daniłowiczów Janowej Cetnerowej starościny Szczurowieckiej i do 1690 Cetnerów;
jako posag Doroty Cetnerówny żony Stanisława Mateusza Rzewuskiego hetmana
wielkiego koronnego, starosty chełmskiego przekazany Rzewuskim, w których
posiadaniu do 1944. Zniszczony wskutek wybuchu prochów w 1678 r. przez
ówczesnego dzierżawcę Tomasza Borszę Drzewieckiego stolnika chełmskiego odtąd
w ruinie; częściowo rozbiórki w ciągu w. XVIII - XIX oraz 1945-50.[350,s.106]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 84, wł. Wiesław Saniuk, drewn. (oszalowany), ok. 1915 r.[473,s.202-203]

Cmentarze i mogiły

- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w.[530] Położony na południowym skraju wsi.
Powierzchnia 0,14 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1880 r.[281]

Sarniak. (23°32' E i 50°58 'N) W 2000 roku mieszkało tam 117 osób, w tym 15
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 22 wdowy, 2
wdowców, 2 stare panny i 15 starych kawalerów. Były 43 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 20 telefonów stacjonarnych, 16 samochodów
osobowych, 30 ciągników, 2 kombajny, 5 anten satelitarnych i 20 domów
drewnianych, w tym 10 opuszczonych. We wsi działała Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W 1968 r. założono światło elektryczne.[511]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[329,s.118]

Z dziejów
- Wieś powstała w latach 1923-1930.[511]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkały 374 osoby. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość była siedzibą GRN.[15]
- W 1961 r. występują jako Sarniak kolonia. Należały wówczas do GRN w
Turowcu.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 43, wł. M. Poniedziałek, drewn., lata 30. XX w., nr 27, wł. R. Mróz,
drewn., z 1939 roku.[473,s.201]

Rakołupy Małe. (23°27 'E i 50°59 'N) W 2000 roku mieszkało tam 36 osób. Było
7 gospodarstw rolnych.[511] Ich właściciele posiadali między innymi: 4 telefony
stacjonarne. Wchodziły w skład sołectwa Plisków. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Rakołupach.[329,s.146]
Z dziejów
- Miejscowość powstała w latach 1921-1930.[511]
- Wymienione z nazwy w dokumentach w 1952 r.[344,s.189] Patrz też Rakołupy.
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Horodysku.[15]
- W 1961 r. występują jako Rakołupy Małe kolonia. Należały wówczas do GRN w
Leśniowicach.[16]

Rakołupy Duże. (23°25 'E i 50°58 'N) W 2000 roku w Rakołupach Dużych
mieszkały 224 osoby, w tym 27 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 13 uczniów
szkół średnich, 5 studentów, 20 wdów, 3 wdowców, 1 stara panna i 3 starych
kawalerów. Było 59 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 32
telefony stacjonarne, 24 samochody osobowe, 30 ciągników, 3 kombajny, 2 anteny
satelitarne i 11 domów drewnianych, w tym 4 opuszczone. We wsi działały:
Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich, świetlica.
Funkcję radnego powiatu pełnił Mieczysław Szczepanik (zmarł 9 maja2001 r.).[511]
We wsi istniała Ochotnicza Straż Pożarna. Działała także Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, erygowana w 1984 r. Należały do niej
następujące miejscowości: Rakołupy Wieś, Rakołupy Duże, Rakołupy Małe, Nowy
Folwark, Horodysko i Plisków. Kościół parafialny poświęcono w 1987 r. Liczba
wiernych 914 osób .Proboszczem był ks. Stanisław Dworniczak.[329,s.146]
Z dziejów
- W latach 1940-1944 miejscowość pacyfikowana przez Niemców. Ze starych
budowli zachowały się: oficyna pałacu oraz gorzelna. Z tej miejscowości pochodził
Tomasz Adamczuk, był on posłem na Sejm RP (1989-1993) oraz senatorem
(1993).[511] Do wsi należała Skubiszówka.[529]
- Wzmiankowane w 1952 r. [344,s.189] Patrz też Rakołupy
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Horodysku.[15]
- W 1961 r. występują jako Rakołupy Duże kolonia. Należały wówczas do GRN w
Leśniowicach.[l6]
- 21 października 1973 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod
budynek nowej szkoły podstawowej, który został przekazany do użytku 1 września
1974 r. Pierwszym dyrektorem placówki była Krystyna Potocka.[511]

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Rejowiec Fabryczny to najmłodsze miasto w powiecie chełmskim. Pomimo, że
prawa miejskie otrzymał w 1962 roku, to wzmianki dotyczące osadnictwa pochodzą z
XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, znany jako ojciec polskiej
literatury posiadał na obszarze dzisiejszego miasta dwa folwarki. Po ożenku z Zofią
Kościanówną otrzymał w posagu dobra Stajne - Złote położone w obrębie dzisiejszej
ulicy Złotej i dzierżawę królewską - folwark Stajne, położony w okolicach istniejącego
dziś osiedla o tej samej nazwie. W tym samym miejscu istnieje w XVIII wieku folwark,
którego właścicielem jest Ignacy Wojakowski. Dobra te nabywa w marcu 1876 roku
Krzysztof Morawski, który posadawia, istniejący do dziś, dwór murowany otoczony
parkiem. W zabytkowym dworku, wyremontowanym na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ma obecnie siedzibę Miejski Ośrodek Kultury
„Dworek". Niewątpliwy wpływ na rozwój urbanistyczny tych terenów miały trzy
wydarzenia. Otóż, w 1878 roku część dóbr ziemskich nabywa Towarzystwo
Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej, a w 1914 roku Towarzystwo Akcyjne Lubelskiej Fabryki
Portland - Cement „Firlej". Budowa linii kolejowej i cementowni „Firlej", a po II wojnie
budowa cementowni „Pokój" to wydarzenia, które przesądziły o tym, że z
robotniczego osiedla powstało miasto Rejowiec Fabryczny.
Miejski Ośrodek Kultury. Do roku 1990 istniał Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
z siedzibą w Pawłowie. Po rozdzieleniu na dwie odrębne jednostki samorządowe,
miasto i gminę Rejowiec Fabryczny, powołano Miejski Ośrodek Rozrywki i Rekreacji.
Od początku ośrodek prowadził prężną działalność w zakresie kultury, sportu i
rekreacji. Niektóre sekcje mają długoletnią tradycję: kulturystyczna, strzelecka, inne
mają charakter okresowy. Wszystkie formy pracy są oparte na zapotrzebowaniu
społecznym. W zakresie rozpowszechniania kultury szczególne osiągnięcia ma sekcja
muzyczna. Powołano młodzieżową orkiestrę dętą, zespół rockowy Vanitas, a także
zajęcia muzykoterapii z osobami niepełnosprawnymi ze Środowiskowego Domu
Samopomocy.
Aktywnie uczestniczą w kameralnych spotkaniach, koncertach, wystawach,
wyjazdach do teatru członkowie klubu seniora. Istotnym elementem działalności
ośrodka jest poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form sportowo-rekreacyjnych.
Ogólnopolskie sukcesy sekcji strzeleckiej, stała i aktywna działalność sekcji
kulturystycznej oraz organizacja turniejów sportowych, wyjazdów na basen i do
stadniny koni, wycieczek, turystycznych rajdów samochodowych - to oferta tego
ośrodka. Dzięki współpracy z Automobilklubem Chełmskim na stałe do kalendarza
imprez wszedł Walentynkowy Rajd Zakochanych łączący elementy sportu
samochodowego z poezją, muzyką, tańcem, teatrem i plastyką. Rajd Szlakiem
Mikołaja Reja to impreza o walorach turystyczno-historycznych.
Objazd okolicznych zabytków z przewodnikiem kończy test ze znajomości historii.
Nie słabnącym powodzeniem cieszą się imprezy plenerowe. Od lat Dni Rejowca to
festyn o dużej randze artystycznej. Blok imprez dwu- a nawet trzydniowych łączy
sport, rekreację i występy estradowe. Uczestniczą w nim niemal wszyscy mieszkańcy
Rejowca, jako widzowie, a duża część jako aktywni uczestnicy i wykonawcy. W latach

poprzednich uświetniały imprezę znane zespoły: „Budka Suflera", „Bajm", „Vox",
„Lombard" oraz kabarety „Długi" i „Otto". Sprawdzoną formą wypoczynku są również
pikniki integrujące lokalną społeczność. Biorą w nich aktywny udział członkowie
ogrodów działkowych, stowarzyszeń i innych organizacji.
W bieżącym roku połączono w jedną instytucję Miejską Bibliotekę Publiczną i
Miejski Ośrodek Rozrywki i Rekreacji, tworząc Miejski Ośrodek Kultury. Te działania
mają na celu lepsze wykorzystanie doświadczeń w zakresie szerzenia wiedzy i
kultury. Biblioteka ma się stać nowoczesną placówką wyposażoną w techniki
multimedialne, a jednocześnie integrować społeczność wokół działań kulturalnych.
Istotnym czynnikiem działań jest objęcie programem pomocy rodziny ze środowisk
patologicznych poprzez tworzenie świetlic środowiskowych. Patologie społeczne to
problem każdego miasta. Problem ten istnieje również w Rejowcu, choć jego skala
jest na pewno mniejsza niż gdzie indziej. Jest w mieście dość duża grupa młodzieży
ambitnej o określonych dążeniach. Aby zapewnić im dalszy rozwój i równy start z
rówieśnikami z dużych miast, miasto planuje wybudować duży ośrodek na osiedlu
Wschód, który pomieściłby nowoczesną bibliotekę z czytelnią i obiekty rekreacyjno
-sportowe. Ważnym elementem pracy MOK jest ochrona dóbr historycznych.
Wykonano w 1999 r. projekt rewaloryzacji parku otaczającego siedzibę ośrodka.
Zgodnie z tym projektem prowadzone są prace związane z rekultywacją i
leczeniem drzewostanu. Jest to jednak proces długi i kosztowny. Efekty tych działań
będą zapewne widoczne w przyszłości. Szacunek dla przeszłości, a jednocześnie
tworzenie środowisk, które kreują teraźniejszość i przyszłość miasta, to
najważniejsze zadanie Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek" w Rejowcu
Fabrycznym.[531]
Rejowiec Fabryczny. (23°17'E i 51°05'N) Powierzchnia 14km . W 2000 r.
mieszkało 4835 osób, w tym 1026 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Mieszkańcy
posiadali między innymi: 2200 samochodów osobowych, 150 ciągników, 200
samochodów ciężarowych, 3 kombajny i 100 domów drewnianych, w tym 3
opuszczone. Światło elektryczne doprowadzono w 1946 r. Większość dróg posiadało
nawierzchnię asfaltową. 4.700 metrów ciągów ulicznych to drogi gruntowe. Były trzy
pomniki przyrody: granitognejs o obwodzie 8,4 m., granit szary o obwodzie 5,5 m
oraz dąb szypułkowy o obwodzie 427 cm.
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Władze miasta: Rada Miasta Rejowiec Fabryczny: przewodniczący Rady - Robert
Szwed oraz Leszek Danielewicz, Alicja Daśko, Dorota Florek, Henryk Jakubowski,
Jadwiga Kiełczewska, Tomasz Komandowski, Marcin Kopciewicz, Lech Lepianko,
Józefa Marczuk, Maria Mizgalska, Stanisław Pisarski, Zdzisław Pieczykolan, Wiesława
Podkowa, Elżbieta Rura, Jerzy Szyszkowski, Roman Tracichleb, Anna Zając. W skład
zarządu miasta wchodzili: Stanisław Bodys przewodniczący, Jadwiga Kiełczewska,
Dorota Florek, Zdzisław Pieczykolan, Tomasz Komandowski. Działały następujące
komisje Rady Miasta: Rozwoju Gospodarczego - przewodniczący Marcin Kopciewicz,
Polityki Społecznej – przewodniczący Henryk Jakubowski, Rolnictwa - przewodnicząca
Jadwiga Kiełczewska oraz Rewizyjna, przewodnicząca Alicja Daśko.
Jednostkami podległymi samorządowi miejskiemu były: Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Reja (dyrektor: Alicja Dorosz), uczęszcza tu 460 uczniów; Gimnazjum

Publiczne (dyrektor Grażyna Tymiakin) uczęszcza tu 204 uczniów; Przedszkole
Miejskie (dyrektor Małgorzata Wołosiuk); Miejski Ośrodek Kultury, powstał w wyniku
połączenia w 2000 r. dwóch jednostek Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego
Ośrodka Rozrywki i Rekreacji „Dworek" (Dyrektor Krzysztof Kulig); Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej (kierownik Marek Dorosz); Zakład Gospodarki Komunalnej
(kierownik Barbara Prokopiuk); Straż Miejska (komendant Robert Wrona);
Środowiskowy Dom Samopomocy (kierownik Elżbieta Florczak); Ciepłownia Miejska
(kierownik Bogusław Jakubowski); Zakład Wodociągów i Kanalizacji (kierownik Piotr
Kowalczyk); Cementownia „Rejowiec" S.A. (prezes Stefan Malicki); Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Cem-Bet sp. z o.o. (prezes Edward Król); od 1983 r. istnieje
Spółdzielnia Mieszkaniowa (prezes Józef Juśkiewicz); Młodzieżowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa (prezes Robert Szwed); Poczta Polska, Urząd Pocztowy przy ul.
Dworcowej 1, Urząd Pocztowy przy ul. Lubelskiej; PKO S.A. siedziba w Cementowni
„Rejowiec" S.A.; PKP - Stacja kolejowa przy ul. Dworcowej; Posterunek Gazowy przy
ul. Fabrycznej -Zakład Gazowniczy w Lublinie; Firma Produkcyjno-Handlowa
„Reybud"; Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.; Posterunek Energetyczny ul.
Chełmska oraz banki: PKO BP, BGZ, BS. W mieście działały także: Klub Abstynenta
„Krokus" (prezes Andrzej Gutte), Klub Sportowy „Sparta", Uczniowski Klub Sportowy
„Spartakus".[531]
Miasto Rejowiec Fabryczny. W 1564 r. napisano - Reiowiec, w 1827 r. Rejowice. Rejowiec Fabryczny i Rejowiec Kolonia od 1970 r. Gwarowo
muravinek.[344,s.189] Istniała Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża
Świętego erygowana w 1981 r., której proboszczem był ks. Henryk Kapica, a
wikariuszem ks. Adam Woch. Liczy 3.700 wiernych. Kościół parafialny zbudowano w
latach 1982-1992.[329,s.128] Funkcję radnych powiatu pełnili: Maria Patra (członek
zarządu), Jolanta Dziewulska (przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej),
Tadeusz Lada i Zdzisław Krupa.[452]
- Początek miejscowości dały lata 1879-90, kiedy to przeprowadzona została tędy
linia kolejowa tzw. Nadwiślańska i pobudowana stacja. Na krótko przed 1 wojną
światową spółka „Firlej", bazując na miejscowych pokładach margla, rozpoczęła
budowę cementowni. Inwestycja została ukończona dopiero w 1924 r. Uruchomiono
wówczas dwa piece obrotowe o mocy produkcyjnej 120 tys. ton rocznie. Na tak
zwanym Morawinku wzniesiono również dwa nieduże budynki mieszkalne dla
specjalistów zakładu. (...) W latach 1951-55 nastąpiła ogromna rozbudowa zakładu.
Powstało 5 nowych pieców obrotowych. Zakład produkował już 700 tys. ton cementu
rocznie. Cementownia uzyskała nazwę „Pokój". (...) W 1955 r. miejscowość uzyskała
rangę osiedla robotniczego, a w 1962 r. przyznane zostały Rejowcowi Fabrycznemu
prawa miejskie. (...) W 1963 r. oddany został do użytku nowoczesny budynek szkoły
podstawowej, a w 1968 r. budynek urzędu miejskiego. W 1971 r. uruchomiono
przejście tunelowe pod torami.[519]
- Stajne i S. Majdan, wś i folw., pow. chełmski, gm. Rejowiec, par. Pawłów, odl. 18
w. od Chełma, ma dwa młyny wodne, pokłady kamienia wapiennego i opoki. W 1827
r. było 14 dm., 93 mk. Dobra S. składały się w 1886 r. z folw. Stajne i Polesie, wsi:
Stajne i Majdan Stajeński, rozl. mr. 1024, gr. or. i ogr. mr. 577, łąk mr. 71, lasu mr.
364, nieuż. mr. 30, bud. z drzewa 10; płodozmian 9" i 12" poi.; las nieurządzony. Wś
Stajne i Majdan Stajeński mr. 481.[482,s.358]

- W okresie gdy Stajne wraz z przyległościami dziedziczyli Morawscy nastąpił
podział dóbr na trzy części: Stajne - Polesie, Stajne - Złote i Stajne - Stacja. Ta
ostatnia poczęła rozwijać się jako zaplecze stacji Kolei Nadwiślańskiej otwartej 17
stycznia 1877 r. (...) Z chwilą pojawienia się w Stajnem stacji kolejowej nazwanej
Rejowiec, oddalonej od osady Rejowiec około 3 km. Powoli zanika nazwa wsi
Stajne.[386,s.11]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej
gminy
Rejowiec
z
obsadą:
dwóch
kaprali
i
siedmiu
szeregowych.[75,s.96]
- 6 czerwca (1925 r. przyp. aut.) o godzinie 3 rano, pociąg wiozący Marszałka
(Piłsudskiego) przybył do Rejowca. Pobyt w Rejowcu trwał do godz. 6 min. 30,
poczem powozem Marszałek odjechał do Święcicy.[120]
- 9 grudnia 1930 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej, której siedzibą była Fabryka Portland Cementu „Firley" Sp Akc. w Rejowcu
Węgrów.[64,s.376]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 3, z 1932 r. zamieszczono listę
kolejności osób, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli dla potrzeb
wojska w czasie pokoju. Wymieniono tam między innymi samochód osobowy LB
3875, którego właścicielem była Cementownia „Firlej".[65,s.59]
- Rejowiec Fabryczny (Stajne). 21 VII 1943. Żandarmi zastrzelili mężczyznę,
członka ruchu oporu.[470,s.81]
- 7 października 1944 r. w powiecie chełmskim rozpoczęła się reforma rolna.
Pierwszy podział ziemi odbył się w majątku Plisków (gmina Rakołupy). Ziemie
otrzymało 16 rodzin folwarcznych i 11 bezrolnych rodzin chłopskich. (...) W
majątkach
Rejowiec
i
Żulin
chłopi
odmówili
przyjęcia
ziemi
poobszarniczej.[478,s.186]
- W początkowym okresie po wyzwoleniu w dworze W Stajnem - Polesiu mieszczą
się lokalne władze administracyjne a następnie szkoła podstawowa. Po wybudowaniu
nowej szkoły w dworze mieści się biblioteka oraz mieszkają miejscowi
nauczyciele.[400,s.5-6]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano Cementownię „Firlej",
której właścicielem była Spółka Akcyjna.[60,s.156]
- W 1961 r. został ukończony i oddany do eksploatacji murowany budynek stacji
kolejowej.[386,s.21]
- 22 lipca 1962 r. Rejowiec Fabryczny otrzymał status miasta. W jego obręb
włączono wsie: Stajne, Złote, Kolonia Morawinek, Kolonia Siedliszczki i Kolonia
Krasne.[386,s.9]

- Latem 1971 r. przekazano do użytku podziemne przejście pod torami kolejowymi
łączące główny trzon miasta z częścią południową.[386,s.21]
- 31 grudnia 1980 r. w Rejowcu Fabrycznym mieszkało 3997 osób.[478,s.204]
- W 1980 r. otwarty został ośrodek zdrowia umieszczony w zaadaptowanym na ten
cel budynku szkolnym z okresu międzywojennego, przy ulicy Chełmskiej, zaś w 1983
r. oddano do użytku budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy.[386,s.21]
- W maju 1997 r. powstał Związek Komunalny gmin Oksza - Godzięba z siedziba w
Rejowcu Fabrycznym. Członkami związku zostały gminy: Siedliszcze, Rejowiec
Fabryczny, Rej owiec i miasto i Rejowiec Fabryczny.[75,s.311]
- We wrześniu 1997 r. odbyło się wojewódzkie święto plonów.[75,s.313]
- W listopadzie 1998 r. burmistrzem (...) został Marek
Przewodniczącym Rady Miasta wybrano Lecha Lepianko.[76,s.478]

Świderczuk.

- 2.1.2000.Bank Gospodarki Żywnościowej w Chełmie otworzył kolejną, ósmą już
placówkę - w Rejowcu Fabrycznym.[45]
- 16 stycznia 2000 r. w Dolnym Kościele Parafialnym odbył się powiatowy przegląd
kolęd.[452]
- 21 marca otwarto siedzibę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wiara".
Skupia ono 35 osób z terenu miasta i gminy. Ma się głównie zajmować pomocą
dzieciom niepełnosprawnym oraz organizacją imprez integracyjnych.[452]
- W kwietniu radni stosunkiem głosów 10:8 nie udzielili absolutorium Zarządowi
Miasta z tytułu wykonania budżetu za 1999 r. Zdaniem części radnych najlepszym
kandydatem na szefa urzędu jest poprzednik obecnego burmistrza Marka
Świderczuka na tym stanowisku Stanisław Bodys. 26 kwietnia 2000, zgodnie z
przypuszczeniami, nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza.[452]
Historia cementowni
- W listopadzie 1921 r. zatwierdzony zostaje w Dyrekcji Robót Publicznych w
Lublinie projekt budowy cementowni.(...) Nad przebiegiem prac budowlanych czuwał
inż. mech. Stanisław Pręczkowski, (...) W 1924 r. zakład został oddany do użytku.
Zakład wyposażony został w nowoczesne maszyny duńskiej firmy F.L. Schmidt, dzięki
czemu już we wstępnej fazie produkcja wynosiła około 250 ton klinkieru na dobę.
Pierwszym dyrektorem i dyrektorem cementowni w okresie budowy był inż. Borman,
jego zastępcą i następcą dotychczasowy kierownik budowy inż. Stanisław
Pręczkowski. Cementownia rozpoczęła produkcję pod nazwą: Lubelskie Fabryki
Portland - cementu, S.A. ,,Firley". (...) Równolegle z rozbudową cementowni
postępuje zabudowa osiedla przyfabrycznego „Morawinek". Już w momencie
uruchomienia zakładu władze cementowni przekazały do użytku 3 baraki mieszkalne
dla 18 rodzin pracowników firmy, wkrótce zaś przystąpiono do budowy pierwszego

bloku mieszkalnego. W 1924 r. osada fabryczna w Stajnem („Morawin") liczyła już 97
mieszkańców, w tym 65 mężczyzn i 32 kobiety. (...) Pod koniec 1924 r, na terenie
osady ukończono murowany blok mieszkalny, w którym zamieszkali członkowie
zarządu cementowni i pracownicy administracji. (Obecnie blok mieszkalny przy ulicy
Chełmskiej 107).
W tym samym czasie lub na początku 1925 r. ukończono i przekazano do użytku blok
dla robotników wykwalifikowanych. (Blok ul. Chełmska 101). W 1925 r. wzniesiono 2
baraki murowane dla robotników niewykwalifikowanych, zaś w 1926 r. ukończony
został blok mieszkalny dla stałych pracowników fizycznych i robotników. W tym
samym czasie ukończono wspólną studnią dla całego osiedla. W 1925 r. na wschód
od osiedla mieszkaniowego przystąpiono do budowy szkoły powszechnej, którą
przekazano do użytku w połowie 1926 r. Powstała ona z funduszy cementowni i
częściowo ze składek mieszkańców. Ogółem w nowo ukończonych blokach
zamieszkało 57 rodzin pracowników cementowni. Mieszkania przydzielał dyrektor
firmy. W blokach wydzielono pomieszczenie na sklep firmowy. Ponadto już na terenie
zakładu zbudowano budynek gospodarczy, gdzie był też gabinet lekarski dla
robotników, biuro dyrektora oraz portiernia. Ponadto w 1926 r. opracowano projekt
szopy gospodarczej oraz dużej parowozowni, która miała stanąć na terenie
cementowni wraz z bocznicą kolejową.
W 1928 r. nastąpiła dalsza modernizacja cementowni dzięki czemu dzienna klinkieru
produkcja wzrosła do 280 ton. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy jaki miał miejsce
pod koniec lat 20-tych i w pierwszych latach lat 30-tych nie ominął cementowni.
Zarząd spółki został zmuszony do znacznego ograniczenia produkcji i przymusowych
postoi.(...) Dopiero w 1934 r. przywrócono całoroczną pracę. (...) W początku
października (1939 r. przyp. aut.) osiedle Morawinek wraz z cementownią zajęte
zostało przez wojska niemieckie. (...)
W kwietniu 1940 r. zakład przeszedł pod niemiecki zarząd spółki „Ostdeustsch
Chemische Werke Gesellschaft mit Geschrankter Haftung", (...) W okresie 1942-1943
gdy produkcję zatrzymano całkowicie ludzie musieli szukać innego zajęcia. (...) W
połowie 1944 r. Niemcy z powodu zbliżającego się front stopniowo przystępują do
ewakuacji. Demontują bardziej wartościowe urządzenia cementowni nadające się do
transportu maszyny. Przygotowują się do wysadzenia w powietrze całego zakładu, co
zostało jednakże udaremnione przez zatrudnionych robotników. (...)
W wyniku reformy rolnej przeprowadzonej mocą dekretu PKWN z dnia 6 września
1944 r. (...) dekretem o nacjonalizacji przemysłu upaństwowiona została
cementownia „Firley". W 1951 r. otrzymała ona nazwę cementownia „Rejowiec I", w
odróżnieniu od nowo powstającej cementowni „Rejowiec II". Budowę cementowni
„Rejowiec II" ukończona została w 1955 r., zaś u schyłku 1954 r. przystąpiono do
budowy cementowni „Rejowiec III", którą ukończono w 1956 r. Zespół wszystkich
cementowni w rejowcu nosił wspólną nazwę Cementowni „Pokój". Pierwszym po
wojnie dyrektorem cementowni w Rejowcu został inż. Borys Słowiński - dekretem
resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z 4 września 1944 r., po nim od 1957 r.
funkcję tę pełnił inż. Rudolf Gałuszka. W 1961 r. dyrektorem Cementowni „Pokój"
został inż. Fryderyk Wojciechowski i funkcję tę pełnił do połączenia Cementowni
„Pokój" z Cementownią „Chełm"[478,s.200 i 203] (do 1962 r.). W 1962 r. dyrektorem

był Tadeusz Bieda.
W latach 1963-66 funkcję dyrektora pełnił inż. Stanisław Szymanko, od 1967 r do
1974 r. dyrektorem był Robert Chajewski, od 1975r.do 1976r. cementownią kierował
Bogdan Samonek, w 1977 r. obowiązki dyrektora pełnił Jerzy Uchaniuk, w latach
1978 - 84 dyrektorem zakładu był Szczepan Korbus. Od 1985 r. cementownia kieruje
mgr Stefan Malicki.[452] (...) Do końca lat 50-tych pracownikom cementowni oddano
do użytku 50 dwurodzinnych domków mieszkalnych z niedużymi ogródkami
warzywnymi oraz 8 bloków wielorodzinnych. Łącznie do nowych mieszkań
wprowadziło się ponad 300 rodzin robotniczych. Przy osiedlu uruchomiono sklepy,
przedszkole i ośrodek zdrowia. Wkrótce po podjęciu budowy Cementowni „Rejowiec
III", w 1955 r. osada fabryczna uzyskała rangę osiedla robotniczego i nazwę
„Rejowiec Fabryczny" .[386,s.16-21]
27 września 1975 r. Cementownia „Pokój" (...) otrzymała sztandar przechodni
Prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego CRZZ za zajęcie pierwszego miejsca we
współzawodnictwie w roku 1974. (...) 13 grudnia 1980 r. z powodu braku węgla
wstrzymano pracę cementowni w Rejowcu.[478,s.200 i 203] We wrześniu 1997 r.
angielski koncern Readymix Zement Gmbh, który na początku lipca warunkowo
nabył większościowy pakiet akcji Cementowni „Rejowiec" wycofał się z transakcji.
(...) W grudniu 1997 r. Cementownia „Ożarów" kupiła większościowy pakiet akcji
cementowni „Rejowiec" S.A.[75,s.313 i 315] W grudniu 1999 r. (...)40 pracowników
Cementowni „Rejowiec" złożyło podania o zwolnienie i otrzymało odpowiedź
pozytywną. Na rozpatrzenie czeka kolejnych 10 podań. Dobrowolną rezygnację z
pracy zakład wynagradza wypłatą rocznej odprawy w średniej wysokości 21 tys. zł
[2I]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Parafia erygowana 1.06.1981 r. przez bpa Bolesława Pylaka.
Powstała przez wydzielenie z terytoriów parafii Pawłów i Rej owiec Osada. Przyczyny
powstania łączą się z dynamicznym rozwojem ośrodka przemysłowego w Rejowicu
Fabrycznym i idącymi za nim poważnymi problemami duszpasterskimi. W 1986 r.
oddano do użytku plebanię wchodzącą w skład kompleksu połączonych budynków
sakralnych.
Kościół. Początkowo celom duszpasterskim służyła mała, tymczasowa kaplica.
Kościół murowany, wybudowano w latach 1981- 1994 p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego (arch. Stanisław Machnik z Lublina; realizator - ks. Henryk Kapica).
Uroczystej dedykacji świątyni dokonał abp B. Pylak 5.06.1994 r.[49]

Najważniejsze zabytki kultury
- Założenie dworsko - parkowe. Obejmuje: dwór (ok. 1890-1900), (dawny dwór
Kiwerskich, przyp. aut.) park (XIX w.) i układ zieleni zwany„Dębinką". Założenie jest
przykładem ziemiańskiej architektury z końca XIX w. Obiekt jest typową rezydencją
podmiejską rzadko spotykaną na terenie Chełmszczyzny. Jest komponentem bardzo
wartościowego zespołu zieleni krajobrazowego parku W skład zespołu wchodzi park

zwany „Dębinką" utworzony z kompleksu leśnego. Wpisane do rejestru zabytków
5.01.1981 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Pozostałości zespołu dworca kolejowego, ul. Kolejowa: wieża ciśnień, mur., lata
20. XX w.,3 domy, ob. nr 5,8 i 10 drewn. i mur.- drewn., z ok. 1930 r., dom ul.
Dworcowa nr 2, wł. Jan Kaliszak, mur-drewn. z XIX w., zespół Cementowni „Firley"
S.A. ob. Cementownia Rejowiec S.A., ul. Fabryczna, mur., 1924-1926, proj. inż.
Borman, dyrektor budowy inż. Stanisław Pręczkowski, osiedle mieszkaniowe
Cementowni „Firley" ul. Chełmska, mur., z lat 1924-1926, w tym między innymi:
szkoła, ob. Ośrodek zdrowia, dom dla urzędników, dom dla majstrów, dom dla
robotników, studnia.[473,s.352-243]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz komunalny. XX w. (1987).[530]
- Stajne - cmentarz z I wojny światowej. XX w. (1915 - 1918). Położony przy
drodze.

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
- Gmina położona jest w południowo-zachodniej części powiatu, na północny
zachód od miasta Rejowiec Fabryczny. Posiada bardzo dobre połączenia
komunikacyjne drogowe i kolejowe. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa
Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk (granica państwa) oraz Rejowiec - Zamość.
Sieć dróg daje połączenia z kraj ową drogą ekspresową Lublin - Chełm – Dorohusk
oraz trasą Chełm - Krasnystaw.
Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. W strukturze zasiewów
dominują zboża i rośliny okopowe. W miarę dobrze rozwinięty drobny przemysł
materiałów budowlanych oraz produkcji wyrobów z drewna (palety, parkiet,
opakowania) oraz produkcja spożywcza (makarony, pieczywo). Z większych zakładów
można wymienić firmę „HIPOLIT" w Pawłowie - producenta i eksportera drewnianych
elementów podłogowych. Gmina stanowi bazę surowcową dla wydobywanych
surowców węglanowych na potrzeby produkcji cementu w Cementowni „Chełm" i
„Rejowiec". Bogata w naturalne zasoby surowcowe takie jak: złoża marglu, opoki,
ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych oraz torfu. Obszar gminy
wchodzi w skład „Pasma", z czym wiąże szansę na dalszy rozwój gminy, przy
wykorzystaniu tranzytowego położenia i zasobów miejscowego rolnictwa oraz
surowców naturalnych. Dla inwestorów stwarzających dodatkowe miejsca pracy
gmina oferuje ulgi w podatku od nieruchomości. Do terenów turystycznych można
zaliczyć: Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, dolinę rzeki Wieprz z kanałem
Wieprz - Krzna.
Gmina powstała 18 stycznia 1973 r. mocą uchwały Woj. Rady Narodowej w
Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. [386.s.9]

Liszno. (23°07 'E i 51°07 'N) W 2000 r. mieszkało tam 488 osób, w tym 172 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 92 uczniów szkół średnich, 18 studentów, 17
wdowców, 3 wdowy, 2 stare panny i 7 starych kawalerów. Były 124 gospodarstwa
rolne i 138 nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 42 telefony
stacjonarne, 3 samochody ciężarowe, 3 ciągniki, 40 samochodów osobowych, 15
anten satelitarnych, 16 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Działała szkoła
podstawowa (dyr. Grzegorz Dąbczak). Funkcje sołtysa pełniła Urszula Cendlewska, a
radnymi gminy byli Jadwiga Łopaciuk i Ireneusz Janisz - wiceprzewodniczący rady
gminy. Od 1981 r. we wsi działał Zespół Ludowy „Radość". Skład grupy przedstawiał
się następująco: Czesława Daszkiewicz, Janina Parada, Stefania Jabłońska, Halina
Szymańska, Adela Parada, Emilia Psujek, Kazimiera Parada, Ryszard Dasziewicz i
Tadeusz Kubacki.[512] Integralną częścią miejscowości był Półanek.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem.[329,s.268]
Z dziejów
- Nazwa miejscowości pojawiła się po raz pierwszy 6 kwietnia 1421 r. w akcie
erekcyjnym parafii Pawłów (dawny Łyszcz). W 1427 roku wymienione jako Lesczno.
W 1564 r. - Lyszno. W 1970 r. pojawia się Liszno - Kolonia.[344,s.176]
- Liszno (Leszno) - dwór drewniany. 1693 - dwór stary. Dwór na planie prostokąta,
trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi. W lewym trakcie izba o 2 oknach z komorą o
1 oknie, w prawym trakcie izba z komorą. Dwór ogrzewany piecem kaflowym, kryty
dranicami. System obronny: ostrężyna. Wybudowany w końcu XVI w. (?), w roku
1693 określany jako stary, rozbudowany przed rokiem 1701. Właściciele: w roku
1578 Grabowie, w roku 1693 Michał Łęski, w roku 1701 Baltazar Wilga. (...) Dwór
drewniany alkierzowy. 1714 - dwór. Dwór na planie prostokąta z alkierzem bocznym,
trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi. W jednym trakcie izba biała o 3 oknach z
komorą boczną i alkierzem o 2 oknach. W drugim trakcie piekarnia z boczna komorą.
Dwór ogrzewany piecem kamiennym i białym kaflowym. System obronny: parkan.
Właścicielem w roku 1714 był Baltazar Wilga, w roku 1715 Franciszek
Wilga.por.[471,s.204-205]
- Wieś Liszno. Pod datą 1713 r. odnajdujemy pierwszą wzmiankę o dworze „z
ogrodem" - lecz dodatkowych informacji o owych „ogrodach" brak. Podobnie
inwentarz wsi z 1715 r. nie zawiera, poza opisem dworu i zabudowań dworskich
żadnych informacji o „ogrodach". Dowiadujemy się, że na terenie zespołu znajdował
się „browar z piecem nowym" stodoła nowo przybudowana, „szpichlerz z podłogą i
drzwiami nowymi". Wszystkie zaś budynki były „parkanem nowym opisane". Już poza
zespołem miała się znajdować karczma oraz „(...) młyn z budynkiem starym(...) z
kamieniem bardzo starym, ze stawem i spustem". Szczegółowy opis dworu i jego
zabudowań przynosi inwentarz wsi z 1722 r. Na terenie zespołu znajdował się więc
,,(...)dwór z dachem deszczkami pobity... koło którego dworu parkan w koło dobrze
oparkaniony począwszy od chłopskich komórek... w którym ogrodzenia dziedzińca i
dworu wrót dwoje na biegunach (...) ogródek koło okien w koło ogrodzony (...)". Za
dziedzińcem była stajnia, spichlerzyk, wozownia przy tejże stajni, obok „chlewików
dwa nowych (...) stodół dwie (...) stan, obora na dwoje drzwi, chlewików trzy" dalej
„podszopie". „(...) ogród zaś za tym podszopiem i stodołami, wszystek wkoło płotem

liściowym ogrodzony" oraz „pole warzywne nad drogą płotem liściowym w koło
ogrodzony".[383,s.6]
- W Lisznie (1869 r.) są „topole, dwa świrki, agrest, porzyczki zdziczałe" .[480]
- Liszno 1.) wś i folw., pow. chełmski, gm. i par. Pawłów, leży przy linii dr. żel.
nadwiślańskiej, o 8 w. od Trawnik ku Rejowcowi (por. Kanie). Folw. L. lit. A. (z wsiami:
L., Majdan Krypkowski i Majdan Leszczanka) rozległy mr. 1260: grunta orne i ogr. mr.
464, łąk mr. 79, pastwisk mr. 116, lasu mr. 709, nieuż. i place mr. 31, bud. mur. 4, z
drzewa 9, pokłady torfu. Wś L. lit. A. osad 18, z grun. mr. 227. (...) Fol. L. lit. B. (z
wsiami: L., lit. B., Majdan Krypkowski i Majdan Leszczanka) rozległy mr. 828: grunta
orne i ogr. mr. 328, łąk mr. 68, pastw. mr. 2, wody mr. 32, lasu mr. 337, nieuż. i
place mr. 61, bud. mur. 4, z drzewa 25. Młyn wodny, pokłady kamienia budowlanego.
Wś L. lit. B. os. 12, z gruntami mr. 126.[482,t.5,s.327]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Pawłów. Mieszkało tam wówczas 707 osób, w
tym 55 Żydów.[73,s.202]
- W dniu 2 kwietnia (1918 r.) we wsi Liszno, gm. Pawłów, pow. chełmski wybuchł
pożar, który strawił 27 zagród z całym dobytkiem. Spłonęło też trochę
bydła.[76,s.332]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2 dniowym aresztem 28 mieszkańców wsi.[154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi, kolonii i dworu Liszno (804 osób, 177 rodzin)
przynależeli do sklepu aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie
Spożywców w Lisznie.[155]
- Dnia 30-go września (1923 r. przyp. aut.) około godziny 12-tej we wsi Leszno (?)
gmina Pawłów wybuchł pożar. Spaliło się 40 zabudowań gospodarskich z
inwentarzem żywym i martwym.[111]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 788 osób. Feliks Juściński był właścicielem 136 ha
ziemi. Handlem artykułami spożywczymi zajmowali się: S. Blaszczuk, A. Feldbaum, J.
Łuszak, Ch. Rozenbaum i J. Wójcik.por.[426,s.1122]
- W 1927 r. w szkole pracowali: Stanisława i Władysław Wolwowicz oraz Celestyna
Dracz.por.[467]
- 18 maja 1942. Podczas pacyfikacji wsi, funkcjonariusze SS i gestapo oraz
Ukraińcy pozostający w służbie hitlerowskiej rozstrzelali na placu szkolnym 20 osób.
Zginęli: Jan Błaszczuk, l. 32, Michał Błaszczuk, l. 38, Jan Garbula, l. 37, Józef Głogosz,
l. 22, Stanisław Iwaniuk, l. 17, Stefan Jaroć, l. 40, Jan Kasjan, l. 36, Mieczysław Klin, l.
31, Edward Kosmowski, l. 17, Adam Kopaciński, l. 26, Adam Łusiak, l. 33, Aleksander
Łusiak, l. 21, Władysław Mazurek, Władysław Parada, l. 43, Józef Sadlak, l. 30,

Edward Serej, l. 26, Leon Serej, l. 29, Wacław Skibiński, l. 45, Jan Szachadyń, l. 30
oraz nieznany z nazwiska przyjezdny z Warszawy. Przyczyna zbrodni była pomoc
udzielana przez miej scową ludność zbiegłym z obozu jeńcom radzieckim oraz
partyzantom. (...) V 1942. Żandarmi i funkcjonariusze policji hitlerowskiej rozstrzelali
31 Żydów, m.in.: z rodziny Cederbojm, Lewinsbojm, Rosenbaum, Szmulewicz. Zwłoki
zakopano na polu obok domów ofiar.[470,s.62-63]
- 1 czerwca 1994 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły.[478,s.222]
- Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lisznie (gmina Rejowiec
Fabryczny) otrzymali nową salę gimnastyczną. Jej budowa trwała dwa lata, kubatura
całego obiektu wynosi 3233 m3, zaś powierzchnia 503 m .[452]
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- Właścicielami wsi Liszno byli: przed 1693 r. - Baltazar Wilga i jego brat Franciszek
Wilga, przed 1715 r. - Samuel Jabłonowski, 1722 - Franciszek Wilga brat Baltazara,
do 1732 r. - Samuel Jabłoński, po nim dziedziczą spadkobiercy Jabłońskich i
Zymińskich (Żymińskich ?), przed 1780 r. – rodzina Węglińskich, do 1814 r. - Józef
Węgliński i Józef Łukaszewicz, od 1834 r. - Ignacy Niedybalski, od 1861 r. Wanda z
Niedybalskich lżycka, od 1884 r. Leon Przanowski, od 1917 - Andrzej Głuski, od 1918
r. Tadeusz Brzeziński, przed 1929 r. - Władysław Drożdżyk i jest nim do czasu
reformy rolnej.por.[383,s.4]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka mur., z końca XIX w., szkoła mur., z 1938 r., pozostałości zespołu
dworskiego: rządcówka i stajnia, wł. Waldemar Psują, mur., z II poł. XIX w,
pozostałości parku krajobrazowego z aleją z XIX w.[473,s.238-239]
Cmentarze i mogiły
- Groby osób zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, XX w.
(1942).[530] Powierzchnia 0,003 ha. Położony na placu obok szkoły podstawowej.
Znajdują się tam groby 18 osób zamordowanych przez hitlerowców 18. 05.
1942.[307]

Leszczanka. (23°04 'E i 51°07 'N) Wieś położona nad rzeką Krzną. W 2000 r.
mieszkało tam 109 osób, w tym 20 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów
szkół średnich, 1 student, 2 wdowy, 4 wdowców i 9 starych kawalerów. Były 42
gospodarstwa rolne i 33 nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 9
telefonów stacjonarnych, 6 samochodów osobowych, 2 samochody ciężarowe, 9
ciągników, 1 kombajn i 7 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Działała
świetlica wiejska. Funkcje sołtysa pełnił Władysław Skibiński.[5l2] Integralną częścią
miejscowości był Majdan Krepkowski. Była kapliczka zbudowana pod koniec lat
osiemdziesiątych XX w. przez Kosa Stanisława.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kaniem.[329,s.268]
Z dziejów
- Wzmiankowana w 1786r.[344,s.176]
- Leszczanka 3.) L., wś, pow. chełmski gm. Pawłów.[482,t.5,s.169]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2-dniowym aresztem 5 mieszkańców wsi.[154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (661 osób, 143 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Wólce
Kańskiej.[155]
- 18 maja 1942 r. Niemcy zastrzelili 8 mieszkańców wsi, w tym 4 kobiety. W
pacyfikacji brał udział ukraiński oddział SS.[96,s.7-9]
- IX 1942. Funkcjonariusze SS z Trawnik rozstrzelali w pobliskim lasku 2
mieszkańców wsi. Zginęli: Ignacy Stasiak, Aleksander Woźniak.[470,s.60]
- 11 marca 1945 r. Irena Lachczyk, kierowniczka Publicznej Szkoły Powszechnej w
Leszczance skierowała do Zarządu Gminy Pawłów pismo następującej treści:
„Przesyłam w załączeniu preliminarz budżetowy. Wyjaśniam, że w bieżącym roku
szkolnym piec w izbie szkolnej rozpadł się zupełnie. Sala jest ogrzewana pożyczonym
piecykiem żelaznym niedostatecznie. Dzieci blisko piecyka siedzące, skarżą się na
ból głowy i dostają wymiotów. Ustępy nie mają zupełnie drzwi, więc uczniowie nie
mogą z nich korzystać. W szkole nie ma naczyń na wodę, wiadra, miednicy,
ręczników, wieszaków. Przy budynku nie ma studni, a właściciel, nawet przy czynszu
13.000 zł rocznie, nie zgadza się na zrobienie jej. Uczniowie chcąc napić się wody,
muszą chodzić do najbliższych domów".[l53]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 6, wł. Władysław Rokita, drewn., lata 20. XX w.[473,s.237]

Krzywowola. (23°17 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 205 osób, w tym 10
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 2 studentów, 20 wdów i 3 wdowców. Było 106
gospodarstw rolnych i 40 nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 9
telefonów stacjonarnych, 5 samochodów osobowych, 10 ciągników, 6 anten
satelitarnych i 6 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Funkcje sołtysa pełniła
Czesława Raszyńska, a radnym gminy był Tadeusz Orzeł - członek zarządu
gminy.[512] Do wsi należało Podedwórze.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Pawłowie.[329,s.269]
Z dziejów
- Miejscowość wymieniona 6 kwietnia 1421 r. w akcie erekcyjnym parafii w
Pawłowie (dawny Łyszcz).[1,s.240]
- Wzmiankowana w 1521 r. jako Krzywowola (Krzywa Wola).[77,s.48]
- Pierwotna nazwa (1564 r.) - Krziwawola. Krzywowola od 1883 r.[344,s.175]
- Krziwa Wolia wieś. W której dworzyszcz jest 13, z których różnie czynsz idzie, to j
est ze 3 daj ą po gr 36, że 2 dają po gr 60, z piąci dają po gr 24, ze 2 dają po gr 12, z
jednego dają gr 15. Nadto ze czternastego dworzyszcza nowo osadzonego na rok
przyszły mają dawać gr 24. Od tychże kmieci na przerzeczonych dworzyszczach
siedzących owsa dannego kor. 22, każdy valoris gr 12, kapłunów dannych 22, każdy
valoris gr 2, to wszytko uczyni fl. 23/29/0. Miodu dannego od bartników przychodzi
czwierć na każdy rok valoris fl. 4/24/0. Zagrodników jest 6, z których 4 dają czynszu
doroczniego po gr 3, piąty daje gr 24, szósty daje gr 12, to wszytko uczyni fl. 1/18/0.
Summa wszytkiego uczyni fl. 30/11.[442,s.28-29]
- W tej wsi poddanych pociągłych było 7, teraz osiadłych pułanków 2. Czynszu z
każdego pułanku płacąper 0/12, facit 0/24. Owsa z każdego pułanku po kor. 2 miary
chełmskiej, przychodzi kor. 4 per fl. 1/16... 4/24. Kapłonów z pułanku 2, przychodzi
kapłonów 4 per 0/6... 0/24. Jajec z pułanku po dziesiąci, przychodzi jajec 20, kopa per
0/10 ... 0/3/6. Robić z pułanku sprzężajem dni 4 w tydzień powinni. Zagrodników w
tej wsi jest 4, czynszu dająper 0/6, facit od nich 0/24. Jajec dają po piąci, przychodzi
jajec 20, kopa per 0/10 ... 0/3/6. Robią o swym chlebie do dworu 2 dni w tydzień.
Komorników jest 8, ci robią 2 dni w tydzień o chlebie pańskim. Pułankowych
poddanych powinności takowe, jako i w Stołpiu. Młyna i karczmy tu nie masz. Stawek
jest pusty, nic nie czyni. Dani miodowej bartnicy na rok dają rączek 2, rączka per fl.
4... 8/0. Summa prowentu z tej wsi facit fl. 15/12/12.[441,s.196-197]
- Według lustracji starostwa chełmskiego z 1654 r. Krzywowola w tym okresie
wchodziła w skład dzierżawy Nowosiółki, którą stanowiły wsie: Stołpie, Krzywa Wola,
Czułczyce i Sajczyce. Właścicielem dzierżawy był Krzysztof Potocki krojczy W. Ks.
Litewskiego i starosta chełmski. (...) Siedzibą dzierżawy był „dwór albo raczej pałac z
kamienia murowanego, ale jeszcze nie dokończony". W bliżej nieustalonym czasie
Krzywowola wyłączyła się z tych dóbr. W 1773 r. właścicielem wsi byli Kaczorowscy.
W tym właśnie czasie na terenie zespołu dworskiego wzmiankowana jest kaplica
prywatna. (...) W okresie międzywojennym na terenie zespołu (dworskiego, przyp.

aut.) było 5 budynków murowanych, w tym dwór, oficyny, czworaki i stajnia. Tyle
budynków wymienia też „Sprawocnaja kniżka" z 1905 r. Zapewne wszystkie
wzniesione zostały w 2 poł. XIX w. wraz z domem mieszkalnym, którego ruiny
zachowały się do chwili obecnej. (...) Do 1944 r. właścicielem majątku jest Jerzy
Biewiadomski, zaś po jego rozparcelowaniu w 1944 r. park z częściowo zrujnowanym
dworem przejmuje od Skarb Państwa rodzina Łaszczuków i Placheckich. Około 1978
r. część Placheckiego kupił Antoni Gajda.por.[382,s.3-4 i 6]
- Kaplica prywatna dworska Kaczorowskich jest wzmiankowana w 1773 r.[78,s.22]
- Krzywowola, wś i folw., pow. chełmski, gm. Rejowiec, par. Spaś (dla rusinów). Na
obszarze tej wsi założono fol. Krzywowolska Huta. W 1827 r. było tu 55 dm., 205 mk.;
obecny obszar 669 mr. Ziemi dworskiej i 215 mr. włość. Według Tow. Kred. Ziems.
do folw. Krzywowola należały wsie: Zyngierówka, Felcin, Tomaszówka,
Aleksandrówka, Majdan Stary i Klementynów. Rozległość folw. wynosi mr. 695,
grunta orne i ogrody mr. 387, łąk mr. 106, pastwisk mr. 10,lasumr. 173,nieużytki i
place mr. 20, budowli z drzewa 14; pokłady torfu. Wieś K. os. 20, z grun. mr.
282.[482,t.4,s.813]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Krzywa Wola.[332]
- 30 X 1943. Podczas publicznej egzekucji zamordowani zostali przez hitlerowców
3 więźniowie, przywiezieni z Chełma. Zginęli: Tadeusz Adamiec (z kol. Krasne przyp.
aut.), Stanisław Koczura, Klemens Rutkowski.[470,s.57]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Pozostałości zespołu dworskiego, wł. Grażyna Gajda (dwór rozebrany po 1945
r.): oficyna, ob. dom nr 61, mur. z XIX w., pozostałość parku, ok. poł. XIX
w.[473,s.237]
Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 7,5 ha, z XVIII w.[530]

Krasne. (23°12 'E i 51°08 'N) W 2000 r. mieszkały tam 562 osoby, w tym 86
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 18 uczniów szkół średnich, 14 studentów, 38
wdów, 4 wdowców, 3 stare panny i 12 starych kawalerów. Były 84 gospodarstwa
rolne i 183 nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 52 telefony
stacjonarne, 31 samochodów osobowych, 24 ciągniki, 9 kombajnów, 15 anten
satelitarnych, 3 samochody ciężarowe, 52 domy drewniane, 32 domy murowane oraz
10 domów opuszczonych. Było 5 bloków mieszkalnych. Funkcjonowało gimnazjum.
Funkcję sołtysa pełnił Mieczysław Czuluk, a radnymi gminy byli: Alicja Rossa członek zarządu gminy oraz Krystyna Rura. [512] Do wsi należały: Olendry.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie. [329.s.269]
Z dziejów
- Miejscowość wymieniona 6 kwietnia 1421 r. w akcie erekcyjnym kościoła
parafialnego we wsi Łyszcze (dzisiejszy Pawłów).[1.s.240]
- W 1422 roku zapisano: Craschne.[344.s.l74]
- Cerkiew par. p.w. Narodzenia NMP (wzm. od 1510 r.).[78.s.23]
- Parafia prawosławna istnieje od 1559 r.[366 s.229] (...) Od lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych (XV w.) funkcjonują nowe parafie (prawosławne) w: (...) Krasnem
.[366.s.l66]
- Tej wsi posesorką jest WJP Helena Woroniczówna Tyszkiewiczowa, wojewodzina
czernichowska, za przywilejem KJM (...) de data Varsaviae die 1 m. Septembris a. D.
1659. (...) W tej wsi jest łanów 6, osiadłych jest 3, pustych 3. Poddanych, co na
czwierciach siedzą, jest 7. Czynszu dają per fl. 1/18, przychodzi od poddanych 7 ...
11/24. Kapłonów dająper 4, przychodzi kap łonów 28 per 0/6 ... 5/18. Jajec dają 10,
przychodzi jajec kopa i 10, kopa per 0/10... 0/12. Robić powinni po dni 4 lecie i zimie,
trzy dni sprzężajem, a czwarty dzień pieszo. Poddanych, którzy na ósmej części łanu
siedzą, jest 10. Czynszu dają per 0/24... 8/0. Kapłonów dają 2, przychodzi kapłonów
20 per 0/6... 4/0. Jajec dają per 5, przychodzi jajec kop 1/40, kopa per 0/10... 0/17.
Robić powinni sprzężajem po dwa dni lecie i zimie. Zagrodników jest 2, czynszu
dająper 0/14 ... 0/28. Kapłonów per 2, przychodzi kapłonów 4 per 0/6 ... 0/24. Robić
powinni po 3 dni w tydzień lecie i zimie pieszo. Komorników jest 3, ci o pańskiej
strawie, robić powinni na każdy tydzień dzień jeden. Summa prowentu z tej wsi facit
fl. 32/3 [441.s.205]
O cerkwi w Krasnem . Przypisana do parafii pawłowskiej, wieś Krasne, do 1827 r.
miała swoja odrębną cerkiew i stanowiła samodzielna parafię. W zachowanym do
naszych czasów (1889 r.) zapisie erekcyjnym z 1584 r. powiedziano, co następuje:
„Ja Martyn Żuliński z Żulina, dzierżawca wsi Krasne ogłaszam niniejszym
dokumentem, że cerkiew w Krasnem należącym do majątku króla polskiego, oddaję
razem z ugodami, nadanymi wspomnianej cerkwi, prezbiterowi cerkwi w Krasnem
Joannowi Zabłockiemu i uwalniam go od wszelkich powinności, od zapłaty czynszu i
od większych robót polowych. Chłopi, swoją drogą, są zobowiązani oddawać
corocznie swojemu duchownemu kopę żyta z każdej działki, zaś chłopi nie mający

ziemi - jeden dzień kosić na łące proboszcza". Zgodnie z czasem tego zapisu budowę
cerkwi w Krasnem należy odnieść do 1584 r, gdyż w tym właśnie roku proboszczowie
jej po raz pierwszy otrzymali zabezpieczenie materialne od swego patrona dziedzica.
Do tego samego wniosku prowadzi jeszcze i ta okoliczność, że w 1663 r. sporządzona
kopia przytoczonego zapisu z chełmskich akt miejskich przez chełmskiego
protojereja - w oryginale archiprezbitra Joanna Łazowskiego w imieniu proboszcza
Krasnego Michaiła Zabłockiego, tak więc jest niewiarygodne, aby w 1663 r., kiedy
sporządzono wypis erekcyjny z 1584 r., nie było wiadomo o istnieniu wcześniejszego
zapisu, jeśli by takowy był, tym bardziej, że kopia tego dokumentu została
sporządzona nie w innym celu, jak dla uświadomienia praw majątkowych
miejscowego proboszcza lub w przypadku naruszenia takowych praw oznaczonych
we wskazanym dokumencie. Ze wstępu do wypisu oznaczonego dokumentu
sporządzonego w 1663 r., wynika, że parafia Krasne w tym czasie znajdowała się już
w Unii, ponieważ protojerej Łazowski jest nazywany w tym wstępie „chełmskim
archiprezbitrem obrządku greckiego, zjednoczonego ze świętym kościołem
rzymskim, a proboszcz Krasnego jest nazywany prezbitrem cerkwi w Krasnem
obrządku greckounickiego".
Kiedy zaczęły się wkradać do cerkwi w Krasnem unicko-łacińskie nowinki dokładnie
nie można określić. Z całą pewnością początki stopniowej zmiany strony obrzędowej
parafii w Krasnem dał sobór zamojski. W wizytacji z 1741 r. wspomina się o tym, że w
cerkwi w Krasnem są trzy nowe prestoły, ponadto sama cerkiew jest wedle słów
wizytacji bardzo licha. Stąd można wywnioskować, że nowe prestoły (ołtarze) główny
i dwa boczne były zbudowane nie na długo przed 1741 r. i przy tym według zwyczaju
łacińskiego, inaczej nie można byłoby ruszać z miejsca poprzedniego ołtarza
prawosławnego i wymieniać go na nowy. W czasie zarządzania diecezja chełmską
przez biskupa Maksymiliana Ryłłę, latynizacja wspomnianej parafii przybrała na sile.
Tak więc w opisie inwentarzowym z 1779 r. proboszczowi Krasnego nakłada się
surowy obowiązek śpiewania razem z parafianami w dni świąteczne po mszy
polsko-łacińskiej pieśni „Anioł Pański" i codziennie trzykrotnie dzwonić na modlitwę.
Co się tyczy monstrancji i organów to takowych w cerkwi w Krasnem w ogóle nie
było.
O zewnętrznym wyglądzie i wewnętrznym wyposażeniu wspomnianej cerkwi
zachowały się bardzo skąpe świadectwa. Oto co pisze się w wizycie z 1815 r.
„Cerkiew parafialna w Krasnem p. w. Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy jest licha i
niegodna dla sprawowania mszy i sakramentów. Kryty gontem w jednej kopule dach,
w wielu miejscach podziurawiony, w środkowej zaś części świątyni drzwi zamykają
się na wiszący zamek, podłoga przegniła, okien wszystkiego 4, jednak wielkości
niejednakowej, dwa większe, a drugie dwa mniejsze. Nad głównym ołtarzem
umieszczona ikona Matki Bożej z kilkoma sznurkami naszyjnika na szyi. Nad prawym
bocznym ołtarzem ikona Matki Bożej, nad lewym ikona św. Mikołaja".
(...) Już w opisie inwentarzowym z 1779 r. stwierdzono, że cerkiew w Krasnem
znajduje się w złym stanie i że będzie zamknięta, a parafia przypisana do sąsiedniej,
jeśli parafianie z Krasnego w przeciągu roku nie przystąpią do remontu swojej
świątyni. (...) Jest wzmianka, że w 1807 r. niejaki Dzierżanowski ofiarował na ten cel

200 zł, a dzierżawca majątku Krasne Dłużewska - 300 zł, co było kwotą zbyt małą. W
1826 r. zwrócił na to uwagę rząd, rozważając budowę w Krasnem nowej murowanej
cerkwi, gdyż stara nie nadawała się do remontu. Koszt budowy oszacowany na
10.051 zł 17 groszy (1507 rubli 73,5 kopiejki) rządowa komisja spraw wewnętrznych i
wyznań uznała za zbyt wysoki dla parafii liczącej wszystkiego 106 dusz i skrajnie
skąpo zapewniającej utrzymanie swego proboszcza otrzymującego rocznie 199 zł i
23 grosze, wobec czego zawnioskowała do biskupa chełmskiego - Ferdynanda
Ciechanowskiego w piśmie z 31 maja 1827 r. przyłączenie do najbliższej parafii
pawłowskiej. Przyłączenie nastąpiło 19 czerwca 1827 r. (...) 2 kwietnia 1829 r.
cerkiew w Krasnem została rozebrana na wniosek komisji województwa lubelskiego w
obecności wydelegowanego protojereja Smoleńca, zaś wyposażenie i księgi zostały
przeniesione do cerkwi pawłowskej, zaś drewno jako przegniłe i do niczego
nieprzydatne oceniono na 30 zł i przeznaczono na sprzedaż z licytacji. (...) W ten
sposób po 245 latach istnienia zakończył swój byt zabytek prawosławia i tylko duży
sosnowy krzyż sporządzony w 1834 r. przypomina mieszkańcom Krasnego o ich
poprzedniej cerkwi i wskazuje miejsce, gdzie stał ołtarz. (...) Proboszczami parafii
Krasne byli: ks. Joan Zabłocki (1584), pod 1663 r. wspomina się o proboszczu
Michaile Zabłockim, od 1713r.do 1756 r. proboszczem jest ks. Piotr Szczełkowski, od
1756 r. do 1799 r.
- Jaków Szczełkowski, od 1803 r. do 1813 r. - Julian Ciborowski, od 1813 r. do 1827
r.
parafia
Krasne
zarządza
proboszcz
parafii
Pawłów
ks.
Roman
Uszczałowski.[9.s.11-13 i 52-53]
- W 1758 r. zespół dworski składał się z dworu „(...) do którego wjeżdżając wrota
na dwoje otwierały się (...)", „lamusa o dwóch piętrach". Naprzeciwko folwarku
znajdowały się stajnie, przy stajni studnia. Za studnią „nowa obora w kwadrat", a
dalej, po lewej stronie drewniany spichlerz trzy stodoły, stajnia a „na dole browar".
Całość zespołu ogrodzona była drewnianym parkanem. Za dworem znajdował się sad
„duży". Były też ogrody, nad którymi pieczę sprawowali chłopi pańszczyźniani.
Właścicielem wsi w tym czasie był Michał Wydżga, który przejął dobra zapewne po
Janie Siła Nowickim – właścicielu Krasnego w 1744 r. Mapa Kwatermistrzowska z
1839 r. lokuje dwór w obecnym miejscu, tj. u zbiegu rozwidlenia dróg do Pawłowa i
Rejowca. (...) Pod koniec XIX w. w zachodniej części zespołu dworsko-parkowego
wybudowano gorzelnię. Funkcjonowało tu też dobrze prosperujące gospodarstwo
rybne. Zapewne pod koniec XIX w. właściciel dóbr Leon Przenowski zespół dworski
otoczył murowanym z kamienia wapiennego murem. Bogate złoża tego kamienia
eksploatowane były już w drugiej połowie XIX w. (...) Współwłaścicielami gorzelni byli
Antoni i Paweł Gutowski, teść Pawła Gutowskiego - Leon Przenowski oraz St.
Brzeziński. Paweł Gutowski (...) dokonał przebudowy dworu oraz uporządkował teren
parku. Odnowił zaniedbane aleje, założył kwiatowe klomby. W pobliżu dworu założył
oranżerię („cieplarnię"). Był tu tez sad owocowy i warzywnik. Opiekę nad parkiem i
sadem owocowym pełnił wykwalifikowany ogrodnik. W czasie II wojny światowej
Paweł Gutowski został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w Kumowej Dolinie
(14 VII 1940 r.). Zarząd nad gorzelnią przejęli Niemcy, a we dworze przez pewien
czas miały mieścić się pomieszczenia biurowe. Niemcy dokonali remontu muru
otaczającego park, lecz przeprowadzili też częściową wycinkę drzew. Po II wojnie, w
wyniku przeprowadzonej reformy rolnej zespół dworsko - parkowy w Krasnem
przeszedł na własność Skarbu Państwa. Zarząd nad byłym majątkiem przejął PGR, w

byłym dworze była jego siedziba. W latach 50-tych budynek dworu po adaptacji
przejęła szkoła Podstawowa w Krasnem. [385.s.6-9]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1856. [341.s.183]
- Krasne 1.) wś i fol., pow. chełmski, gm. i par. Pawłów, o 7 w. od rz. Wieprza. W
1827 r. było tu 22 dm., 158 mk. Folw. Krasne z attynencyą Buczek (wsiami: K.,
Zalesię, Majdan Józefin albo Popielniki), rozległy mr. 1535: grunta orne i ogrody mr.
483, łąk mr. 231, pastwisk mr. 19, lasu mr. 786, nieużytki i place mr. 16, bud. mur. 2,
z drzewa 12, pokłady kamienia wapiennego. Wś K. os. 27 z grun. mr.
426.[482.t.4.s.623-624]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub aresztem 18 mieszkańców wsi. Przykładowo Stefana Z. ukarano 21 grudnia 1921
r. za nieposłuszeństwo przy wyznaczeniu podwody przez sołtysa; 28 lipca Marianna
K. otrzymała 2 dni aresztu za to, że nie odbyła warty nocnej z 26 na 27 lipca. Karę
odbył jej syn Roman. [154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi wraz z cementownią i dworem Krasne (698 osób, 149
rodzin) przynależeli do sklepu aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie
Spożywców w Krasnem. [155]
- W 1926 we wsi istniała gorzelnia. Jej właścicielem był Brzeziński S.[426.s.1117]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 3, z 1932 r. zamieszczono listę
kolejności osób, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli dla potrzeb
wojska w czasie pokoju. Wymieniono tam między innymi samochód osobowy LB
74235, którego właścicielem był Paweł Gutowski z majątku Krasne. [65.s.59]
- Od 1934 r. w miejscowej szkole pracowali Stefania i Adam Bażan (od X 1944 w
gm. Pawłów, a od 31.08.1945 r. w woj. poznańskim). W1936 r. zatrudniono Helenę
Żółkiewską, a od 1937 r. jako nauczyciel pracował Jan Szczyrek.por.[467]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Gutowski Paweł z
Krasnego .Był on też członkiem komisji drogowej i komisji dla Szkoły Rolniczej w
Okszowie.[220]
Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół pałacowo - parkowy. Obejmuje pałac i park. Powstał w 1 połowie XIX
w. w miejscu wcześniej istniejących ogrodów i sadów, wzmiankowanych w XVIII w.
Pałac wzniesiono w XIX w. Posadowiony jest na dominującym nad otoczeniem
wzniesieniem. Budynek murowany z kamienia wapiennego, na planie dwóch
prostokątów przylegających do siebie dłuższymi bokami, dwukondygnacyjny.
Reprezentuje skromny typ prowincjonalnej architektury z przełomu XIX i XX w.

Spełnia ważną funkcję głównego elementu kompozycyjnego zespołu. Mimo
degradacji założeni, jaka miała miejsce po 1944 r., obiekt zachował duże wartości
funkcjonalne, przestrzenne, przyrodnicze i zaliczany jest do najcenniejszych XIX wiecznych zespołów pałacowo - parkowych. Wpisany do rejestru zabytków
21.12.1998 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Ruiny szkoły, mur., z początków XX w., domy: nr 31, wł. Wacław Falenta,
drewn., z końca XIX w., nr 27, wł. Mieczysław Zduńczuk, drewn. i nr 63, wł. Ewa
Rybczyńska, drewn., sprzed 1914 r.[473,s.236-137]
Parki
- Park dworski, powierzchnia 8 ha, z 1 poł. XIX w.[530]

Kanie. (23°07 'E i 51°08 'N) W 2000 r. mieszkało tam 513 osób, w tym 72 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 17 uczniów szkół średnich, 5 studentów, 26 wdów, 6
wdowców, 2 stare panny i 8 starych kawalerów. Było 134 gospodarstwa rolne i 122
nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 33 telefony stacjonarne, 23
samochody osobowe, 13 ciągników, 1 kombajn, 10 anten satelitarnych i 39 domów
drewnianych, w tym 3 opuszczone. Działała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej,
świetlica wiejska oraz szkoła podstawowa z klasami I-III. W dworze wzniesionym w
1848 r. przez Mieczysława Woronieckiego znajdował się Dom Pomocy Społecznej, w
którym przebywało 60 pensjonariuszy. Funkcję sołtysa pełniła Marianna Dudzisz, a
radnymi byli: Mirosław Maziarz, Kalina Łopacińska – oboje wchodzili w skład zarządu
gminy, Antoni - Tadeusz Kowalski - przewodniczący rady gminy oraz Bogusława
Rechul, Kalina Łopacińska, Mirosław Maziarz i Stanisław Zając.[5l2] Pomnikami
przyrody były: 2 lipy drobnolistne o obwodach 396 cm i 425 cm, 2 buki zwyczajne o
obwodach po 280 cm, klon srebrzysty o obwodzie 495 cm, orzech czarny o obwodzie
290 cm i tulipanowiec o obwodzie 260 cm. Integralną częścią miejscowości była
Góra.[529] Działalność duszpasterską prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św.
Apostołów Piotra i Pawła, erygowana w 1919 r. Liczba wiernych 2650. Kościół
parafialny wybudowany w 1938 r.[329.s268] Proboszczem był ks. Stanisław Furlepa,
a wikariuszem ks. Sławomir Kaliszyk.[49]

Z dziejów
- Datowane na 6 kwietnia 1421 r. w akcie erekcyjnym parafii w Pawłowie (dawny
Łyszcz).[1.s.240]
- W dokumentach w 1503 roku jako Canye. [344.s.171]
- Monaster prawosławny istniał od XV w.(?), parafia prawosławna od 1531 r. Z
parafii (prawosławnych) wiejskich tego powiatu (chełmskiego) przez całe stulecie
(XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w: (...) Kaniem (...) [366.s.165 i 229]
- Monaster św. Piotra i Pawła w Kaniach. Monaster św. Piotra i Pawła w Kaniach
należał do najstarszych w diecezji chełmskiej. Powstał on w XV wieku na uroczysku
zw. Sirota lub „Stare dworzysko". Około 1677 roku klasztor przechodzi na unię. W
XVIII wieku monaster kański otrzymuje liczne zapisy i nadania. 9 lipca 1714 roku
Wezpazjan z Boncza Siennickiego, dziedzic wsi Kanie i Woli Kańskiej potwierdza
prawność posiadania przez zakonników majątków ziemskich a jego brat Stefan cześnik chełmski przekazał klasztorowi 2000 złotych na remont budynków.
Wezpazjan i Stefan Sienniccy oprócz datków pieniężnych, nadali monasterowi prawo
organizowania jarmarków dzień św. Piotra i Pawła według starego kalendarza oraz
prawo prowadzenia wyrębu lasu na budowane obiekty klasztorne. Podobny fundusz
na rzecz ośrodka zakonnego został dokonany 4 maja 1738 roku. Mimo
wspomnianych wyżej funduszów liczba zakonników stale malała. W tej sytuacji 11
maja 1749 roku sobór diecezjalny w Bielopolu rozwiązał monaster kański i
przekształcił go w placówkę parafialną diecezji chełmskiej. [333.s.378]
- Cerkiew par. p.w. św. Piotra i Pawła (wzm. od 1531 r.). [78.s.23]

- Prawosławne ośrodki zakonne na terenie Rzeczypospolitej w końcu XVI w. (...)
Miejscowość Kanie. Czas powstania wiek (rok) XVI. [327.s.100-101]
- W 1799 r., w Kaniem Seweryn Rzewuski, podczaszy koronny buduje dwór, a w
1848 r. książę Mieczysław Woroniecki buduje pałac - siedzibę rodową, który w 1944
r. został przekazany na potrzeby opieki społecznej. [512]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Grekokatolickiego z lat l810-1875 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego. [495.s.183 i 195]
- W 1877 r. w Kaniem powstaje stacja kolejowa. [512]
- Kanie, wś i folw., pow. chełmski, gm. Pawłów, par. Kanie. Dobra K. z przyległymi
wsiami: Kańska Wólka, Kański majdan Zalesię i Ewopol, stanowiły jedną całość
będąca ostatecznie własnością Adama ks. Woronieckiego. Po uwłaszczeniu włościan
2 folwarki: jeden we wsi Kanie, drugi we wsi Kańska Wólka, są obecnie własnością
Mieczysława ks. Woronieckiego, a posiadaczami reszty majątku są uwłaszczeni
włościanie. Wieś K. graniczy od strony wschodniej z dobrami kraszeńskimi i w części
z lasami rządowemi pawłowskimi; ze strony południowej z dobrami wsi Liszno; ze
strony zachód, z gruntami folwarcznemi Wólki Kańskiej; ze strony północnej z
dobrami folwarku Od strony północnej, w odległości 3 wiorst, znajduje się szosa
lubelsko-chełmska, a od południowych zaś kolej żelazna nadwiślańska, która
przerzyna dobra kańskie w całej ich długości. Kanie są odległe od miasta
gubernianego Lublina o 42 wiorsty, a od powiatowego Chełma o 28 wiorst. Stacya
kolei nadwiślańskiej Trawniki odległa od wsi Kanie 7 w., a stacya Rejowiec gdzie się
znajduje stacya pocztowa odległa o 6 w. Teraz istniejąca wś Kanie założona jest w
trzecim miejscu z kolei.
Pierwiastkowo wieś Kanie była wysunięta bardziej na wschód i leżała obok
dzisiejszego majdanu kańskiego Zalesię. Miejsce to, na którem stała poprzednio wieś
Kanie, obecnie pokryte jest lasem i nosi nazwę groszowe dworzysko, a to z powodu,
jak podanie niesie, iż w tym dworze miały być ukryte skarby, Robione były kiedyś
przez kogoś poszukiwania celem wykrycia tych bogactw, ale bezskutecznie. Drugim
miejscem, na którem była zbudowana wieś powtórnie, bliżej jest posunięte dzisiejszej
wsi Kanie, t. j. między groszowem dworzyskiem, a wsią teraźniejszą. Dowodem, że
wieś zmieniła miejscowość, sąjeszcze po dziś dzień rozmaite nazwy części lasu jakie
to: Konowrocie, Konopczysko, Kapuśnisko, Groszowe dworzysko, Księża smuga,
Pawłówki itp. Jaka przyczyna być mogła, że wieś dwa razy znikała z powierzchni i
ostatecznie po raz 3-ci odbudowała się? Bardzo łatwo do się to wytłumaczyć, jeżeli
przyjmiemy pod uwagę, że nieopodal od pierwotnie zbudowanej wsi znajdują się
szańce z odległych czasów, czyli tak zwane Okopy, lub Horodysko, a w część lasu
zwanej Lipówki, niedaleko od szańców, 2 ogromne kurhany. Nadto w sąsiednich
lasach kraszeńskich i pawłowskich, jak niemniej około majdanu kraszeńskiego
Zalesię, znajduje się przeszło 100 kurhanów, już to większych, już mniejszych.
We wsi sąsiedniej Liszna również znajduje się kurhan ogromnych rozmiarów, na
którem pobudowany jest spichrz dworski, należący do państwa Iżyckich. Na majdanie

liszeńskim zwanym Krepkowski znajduje się kurhan jeden olbrzymi i nieopodal od
niego cztery pomniejsze. W końcu na kańskich łąkach położonych nad Wieprzem
znajdują się szańce podobne do tych, co są w lasach kańskich; obok szańców nad
Wieprzem znajdują się dwa kurhany czyli może reduty olbrzymich rozmiarów. Pod
Wólka Kańską jeden kurhan. Ogólna przestrzeń K. wynosi posiadłości dworskiej 1782
mr. 178 pr., włość. 565 mr. 24 pr. Grunta cerkiewne 58 mr. 266 pr. Z tej przestrzeni
lasów 674 mr. 123 pr. We wsi K. znajduje się cerkiew i probostwo kańskie
prawosławne. Kiedy probostwo założone zostało, nie wiadomo również, lecz jak
podanie niesie, że cerkiew obecnie istnieje stoi już w drugiem miejscu, a poprzednio
monastyrem był położony przy drugiem starem dworzysku, gdzie dziś się znajduje
część lasu zwana Sierotą. Poprzednio zawiadywało probostwem duchowieństwo
zakonne, bazylianie, lecz w 1749 r. zrezygnowali na rzecz świeckiego
duchowieństwa. Cerkiew jest drewniana, modrzewiowa, w której znajduje się obraz
Matki Boskiej cudami słynący, do której udają się pobożni z odległych stron z prośbą
o łaski. Cerkiew pod wezwaniem śś. apostołów Piotra i Pawła.
Ludność we wsi K. dzieli się na prawosławną i rzymsko-katolicką. Prawosławnych jest
mężczyzn 148, kobiet 171, rzym. kat. mężczyzn 63, kobiet 76, żydów męż. 4 i kobiet
4. Grunt wsi K. jest dwojakiego rodzaju, gliniaste czyli tak zwane mamutowego
pochodzenia, pod którym znajduje się w wielkiej ilości wapień, a w niektórych miej
scach glina biała; grunt zaś popielica zajmuje część niższą, czyli środkową; j est to
grunt aluwialny i na nim znajdująsię lasy i w połowie orne grunta; trzecią część
stanowią bagna i łąki torfowe, a te są w części najniższej na północ ode wsi położone,
tak że tych bagien, łąk i halizn jest 419 mr. 23 pr. Na tej przestrzeni znajduje się
wyborny torf, w niektórych miejscach mający do 20 stóp głębokości. Dziś on
najspokojniej spoczywa, bo jest jeszcze dostateczna ilość lasu.
Wieś jest zabudowana nad bagnem, które ma przestrzeni 16 mr. 156 pr. We wsi K.
jest rezydencya właściciela Mieczysława ks. Woronieckiego. Zabudowania folwarczne
składają się z 10 domów mieszkalnych i 7 zabudowań ekonomicznych. W ogóle wieś
K. posiada osad włość. 34, domów zaś mieszkalnych 45. Wieś K. posiada 2 młyny:
wodny i wiatrak. Jak się zmieniło Kanie w ciągu jednego wieku świadczy ten fakt, że
dawniej znajdowało się tu 5 wodnych młynów, po których ślady sąjeszcze po dziś
dzień. Opowiadają wiekowi mieszkańcy, że tak w lasach kańskich bagnista, jak tak
zwane stawisko za Kańską Wólką były niedostępne dla inwentarza, tylko masa
dzikiego ptactwa siew nich lęgła. Dziś trudno dać temu wiarę. Na tych miejscach są
łąki i wyborne pastwiska, a bliżej lasu położone bagnisko zajmuje pod swoje
panowanie brzezina.
Na gruntach folwarku kańskiego prowadzi się gospodarstwo płodozmienne
10-polowe. Włościanie po jarzynach sieją oziminy, po oziminach z wiosna jarzyny i
tak bezustannie. Niwy dworskie, kiedy było prowadzone 3-polowe gospodarstwo,
nosiły nazwy: Grosowa, Kotłowa, Podzierocie. Nazwa niwy grobowej pochodzi od
zabytku, na najwyższem wzniesieniu się znąjdującem. Są tam jeszcze szczątki
murów i okopane miejsce w kwadrat okopem. Widać je ze wsi w południowej stronie.
Nie napotkałem nigdzie wzmianki o tem miejscu. Lasy mająswoje charakterystyczne
nazwy i takowe przytaczam: obręb lasów 1-y, na którym dawna wieś istniała nosi
nazwy: Konopczysko, Kołowrocie, Kapustnisko, Mszanę błoto, Groszowe dworzysko,
Głęboki Czaszcz, Szeroka choina, Zgnilec, Księża smuga, Stójło, Tudki, Pałkówki,

Dudziszowa, Madejowa, Maziarnia. Drugi obręb lasów kańskich nosi nazwy: Lipówki,
Żurawiniec, Okopy i Horodysko, Wihor, Osowieć, Szeroka łąka, Szerokie błoto,
Okrągły ostrówek, Długi ostrów, Sierota. [482.t.3.s.803-805]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Kanie ks.
Platon Wereszko. [9.s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- Kanie - niegdyś znane miejsce kultowe w związku z cudownym obrazem Matki
Boskiej Kaniowskiej wywiezionym w 1915 r. do Rosji i zaginionym. [350.s.49]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Pawłów. Mieszkało tam wówczas 696 osób, w
tym 25 Żydów. [73.s.202]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2 dniowym aresztem 5 mieszkańców wsi. [154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi i dworu (779 osób, 160 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Kaniem. [155]
- W piśmie z 28 lutego 1925 r. Urząd Skarbowy w Chełmie poinformował o licytacji
zajętych nieruchomości u właściciela folwarku w Kaniem i Wólce Kańskiej p.
Ksawerego Stanisława Wojciechowskiego na pokrycie podatków państwowych. [156]
- W 1926 r. we wsi mieszkały 554 osoby. W tym samym czasie Wojciechowski
Ksawery posiadał 910 ha ziemi. Funkcjonowało Stowarzyszenie Spożywcze, a
właścicielem tartaku był Grossman J. por. [426.s.1113]
- Od 1930 r. w szkole pracowali Czesława i Franciszek Winiarscy. por. [467]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa
lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi kościół
p.w. św. Piotra i Pawła (drewniany), zmieniony na cerkiew w 1875 r., rekoncyliowany
w 1919 r.[64.s.178]
- 18 V 1942. W czasie przeczesywania terenu wokół wsi, hitlerowcy zamordowali
40 osób, 160 przekazali Sipo. (...) 24 X 1943. Żołnierze Wehrmachtu (Stutzpunkt 29)
rozstrzelali mężczyznę. [470.s.45]
- W 1949 r. ubezpieczono Ośrodek Rolny -Dom Starców w Kaniem. Składka
wyniosła 22.225 zł. Ubezpieczenie zawarto w PZU w Lublinie. [217]
- 15 lipca 1959 r. przekazano do użytku zakłady produkujące cegłę silikatową. Ich
roczna zdolność produkcyjna wynosiła 46 milionów sztuk. [478.s.194]
- W 1961 r. w Kaniem zbudowano zakłady sulikatowe. [512]

Najważniejsze zabytki kultury
- Zespól dworsko - parkowy. Powstał w połowie XIX w. na wcześniejszym,
regularnym założeniu z końca XVII w. Pałac został wzniesiony w 1848 r. przez
właściciela Mieczysława Woronieckiego. Park jest rozległym założeniem
krajobrazowym z licznymi okazami starych drzew i bardzo cennych egzemplarzy
dendrologicznych jak: tulipanowiec amerykański, dąb czerwony, dąb dachówkowaty,
orzech czarny, iglicznia trójciemiowa. Jest cennym przykładem założenia
krajobrazowego powiązanego kompozycyjnie z kompleksem stawów przylegających
bezpośrednio do parku. Wpisany do rejestru zabytków 6.02.1990 r. [527 i 534]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kościół, par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła, drewn., z lat 1937-1938,
plebania drewniana z 1930 r., organistówka, drewn. z 1938 r., szkoła, drewn., z
1910 r., domy: nr 106, wł. Lilia Grądkowska, drewn., nr 113, wł. Henryk Gębal, mur.,
nr 115, wł. Józef Sadło, wszystkie z ok. 1900 roku. [473.s.235-236]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. II poi. XIX w.[530] Położony ok. 2 km od drogi Lublin
Chełm i ok. 60 m. na zachód od szosy Kanie - Liszno. Powierzchnia 1,10 ha.
Najstarszy nagrobek (żeliwny) pochodzi z 1880 r. i znajduje się na mogile Smolec
Wereszko.[297]

Józefin. (23°11 'E i 51°07 'N) W 2000 r. mieszkało tam 149 osób, w tym 29 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 1 student, 15 wdów, i 4
starych kawalerów. Było 35 gospodarstw rolnych i 60 nieruchomości. Ich właściciele
posiadali między innymi: 14 telefonów stacjonarnych, 6 samochodów osobowych, 4
ciągniki, 3 anteny satelitarne, i 11 domów drewnianych. Funkcję sołtysa pełnił
Czesław Tracichleb, a radnym gminy był Tadeusz Krzyżak. Zachowały się ruiny po
byłej szkole podstawowej.[5I2] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Pawłowie. [329.s.269]
Z dziejów
- Wzmiankowany po raz pierwszy w 1839 r. jako Mayd. Juzefin. Aktualna nazwa
obowiązuje od 1882 r. Gwarowo: maidan, popelaze, iuzefin.[344.s.170]
- Józefin, 14.) J., wieś, pow. chełmski, gm. Pawłów. Nie zamieszczona u
Zinberga.[430.t.3.s.606]
- W 1921 r. we wsi zamieszkiwało 5 wyznawców prawosławia oraz 106 katolików.
[200]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Pawłowie. [15]
- W 1961 r. występuje jako Józefin wieś. Należał wówczas do GRN w Pawłowie. [16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 1, wł. Józef Kosmala, drewn., z 1919 roku. [473.s.234]

Gołąb. (23°09 'E i 51°7 'N) W 2000 r. mieszkały tam 292 osoby, w tym 6 dzieci od
0 do 15 roku życia, 15 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 14 wdów, 6 wdowców, 2
stare panny i 10 starych kawalerów. Było 117 gospodarstw rolnych i 75
nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 15 telefonów stacjonarnych,
12 samochodów osobowych, 1 samochód ciężarowy, 2 anteny satelitarne, 2
kombajny i 3 domy drewniane, w tym 1 opuszczony. Działała świetlica wiejska.
Funkcję sołtysa pełnił Józef Toroz, a radną gminy była Grażyna Pokłacka,
jednocześnie członek zarządu gminy. Pod lasem był pomnik poświęcony poległym
partyzantom z oddziału BORUTY. W 2000 r. dla upamiętnienia Milenium postawiono
kapliczkę i krzyż.[5l2] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem.
[329.s.68]
Z dziejów
- W 1916 r. wieś należała do gminy Pawłów. Mieszkało tam wówczas 150 osób, w
tym 9 Żydów. [73.s.202]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2- dniowym aresztem 11 mieszkańców wsi. [154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (194 osób, 40 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Krasnem. [155]
- W 1934 r. w szkole pracowała Stanisława Łukasz. por [467]
- W 1945 r. ze względu na brak nauczyciela szkoła w Gołębiu nie została
uruchomiona. W gminie Pawłów funkcjonowało już w tym czasie 10 szkół
powszechnych. [153]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 43, wł. Stanisław Pudło, mur., lata 20. XX w. [473.s.234]

Liszno Kolonia. (23°05 'E i 51°07 'N) W 2000 r. mieszkało tam 320 osób, w tym
15 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 20 wdów, 6
wdowców, 5 starych kawalerów i 2 stare panny. Były 92 gospodarstwa rolne i 67
nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 8 telefonów stacjonarnych,
12 samochodów osobowych, 1 samochód ciężarowy, 3 kombajny, 12 ciągników, 6
anten satelitarnych, 4 domy drewniane i 5 domów opuszczonych. Funkcję sołtysa
pełnił Roman Parada.[512] Do wsi należały Bankowe i Koziniec.[529] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem.[329,s.268]

Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Lisznie.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Lisznem wsią. Miejscowość należała wówczas do
GRN w Lisznie.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 87, wł, Bolesław Nowak, drewn., z 1920 r.[473,s.239]

Pawłów. (23°13 'E i 51°09 'N) W 2000 r. mieszkało tam 916 osób. Było 209
gospodarstw rolnych i 257 nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi:
58 telefonów stacjonarnych. Działał klub piłkarski „Start". Jego drużyna występowała
w chełmskiej piłkarskiej klasie „A". Miejscowość znana była z produkcji garncarskiej.
Zawód ten wykonywali: Jan Kwiatkowski, Jan Sławiński, Zenon Żołnacz i Aleksander
Filipczuk. Działał Gminny Ośrodek Kultury z Izbą Garncarską i Bednarską.
Funkcjonowała szkoła podstawowa i gimnazjum. Sołtysem był Marek Marczuk, a
funkcję radnych gminy sprawowali: Florian Broniszewski - wiceprzewodniczący rady
gminy, Jan Gospodarek i Marian Klin.[512] Działalność duszpasterską prowadziła
Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jana Chrzciciela, erygowana w 1421 r. Liczba
wiernych 2500. Kościół parafialny wybudowany w latach 1909-1912.[329,s.269]
Proboszczem był ks. Zygmunt Szafran.[49]
Z dziejów
- Grodzisko Pawłów (w dawnej literaturze Kanie), „Szwedzkie Okopy". (...) Leży we
wschodniej części Pagórów Chełmskich. Znajduje się na gruntach wsi, pomiędzy
kolonią Lipówki, a wsią Kanie. Obiekt zbudowany na podmokłych, bagnistych łąkach
pociętych kanałami melioracyjnymi i niewielkimi rzeczkami wśród których tworzy
niewielkie wzniesienie. Umocnienie obronne grodziska stanowiły dwa wały ziemne.
(...) Obszar objęty założeniem obronnym wynosi ok. 1 ha, majdan w granicach wału
wewnętrznego - 0,25 ha. (...) Dzięki badaniom powierzchniowym wykonanych na
polach usytuowanych bezpośrednio przy grodzisku, tuż za wałem zewnętrznym, we
wschodniej części stanowiska uzyskano kilka fragmentów naczyń, które datować
można na IX~X wiek. Są to jedynie materiały zabytkowe, na podstawie których
możemy określić czas funkcjonowania obiektu. Okres użytkowania grodu był
zapewne krótszy niż wieki IX-X, gdyż w takim przypadku pozostałyby bardziej
uchwytne ślady osadnictwa. Obiekt pełnił zapewne funkcję grodu refugialnego, przy
czym można zaryzykować twierdzenie, iż nie zaszła potrzeba wykorzystania jego
obronnych walorów, brak np. śladów walki. Obiekt charakteryzuje się wysokimi
walorami z punktu widzenia obronności - położenie wśród bagien, bliskość wody,
silne, sztuczne umocnienia.[340,s.55-57]
- Wzmiankowany jako Łyszcz w 1359 r.[74,s.48]
- W 1416 r. starostą Ziemi Chełmskiej był Korejwo z Łyszcza (dawna nazwa
Pawłowa).[365,s.188]
- Osada, dawniej miasteczko. (...) Domów 120. Ludność 900, a w tej liczbie około
50 Żydów. Jako miasto już w roku 1416 było w posiadaniu biskupów chełmskich.
Miasteczko było zawsze ubogie i dopiero w ostatnim dziesięcioleciu nieco zaczęło się
zaludniać. Do roku 1860 Żydzi tu nie mieszkali, to też i handlu nie było żadnego.
Ludność trudniła się wyłącznie rolnictwem i garncarstwem, ale ten ostatni przemysł
upadł. Kościół parafialny zbudowano około r. 1420 z drewna, przez biskupa
Piaseckiego. (W 1901 r. przyp. aut.) istnieje tu też cerkiew prawosławna, zbudowana
w r. 1663 jako unicka parafialna, szkoła początkowa, urząd gminy i fabryka oleju.
Stacja pocztowa w Rejowcu. Jarmarków 6.[520,s.193]

- Wzmiankowana także w 1419r. W aktach z 1564 r. Występuje jako Pawłów, a w
1786 r. miejscowość nazywała się Pawłowo.[344,s.186]
- Łyszcz. Kościół parafialny pod wezwaniem NMP i św. Dominika. Kościół parafialny
we wsi Łyszczu należącej od r. 1419 z nadania Jagiełły do dóbr stołowych biskupstwa
chełmskiego erygował i uposażył biskup Jan Biskupiec 6 kwietnia 1421 r. i przyłączył
do parafii wsie: Łyszcz, Siedliszki, Krasne, Hruszów, Stajne, Wyczółków, Kobyle,
Rybie, Żulin, Liszno, Kanie, Chojno Stare i Nowe, Siedliszcze z Janowicą, dwie
Mogilnice, dwie Święcice, Busówno, Olchowiec, Bezko (Bezek), Krzywowolę i Cyców.
Pod jakim wezwaniem był pierwotny kościół nie wiemy. Nowy wybudowany już przed
r. 1538 w Pawłowie nosił wezwanie św. Marcina. Ponieważ w dwu innych wsiach
biskupich Kumowie i Skierbieszowie konsekrował Biskupiec kościoły pod wezwaniem
NMP i św. Dominika, można przeto przypuszczać, że taki sam tytuł nadal również
kościołowi w Łyszczu.[1,s.240-241]
- W 1419 r. biskupstwo chełmskie obrz. łac. otrzymało wieś Łyszcz, na terenie
której w II połowie XV w. założone zostało (najprawdopodobniej przez b-pa Pawła z
Grabowy, 1462-1479) miasteczko Pawłów. Osada słynie do dziś jako żywotny
ośrodek garncarstwa ludowego. W czasie okupacji był barbarzyńsko „pacyfikowany"
przez hitlerowców z powietrza.[74,s.18]
- W 1454 r. wskutek erygowania parafii w Olchowcu, odpadają od tamtejszego
kościoła wsie: Bussówno, Cyców, Olchowiec i Święcica. Prawdopodobnie w XVI w,
zanika wieś Wyczółków, a w XVII w. - wieś Łyszcz, przybywa natomiast do parafii już
przed 1564 r. nowopowstałe wsie: Borowica, Wereszcze Małe (zwane tez dawniej
Sawczynem), Wólka Kańska, Wola Korybutowa (dawniej Wola Korbutowa) i Wola
(Wólka) Żulińska (która prawdopodobnie zanika w XVIII w.) oraz miasta Pawłów i
rejowiec (lokowany w 1557 r. na gruntach wsi Kobyle). W 1760 r. przybywa jeszcze
nowo lokowane na gruntach wsi Siedliszcza Korybutowego miasto Siedliszcze, zwane
tez niekiedy od nazwiska właściciela - założyciela, Węglińskiego, Węgliniem.
Wizytacja z 1799 r. wymienia ponadto jako przynależne do parafii wsie: Borów,
Brzeziny, Dobromyśl, Ewopol, Józefów, Majdan Stary i Wólkę Kobylską, które
powstały zapewne w większości między r. 1773 a 1799.[78,s.20-21]
- W 1487 r. po raz pierwszy pojawia się nazwa Pawłów.[512]
- W 1532 r. w Pawłowie powstaje cerkiew prawosławna p.w. św. Barbary.[512]
- Parafia prawosławna istnieje od 1535 r.[366,s.232] Miastami z jedną parafią
(prawosławną) egzystującą przez całe stulecie (XVI w.) były: Świerże, Sawin,
Pawłów.[366,s.164]
- Cerkiew par. p.w. św. Barbary (wzm. od 1540 r.).[78,s.23]
- W 1557 roku Jakub Uchański biskup chełmski i Prymas Koronny nadał miastu
przywilej: „(...) że dochodów palenia gorzałki, dochód arendy wyszynków wszelkich
trunków czyli cała propinacy na dochód Miasta Pawłowa należy.[503,s.33]
- W XVII w. zanika nazwa Łyszcz - wieś zostaje wchłonięta przez miasto

Pawłów.[512]
- W 1773 r. nie było w parafii pawłowskiej heretyków, a w 1799 r. tylko 1 luteranka
- szlachcianka. (...) Liczbę Żydów w całej parafii szacują wiz. z 1773 i 1799 r. na 500
głów, natomiast rej. pogł. Żyd. wykazują tutaj w 1775 r. - 220, w 1781 - 259, a w
1787 r. - 341 Żydów. W miejscowościach parafii pawłowskiej należących do kahału
chełmskiego rej. pogł. żyd. wykazują w 1775 r. - 52 (z tego w Pawłowie - 4), w 1781
r. - 65 (w Pawłowie - 4), w 1787 r. - 82 (w Pawłowie 9) Żydów.[78,s.23-24]
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- Szpital p.w. św. Marcina przy kościele par. ufundował w 1624 r. Maciej Mogilnicki,
przeznaczając na ten cel drewniany dom i wyznaczając ubogim uposażeniem.
Budynek szpitala miał jedną izbę przeznaczoną na mieszkanie dla ubogich i drugą
dla uczniów (ta druga izba uległa ruinie już przed r. 1714). Między r. 1765 a 1773
została ona zastąpiona przez nowy szpital drewniany o dwóch izbach dla 4 ubogich.
W 1728 r. było w szpitalu 6, a w 1754, 1791 i 1799r. 4 ubogich. (...) Bractwo
Różańcowe przy kościele par. zostało założone około 1785 r. przez miejscowego
proboszcza ks. Józefa Komorowskiego. (...) Bp J. Zamoyski wizytując parafię w 1604 r.
polecił proboszczowi wybudować szkołę i utrzymać nauczyciela. Są o niej wzmianki z
lat 1624, 1630, 1635, 1662, 1667, 1728. W późniejszych wizytacjach brak o szkółce
wiadomości. Dopiero między r. 1785 a 1799 prób. pawłowski ks. J. Komorowski
zatrudnił nauczyciela Olewińskiego, który uczył młodzież czytania, pisania i
początków łaciny, pobierając 10 zł rocznie od ucznia.[78,s.22]
- Początki garncarstwa w Pawłowie sięgają I połowy wieku XVII-go. Delimat T.
podaje, że: „Ośrodek ten, notowany już w 1646 r. jako skupisko garncarskie, (...), zaś
Bieńkowski L. posuwa się dalej twierdząc, iż już przed 1648 roku istniał w Pawłowie
cech garncarski.”[503,s.48]
- Wzniesiony w końcu XV lub na początku XVI w. kościół par. drewniany p.w. św.
Marcina został spalony podczas najazdu Rakoczego w 1657 r. Kościół odbudował s
drzewa już przed 1671 r. kalwin Bogusław Rey, właściciel Rejowca, na mocy dekretu
trybunalskiego za zaległą dziesięcinę. Kościół ten został konsekrowany 8 XI1682 r.
p.w. św. Jana Chrzciciela. Gdy i ta świątynia uległa z czasem ruinie - również
drewnianą - wystawił w 1744 r. Jan Siła Nowicki dożywotni posesor dóbr królewskich
Krasne, a bp J. E. Szembek konsekrował ją 15 lipca 1751 r. p.w. św. Jana
Chrzciciela.[78,s.21]
- W 1869 r. Pawłów traci prawa miejskie.[512]
- W Archiwum Lubelskim zachowały się akta parafii rzymskokatolickiej z lat 1763
-1888, dokumenty cechu garncarzy z 1766 r., akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Rzymskokatolickiego z lat 1811-1891 i z 1865 r., akta Urzędu Stanu

Cywilnego Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1872 (-1866), akta parafii
ewangelickiej z 1864 r. oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego
z lat 1876-1894.[341,s.128,175,189 i 196]
- Pawłów, stanowiąca niegdyś własność królów polskich, została darowana w II
połowie XVI wieku lubelskim biskupom obrządku łacińskiego, władającym nią do
1840 r., kiedy Pawłów przeszedł na własność rządu rosyjskiego. Po powstaniu
1863-64 r. majątek Pawłów został nadany przez cara dowódcy lokalnych wojsk
warszawskiego
okręgu
wojskowego
generałowi
Wasylowi
Lwowiczowi
Sobolewskiemu, bardzo wiele ofiarującemu na potrzeby miejscowej cerkwi. Po jego
śmierci majorat pawłowski przeszedł w drodze spadku na jego najstarszego syna
Gienadija, od imienia którego pawłowski las majoracki został nazwany
„gienadijewką". Szkoła w miejscowości Pawłów istnieje od dawnych czasów, do 1866
r. uczono w niej w języku polskim, dlatego też większość pawłowian umie czytać i
pisać po polsku. Nowy budynek szkoły zbudowano w 1884 r. częściowo za pieniądze
skarbowe, częściowo ze środków miejscowych mieszkańców. Skarb państwa
przeznaczył na te budowę 1000 rubli, a mieszkańcy osady zebrało 700 rubli. Szkołę
zbudowano w ogrodzie należącym do mieszczanina Daniły Kozła, któremu w zamian
za jego ziemię oddano ogród szkolny nie nadający się pod nowy budynek z racji
swojego nizinnego położenia i oddalenia od centrum osady. W osadzie Pawłów jest
zarząd gminy i kościół drewniany, zbudowany około 1840 r. (...) Osadę Pawłów
zamieszkują chłopi mówiący w narzeczu małorosyjskim w szczególnym dialekcie.
Pawłowianie nie tylko językiem, ale i typem są charakterystyczni. Rdzenni
mieszkańcy osady są czarni i krępi, nie ma wśród nich blondynów. Wszystkich
mieszkańców liczy się w Pawłowie do 1000 dusz i wszyscy z nich zajmują się
rzemiosłem garncarskim.[9,s.52-54]
- Pawłów, 12.) P., osada miejska, pow. chełmski, gmina i par. Pawłów, odległa 46
w. od Lublina, 21 w. od Chełmna, a 7 w. od Rejowca, st. dr. żel. nadwiślańskiej.
Posiada kościół par. drewniany, cerkiew, urząd gminy, szkołę początkową, 113 dm.,
768 mk. (11 żydów). Utrzymuje się tu przemysł garncarski, oparty na pokładach
dobrej gliny. W 1827 r. było 99 dm., 541 mk., w 1861 r. 90 dm., 624 mk. Co do
początków Pawiowa, to jakkolwiek F. M. Sobieszczański (Enc. Powsz. Wielka) twierdzi,
iż założonym był przez biskupa chełmskiego Piaseckiego i od imienia jego wziął
nazwę, to przecież dokument pergaminowy z 1456 r., nadający miasto Sawin
biskupom chełmskim, wspomina, iż takowi posiadają już od 1416 r. miasto Pawłów;
drugi zaś przywilej tegoż Sawina, nadany w 15 54 r. przez bisk. Dziaduskiego, podaje
iż swobody dozwolone mocą jego, spisane są na wzór przywilejów Pawłowa. Piasecki
zresztą tylko cztery lat był biskupem chełmskim (od 1640 - 1644 r.). Fundatorem
kościoła paraf, był podobno bisk. Piasecki; cerkiew parafialna unicka założona była w
1663 r. P. par. dek. chełmskiego, 4419 dusz. P. gm. należy do s. gm. okr. III w
Rejowcu, st. p. Siedliszcze, ma 12294 mr. obszaru i 4839 mk. W skład gminy
wchodzą: Borowica, Czechówkąt, Ewopol, Elżbiecin, Józefów, Józefin, Kanie, Krasne,
Korowica, Liszno, Leszczanka, Majdan Krypkowski, Marynin, Pawłów; fol. Wola
Żulińska, Wólka Kańska, Zalesie, Zachan, Żulin. (...) Pawłów 1.) mstko, pow.
chełmski. Na miejscu starego, drewnianego kościółka, stanąć ma nowy, murowany
odpowiedni do potrzeb parafii liczącej do 7000 dusz. W r. 1564 płaci miasto szosu gr.
24, od 10 rzem. po 2 gr., od koła młyn. gr. 12, bani gorzał, gr. 24, cerkiew fl. 2.
Istnieje tu już kościół parafialny. Gmina P. w r. 1890 miała 6132 mk. Śród ludności

stałej było: 3982 praw., 2263 katolików, 26 prot.,229 żyd.[482,t.7,s.905]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Pawłów
ks. E. Cząjkowski.[9,s.237]
- W 1916 r. w Pawłowie mieszkało 690 osób, w tym 277 Żydów. (...) W gminie
Pawłów w 1916 r. było: 4711 katolików, 658 prawosławnych oraz 145
Żydów.[73,s.190 i 202]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej z obsadą: jeden kapral i pięciu szeregowych.[75,s.96]
- W 1922 r. w szkole pracował Antoni Kochański, od 1928 r. uczyła Maria Ślusarz,
w 1933 r. zatrudniono Helenę Zwolińską, a w 1936 r. rozpoczął pracę Władysław
Janczuk.por.[467]
- 30 grudnia 1924 r. Urząd Skarbowy w Chełmie zwrócił się z pytaniem do Urzędu
Gminy w Pawłowie, czy Hieronim Pilipczuk, Józef Rzepecki, Łukasz Szukaluk i Józef
Dudek - bednarze z Pawłowa zatrudniają pomocników. Urząd Gminy w Pawłowie
odpowiedział, iż w/w bednarze pracują samodzielnie.[156]
- W 1926 r. w osadzie miejskiej Pawłów mieszkały 1052 osoby. W tym czasie
Działalność prowadzili: J. Domański (felczer), K. Kuczyński (herbaciarnia) Sztejnklaper
Bcia (młyn wodny), D. Zduńczuk (piwiarnia), J. Bieganowski, S. Cichomirski, S.
Dmuszyński, B. Goldsztajn, M. Nisenbaum, S. Nisenkow, A. Świetlicki i M. Zduńczuk
(handel artykułami spożywczymi).[426,s.1159]
- Osobną pozycję w rzemiośle powiatu zajmuje garncarstwo. Garncarstwo w
powiecie chełmskim występuję w Pawłowie. Ośrodek ten skupia (w 1931 r. przyp.
aut.) około 150 samodzielnych garncarzy, z których 40% posiada kartę
rzemieślniczą. (...) Garncarstwo pawłowskie ma dużą przeszłość. Już w XVI wieku, w
czasach gdy Pawłów był jeszcze miastem, ludność trudniła się w przeważnej
większości garncarstwem. Rzemiosło przechodziło w Pawłowie z ojca na syna.
Ciekawym zjawiskiem jest fakt nie zatrudniania sił obcych. Garncarze pawłowscy
pracują wyłącznie przy pomocy członków rodziny. Specjalnością ich są wszelkiego
rodzaju gliniane naczynia. W ośrodku znajduje się 7 pieców do wypalania garnków.
Stanowią one własność zamożniejszych rzemieślników lub handlarzy. W 1935 r.
powstała spółdzielnia pracy. (...) Spółdzielnia otworzyła sklep w Lublinie.[453,s.8-9]
- 1942-1944. Żołnierze Wehrmachtu, funkcjonariusze SS i gestapo, żandarmi oraz
policjanci hitlerowscy rozstrzelali 48 Polaków, 25 Żydów i 5 jeńców radzieckich.
Zwłoki zakopano w różnych miejscach w polu. Po wojnie wmurowano w ścianę
miejscowego domu kultury pamiątkową tablicę. (...) 24 IV 1944. Hitlerowcy dokonali
w godzinach rannych pacyfikacji wsi, ostrzeliwując miejscową ludność z broni
pokładowej samolotów oraz bombardując wieś. W wyniku tych działań wieś została
doszczętnie zniszczona (ok. 200 zabudowań), ok. 80 osób zostało rannych a 15
zabitych. Nalotu na wieś dokonano dwukrotnie. Ustalono nazwiska 14 ofiar: Helena
Bajduszewska (Pajduszewska) - matka, Jadwiga Bajduszewska - córka, Paulina

Chodanowska (Chodakowska?), Maciej Ciechomski, Piotr Dreszulka (Derczulka),
Hieronim Dudek, Jan Grela, Tadeusz Grela, Piotr Klim (Klein?), Bolesław Ładycki,
Franciszek Postuszyński (Pastuszyński?), Piotr Sławiński, Teofil Wanarski, oraz wnuk
Teofila Wanarskiego. Zwłoki pogrzebano w różnych miejscach wsi. Miejsce
upamiętniono.[470,s.76-77]
- (Inf. Klemens Kopcewicz, Pawłów 1964) Niejaki Kosz podsłuchał rozmowę w
młynie w Dorohuczy (już po powstaniu), jakoby powstaniec powiedział, że w lesie
,,Długim Szyjku" (jest tam taka łąka), pod wygniłą brzozą schował pieniądze. Zdaje
się były one polskie, bo pisane „po łacinie" i były one w garczku. Ten stary Kosz
pieniądze te zabrał.[87]
- W 1979 r. w Pawłowie zbudowano dom kultury.[512]
- W 1997 w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano stałą ekspozycję obrazuj
ącą metody pracy i wyroby gliniane z Pawłowa.[75,s.315]
- Z punktu widzenia słowotwórczego w nazwie Pawłów udaje się bez trudu
wydzielić podstawę imienną Paweł - oraz przyrostek dzierżawny - ów. Pod względem
znaczeniowym nazwa ta należy do grupy nazw dzierżawczych. (...) Przymiotnik brzmi
pawłowski.[251,s.157]
Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół parafialny. Zbudowany w latach 1908-1912, wg projektu wybitnego
architekta Stefana Szyllera. Jest przykładem architektury neogotyckiej - nurtu
popularnego na ziemiach polskich na początku XX w., będącego wyrazem
poszukiwań stylu narodowego. Wpisany do rejestru zabytków 31.08.1981 r. wraz z
wystrojem wnętrza oraz drzewostanem cmentarza kościelnego.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka św. Jana Nepomucena, mur., 1 poł. XIX w., ogrodzenie cmentarza
grzebalnego, mur., z ok. 1928 r., budynek urzędu gminy, ob. przedszkole, ul.
Kościelna nr 1, mur., 1846r., szkoła, mur., z 1930 r., rozbudowana w 1991 r., dom ul.
22 lipca nr 32, wł. Janina Ciechomska, drewn., ok. 1850r.[473,s.239-241]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki z pocz. XIX w. Położony na skraju wsi Pawłów w
rozwidleniu dróg Pawłów Rejowiec Fabryczny oraz Pawłów - Liszno. Najstarszy
nagrobek pochodzi z 1825 r.[300] Na cmentarzu grzebalnym nagrobki kamienne
klasycy styczne: 1-2. Wiktorii z Żochowskich Manowskiej (zm. 1850) i Józefa
Bzickiego (zm. 1859), z urnami osłoniętymi draperią, na postumentach z
emblematami śmierci; 3. Ignacego Wojakowskiego właściciela dóbr Stajne (zm.
1825) i jego córki Zuzanny (zm. 1830).[350,s.89]

Toruń. (23°08 'E i 51°06 'N) W 2000 r. mieszkało tam 208 osób, w tym dwie
rodziny polskich repatriantów z Kazachstanu: Franciszek Jaroszyński 1. 73, jego żona
Zofia 1. 75, syn Franciszek 1.48, córka Helena Bławucka 1.41, zięć Witold Bławucki
1.35 oraz wnukowie: Jan 1.10, Tomek 1.5 i Stanisław 1. 12, 15 dzieci w wieku od 0 do
15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 15 wdów i 4 starych
kawalerów. Było 70 gospodarstw rolnych i 74 nieruchomości. Ich właściciele posiadali
między innymi: 4 telefony stacjonarne, 10 samochodów osobowych, 6 ciągników, 2
domy drewniane i 4 domy opuszczone. Działała świetlica wiejska. Sołtysem był
Stanisław Ogrodnik, a funkcję radnego gminy sprawował Marian Lewandowski.[512]
W skład wsi wchodziły: Dębina oraz Rybno.[529] Wieś należała do parafii
Rzymskokatolickiej w Kaniem.[452]
- Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska właściciela ówczesnych lasów.
Według Bolesława Hauzera jednego z najstarszych mieszkańców Torunia (1997 r.
przyp. aut.) nazywał się on Toruńczyk.[452]
Z dziejów
- Toruń fol. (ob. Rudka), pow. krasnostawski, mylnie, za: Boruń.[482,t.12,s.411]
- Wzmiankowany po raz pierwszy w 1919 r.[154]
- Od początku istnienia wsi mieszkali tam między innymi: Józefa Zawadzka oraz
rodziny Śmigasów, Pawłowiczów, Kaczorów i Kasprzyckich. Pierwotna nazwa
miejscowości to Orzechów.[452]
- Nazwa (...) pochodzi od nazwiska właściciela ówczesnych lasów. Nazywał się
Toruńczyk. Po wykarczowaniu drzew powstała osada. Do Torunia należy dziś (1997
r.) Osowieć odległy o sześć kilometrów od głównej części wsi, Rybno - zabudowania
pod lasem, Dębinka- kilka domów położonych koło wzgórza. (...) Ludność Torunia jest
ludnością napływową. Niektórzy przybyli tu z Mazowsza (...). Najstarszą mieszkanką
wsi była w 1997 r. Józefa Zawadzka. Miała wówczas osiemdziesiąt kilka lat. Toruń
pojawił się w dokumentach w 1919r. Pierwszymi jego mieszkańcami byli wówczas:
Śmigasy,
Pawłowicze,
Kaczory,
Kasprzyckie...
Pierwotna
nazwa
wsi
Orzechowo.[45,s.6]
- W rejestrze kar gminy Pawłów z lat 1919-1925 pod numerem pierwszym
zapisano Deonizego K., mieszkańca Torunia. Za nie wyjechanie furmanką z
poborowymi do komisji w Chełmie został ukarany 2-dniowym aresztem. Karę odbył
od 24 do 28 lipca 1924 r.[154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (397 osób, 75 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Lisznie.[155]
- w 1936 r. w szkole pracowała Irena Lachczyk ( od X 1944 Leszczanka).por.[467]
- 19 V 1942. Hitlerowcy zamordowali 2 mężczyzn. Zginęli: Mateusz Pasieczny i
Stanisław Pasieczny. (...) 19 V 1942. Funkcjonariusze policji hitlerowskiej i Ukraińcy,

pozostający w służbie hitlerowskiej rozstrzelali 2 mieszkańców tej wsi. Zginęli: Leon
Głażewski, 1.45, Julia Zawadzka, 1.40.por.[470,s.105]
- 24 marca 1945 r. Jan Lachcik, Inspektor Szkolny w Chełmie skierował do Gminnej
Rady Narodowej w Pawłowie pismo następującej treści: „W związku z podaniem
mieszkańców kol. Toruń, (...) w sprawie otwarcia szkoły we wspomnianej
miejscowości, uprzejmie zawiadamiam, że do chwili obecnej nie można było
uruchomić szkoły z powodu braku siły nauczycielskiej. O ile zgłosi się nauczyciel do
objęcia posady, szkoła w kol. Toruń zostanie otwarta".[l53] Placówka rozpoczęła
działalność 3 września 1945 r. Była również projektowana szkoła w Toruniu
Osowcu.por.[153]
- Wczoraj (12 grudnia 1999 r.) władze gminy Rejowiec Fabryczny udały się do
Warszawy, by uroczyście powitać nowych mieszkańców gminy. W Toruniu zamieszka
bowiem ośmioosobowa, trzypokoleniowa rodzina Polaków z Kazachstanu. Seniorzy
rodu to 72-letni Franciszek Jaroszyński i jego o dwa lata starsza żona Zofia.[22]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 10, wł. Regina Suska, drewn., z początku XX w.[473,s.243]

Wólka Kańska. (23°03 'E i 51°08 'N) W 2000 r. mieszkały tam 354 osoby, w tym
80 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 25 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 20
wdów, 10 wdowców i 15 starych kawalerów. Było 110 gospodarstw rolnych i 117
nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 9 telefonów stacjonarnych,
35 samochodów osobowych, 25 ciągników, 4 samochody ciężarowe, 2 kombajny, 5
anten satelitarnych i 40 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Działała
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (komendant Kazimierz Palonka), szkoła
podstawowa (dyrektor Irena Szokaluk) oraz świetlica wiejska. Funkcję sołtysa pełnił
Stanisław Bliźniak, a radnym gminy był Mieczysław Kaźmierczuk.[512] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem.[329,s.268]
Z dziejów
- Datowana na 1539 r.[77,s.48]
- W 1564 r. wymieniona jako Wolia, w 1742 r. napisano o niej Kańska Wola, a w
1786 – Wołka Kanska. Nazwa Wólka Kańska-Kolonia pojawia się w 1970r.[344,s.201]
- Kańska Wólka, wś, pow. chełmski, gm i par. Pawłów, o 6 w. od Trawnik ku
Rejowcowi. Graniczy od strony wschodniej z polami włościan kańskich, od południa z
gruntami wsi Liszno i w części z lasami należącymi do dóbr Oleśniki, z zachodu z
gruntami włościańskimi wsi Ewopol, od północy z lasami dóbr Chojno i z łąkami
włościan chojeńskich. K.W. ma os. 33 domów zaś mieszkalnych 44. Ludność dzieli się
podług wyznań na prawosławną i rzymsko-katolicką. Ogółem ludności jest 482 dusz,
z tych prawosł. 310 dusz, rzym. kat. 158, izr. 23 dusz. (...) Posiadłość dworska na
Wólce Kańskiej wynosi 2028 mr 46 pr.. Posiadłość włościańska ma przestrzeni gruntu
ornego 500 mr. 286 pr., łąk 44 mr. i pastwi. 90 mr. Gorzelnia przy folwarku, na której
w czasie kampanii przerabia się 7000 korcy kartofli. Gospodarstwo na folwarku
urządzono 10-polowe. Grunt na miejscach wynioślejszych gliniasty, pszenny pod nim
w ogromnej ilości wapień czyli, jak tu go nazywają; opoka na niższych popielica, a
nawet i piaszczysty. Od połud. strony, przez cała przestrzeń pól i lasów Wólki
Kańskiej przechodzi kolej nadwiśl. Łąki są położone nad rzeką Wieprzem, tak
folwarczne jak i włość.[482,t.13,s.841]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Pawłów. Mieszkało tam wówczas 575 osób, w
tym 20 Żydów.[73,s.202]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi i dworu (831 osób, 177 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Lisznie.[155]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2 dniowym aresztem 19 mieszkańców wsi.[154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (661 osób, 143 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Wólce

Kańskiej.[155]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 556 osób. W tym samym roku Zofia Wojciechowska
posiadała 655 ha ziemi. Działalność usługową prowadzili między innymi: K.
Wojciechowski (gorzelnia i młyn), P. Domański (rzeźnik) i J. Budzyński (handel
artykułami różnymi).[426,s.1194]
- 26 lutego 1930 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej.[64,s.319]
- Od 1936 r. w szkole uczyła Janina Paul.por.[467]
- 17 sierpnia (1966 r.) w Wólce Kańskiej w trakcie dożynek wojewódzkich
wmurowano akt erekcyjny pod budowę szkoły tysiąclecia.[99]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Gorzelnia dworska, ob. punkt skupu owoców, wł. GS w Chełmie, mur., zbud.
przed 1914 r., domy: nr 111,wł. Henryk Kociuba, drewn., nr 113,wł. Zofia
Markuszewska, drewn., oba z 1916 roku.[473,s.243-245]

Zalesie Krasieńskie. (23°11 'E i 51°07'N) W 2000 r. mieszkały tam 62 osoby, w
tym 5 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 6
wdów, 2 wdowców, 1 stara panna i 4 starych kawalerów. Było 19 gospodarstw
rolnych i 22 nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon
stacjonarny, 3 -samochody osobowe, 4 ciągniki i 20 domów drewnianych, w tym 2
opuszczone. Był przystanek PKP. Funkcje sołtysa pełnił Czesław Jackowski.[512]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie.[329,s.269]
Z dziejów
- W 1599 r. nazwa w języku rosyjskim. W 1715 r. występuje jako Zalesię, a w 1921
r. jako Zalesie Krasieńskie.[344,s.203]
- Zalesie, 55.) Z., wś, pow. chełmski, gm. i par. Pawłów ma 9 os., 110 mr. Należała
do dóbr Krasne. W r. 1827 było 7 dm., i 44 mk.[482,t.14,s.333]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2 dniowym aresztem 8 mieszkańców wsi.[154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (126 osób, 28 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Krasnem.[155]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 9, wł. Jarzy Czuluk, nr 10, wł. Stanisław Łukasik, nr 11, wł. Janina Herda.
Wszystkie drewniane, z 1920 r.[473,s.245]

Zalesie Kańskie. (23°09 'E i 51°08 'N) W 2000 r. mieszkały tam 123 osoby, w
tym 10 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 3 studentów,
9 wdów, 1 wdowiec i 6 starych kawalerów. Były 34 gospodarstwa rolne i 35
nieruchomości. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 5
samochodów osobowych, 4 ciągniki i 13 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone.
Funkcję sołtysa pełniła Maria Lidke.[512] Integralną częścią wsi była Kolonia.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem.[329,s.268]
Z dziejów
- W 1839 r. występuje jako Zalesię. W 1921 r. wymienione jako Zalesię Kańskie.
Gwarowo - maidan.[344,s.203]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- Kańska Wólka (...) Majdan Zalesię Kańskie ma osad 7, dom. mieszk. 8, ludności
67 dusz, z których prawosł. 41 dusz, rzym. kat. 26 dusz; gruntu ornego należącego
do włościan 46 mr. 3 pr., łąk 19 mr. 260 pr„pastw. 20 mr. 251 pr., zarośli l0 mr. 17
pr., bagien 2 mr. 150 prętów.[482,t.14,s.333]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Pawłów. Mieszkało tam wówczas 137 osób, w
tym 4 Żydów.[73,s.202]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2 dniowym aresztem 10 mieszkańców wsi.[154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (147 osób, 30 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Krasnem.[l55]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 13, wł. Jan Chachaj, drewn. z 1920 r., nr 18, wł. Franciszek Kociuba,
drewn. z 1925 r.[473,s.245]

Wólka Kańska Kolonia. (23°06' E i 51°08 'N) W 2000 r. w Kolonii Wólka Kańska
mieszkało tam 316 osób, w tym 40 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 20 uczniów
szkół średnich, 3 studentów, 15 wdów i 4 starych kawalerów. Były 103 gospodarstwa
rolne i 33 nieruchomości. Ich właściciele posiadali, między innymi, 19 telefonów
stacjonarnych, 30 samochodów osobowych, 3 kombajny, 20 ciągników, 5 anten
satelitarnych i 19 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Funkcje sołtysa pełnił
Romuald Luszawski, a radnym gminy był Stanisław Pasieczny.[512] W skład
miejscowości wchodziły: Góra, Majdanek i Zaolzie.[529] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem.[329,s.268]

Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Kaniem.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Wólka Kańska wsią. Miejscowość należała
wówczas do GRN w Lisznie.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Czworak dworski, ob. dom nr 2a, wł. Jan Mazurek, mur., z ok. 1914 r.[473,s.245]

GMINA RUDA HUTA

Gmina położona we wschodniej części powiatu w makroregionie Polesia
Wołyńskiego, w odległości 15 km od Chełma i 22 km od przejścia granicznego w
Dorohusku. Posiada bardzo dobre połączenia drogowe z sąsiednimi gminami. Przez
teren gminy przebiega również linia kolejowa łącząca Chełm z Włodawą. Podstawą
gospodarki jest rolnictwo. W produkcji roślinnej przeważa uprawa zbóż i roślin
okopowych. Prowadzona jest również hodowla bydła i trzody chlewnej. Do większych
producentów rolniczych zalicza się Spółdzielnię Produkcyjną w Dobryłowie oraz filię
Spółdzielni Rolniczej „Serebryszcze". Na terenie gminy w Ruda Opalin istnieje huta
szkła obecnie przygotowywana przez nowego inwestora do wznowienia produkcji.
Ponadto do większych zakładów produkcyjnych należy zaliczyć Zakład Produkcj i
Masarniczej„KOMPLEKS" s.c. w Leśniczówce oraz przedsiębiorstwo produkcyjno
-usługowo - handlowe „EKO-PLAST" s.c. w Poczekajce. W działalności gospodarczej
poza handlem dobrze rozwijają się usługi budowlane i produkcja materiałów
budowlanych.
Gmina zgłasza zapotrzebowanie na usługi dla ludności i rolnictwa, a także jest
zainteresowana inwestycjami w zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego i innej
produkcji przemysłowej. Dla inwestorów oferuje indywidualne zaniechania podatków
od nieruchomości. Gmina posiada własny herb.

Marynin. (23°34' E i 51°13' N) W 2000 r. mieszkało tam 80 osób, w tym 17 dzieci
do 15 roku życia, 2 uczniów szkół średnich i 1 stary kawaler. Było 10 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 6 samochodów osobowych i 3
telefony stacjonarne. Istniał Zbór Kościoła Zielonoświątkowego, którego pastorem
był Czesław Haba. Przez wieś przebiegała droga cementowa. Najbliższy przystanek
PKS znajdował się w Poczekajce.[513] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116]

Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1906 r.[500,s.263]
- W wykazie majątków z 1947 r. w miejscowości było 27 gospodarstw
poniemieckich.[181]
- W 1961 r. Marynin kolonia. Miejscowość należała wówczas do GRN w
Okszowie.[19]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 17 i 20 wł. Bogusław Turek, drewn., z ok. 1920 r.[473,s.251]

Leśniczówka. (23°33' E i 51°13' N) W 2000 r. mieszkały tam 282 osoby, w tym
47 dzieci w wieku do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich i 4 studentów. Było 71
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali, między innymi, 20 samochodów
osobowych, 6 ciągników, 21 telefonów stacjonarnych 1 samochód ciężarowy, 3
kombajny zbożowe, 3 anteny satelitarne i 20 domków drewnianych. Miejscowość
położona była po obu stronach szosy asfaltowej. Kursowały autobusy PKS. We wsi
była prywatna masarnia i ubojnia oraz budynek dawnej szkoły, zbudowanej w latach
1937 - 39. Działała Ochotnicza Straż Pożarna. Sołtysem był Zdzisław Janicki.[513]
Integralną częścią miejscowości był Majdanek.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickich w Okszowie i Rudzie Hucie.[329,s.116 i 124]
Z dziejów
- W 1796 r. występuje jako Leśniczówka.[344,s.176]
- Kolonia niemiecka założona w 1884 r. Występowała tu rzędowa (po obu stronach
ulicy) forma zabudowy.[500,s.168 i 367]
- Leśniczówka, 14.) L., os., folw. pow. chełmski, gm. Staw, par. Chełm, 864 mr.
rozl., z awulsem Chrosnówką.[482,t.5,s.162]
- Miejscowość posiada księgę ludności stałej z 1900 r.[173]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. Leśniczówka kolonia należała do gminy Staw. Mieszkało tam 439 osób,
w tym 11 Żydów.[73,s.203]
- W 1926 r. we wsi mieszkały 502 osoby. Działalność prowadzili: Baryga S. (kowal),
Terepora J. (handel nierogacizną), Walczyk K. (szewc), Lejman K. (wyszynk
trunków).por.[426,s.1122]
- W 1937 r. w miejscowej szkole pracował Henryk Bujnik.por.[467]
- W 1940 r. z Leśniczówki przesiedlono 20 rodzin niemieckich. W ich miejsce
przybyli osadnicy - najprawdopodobniej z Poznańskiego. W Archiwum Państwowym w
Chełmie zachował się dokument, który zawiera nazwiska i imiona osób, inwentarz
martwy i żywy oraz wykaz budynków.[175]
- W 1946 r. w miejscowości była szkoła podstawowa. Uczyli: Michał Klimiuk
(kierownik), Zofia Klimiuk i Jan Wysocki. Placówkę ogrzewało 6 pieców.[175]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 7, wł. Eugeniusz Janiszewski, drewn., z początku XX w., nr 11, wł.
Alfreda Pejcha, drewn., z końca XIX w., kapliczka z obrazem Matki Boskiej, mur.,

sprzed 1939 r., szkoła, drewn., wybudowana w latach 1937-1939, zagroda nr 24, wł.
Elżbieta Worobij: dom, drewutnia i stodoła drewniane, z ok. 1900 r.[473,s.250]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicko-augsburski. 2 poł. XIX w. Położony około 200 m na
wschód od szosy Chełm-Ruda Huta.[530]
- Mogiły żołnierskie. XX w. (1939).[227]

Karolinów. (23°34' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkało tam 277 osób, w tym 35
dzieci w wieku od do 15 roku życia, 20 uczniów szkół średnich, 8 wdów i 6 starych
kawalerów. Było 70 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 4
telefony stacjonarne 30 samochodów osobowych, samochód ciężarowy, 10
ciągników, 1 antenę satelitarną, 1 kombajn i 6 domów drewnianych. Przez wieś
przejeżdżał
autobus
szynowy.[513]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- 1870 r. Z dóbr Serebryszcze wyłączona zostaje kolonia Karolinów i Gotówka oraz
folwark Antonin, który w wyniku sprzedaży przechodzi w posiadanie Kajetana
Smoraczyńskiego, Stanisława Polanowskiego oraz Edmunda Stempkowskiego. (...) W
1881 r. dokonana została parcelacja gruntów kolonii Karolinów i Gotówki.[365,s.40]
- Kolonia niemiecka czynszowa założona w 1870 r. Była jedną z najbogatszych
miejscowości osadniczych w gminie Krzywiczki. Pod koniec XIX w. władze rosyjskie
nie zezwoliły kolonistom w Karolinowie na odbudowę spalonego budynku, w którym
mieścił się kantorat i dom modlitwy, gdy ci tymczasem zebrawszy szybko pieniądze
zaniechali budowy i zakupili na ten cel gotową posesję, kazano ja zamknąć i
opieczętować. Śledztwo, które następnie przeprowadzono wskazało, że kolonistom w
otwarciu domu modlitwy i kantoratu pomagał (duchowny) z Serebryszcza (...), który
otrzymał od nich łapówkę w wysokości 100 rubli.por.[500,s.122,155,208 i 367]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Krzywiczki. Mieszkały tam wówczas 182 osoby,
w tym 18 Żydów.[73,s.202]
- W 1933 r. w miejscowej szkole pracował Stanisław Ciężki, a w 1936 r.
zatrudniony został Kazimierz Nowosadzki (rozstrzelany w Żółkiewce)por.[467]
- Xl 1943. Policjanci hitlerowscy rozstrzelali 3 Żydów. Zginęli: Berek (brak imienia),
1.20, Boruch Goldman, 1.19 i Zelman Werman, 1.30. Zwłoki zakopano na polu. (...)
1939-1944. Hitlerowcy zamordowali dziecko, wrzucając granat do schronu, w którym
się ukrywało. Zginęła Honorata Mikołajczyk, 1.9.[470,s.46-47]
- W 1947 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano młyn zbożowy, którego
właścicielem był Ignacy Zminkowski i Ska.[61,s.68]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 24, wł. Anna Krawczuk, drewn., z 1918 r., szkoła, ob.. dom mieszkalny nr
51, wł. Jan Chojnacki, drewn., z ok. 1925 r., młyn elektryczny, wł. GS Ruda-Huta,
drewn. - mur., z 1926 r.[473,s.249-250]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki, kon. XIX w.[530] Położony 50 m na płd. od linii kolejowej

Chełm - Włodawa. Powierzchnia 0,3 ha. Najstarszy istniejący nagrobek z inskrypcją w
języku niemieckim pochodzi z 1938 r.[235]

Jazików. (23°39' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkały tam 54 osoby, w tym 25 dzieci
w wieku do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 4 wdowy i 1 wdowiec. Były 22
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 7 samochodów
osobowych, 6 ciągników, 2 telefony stacjonarne i 8 domów drewnianych. Przez wieś
przebiegała droga piaszczysta, na niewielkim odcinku o nawierzchni cementowej.
Światło doprowadzono w 1967 r. Obok skrzyżowania z szosą Ruda - Huta - Świerze
był przystanek autobusowy. Na granicy miejscowości znajdował się czynny cmentarz
Parafii Polskokatolickiej w Zarudni. Najstarsze nagrobki pochodziły z lat
1936-38.[263] Sołtysem wsi był Józef Trochimiuk. Do wsi należał Suczków.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie. [329,s.116]
Z dziejów
- Od 1936 r. w szkole uczyła Paulina Sidorczak (od 1944 r. w Rudzie Hucie, a od
1947 r. w Nowym Dworze Gdańskim).por.[467]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 15 pługów jednoskibowych, 1 radełko, 15 bron
posiewnych 2 brony sprężynowe, 1 kultywator, 12 sieczkarni, 1 kierat i 8 wialni.[179]
- W 1949 r. we wsi mieszkał 1 analfabeta i 8 półanalfabetów. Na kurs czytania i
pisania skierowano 8 osób.[183]
- Odnotowywany w dokumentach od 1952 r. Gwarowo - iazikuu. [344,s.170]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 22,58 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 1, wł. Jan Walczuk: dom, obora i stodoła, drewn. z ok. 1900
r.[473,s.249]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz polskokatolicki. XX w.(1929).[530] Położony ok. 100 m na wschód od
szosy Ruda Huta - Żalin. Powierzchnia 0,17 ha. Najstarszy istniejący nagrobek
pochodzi z 1929 r. (krzyż żeliwny na mogile + Kazimierza Szewczyka).[257]

Iłowa. (23°31 'E i 51°16' N) W 2000 r. mieszkało tam 137 osób. Były 23
gospodarstwa rolne.[513] Ich właściciele posiadali między innymi 2 telefony
stacjonarne. W skład wsi wchodziła Rudnia.[329] Na podstawie Dekretów Biskupów
Lubelskiego i Siedleckiego mieszkańcy Iłowy mieli swobodny wybór duszpasterzy z
Parafii Rzymskokatolickiej w Uhrusku lub z Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie
Hucie.[452]
Z dziejów
- W 1827 r. występuje po raz pierwszy jako Jłowa.[344,s.169]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- Kolonia niemiecka założona w 1881 r.[500,s.367]
- W 1886 r. we wsiach Iłowa i Łowcza, powiatu chełmskiego przeważa język
polski.por.[506,s.32-35]
- Iłowa kol., pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sawin, liczy 146 mr.[482,t.3,s.270]
- W 1938 r. w szkole pracowała Antonina Kostanecka.por.[467]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Łukówku Pięknym.[15]
- W 1971 r. powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne.[535]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 18, wł. Barbara Soból, drewn., wł. Lech Bisko, oba drewn., z ok. 1900
r.[473,s.249]

Hniszów Kolonia. (23°41 'E i 51°14 'N) W 2000 r. mieszkały tam 34 osoby, w
tym 5 wdów i 1 stary kawaler. Było 12 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi 3 samochody osobowe, 5 ciągników i 2 domy drewniane. Wchodziła w
skład sołectwa Hniszów. Przez Kolonię przebiegała droga piaszczysta.[513] W skład
miejscowości wchodziły Zielone Grądy.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako kol. Gniszów.[332]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10. 1947 r., mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 10 pługów jednoskibowych, 3 radełka, 4 brony
sprężynowe, 1 młocamia kieratowa, 7 sieczkarni, 1 wialnia.[179]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 3 analfabetów i 10 półanalfabetów. Na kurs czytania
i pisania skierowano 13 osób.[183]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Żalinie.[15]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 1, wł. Czesław Chiliński, drewn., z ok. 1930 r., nr 3, wł. Czesław
Hańczur, drewn., sprzed 1939 r., kapliczka murowana ok. 1950 r.[473,s.248]

Hniszów. (23°42' E i 51°15' N) W 2000 r. mieszkało tam 179 osób, w tym 24
dzieci do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich. Były 53 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 11 samochodów osobowych, 17 ciągników, 2
telefony stacjonarne, 1 antenę satelitarną i 27 domów drewnianych. Funkcjonował
sklep spożywczy. Przez wieś biegła droga w połowie asfaltowa, w połowie
piaszczysta. Do miejscowości dojeżdżały autobusy PKS. Światło doprowadzono w
1956 r. Hniszów leżał nad graniczną rzeka Bug. Sołtysem była Anna Kornatowska.
We wsi rósł osiemsetletni (?) dąb szypułkowy „Bolko", którego obwód pnia wynosił
892 cm, wysokość około 28 m, a średnica korony wynosi 32,5 m. (Według legendy
pod dębem tym wypoczywał Bolesław Chrobry podczas wyprawy na Kijów. W
rzeczywistości drzewo liczy sobie „zaledwie" 400 lat).[330,s.184] Od 1959 r.
uznawany jest za pomnik przyrody. Ponadto pomnikami przyrody jest 6 dębów
szypułkowych o obwodach od 320 cm do 365 cm, iglicznia trój cierniowa o obwodzie
144 cm, brzoza brodawkowata o obwodzie 225 cm, klon zwyczajny o obwodzie 301
cm oraz 2 jesiony wyniosłe o obwodach 320 cm i 350 cm.[531] Istniał zbór Kościoła
Zielonoświątkowego. Pastorem był Ryszard Wołoszczuk.[513] Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach.[329,s.117]
Z dziejów
- Hniszów wieś i dwór posiadają stara historie sięgającą XVI w. Związane to było z
położeniem dworu blisko przeprawy na Bugu w Świerżach, co miało istotne znaczenie
strategiczne. (...) Zadaniem istniejącej w Hniszowie osady rycerskiej było
zapewnienie obrony przeprawy na Bugu, który nieco dalej na północ wkraczał już w
obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego.[414,s.1]
- W nieznacznej odległości na północ od Świerż - starego, urbanistycznego
centrum włości – w charakterystycznym zakolu utworzonym nagłym zwrotem Bugu,
osadzony został Hnieszów. Wieś nie oparła się przenikaniu i wykorzystywaniu w swej
strukturze organizacyjnej elementów osadnictwa wołoskiego, za czym wymownie
zdają się przemawiać zachowane formy zapisu jej nazwy. W 1518 r., z więc
momencie ujawnienia, połowa osady zwanej Hnyeszow Walachos (bądź też w formie
jeszcze bardziej skażonej: Valachos dictum Nyeschow), stanowiła już od jakiegoś
czasu zabezpieczenie posagu Margarity, wdowy po Stanisławie Wołczku. Hniszów jest
niestety odosobnionym przykładem zaangażowania przez Rekutowiczów migracji
wołoskich w procesie osadniczym.[77,s.35]
- Kolejny zapis pochodzi z 1564 r. (Hnieszów). W 1796 r. wieś nazywała się Niszow.
Hniczów od 1827r. Gwarowo hnisuf.[344,s.167]
- Najwcześniejsze „Zapisy ziemi chełmskiej" z 1601 r. podają, że właścicielem dóbr
Hniszów i Brzeźno jest Stefan Wołoczko i Daniel Wołoczko bracia stryjeczni. (...) W
1716 r. właścicielem Hniszowa jest Józef Rogala Zawadzki, który domagał się
odszkodowania w związku z przemarszem wojsk i strat z tym związanych: „(...) W
sam dzień Świętego Wniebowstąpienia Pańskiego za Błogosławieństwem Boskim
część ludzi saskich idących przeciwko Jaśnie Wielmożnym tak Rzeczypospolitej jako y
całego wojska jej na zaszczyt Świątnic Pańskich (...) W insc. P. Piotr Sokolnicki
kasztelan międzyrzecki w pomienionej wsi Hniszowie idącego (,..)zniósł na ten czas

budynki wszystkie dworskie z dwoma lamusami oraz z depozytami wszystkiemi tak
manifestanta jako y godnie w Rzeczypospolitej zasłużonych ludzi (...) wraz z
budynkami chłopskimi przy dworze będącymi y ich wszelkimi sprzętami
gospodarskimi onych woysko pomienione oprócz budynku pomieszkalnego spaliło na
ostatek po odebranych u nieprzyjaciela zwycięskich laurach. (...) W budynku
mieszkalnym niewypalonym będące co największe papiery różne, księgi, których
skrzyń było dużo, karty, membramy, kwity, kontrakty, kompozycje, dekreta różne i
inne papiery ojcowskie y manifestanta własne (...), do ludzi wojskowych nawalonych
gwałtownie poszły w rabunek, przez co manifestant oprócz papierów poginionych
sposobem wyrażonym poniósł szkody własney na 30.000 złp." (...) W 1777 r. Hniszów
wchodzi w skład dóbr Świerże a jego właścicielami są Feliks i Ignacy Olędzcy. W
początku XIX w. dziedzicem wsi jest Józef Horecki. (...) 1824 r. Hniszów przechodzi
całkowicie do Tekli i Augusta Kotowskich, a następnie, w drodze wiana majątek
ziemski otrzymuje ich córka Joanna z Kotowskich Trzebińska, żona Jana
Trzebińskiego. (...) W 1868 r. „Całkowite dobra H. z przyległościami i
przynależnościami (...) otrzymał Julian Trzebiński. Młodszy brat Juliana, Bolesław
przychodzi na świat znacznie później, bo dopiero w 1870 r. lecz umiera jako dziecko
w 1883 r. i nie uczestniczy w podziale majątku. Pochowany jest wraz z ojcem zm. W
1886 r. na cmentarzu w Świerżach. Zapewne po jego śmierci dla upamiętnienia
ukochanego syna i brata ochrzczono potężny dąb pamiętający najdawniejsze dzieje
folwarku imieniem „Bolesław". (...) Po śmierci Juliana Trzebińskiego w 1908 r. dwór z
folwarkiem i parkiem przeszedł na własność jego córki Zofii z Trzebińskich
Karpińskiej. (...) W okresie międzywojennym Karpińscy wznieśli nowy drewniany
dworna miejscu spalonego w okresie działań I wojny światowej.[414,s.1-5]
- Hniszów, wś, nad Bugiem, pow. chełmski, gm. i par. Świerże. W 1827 r. było tu
36 dm. i 182 mk. (...) Fol. H. z wsią H. i Brzeziny; rozl. wynosi mr. 882: grunta orne i
ogrody mr. 274, łąk mr. 117, pastwisk mr. 28, lasu mr. 420, nieużytki i płace mr. 43.
Ma kopalnię rudy żelaznej, bud. drewn. 14. Wieś H. osad 35 z gruntem mr. 662; wś
Brzeziny osad 3, z gruntem mr. 41; oprócz powyższego opisu, w r. 1873 odprzedano
częściowym nabywcom, gruntu mr. 397, z której to przestrzeni utworzyły się kolonie
pod nazwą: Wesołówka, Jamne, Marysin.[482,t.3,s.82]
- Wg rejestru pomiarowego dóbr Hniszowa z 1880 r. wykonanego na zamówienie
Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, „Folwark z ogrodem,
zabudowaniami i rzeką" obejmował 20 mr, ogród za drogą 2 mr 100 pr., ośmiorak 30
pr, karczma z placem 90 pr. Ogółem wraz z polami, łąkami i wodami rzeki Bug
folwark zajmował 459 mr, a wraz z lasami 882 mr. Obręby leśne nazwane były od
imion rodzinnych: „Bolesławów", „Zofiówka" i „Marysin".[414,s.3-4]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.)jako Gniszów.[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkało tam wówczas 178 osób, w
tym 16 Żydów.[73,s.203]
- W 1932 r. w miejscowej szkole pracował Władysław Brajewski (od X 1944 w
Turce, a od 1946 r. w gminie Lublin).por.[467]

- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Józef Jaszczuk.[220]
- W 1944 r. w Hniszowie było 70 gospodarstw rolnych. Mieszkało tam 175 Polaków
i 150 Ukraińców.[l77] 22 sierpnia 1944 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w
Świerżach powołano Komitet Folwarczny majątku Zielone Grądy. Jego
przewodniczącym został Lisikiewicz Zdzisław.[181]
- Na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944 r. majątek ziemski Hniszów przeszedł
na Skarb Państwa. Karpińscy (ostatni właściciele, przyp. aut.) przenieśli się do
Warszawy a dwór został rozebrany około 1957 r.[414,s.5]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 40 analfabetów i 22 półanalfabetów. Na kurs
czytania i pisania skierowano 13 osób.[183] Była publiczna szkoła ogólnokształcąca
stopnia podstawowego. W 1949 r. uczyła tam Wiktoria Klekociuk.[180]
- Podanie ludowe mówi, że Bolesław Chrobry wracając z wyprawy na Kijów w 1018
r., po przekroczeniu Bugu zatrzymał się w Hniszowie na dłuższy odpoczynek. Rycerze
odpoczywając leczyli rany, a monarcha relaksował się w cieniu dorodnego już
dębu.[452]
- Z inicjatywy wiejskiego Koła ZSL (Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego) w 1955
rokupowstał(...) zespół łąkarski, który w ciągu dwóch lat zagospodarował 112 ha łąk i
pastwisk. Dzięki temu chłopi osiągnęli prawie o 300% wyższy zbiór siana. (...)
Członkowie Spółdzielni (produkcyjnej) w Hniszowie w roku 1955 wybudowali oborę
typowana 40 krów, silos i studnię. Budowa obory trwała zaledwie 2 m-ce.[84]
- (Inf. Paweł Jaszczuk, 1963 r.) Ok. 1900 r. Stach Pieniążek zobaczył w sośnie
dziurę (dziuplę), która była założona korą. Z tego paroślaka Wińcio Kowalczuk
wydobył pieniądze.[87]
Najważniejsze zabytki kultury

- Zespół dworsko - parkowy. Został założony w połowie XIX w. przez rodzinę
Trzebińskich w miejscu istniejących już w XVI w. ogrodów dworskich. Pozostałości
parku i przestrzeń jaka powstała po wycince drzew i wyburzeniu budynków nadal
zajmuje centralne położenie w lokalnym krajobrazie na pograniczu krawędzi
pradoliny Bugu i łączy się jak dawniej ze wsią należąca niegdyś do dworu. Jest on
charakterystycznym i cennym przykładem krajobrazowego założenia parkowego
typowego dla połowy XIX w. Wpisany do rejestru zabytków 28.08.1996 r.,[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 1, wł. Wiera Masełko, drewn., z 1900 r., nr 3, wł. Helena Rudnik,
drewn., z 1910 r., szkoła, ob. dom mieszkalny, wł. UG Ruda-Huta, mur., z 1937
r.[473,s.248]

Gotówka. (23°31 'E i 51°11 'N) W 2000 r. mieszkało tam 228 osób, w tym 42
dzieci w wieku od 0 roku życia do 15 lat, 9 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 10
wdów i 5 starych kawalerów. Było 78 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 17 samochodów osobowych, 10 ciągników, 1 telefon stacjonarny, 3
anteny satelitarne, 10 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Był sklep
spożywczy, świetlica wiejska, kaplica rzymskokatolicka. Przez miejscowość kursowały
autobusy PKS. W odległej o 500 metrów w Karolinówce znajdował się przystanek PKP.
Sołtysem była Wiesława Wnuczek.[513] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116] Według informacji sołtysa,
początkowa nazwa wsi brzmiała Gotówka Niemiecka, później Kolonia Gotówka, a
następnie Gotówka.[452]
Z dziejów
- 11 listopada 1823 r. Antoni Grothus zakłada na terenie dóbr Serebryszcze wieś
Gotówkę.[365,s.37]
- Nazwa wsi pojawia się w dokumentach w 1839 r. Nazywała się wówczas
Gotówka.[344,s.166]
- 11 listopada 1823 r. W wyniku bezgotówkowego kontraktu kupna i sprzedaży
dobra wsi Serebryszcze z przyległościami Gdola, Gotówka i folwarkiem Antonin
przechodzą w posiadanie Justyny z Grabowskich Sokołowskiej, wdowy po Ignacym
Sokołowskim, stolniku brzesko - kujawskim, teściowej Antoniego Grothusa.[365,s.37]
- Gotówka - rzecz gotowa, urządzona, gotowy majątek.[513]
- Kolonia niemiecka czynszowa założona w 1866 r. Ziemie te należały do dóbr
Serebryszcze, których właścicielem był Józef Zawadzki. Była jedna z najbogatszych
kolonii w gminie Krzywiczki. Wieś samotnicza. Koloniści stawiali zabudowania na
własnym kawałku gruntu często z dala od drogi. Ze względów komunikacyjnych
wytyczano szlaki dojazdowe. Tworzyły one charakterystyczną dla tego rodzaju
osadnictwa pajęczynę drożną.por.[500,s.122, 155, 168-169 i 367]
- 1870 r. Z dóbr Serebryszcze wyłączona zostaje kolonia Karolinów i Gotówka oraz
folwark Antonin, który w wyniku sprzedaży przechodzi w posiadanie Kajetana
Smoraczyńskiego, Stanisława Polanowskiego oraz Edmunda Stempkowskiego. (...) W
1881 r. dokonana została parcelacja gruntów kolonii Karolinów i Gotówki.[365,s.40]
- Gotówka, wieś i kol., pow. chełmski, gm. Krzywiczki, par. katol. Chełm a
ewangelicka Lublin. Jest tu szkoła elementarna. G. należy do dóbr
Serebryszcze.[482,t.2,s.755]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano olejarnię, której
właścicielem był Gustaw Benz, Niemiec.[60,s.168]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w

Chełmie, na mocy którego 163,78 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- 1 stycznia 1957 r. zlikwidowana została spółdzielnia produkcyjna. Należało do
niej 17 rolników, którzy łącznie posiadali 223 ha ziemi. W tej wsi poza gospodarką
kolektywną było 40 rolników.[199]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz niemiecki. XX w. (przed 1914).[530] Położony ok, 100 m od drogi
prostopadłej do drogi Srebrzyszcze - Gotówka. Powierzchnia 0,26 ha. Ostatnie
cementowe
nagrobki
zostały
wykorzystane
na
fundamenty
zabudowań
gospodarczych przez (w oryginale nazwisko) ze wsi Gotówka.[246]

Gdola. (23°36'E i 51°13'N) W 2000 r. mieszkały tam 102 osoby, w tym 22 dzieci
w wieku do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 4 studentów i 4 starych
kawalerów. Było 29 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 6
samochodów osobowych, 8 ciągników, 4 telefony stacjonarne i 10 domów
drewnianych. Przez miejscowość przebiegała droga asfaltowa. We wsi był przystanek
autobusowy. Prąd elektryczny doprowadzono w 1967 r. Sołtysem była Teresa
Pejcho.[5l3] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie
Hucie.[329,s.116]
- Od 1927 r. w szkole pracował Marian Trendota (1944-1947 obóz w
ZSRR).por.[467]
- Prawdopodobna pierwotna nazwa miejscowości - Gdula - pochodzi od rodzaju
gruszki lub rzepy leśnej.[104]
Z dziejów
- Informacją z nazwą miejscowości - miejsca(?) odnotowano po raz pierwszy w
lustracji królewskiej z 1564 r.: „Stawy k temu starostwu (chełmskiemu) na Gdoli loco
sic dieto jezioro przystawione w czwartym roku spust czyni fl. 15.[442,s.34]
- Gdola wymieniona została także w 1796 r.[344,s.166]
- 11 listopada 1823 r. W wyniku bezgotówkowego kontraktu kupna i sprzedaży
dobra wsi Serebryszcze z przyległościami Gdola, Gotówka i folwarkiem Antonin
przechodzą w posiadanie Justyny z Grabowskich Sokołowskiej, wdowy po Ignacym
Sokołowskim, stolniku brzesko - kujawskim, teściowej Antoniego Grothusa.[365,s.37]
- Stawy do zamku chełmskiego teraz należące. Gdola bez spustu u grobla
przekopana, bo się do niej panowie Wołczkowie i panowie Serebryscy odzywają i
zastawić nie dopuszczają, aż do rozgraniczenia. O stawach pustych, o których
wzmiankę czyni Pan Piasecki w inwentarzu swym oddania nieboszczykowi Panu
Urowieckiemu, że sanie naprawne i dotychczas pusto leżą.[76,s.90]
Gdola, wś, pow. chełmski, gm. 1 paraf. Świerże. Gdola, rzeczka, w pow.
chełmskim. Początek ma z błot pod wsią Brzeźno, na wschód m. Chełma, płynie ku
północy pod wsią Gdola i poniżej wsi Budy wpada z prawego brzegu do Uherki. Długa
8 w.[482,t.2,s.532]
- Rejestr graniczny ziemi stanowiący własność włościan wsi Gdola, guberni
lubelskiej, powiatu chełmskiego, gminy Świerże. Właściciele gospodarstw: Telemon
Halicki, Teodor Borsań, spadkobiercy Antona Dziechciaruka, Stepan Sawicz, Jan
Dubkowski, Paweł Kamieniecki, Martyn Mazurek, Jan Pokorekij, Seweryn Diakowski,
Adam Barczewski. Ogrody 5 dziesięcin, 2170 sążni kwadratowych, gruntów ornych
68 dziesięcin, łąk 109 dziesięcin, 944 sążni kwadratowych, nieużytków 4 dziesięciny,
1619 sążni kwadratowych. Ogółem 212 dziesięcin 1546 sążni kwadratowych.
Niniejszy rejestr graniczny od oryginału planu sporządzono w 1900 roku pozostający
przy Lubelskim Gubernianym Wydziale Spraw Rolnych, sekretarz geometry E.
Ratajewicz, rewizor graniczny Bedorenko.[138]

- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- 29 kwietnia 1932 r. ukazało się obwieszczenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w
Lublinie w sprawie zgłaszania pretensji o prawo własności do gruntów scalonych wsi
Gdola. W obwieszczeniu wymieniono 56 posiadaczy „kolonij" oraz grunty ukazowe
gromadzkie: ogród szkolny i plac na piasek.[65,s.279-280]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10.1947 r., mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 35 pługów jednoskibowych, 3 radełeka, 15 bron
posiewnych, 2 kultywatory i grubery, 2 sieczkarnie i 1 wialnię.[138]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 30 analfabetów i 7 półanalfabetów. Na kurs czytania
i pisania skierowano 16 osób.[183] Była publiczna szkoła ogólnokształcąca stopnia
podstawowego. W 1949 r. uczył tam Bolesław Knot.[180]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 26, wł. Kazimierz Diakowski, drewn., z końca XIX w.[473,s.247]

Dobryłów. (23°41 'E i 51°13 'N) W 2000 r. mieszkało tam 161 osób, w tym, 25
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 studentów, 6 wdów, 3 wdowców i 4 starych
kawalerów. Było 57 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 8
samochodów osobowych, 9 telefonów stacjonarnych, 19 ciągników, 1 kombajn
zbożowy, 1 antenę satełitarną i 12 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Przez
wieś przebiegała droga asfaltowa. Kursowały autobusy PKS.[5l3]Istniały zbory:
Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania", którego przewodniczącym był Alfred Ryl
oraz Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego, w którym funkcję
przewodniczącego pełnił Stanisław Ryl.[528] Sołtysem był Tadeusz Grzywna.[513] Do
wsi należały: Konotopy i Olendry.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Świerżach.[329,s.117]
Z dziejów
- W 1786 r. Świerże i Przysiółek Dobryłów kupił Ignacy Rulikowski.[477,s.83]
- Wzmiankowany również w 1796 r.[344,s.164]
- Dobryłów - dobry łów, wspaniałe polowanie.[513]
- Dobryłów, wś, pow. chełmski, gm. i par. Świerże. W 1827 r. było tu 11 domów i
66 mieszkańców.[482,t.2,s.82]
- W 1885 r. folwark i wieś Dobryłów należały do dóbr Świerże. Liczyły: folwark gruntów ornych i ogrodów mórg 153, łąk mórg 33, pastwisk mórg 69, lasu mórg 25;
wieś - osad 7, mórg 18.por.[434,s.374]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- 22 sierpnia 1944 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w Świerżach powołano
Komitet Folwarczny Majątku Dobryłów. Jego przewodniczącym został Komar
Piotr.[181]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.40]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10. 1947 r., mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 2 siewniki rzędowe, 1 żniwiarka, 1 kosiarka, 57 pługów
jednoskibówych, 2 pługi dwuskibowe, 57 bron posiewnych, 40 bron sprężynowych, 2
kultywatory i grubery, 15 młocarni kieratowych, 40 sieczkarni, 20 kieratów i 10
wialni.[179]
- (Inf. Tekla Rybaczuk, 1965 r.) Przed około 30 laty Katarzyna Bednarczuk w czasie
kopania kartofli znalazła w ziemi garstkę żółtych, miedzianych pieniędzy, które
znajdowały się w glinianym garnuszku. Pieniądze były wielkości dzisiejszych
pięciozłotówek.[87]
Najstarsze obiekty budownictwa

- Dom nr 10, wł. Zofia Gaik, drewn., przed 1918 r., szkoła, ob. klub, wł. UG
Ruda-Huta, drewn., sprzed 1939 r.[473,s.246]

Chromówka. (23°36 'E i 51°13 'N) W 2000 r. mieszkały tam 203 osoby, w tym 40
dzieci do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 10 wdów i 4 starych kawalerów.
Były 42 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 17
samochodów osobowych, 9 ciągników, 12 telefonów stacjonarnych, 1 samochód
ciężarowy, 2 anteny satelitarne, 25 domów drewnianych, w tym 3 kryte strzechą i 5
opuszczonych. Przez wieś biegła droga asfaltowa, z niewielkim odcinkiem drogi
utwardzonej płytami. Miejscowość przecinała rzeka Gdolanka. Sołtysem była
Katarzyna Podgórska.[513] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Rudzie Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona około 1880 r.[500,s.367]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).(332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkało tam wówczas 276 osób, w
tym 15 Żydów.[73,s.203]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10.1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 22 pługi jednoskibowe, 2 kultywatory i grubery, 4
młockarnie kieratowe, 20 sieczkami, 14 kieratów i 10 wialni.[l79] W wykazie
majątków z 1947 r. w miejscowości było 11 gospodarstw poniemieckich.[181]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 13 analfabetów i 4 półanalfabetów. Na kurs czytania
i pisania skierowano 16 osób.[183]
- 1 stycznia 1956 r. miejscowe Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze liczyło 7
członków.[199]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 25, wł. Henryk Janiszewski, drewn., z 1900 r, nr 4, wł. Jan Kamiński,
drewn., z ok. 1900 r., nr 66, wł. PKP, drewn., z początków XX w.[473,s.246]

Ruda Kolonia. (23°36' E i 51°13' N) W 2000 r. mieszkało tam 189 osób, w tym 2
studentów, 9 wdów, 2 wdowców, 1 stara panna i 1 stary kawaler. Było 39
gospodarstw rolnych.[513] Ich właściciele posiadali między innymi: 20 telefonów
stacjonarnych, 4 anteny satelitarne i 4 domy drewniane. Mieszkała tam poetka
ludowa Justyna Kuzioła.[530] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Rudzie Hucie.[329,s.116]

Z dziejów
- Kolonia niemiecka Kolonia Ruda założona w 1897 r.[500,s.263]
- W 1945 r. Kolonia Ruda. W latach 1939-1944, w wyniku działań wojennych
zamordowano 10 osób, 2 osoby trafiły do obozu koncentracyjnego, a 14 wywieziono
na roboty przymusowe do Niemiec.[177]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10.1947 r., mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 1 siewnik rzędowy, 16 pługów jednoskibowych, 8
radełek, 16 bron posiewnych, 7 bron posiewnych, 5 kultywatorów i gruberów, 2
młocarnie kieratowe, 25 sieczkarni, 10 kieratów, 1 tryjer i 1 żmijka.[179] W wykazie
majątków z 1947 r. w miejscowości było 21 gospodarstw poniemieckich.[181]

Ruda. (23°35 'E i 51°16 ’N) W 2000 r. mieszkało tam 499 osób, w tym 10
studentów, 3 stare panny i 18 starych kawalerów. Było 128 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 70 samochodów osobowych, 50 ciągników, 4
samochody ciężarowe, 10 autobusów, 6 kombajnów zbożowych, 8 anten
satelitarnych, 28 telefonów stacjonarnych, 50 domów drewnianych w tym 3 nowe i 2
opuszczone. Przez wieś przepływały rzeki: Uherka i Gdolanka. Przy wiejskim domu
kultury działała Kapela Ludowa „Rudniacy" (kierownik Feliks Król), Funkcjonowała
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która wchodziła w skład krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. Zachował się budynek byłej szkoły podstawowej.
Integralnymi częściami miejscowości były Kąty i Podrudzie.[329] Funkcję radnego
powiatu pełnił Kazimierz Smal (przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego).[452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie
Hucie.[329,s.116]
- Nazwa miejscowości pochodzi od występującej tam rudy bagiennej (darniowej), z
której wytapiano żelazo.[513]
Z dziejów
- Datowana na 1429 r. (Ruda Wyżną i Ruda Niżna). Należała wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Chełmie.[74,s.54]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- W 1557 r. Gariel Tarło, starosta chełmski, jako że: „(...) poddani (...) ze wsi Rudy
bacząc daleką trudzenie do Cerkwi albo parafii chodzić mieli do Uhruwska (...),
zezwala na wzniesienie w tejże Rudzie cerkwi, którą ufundował „Ostap Pop Kozłowski
y mieszczanin chełmski". Do tej parafii należeć miały, oprócz wspomnianej Rudy
Wyższej, sąsiednia Ruda Niższa oraz Siedliszcze.[366,s.165]
- W 1564 r. Ruda Superior i Inferior. W 1565 r. Ruda Wissa i Nizna. W 1661 r. Ruda
Mniejsza, a w 1796 r. Ruda Wielka. Ruda (Huta) od 1921 r. Ruda-Kolonia - 1970
r.[344,s.190]
- Ruda - zamek murowano-drewniany. 1659 - zamek. Zamek zapewne na planie
prostokąta, podpiwniczony (o trzech piwnicach). W dolnej kondygnacji sześć izb, w
górnej izba murowana i dwie drewniane, nad nimi schowanie (strych?). W zamku 14
okien oprawionych w ołów. System obronny: mur i cztery stawy wokół zamku.
Wybudowany zapewne w 1 poł. XVII w. stał w roku 1751. Właścicielem w roku 1659
był Mikołaj Bartoszewski.por.[471,s.258]
- Ruda Nizna (wieś). Kmieci jest 16, snich 15 dają czynszu do roku pogr 12,
szostynasty, iż nie robi, daje grzywnę, to wszytko uczyni fl. 7/18/0. Ciż wszytcy 16
dają po 2 kapłunów valoris gr 4, (uczyni) fl. 2/4/0. Zagrodnikówjest 4; 3 płacąpo gr
13, a czwarty zagrodnik płaci gr 18, uczyni fl. 1/27/ 0. Młynarz daje groszy 20 i
kapłunów 2 valoris gr 4 (uczyni) fl. 0/24/0. Żyd od szynkowania piwa daje do roku fl.
12/24/0. Miodowej dani od kmieci przychodzi czwierci 3, każdą czwierć rachując ma 3

grz., (uczyni) fl. 14/12/0. Summa Rudy Nizney facit fl. 39/18%..) Ruda Wiszą (wieś).
W tej wsi kmieci jest 17, płacąpo gr 6, piątynasty kmieć płaci gr 3, szostynasty, iż nie
robi, płaci mc. 2, siodminasty kmieć płaci grzywnę jedne, to wszytko uczyni fl.
7/21/0. Tamże mielniczka za beczki daje do roku fl. 2/12/0. Karczmarz od
szynkowania i od browaru daje fl. 12/24/0. Tamże pop ruski daje w rok czynszu fl.
1/0/0. Miodowej dani od wszytkich do roku przychodzi czwierci 3, każdą czwierć
szacując za 3 grz., to uczyni fl. 14/12/0. Summa Rudy Wyszey czyni fl. 38/9. (...)
Stawy k temu starostwu (chełmskiemu). Staw dobry pod Rudą w czwartym roku
przedawająza fl. 80. (...) Stawki w Rudach są małe, ale niespustnei, tylko je na
żywność zamkową obracają. (...) Ruda Nizna młyn, folusz. Ruda Wissa młyn,
folusz.[442,s.26-27,34-35]
- BUDOWANIE FOLWARKU W RUDZIE. Dom pański na dole, przysionek do niego
przed sienią. W sieni na jednej stronie izba tarcicami położona. Okna cztery całe
szklane, piec polewany, komin murowany, ławy wkoło, służba, szafa, stół i zydel. Z
izby komora, z niej komórka. Przeciwko tej izbie na dole izba druga z posadzką
dębową. W niej okna szklane trzy, ławy wkoło, piec z kominkiem. Z sieni między tymi
izbami piwniczka mała. Wchód na górę tarcicami obudowany. Na tej górce, na sieni
sala, abo siedzenie z ławami wkoło, ze stołem i zydlem. Z niej nadpokojowa izba.
Izdebka pieca nie ma, bo komnata okno nad piecem ma, którym ciepło z dołu do niej
idzie. Tarcicami położona, okna jako i indziej dobre, stół, ławy wkoło. Komnata (k.
84v) z niej ze dwiema okienki, ławy wkoło. Na tejże górce jest komórka. Z niej
komora za izbą stoi. Cztery w niej błony szklane dobre, ławy wkoło i stół. W tyra
budowaniu wszędzie drzwi narzędne i warowne, z wrzeciądzami i skoblami, na
zawiasach. Okna wszędzie z okiennicami i dach dobry z gontów, drabina na dach.
Pobok tego dworu spiżarnia. Na dole ma jedno schowanie, na górze drugie. Przy
jednej też stronie komora, przy drugiej piwnica, ze drzwiami wszędzie na zawiasach,
z wrzeciądzami i skoblami. Stajnia na podwórcu miała być pod dachem gontowym.
Komory w niej miały być dwie. Wozownia przy niej pod tymże dachem. To wszystko
wiatr obalił. Teraz postawiono na tym miejscu stajnię wielka ze żłobami, snopkami
poszytą. Dom piekarniany przeciwko pańskiemu domowi na drugiej stronie
podwórza, dranicami pobity, przy którym na jednym końcu izba czeladna. W niej
okna szklane cztery dobre, piec prosty nie polewany, ławy wkoło, stół, zydel. Komin
w izbie murowany. Sień przed izbą. Drzwi wszędzie na zawiasach, ze skoblami i
wrzeciądzami. Podle tej izby, między nią a piekarnią, jakoby w ściankach, komora. Z
dworu do niej chodzą. Dwie bywały, ale przegrodę wyrzucono. Piekarnia dobra,
narzędna, sień przed nią. W sieni ognisko. Z sieni izdebka urzędnicza z komnaty i ze
stołem, ławami, piecem prostym, okny dwiema szklanemi. Podle tej izdebki piwnica
od nieboszczyka Pana Urowieckiego zbudowana. W tejże sieni komora na spiżarnię,
pod którą piwnica na nabiał mała. Przed piekarnią druga komora. Z sieni między
izdebką, urzędniczą a spiżarnią są drzwi, wyjście na oborę. Obora ma szopy w kryg.
W nich chlewy, na drobiazg kurnik, serników dwa. Gumno dobrze ogrodzone. Stodoła
w nim jedna stara, a dwie od nieboszczyka Pana Urowieckiego zbudowane. Brogów
próżnych jest 24. Tamże spichlerz, także od nieboszczyka Pana Urowieckiego
zbudowany. Wszystko do zawarcia narzędne.
Między gumnem, a dworem kościółek albo oratorium. Nie masz w nim nic, ani
żadnego nadania nie ma, tylko ołtarz goły, ławki, krzcielnica. U kościoła tego na
zawiasach drzwi, z wrzeciądzami i skoblami, okna szklane. Lodownia w rogu dworca

przed kościołem i doły na rzepę. Ten dwór wszystek dyliną oparkaniony. Wrót jest
teraz nowo od nieboszczyka Pana Urowieckiego zbudowany, (k. 85) Tamże jest
kuchnia, przy niej izba z sienią. W izbie stół, w sieni przykładki. Przed dworem
browar. Tamże przed dworem słodownia z izdebką, z okrągłego drzewa, od
nieboszczyka Pana Urowieckiego nowo zbudowana. Siejąjako kiedy wiele. Teraz
wysiano żyta korcy 66. Pszenica się tam nie rodzi. Jarzyny słabo się tam rodzi, jako
kiedy wiele siej. Owsa bywa 80, najwięcej 100 kop. Jęczmienia kop 40. Grochu kop
30. Tatarka się lepiej rodzi, 70 abo 80 kop. Konopi, lnu, maku, wedle tego jako sieją
podły urodzaj. Siana brogów bywa 20, stogów na polu 6. Ogród dostateczny na
jarzyny jest.[441,s.93-94]
- RUDA WYŻSZA WIEŚ. W tej wsi dworzyszcz 16'/,, ludzi acz na nich według tego,
jako że się rozrodzili więcej, wszakże z dworzyszcz płacą. Z 16 dworzyszcz po gr. 6, a
z pół dworzyszcza gr. 3. Kapłonów po 2, te jednak kapłony za nieboszczyka Pana
Urowieckiego przymuszeni dawać poczęli. Zagrodników 2, czynszu po gr. 3, jajec po
10, kmiecie jajec także po 10. Tamże od piąci bartników miodu dannego rączek 8.
Tamże jest karczma z browarem, młyn i folusz, ale to się inkluduje w arendę. Pop
Ruski czynsz dawał florenów 1, teraz daje florenów 6, od nieboszczyka Pana
Urowieckiego przymuszony. Tamże młynarz daje marcas 4, item z pola fl. 2 gr. 12.
Krawiec daje fl. 3. Żagawka iż robotę odkupuje daje złotych 2. POWINNOŚCI. Robiąpo
3 dni kmiecie, zagrodnicy po 2 dni.[441,s.87]
- RUDA NIŻSZA WIEŚ. W tej wsi dworzyszcz 16. Z 15 płacą po gr. 12, a z
szesnastego, iż połowa pusto leży, dają gr. 6. Kapłonów także za nieboszczyka Pana
Urowieckiego po 2 z dworzyszcza, przymuszeni dawać poczęli. Tamże od zdunów
trzech po zł 2. Item od czwartego zduna zł 1. Tamże od kowala zł 2 gr 15. Tamże od
młynarza czynszu marcas 4. Item od tegoż młynarza z pola gr 18. Tamże
zagrodników 3 płacą po gr 13. Tamże jest karczma i młyn i piła, ale się też inkluduje
w arendę młyńską. Tamże miodu darmego rączek 4. Robią jako i w Wyższej Rudzie,
kmiecie po 3 dni, a zagrodnicy po 2 dni.[441,s.87]
- Wieś Ruda Wyższa, Ruda Niższa i połowa wsi Serebryszcza. Tych wsi posesorką
(od 1647 r.) jest JMP Barbara Noskowska. (...) Wieś Ruda Wyższa. W tej wsi bywało
dworzyszcz 13 1/2 teraz osiadłych dworzyszcz 27,. Inne pusto leżą, któreż
skopczyzną zasiewają. Czynszu z dworzyszcza dają per 0/6 facit0... 0/15. Kapłonów z
dworzyszcza dają 2, przychodzi kapłonów 5 per 0/6... 1/0. Jajec z dworzyszcza dąją
per 10, przychodzi jajec 25, kopa per 0/10... 0/4. Robić powinni według dawnych
zwyczajów po dni 4 w tydzień z dworzyszcza, a nie (f.45v) więcej, jako ich to po te
czasy dzierżawca niewolił i przymuszał, o co się przed nami gromada skarżyła. Prząść
po łokci 3. Ogrodników 4, zagrodników 3. Ci powinni robić dzień w tydzień pieszo.
Prząść po łokci 3. Straż tygodniowa za dzień. Z młyna, karczmy, spaśnego,
grobelnego i składnego solnego dają arendy podług kontraktu 200/0. Za dań
miodową przychodzi na rok od 4 bartników 41/0. Summaprowentu z tej wsi facit fl.
242/19. (...) Wieś Ruda Mniejsza. (f.46) W tej wsi bywało dworzyszcz 16, teraz
osiadłych dworzyszcz albo pułanków 1 7,. Czynszu z dworzyszcza dają per 0/6 ... 0/9.
Kapłonów z dworzyszcza per 2 per 0/6 ... 0/18. Jajec 12, facit 0/3. Robić powinni
według dawnych zwyczajów po 4 w tydzień z dworzyszcza a nie więcej, jako ich to po
te czasy dzierżawca niewolił i przymuszał, o co się przed nami gromady skarżyły.
Prząść po łokci 3. Straż tygodniowa za dzień. Za dań miodową przychodzi 20/0

Summa prowentu z tej wsi facit fl. 21.[441,s.202-204]
- Kolonia niemiecka Kolonia Ruda założona w 1897 r. W latach 1905-1907 osadnicy
otrzymali zezwolenie na budowę kantoratu.[500,s.211 i 263]
- Ruda 1.) r. 1565 Ruda nizna i R. wissa, wś, pow. chełmski. W r. 1564 dwie wsi w
ststwie chełmskim. R. górna płaci od 16 łan., 9 kom., 1 włóczćga, 1 rzem., cerkiew. R.
dolna od 15" łan.,4 zagr., 2 kom. Wr. 1565 dwie wsi te Ruda niższa i wyższa
wchodziły w skład ststwa chełmskiego. R. niższa miała 17 dworzyszcz, 4 zagr., młyn,
karczmę. R. wyższa 17 kmieci, przeważnie bartników, młynarz, karczma z browarem,
pop. Ogółem dochodu dawały zł 98 gr. 20. W tem było trzy ćwierci za złotych 14
groszy 12. (...) R. wś i dwa folw. (A i B) nad rzeka Uherka, pow, chełmski, gm.
Świerże, par. Uhrusk, wsch. Obrz. Ruda, odl. 12 w. od Chełma, posiada cerkiew par.
pounicka, szkołę początkowa ogólną, hutę szklaną. W 1827 r. 40 dm., 201 mk. Por.
Huta Rudzińska. Cerkiew drewniana i par. erekcyi niewiadomej, 1790r. przez Stan.
Augusta potwierdzone. W 1822 r. fol. R. lit. A. rozl. mr. 664; gr. or. i ogr. mr. 341, łąk
mr. 235, wody mr. 19, lasu mr. 32, zarośli mr. 25, nieuż. mr. 21; bud. mur. 4, z
drzewa 17; pokłady torfu. Wieś R. os. 47 z gruntem mr.[482,t.9,s.888]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Ruda ks.
N. Tusiewicz.[9,s.237]
- W 1898 r. w trakcie budowy Kolei Nadwiślańskiej w kierunku do Brześcia, na
Uherce koło Rudy zbudowano most kolejowy. Miał 42 m długości.[495,s.337]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkało tam wówczas 159 osób, w
tym 40 Żydów.[73,s.204]
- Od 1932 r. w szkole uczyła Zofia Rusin (zmarła w 1939 r.), od 1937 r. pracował
Bolesław Rusin (od 8.10.1942 obóz koncentracyjny, po 1944 r. wyjazd do
Wrocławia).por.[467]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 3, z 1932 r. zamieszczono listę
kolejności osób, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli dla potrzeb
wojska w czasie pokoju. Wymieniono tam między innymi motocykl LB 3993, którego
właścicielem był Aleksander Skulski.[65,s.59]
- W 1926 r. w Rudzie mieszkało 707 osób. Działalność prowadzili między innymi: P.
Dzimiński (herbaciarnia), J. Koszewski (piwiarnia), J. Sawicka i J. Wojciechowski
(handel artykułami spożywczymi), D. Bogacz (wyroby tytoniowe), Gregorowicz
(wędliny), J. Baruk (wiatrak), G. Zaniowka (wyszynk trunków), A. Altman (handel
zbożem i żelazem).[426,s.1167]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Józef Pośpiech był on
jednocześnie członkiem komisji i oświaty pozaszkolnej.[219]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 148,65 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR

przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- (Inf. Bronisława Kondracka, 1965) Ok. 1913 r. Wojciech Brzeziecki wykopał na
wzgórzu opodal domu garnek gliniany z zlepioną bryłą zzieleniałych pieniędzy, które
miały wielkość dzisiejszych 50-groszówek.[87]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 72 a, wł. Jadwiga Mielniczuk, drewn., II poł. XIX w., nr 25, wł. Anna
Kursy, drewn., z końca XIX w., szkoła, mur., z 1905 r.[473,s.251-363]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny, poł. XIX w.[530] Powierzchnia 0,8 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 1870 r. (+ ks. proboszcz Jakub Lewicki). Są tam też
mogiły partyzantów radzieckich.[280]
- Cmentarz przycerkiewny greckokatolicki, pocz. XIX w.[530) Położony obok szosy
Ruda Wieś - Uhrusk. Powierzchnia 0,03 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z
1896 r.(+ ks. Mikołaj
Tusewicz).[285]

Poczekajka. (23°33' E i 51°13' N) W 2000r. mieszkało tam 91 osób, w tym 14
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 1 student. Było 27 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 8 samochodów osobowych, 10 ciągników, 3
anteny satelitarne, 18 telefonów stacjonarnych i 7 domów drewnianych, w tym 1
kryty strzechą. Przez wieś przebiegała droga asfaltowa. Działała firma produkcyjno handlowo - usługowa „EKO-PLAST" produkująca stolarkę aluminiową.[513]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116]

Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1872 r. Występowała tu rzędowa (po obu stronach
ulicy) forma zabudowy.[500,s.168 i 263]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. Poczekajka kolonia należała do gminy Staw. Mieszkały tam wówczas
123 osoby, w tym 5 Żydów.[73,s.203]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 27 gospodarstw
rolnych, uprawiano 149,69 ha ziemi, hodowano: 26 koni, 13 jałówek, 25 krów, 41
sztuk trzody chlewnej, 9 owiec i 142kury.[175]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 24,wł. Zbigniew Witkowski, drewn., sprzed 1921 r.[473,s.251]

Miłosław. (23°38 'E i 51°4' N) W 2000 r. mieszkało tam 50 osób, w tym2 dzieci
do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej. Było 16 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 7 samochodów osobowych, 5 ciągników, 1
telefon stacjonarny i 6 domów drewnianych. 3 budynki mieszkalne były opuszczone.
Sołtysem był Jan Głąb.[5l3] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Rudzie Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- W latach 1939-1944, w wyniku działań wojennych, zginęło 3 mieszkańców wsi, 3
dalszych zmarło w więzieniach, 25 osób wywieziono na prace przymusowe do
Niemiec, z których powróciło 8 osób, 1 osoba była osadzona w obozie
koncentracyjnym.[177]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 5 analfabetów i 23 półanalfabetów. Na kurs czytania
i pisania skierowano 28 osób.[183]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 30,54 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
- Gwarowo - miłosłau.[344,s.181]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 10, wł. Władysław Niemczuk, nr 16, wł. Henryka Pytel, nr 19, wł. Jan
Gołąb, wszystkie drewniane sprzed 1939 r.[473,s.251]

Marysin. (23°42' E i 51°15' N) W 2000 r. mieszkały tam 33 osoby, w tym 1
dziecko do 15 roku życia i 1 uczeń szkoły średniej. Były 21 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 2 samochody osobowe, 4 ciągniki, 1 telefon
stacjonarny i 5 domów drewnianych. W 1956 r. doprowadzono światło elektryczne.
Najbliższy przystanek PKS znajdował się w Hniszowie.[513] Do wsi należało
Jamne.[529]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Świerżach.[329,s.117]
Z dziejów
- Po raz pierwszy nazwa wsi pojawia się w dokumentach w 1839 r.[344,s.180]
- Kolonia niemiecka założona w 1865 r.[500,s.367]
- Marysin 7.) M., kol., pow. chełmski, gm. i par. Świerże.[482,t.6,s.159]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10. 1947 r., mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 16 pługów jednoskibowych, 3 radełka, 12 bron
posiewnych, 4 brony sprężynowe, 4 kultywatory i grubery, 2 młockarnie kieratowe,
14 sieczkarni, 6 kieratów i 3 wialnie.[179]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 15, wł. Michał Lasociński, drewn., z 1934 r.[473,s.251]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. XIX w. (1870).[530] Położony ok. 400 m na zachód od
szosy z Hniszowa do Marysina. Powierzchnia 0,3 ha. Najstarszy istniejący nagrobek
to krzyż drewniany z datą 1873 r.[238]

Żalin Kolonia. (23°38' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkało tam 216 osób, w tym 20
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 18 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 22
wdowy, 2 wdowców, 3 stare panny i 3 starych kawalerów. Było 58 gospodarstw
rolnych.[513] ich właściciele posiadali między innymi: 21 telefonów stacjonarnych,
17 samochodów osobowych, 23 ciągniki, 1 antenę satelitarną, 25 domów
murowanych i 7 domów opuszczonych.,[452] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Świerżach.[452] Patrz Żalin.
Z dziejów
- Według wykazu inwentarza martwego sporządzonego 1.10. 1947 r., mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 2 siewniki rzędowe, 4 żniwiarki, 1 kosiarkę, 70 pługów
jednoskibowych, 4 pługi dwuskibowe, 30 radełek, 12 ciążek, 20 bron posiewnych, 25
bron sprężynowych, 8 kultywatorów i gruberów, 4 motory spalinowe, 4 młocarnie
szerokomłotne, 70 sieczkarni, 31 kieratów, 1 tryjer i 20
wialni.[179]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Żalinie.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Żalinem wsią. Miejscowość należała do GRN w
Rudzie Hucie.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 26, wł. Henryk Kotowski, drewn., z ok. 1920 r.[473,s.258]

Żalin. (23°38' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkało tam 345 osób, w tym 7
wdowców, 2 stare panny i 25 starych kawalerów. Było 99 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 1 samochód ciężarowych, 1 kombajn, 50
telefonów stacjonarnych, 3 anteny satelitarne, 60 domów drewnianych, w tym 4
opuszczone i 1 stodołę krytą strzechą. Kursowały autobusy PKS. Działał sklep
spożywczy. Była kaplica rzymskokatolicka. We wsi znajdował się wiatrak - koźlak z
1930r. oraz kapliczka drewniana z polowy XIX w. Działała najstarsza w gminie
Ochotnicza Straż Pożarna. Została założona w 1924 r.[513] Integralnymi częściami
miejscowości były: Dyrekcja, Jamczyn i Podkowa.[529] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach.[329,s.117]
- Nazwa wsi pochodzi od określenia żalik - mogiła, grób, kurhan, cmentarzysko. W
języku polskim etymologicznie: żal, żałobnik, żałobny, żałosny, żalny. (...) Według
podań ludowych nazwa wsi wiąże się epidemia cholery, która nawiedziła ten teren i
zdziesiątkowała ludność.[513]

Z dziejów
- W 1796 r. Okopy Wielkie i Żalin od Oleckich kupił Ignacy Rulikowski.[477,s.85]
- Wzmiankowany w 1796 r. Żalin Kolonia od 1970 r.[344,s.205]
W
1832
r.
szlachecka
Serebryskimi.por.[365,s.49]

wieś

Żalin

graniczyła

z

dobrami

- Żalin, wś i fol., pow. chełmski, gm. i par. Świerże. Fol. ma 568 mr., wchodzi w
skład dóbr Świerże, wś ma 22 os., 534 mr. W 1827 r. było 19 dm., 114
mk.[482,t.14,s.731-732]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. (Żulin) należał do gminy Świerże. Mieszkały tam wówczas 434 osoby,
w tym 12 Żydów.[73,s.204]
- Od 1926 r., w szkole pracowała Felicja Kaszubowa, w 1938 r. zatrudniona została
Maria Prączkowska.por.[467]
- W 1938 r. we wsi otwarto sklep spożywczy. Pierwszym sprzedawca był Józef
Kościelecki.[452]
- Prawdop. XI 1942. Hitlerowcy wymordowali członków Ochotniczej Straży Pożarnej
pod zarzutem pomagania chłopom w ucieczkach z łapanek.[470,s.122]
- Według wykazu inwentarza, sporządzonego 1.10. 1947 r., mieszkańcy posiadali
między innymi: 1 żniwiarkę, 80 pługów jednoskibowych, 3 pługi dwuskibowe, 10
radełek, 50 ciążek, 10 bron posiewnych, 20 bron sprężynowych, 5 kultywatorów i

gruberów, 1 motor spalinowy, 20 młocarni kieratowych, 1 młockarnię szerokomłotną,
70 sieczkarni, 60 kieratów i 15 wialni.[179]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 513 osób. W tym samym roku działalność usługową
prowadzili między innymi: B. Bendet (młyn), A. Masałowa (piwiarnia), M. Knapiński
(rzeźnik) i F. Dejc (handel artykułami spożywczymi).[426,s.1201]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 59 analfabetów i 28 półanalfabetów. Na kurs
czytania i pisania skierowano 58 osób.[183] Była publiczna szkoła ogólnokształcąca
stopnia podstawowego. W 1949 r. uczyli tam: Teofil Kuźniar, Róża Modrzyńska i
Janina Grel.[180]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z obrazem Matki Boskiej, drewn., sprzed 1939 r, dom nr 86, wł.
Władysław Iwaniszczuk, drewn., sprzed 1914 r., stodoła w zagrodzie nr 53, wł.
Ryszard Badaruk, drewn., z ok. 1918 r., wiatrak koźlak, wł. M. Bondaruk, drewn., z
1930 r.[473,s.257-258]
- Kapliczka. Zapewne z ok. poł w. XIX. Murowana, otynkowana. Prostokątna.
Wnętrze sklepione kolebkowo-krzyżowo. Zewnątrz narożniki ujęte pilastrami. Daszek
dwuspadowy.[350,s.165]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. XX w. (ok. 1915).[530] Znajduje się ok. 100 m na płd. od
wiejskiej drogi. Powierzchnia 0,3 ha. Zachowała się jedynie mogiła mieszkanki Żalina
ob. Walczuk z dwojgiem dzieci, która zginęła na przyległym do cmentarza polu
podczas II wojny światowej.[241]

Zarudnia. (23°33' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkało tam 23 losób, w tym 47
dzieci od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 11 wdów, 1 wdowiec, 2
starych kawalerów. Było 55 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi: 15 samochodów osobowych, 10 ciągników, 11 telefonów stacjonarnych, 1
samochód ciężarowy, 2 kombajny zbożowe, 15 domów drewnianych, w tym 1
chałupa kryta strzechą. Przez wieś prowadzą drogi: asfaltowa, cementowa i polna.
Światło elektryczne doprowadzono w 1968 r. Przez część wsi kursowały autobusy
PKS
i
podmiejskie.
Był
kościół
polskokatolicki
(wcześniej
ewangelicko-augsburgski)[513] oraz cmentarz niemiecki, na którym zachował się
pomnik z 1938 r.[240] Do wsi należały: Gościniec, Łąkowe i Warszawska.[529]
Pochodzenie nazwy: Zarudnie - za Rudą. Miejscowość położona za Rudą.[5l3]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka Zarudnia założona po 1864 r. Wieś samotnicza. Koloniści
stawiali zabudowania na własnym kawałku gruntu - często z dala od drogi. Ze
względów komunikacyjnych wytyczano szlaki dojazdowe. Tworzyły one
charakterystyczną dla tego rodzaju osadnictwa pajęczynę drożną. Na początku lat
dziewięćdziesiątych
XIX
w.
zamknięta
została
świątynia
protestancka.
por.[500,s.169,196 i 263]
- Zarudnie, kol., pow. chełmski, gm. i paraf. Świerże, odl. 14 w. od Chełma. Są to
kolonie różnej wielkości, od 19 do 59 mr., utworzone około r. 1880 na obszarze
folwarcznym.[482,t.14,s.426]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- 21 X 1943. Funkcjonariusze hitlerowskiego oddziału ochrony zbiorów zastrzelili 2
Żydów.[470,s.120]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10. 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 50 pługów jednoskibowych, 20 siewników do nawozów,
10 bron posiewnych, 5 młocarni kieratowych, 50 sieczkarni, 1 kierat i 6 wialni.[179]
W wykazie majątków z 1947 r. w miejscowości wsi było 51 gospodarstw
poniemieckich.[181]

- W 1949 r. we wsi mieszkało 27 analfabetów i 11 półanalfabetów. Na kurs
czytania i pisania skierowano 23 osoby.[183]
- (W 1951 r. przyp. aut.) Komisje wydelegowane przez Komitet Powiatowy (PZPR w
Chełmie przyp. aut.) skontrolowały spółdzielnie w (...) i Zarudniu. W każdej z nich
odnotowano poważne nieprawidłowości. W Zarudniu nawet nie rozpoczęto wspólnej
pracy na polach spółdzielni. Komisja relacjonowała, że we wszystkich spółdzielniach
panują „nastroje niechętne spółdzielczości", a w Zarudniu szczególnie kobiety

„krzyczą" przeciwko wspólnym siewom.[77,s.167]
- W 1955 r. istniała spółdzielnia produkcyjna. Jej przewodniczącym był Hubert
Mieczysław.[206]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. XIX w.[530] Położony przy wiejskiej drodze, 10 m od
zabudowań gospodarskich. Powierzchnia 0,4 ha. Najstarszy istniejący nagrobek
pochodził z 1922 r.[240]

Tarnówka. (23°35' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkało tam 11 osób. Były 3
gospodarstwa rolne.[513] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Rudzie Hucie.[329,s.116]

Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1883 r.[500,s.263]
- Miejscowość posiada księgę ludności stałej z 1900 r.[173]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Józef Sobótko.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 12 gospodarstw
rolnych, uprawiano 81,84 ha ziemi, hodowano: 11 koni, 9 jałówek, 8 krów, 15 sztuk
trzody chlewnej, 4 owce i 109kur.[175]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Leśniczówce.[15]

Rudka Kolonia. (23°37 'E i 51°15 'N) W 2000r. mieszkało tam 20 osób. Było 10
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali miedzy innymi 1 telefon
stacjonarny.[5I3] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie
Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- W 1916 r. miejscowość należała do gminy Świerże. Mieszkało tam 35 osób, w
tym 5 Żydów.[73,s.204] Patrz też Ruda.
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10 1947 r. mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 17 pługów jednoskibowych, 7 radełek, 17 bron
posiewnych, 18 zgrzebeł, 7 kulty watorów i gruberów, 16 sieczkarni, 3 kieraty, 3
wialnie i 3 wały.[179]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Rudką wsią. Miejscowość należała wówczas do
GRN w Rudzie Hucie.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 11, wł. Stanisław Sobolewski i nr 12, wł. Tadeusz Kędrak, oba drewn. z
ok. 1900 r.[473,s.256]

Rudka. (23°40 'E i 51°16 'N) W 2000 r. mieszkało tam 212 osób, w tym 34 dzieci
od 0 roku życia do 15 lat, 10 uczniów szkół średnich, 5 studentów, 10 wdów, 1
wdowiec, 5 starych panien i 19 starych kawalerów. Było 65 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 20 samochodów osobowych, 15 ciągników, 5
anten satelitarnych, 4 telefony stacjonarne, 30 domów drewnianych, w tym 1
opuszczony, 1 stodołę krytą strzechą. Działał: sklep spożywczy. Była też budka
telefoniczna. Miejscowość leżała nad rzeka Uherką. Przez wieś przebiega droga
asfaltowa. Światło elektryczne założono w 1956 r. Znajdował się przystanek PKS.
Istniał zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, do którego należało 24 wyznawców i
kaplica rzymskokatolicka.[513] Do miejscowości należały: Pola i Sosnowiec.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- Odnotowana po raz pierwszy w 1443 r. Należała wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Świerżach.[74,s.58]
- Kolonia niemiecka założona w 1864 r.[500,s.263]
- R., wś włość., po w. chełmski, gm. Świerże, par. Uhrusk. W 1827 r. było 31 dm.,
215 mk.[482,t.9,s.911]
- W 1927 r. w szkole pracował Aleksander Skulski (odX 1939 r. w Stajnem, dalej
informacji brak), w 1937 r. zatrudniony został Michał Klimiuk (od X 1944 w
Leśniczówce).por.[467]
- 22 sierpnia 1944 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w Świerżach powołano
Komitet Folwarczny majątku Ruda. Jego przewodniczącym został Franciszek
Gardziński.[181]
- Według wykazu inwentarza martwego, sporządzonego 1.10. 1947 r., mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 30 pługów jednoskibowych, 2 radełka, 20 bron
posiewnych, 4 kultywatory i grubery, 2 młocarnie kieratowe, 20 sieczkarni, 4 kieraty,
2 wialnie.[179]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 27 analfabetów i 1 półanalfabeta. W wieku od 15 do
18 roku życia było 5 osób. Na kurs czytania i pisania skierowano 18 osób.[183]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kaplica baptystów, drewn., z ok. 1924 r., szkoła, ob. dom mieszkalny nr 46, wł.
Tymuchowicz, drewn., z 1927 r., szkoła, ob. dom mieszkalny nr 47, wł. Marian
Grodziszewski, drewn., z 1925 r., dom nr 25, wł. Mikołaj Humeniuk, drewn., z ok.
1900 r.[473,s.255]

Ruda Opalin. (23°37' E i 51°15' N) Nad Uherka i Gdolanką. W 2000 r. mieszkało
tam 331 osób, w tym 58 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół
średnich i 6 studentów. Było 78 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 30 samochodów osobowych, 5 ciągników, 2 anteny satelitarne, 34
telefony stacjonarne, 1 samochód ciężarowy, 1 kombajn, 10 domów drewnianych.
Przez wieś przebiegała droga asfaltowa. Światło elektryczne doprowadzono w 1956 r.
We wsi znajdują się przystanki: PKS i PKP.[513] Do wsi należała również Huta.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Rudzie Hucie.[329,s.116]
Z dziejów
- Pierwszy dokument z nazwą Rudka pochodzi z 1443 r. Miejscowość należała
wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w Świerżach.[74,s.58]
- W 1888 r. wieś nazywała się Rudka. Od 1921 r. Ruda-Opalin, a od 1952 r. Ruda
Opalin.[344,s.190]
- Kolonia niemiecka Rudka założona po 1864 r.[500,s.263]
- W 1887 r. powstał przystanek PKP linii Chełm – Brześć.[478,s.124]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Świerże. Mieszkało tam wówczas 1036 osób, w
tym 295 Żydów.[73,s.204]
- 11 marca 1925 r. w Hucie szklanej p. Sygały (Ruda Opalin) wybuchł strajk i
ogarnął 57 robotników, z ogólnej liczby 215 zatrudnionych w hucie. (...) Po
przyrzeczeniach ze strony właściciela, że postara się w jak najszybszym czasie
uregulować kilkutygodniowe należności, a w przyszłości zarobki, o ile możliwości
wypłacać regularnie. Strajkujący na trzeci dzień, tj. 13 stanęli do pracy.[118]
- W 1933 r. powstała spółka robotnicza „Polska Spółka Huta Szkła" w Rudzie
Opalin.[522]
- W 1940 r. w stodole i baraku istniał niemiecki obóz pracy. Jednorazowo
przebywało w nim do 1500 osób.[452]
- 9 III 1942. Żandarmi rozstrzelali 5 osób: 3 jeńców radzieckich, zbiegłych z obozu
w Chełmie, oraz 2 kobiety. Nazwiska kobiet ustalono: Katarzyna Hamelczuk i Anna
Huryn. Kobiety poniosły śmierć za niesienie pomocy jeńcom.[470,s.83]
- 22 sierpnia 1944 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej w Świerżach powołano
Komitet Folwarczny majątku Ruda Opalin. Jego przewodniczącym został Józef
Buliczak .[181]
- 20 grudnia 1945 r. uruchomiono hutę szkła.[478,s.188]
- W wykazie majątków z 1947 r. w miejscowości było 6 gospodarstw
poniemieckich.[181]

- W 1949 r. we wsi mieszkało 18 analfabetów i 7 półanalfabetów. Na kurs czytania
i pisania skierowano 25 osób.[183]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół huty szkła, ul. Targowa: huta szkła -hala 1, mur., z ok. 1883 r., dworzec
kolejowy, drewn., sprzed 1914 r. dom nr 78, wł. PKP, drewn., z początków XX
w.[473,s.366-255]

Ruda - Huta. (23°36' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkało tam 1113 osób, w tym
196 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 41 uczniów szkół średnich, 23 studentów,
20 wdów, 2 stare panny, 26 starych kawalerów. Były 122 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 100 samochodów osobowych, 16 ciągników, 150
telefonów stacjonarnych, 6 samochodów ciężarowych, 2 kombajny zbożowe, 20
anten satelitarnych, 22 domy drewniane, w tym 1 opuszczony. Do dzisiejszych
czasów przetrwało 12 pożydowskich baraków mieszkalnych, w których przed wojną
zamieszkiwali pracownicy miejscowej huty szkła. Zachował się cmentarz
prawosławny datowany na 1915 r., ruiny dworu drewnianego, wybudowanego w
latach osiemdziesiątych XIX w. przez Rafaela Szulberga, właściciela dóbr Ruda Huta i
lokalnej huty szkła oraz kapliczka przydrożna wybudowana dla upamiętnienia bitwy
powstańczej z 1864 r. Od 1956 r. miejscowość posiada światło elektryczne.
Kursowały autobusy PKS i komunikacji podmiejskiej (nr 120 i 220). Przez Rudę Hutę
przepływała rzeka Gdolanka. Czynne były: apteka, zakład weterynarii, ośrodek
zdrowia, stacja paliw, dworzec autobusowy, 7 sklepów, kawiarnia, bar, poczta, 3
automaty telefoniczne, bank oraz posterunek policji. W Rudzie Hucie funkcjonował
Zespół Szkół Ogólnokształcących. Zlikwidowany od 1 września 2001 r.[513]
Integralnymi częściami miejscowości były: Kąty i Palestynka.[529] Funkcję radnej
powiatu pełniła Teresa Królikowska - vicestarosta powiatu chełmskiego i członek
zarządu. Od 1989 r. za pomnik przyrody uznaje się wiąz polny o obwodzie 335
cm.[531] 5 kwietnia w parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika oraz
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny uroczyście zakończono Misje Święte
Jubileuszowe. Prowadził je ojciec Mariusz Uniżycki, franciszkanin pracujący w Kowlu
na Ukrainie. Parafialnemu świętu splendoru dodała wizyta biskupa Ryszarda
Karpińskiego. W trakcie uroczystej mszy świętej, 150 uczniów klas ósmych oraz
pierwszych gimnazjalnych przystąpiło do sakramentu bierzmowania. Gośćmi
uroczystości księży Mariana i Stanisława Chmielowskich byli między innymi: ks.
prałat Kazimierz Bownik, dziekan dekanatu chełmskiego, prezydent Chełma Henryk
Dżaman oraz wicestarosta Teresa Królikowska.[452] Istniał Kościół Rzymskokatolicki
p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Niepokalanego Serca NMP i
erygowana 12 kwietnia 1923 r. parafia rzymskokatolicka. Od 1969 r. jej proboszczem
był ks. prałat Marian Chmielowski (zmarł 11 stycznia 2002 r.), z którym od 1979 r.
pracował jego brat ks. Stanisław Chmielowski. W dawnym kościele augsbursko ewangelickim swoją świątynię (p.w. św. Mateusza) mieli polskokatolicy. Proboszczem
był ks. Ryszard Walczyński.

Z dziejów
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1869) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1888.[341,s.190 i 197]
- W 1836 r. Henryk Kamiński nabył od Rządu Królestwa Polskiego całość dóbr Ruda
tj. folwark Ruda A i B i wsie: Ruda, Rudka, Leśniczówka i Chromówka o ogólnej
powierzchni 10314 m (morgi) 244 p (pręty). W dobrach tych były wówczas tartaki - w
Rudzie i Rudce, szynki w Rudzie, Rudce, Leśniczówce i Chromówce, młyn, gorzelnia,

browar, 2 cegielnie, wapniarnia, maziarnia, nowa austeria i wołownia. (...) W 1883 r.
Rafał Szulberg kupuje od Dionizego Trzcińskiego dobra Ruda B (obecnie Ruda Huta),
który rozpoczyna budowę huty szkła od południowo-wschodniej strony dworu, a na
południe za drogą powstaje siedziba głównego mechanika huty. W ten sposób tworzy
się całość z terenem hutniczym pośrodku, od północy ograniczona dworem i
ogrodem, a od południa terenem przeznaczonym dla głównego mechanika z
budynkiem mieszkalnym i ogrodem. Od tego czasu własność ta nosi nazwę „Dobra
Ruda — Huta Szklana". W 1901 r. właścicielem tych dóbr zostaje Uszer Moszowicz
Sygnał, który modernizuje hutę i wznosi biurowiec. (...) Po jego śmierci w 1928 r.
majątek dziedziczą dzieci tj. Jakub Sygnał i Fąjga z Sygnałów Tajtełbaum żona Maxa.
Zaświadczenie spadkowe z tego okresu podaje, że majątek ten wartości 519131 zł.
składa się z 709 mórg różnych gruntów wraz z budynkami mieszkalnymi,
gospodarczymi i fabrycznymi, urządzeniami i wyrobami huty. W trakcie II wojny
budynek huty zostaje rozebrany, a urządzenia hutnicze i pokrycie dachowe
wywiezione w nieznanym kierunku. Po wyzwoleniu teren dawnej huty oraz biurowiec
przejęła Gminna Spółdzielnia?, budynek dawnego dworu wykorzystywano jako
siedzibę Urzędu Pocztowego, salę kinową i mieszkanie, w domu mechanika huty była
szkoła powszechna, a od 1967 r. ośrodek zdrowia.[443,s.3-5]
- Park o pow. ok. 1,5 ha, w zarysie czworoboczny. Jest ogrodzony i dobrze
utrzymany przez mieszczący się w odremontowanym pałacyku Ośrodek Zdrowia.
Drzewostan ma jednak bardzo ubogi - zaledwie 30 drzew o średnicy ponad 40 cm i
13 gatunków. Rozmieszczone są one głównie w szpalerach brzegowych parku. Są to:
robinia akacjowa 10 szt., jesion wyniosły, dąb szypułkowy i wierzba biała po 5 szt.
Podszycie jest zwarte, stanowi ponad 50% zieleni parku. Są to w 80% krzewy z 15
gat. i w 20% odrastające drzewa: topola osika, jesion wyniosły, brzoza
brodawkowata, robinia akacjowa po 1 a. Z krzewów największy udział mają bez
turecki i leszczyna pospolita po 2 a, forsycja pośrednia 1 a. Runo ma charakter
muraw ruderalnych.[361,s.155] Skrócony inwentarz roślin sporządzony w 1985 r.
przez Jadwigę Łojek podaje, że na terenie parku, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły
występują między innymi: karagana syberyjska, modrzew europejski, róża- skupiny,
tawuła van Houtfa - skupiny.[444,s.12]
- Polska nazwa obowiązuje od 1921 r.[344,s.190] Ruda Huta przyjęła swoją nazwę
od istniejących od dawna hut szkła.[513]
- W 1922 r. w szkole pracował Leonard Kaszuba, w 1923 r. zatrudniono Jana
Szpanbrukera, od 1933 r. uczyła Ludmiła Waszkiewicz, w 1936 r. rozpoczęła pracę
Maria Sosnowska (X 1939 Ruda Huta, Wojsławice tajne nauczanie), a od 1937 r.
pracowały Janina Jankowska (w 1939 r. złożyła prośbę o przeniesienie do Lwowa) i
Stafania Darda ( wg. kroniki szkolnej wyjechała w 1942/43.por.[467]
- W 1926 r. we wsi mieszkały 654 osoby. Działalność prowadzili: Rafalski A.
(właściciel młyna), Rozejman F. (piekarz), Jancki A. (piwiarnia), Gil A. i Laskowski L.
(rzeźnicy), Dorosz A. (wędliny), Bajcz A. i M., Grogowicz J. i Sobolewski P. (handel
artykułami spożywczymi. Działała też Sp. Hutników, Sp. z o.o „Ruda Opalin", wł.
Sygał U.[426,s.1167]
- W wykazie majątków z 1947 r. w miejscowości były 42 gospodarstwa

poniemieckie.[181]
- W 1949 r. we wsi mieszkało 20 analfabetów i 26 półanalfabeta. Na kurs czytania i
pisania skierowano 34 osoby.[183]
- Według stanu z 29 sierpnia 1954 r. do istniejącego w miejscowości Rolniczego
Zrzeszenia Spółdzielczego „Pierwszy Maja" należało 36 rolników. W protokole z tego
dnia zapisano między innymi: „Członkowie zgodzili się na urządzenie dożynek i
uchwalili kupić 10 kg kiełbasy, 100 litrów piwa, 5 litrów wódki, 30 butelek wina, 15
chlebów i zgodzić orkiestrę. Ogólne zebranie uchwaliło pieniądze wziąć ze sprzedaży
zboża".[199]
- 18 września 1994 r. Szkoła Podstawowa otrzymała imię porucznika Zbigniewa
Twardego ps. „Trzask", dowódcy III batalionu 30 pp 27 WDP AK.[478,s.224]
- 25 listopada 1995 r. oddano do użytku budynek ośrodka zdrowia. Z tej okazji
mszę świętą odprawił ks. infułat Marian Chmielowski -proboszcz miejscowej
parafii.[452]
- 5 września 1999 r. w Rudzie Hucie odbyły się pierwsze chełmskie powiatowe
dożynki. Ich gospodarzami byli: Adam Rychliczek - starosta chełmski, Henryk
Dżaman - prezydent Chełma oraz Krzysztof Gołębiowski - wójt gminy Ruda Huta.
Funkcję starostów pełnili: Agnieszka Wnuk z Kamienia Kolonii i Mieczysław Dąbrowski
z Rudy Huty. Mszę świętą dożynkową sprawowali księża: Marian i Stanisław
Chmielowscy - duchowni z miejscowej parafii rzymskokatolickiej .[452]
- (Październik 1999 r. przyp. aut.) Ksiądz prałat Marian Chmielowski z Rudy Huty,
w uznaniu zasług w krzewieniu ideałów ekumenizmu i kultu św. Brygidy szwedzkiej,
został odznaczony Ekumenicznym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św.
Brygidy.[77,s.250]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Erygowana przez bpa podlaskiego Henryka Przeździeckiego.
Poprzednio należała do parafii Urhusk, dekanat Włodawa. Mocą bulli z 1925 r.
włączono j ą do diecezji lubelskiej, dekanat Chełm. Parafię uposażył w 2 morgi ziemi
właściciel huty szkła. Do 1875 r. w Rudzie istniała parafia unicka, zamieniona później
na prawosławną. Na terenie parafii są jeszcze, oprócz prawosławnych, narodowcy,
baptyści i kilka rodzin świadków Jehowy. Archiwum zawiera m. in. księgę wizyt
kanonicznych od 1923 r., kronikę parafii od 1939 r, księgi metrykalne.
Kościół. W Dorohusku w czasie I wojny światowej został uszkodzony kościół
parafialny. Do czasu budowy świątyni legioniści postawili tu mały drewniany
kościółek dla użytku wojska i ludności. Zakupiła go parafia w Rudzie w 1923 r. Służył
on parafii do 1952 r. W 1953 r. rozpoczęto budowę obecnej świątyni p.w. św.
Stanisława i Niepokalanego Serca NMP. Prace zakończono w 1960 r. Konsekracji
dokonał bp P. Kałwa w 1962 r. Budynek jest murowany, 3-nawowy. Dwa ołtarze
przeniesione z dawnego kościoła, ołtarz główny murowany z okresu budowy kościoła.
Na chórze muzycznym 6-głosowe organy, poświęcone przez bpa H. Strąkowskiego.

Obok świątyni murowana dzwonnica z 1966 r. Cmentarz przykościelny otoczony
murem. W parafii jest ludowa kapliczka św. Jana Chrzciciela z XIX w.[49]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kościół parafialny p.w. św. Stanisława B. Męczennika, mur., z 1923r., przebud.
w 1956 r., kościół ewangelicko-augsburski, ob. pol.-kat. p.w. św. Mateusza, mur.
z około połowy XIX w., kapliczka z figurą św. Jana Chrzciciela, drewn, z 1864 r.,
karczma, ob. dom mieszkalny, wł. Leszek Słomianowski, drew. 11 poł XIX w., dwór,
drewn., II poł. XIX w., dom pracowników huty, tzw. trzynastak, ob. nr 2/9, mur., z
1900 r., 2 czworaki (d. wł. Huty), drewn., z II poł. XIX w., dom ul. Zielona nr 1/3, wł.
Józefa Zalewska i Karol Albiniak, drew., z końca XIX w., malarnia i szlifiernia szkła,
ob. dom mieszkalny, wł. Edward Wagner, mur, z ok. 1883 r.[473,s.253-366]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. XX w. (1923).[530] Znajduje się 20 m na wschód od
kościoła. Powierzchnia 1,7 ha. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1929 r. Są tam mogiły
żołnierzy kampanii wrześniowej 1939r.[301]
- Cmentarz wojenny, XX w. (1944).[530] Położony ok. 100 m od szkoły.
Powierzchnia 36 m2. Zachowała się jedna mogiła ośmioosobowej rodziny zabitej w
1944 r.[314]
Parki
- Park dworski, powierzchnia 2,94 ha, z I p. XIX w.[530]

GMINA SAWIN

Gmina Sawin położona jest w północnej części powiatu, w obrębie dwóch
subregionów geograficznych: Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Przez teren
gminy przebiega droga wojewódzka nr 83 Zamość - Chełm - Włodawa - Biała
Podlaska. Osada Sawin odległa od Chełma o 15 km, jest siedzibą gminy i ośrodkiem
handlowym oraz kulturowym dla okolicznych wsi. Sawin jest gminą rolniczą.
Prowadzona jest tu uprawa zbóż, roślin okopowych oraz hodowla bydła i trzody
chlewnej. Działalność przemysłowa to głównie drobiarstwo, drobne zakłady
produkcyjne branży spożywczej (m.in. 4 piekarnie i 2 młyny), budowlanej, tworzyw
sztucznych, drzewnej.
Na terenie gminy znajdują się pokłady piasku, żwiru, torfu oraz gliny do wyrobu
cegły. W planie zagospodarowania przestrzennego gmina posiada wydzielone grunty
pod działalność produkcyjną i usługową. Dla rozpoczynających działalność
gospodarczą na terenie gminy stosowane są ulgi w podatkach i opłatach lokalnych.
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Bachus i Serniawy, będący
częścią Chełmskiego Parku Krajobrazowego oraz jezioro „Słone" we wsi Chutcze.
Północne krańce gminy: Serniawy, Aleksandrówka, Podpakule, Petryłów, Wólka
Petryłowska wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie
Zachodnie. Najciekawszym obiektami do zwiedzania są: kościół parafialny p.w.
Przmienienia Pańskiego w Sawinie, zbudowany w latach 1731-1740, kościół - kaplica
drewniana w Przysiółku z XVIII w. oraz szpital przy kościele parafialnym w Sawinie z
XVIII w.

Hredków. (23°26' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkały tam 44 osoby. Było 8
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 5 samochodów
osobowych, 1 kombajn, 6 telefonów stacjonarnych i 6 ciągników. Przez wieś
przebiegała droga polna. Najbliższy przystanek PKS znajdował się około 1 km od
Hredkowa.[514]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Czułczycach.[329,s.124]
Z dziejów
- Ziemia wsi Hredków należała do królewszczyzny. Król Stefan Batory utworzył z
chłopów wojsko - tak zwaną piechotę łanową, w której służył między innymi chłop
Iwaszko Hrechory. Tenże Iwaszko w wojnie z Moskalami wyróżnił się odwagą. Król
Batory za waleczność w roku 1583 nadał mu stan zagrodowego szlachcica oraz
ziemię królewską, na której później rozrosła się wieś Hredków od Iwaszki Hrevhora Iwaszkiewicze. (...) W roku 1846 Mikołaj I odebrał Iwaszkiewiczom prawo szlacheckie
(za Smoleńsk).[337]
- Zapis z 1881 r. podaje nazwę Grędków czyli Sołtysy. W 1890 r. - Sołtysy.
Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1952 r. Gwarowo - hretkuf, retkuf, sołtysy
.[344,s.168]
- Miejscowość posiada księgę ludności stałej z 1900 r.[173]
- Grędków czyli Sołtysy, pow. chełmski, gm. Staw, par. Czułczyce. Ma 153 mr.
obszaru.[482,t.2,s.808]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 17 gospodarstw
rolnych, uprawiano 83,84 ha ziemi, hodowano: 16 koni, 10 jałówek, 14 krowy, 27
sztuk trzody chlewnej, 17owiec i 201 kur.[175]

Jagodne. (23°27 'E i 51°12 'N) W 2000 mieszkało tam 110 osób. Były 41
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 13 samochodów
osobowych, 6 telefonów stacjonarnych i 8 ciągników. Przez wieś przebiegała droga
polna. Najbliższy przystanek PKS znajdował się około 1,5 km od Jagodna. Wieś
zelektryfikowano w 1971 r. Funkcję sołtysa pełniła Zofia Stepaniuk.[514] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Czułczycach.[329,s.124]
- Jagodne - terenowa nazwa własna o formie archaicznej, mająca oparcie w
systemie miejscowych gwar ukraińskich.por.[430,s.131]
Z dziejów
- 8.) J., wś, pow. chełmski, gm. Staw, par. Czułczyce. Leży przy linii dr. Żel.
Nadwiślańskiej, o 8 w. od Dorohuska ku Lubomli.[482,t.3,s.370]
- Nazwa wsi wymieniona w dokumentach po raz pierwszy w 1882 r. W 1921 r. Jagodno.[344,s.170]
- Jagodne w 1901 r. było jednym z folwarków wchodzących do dóbr Czułczyce
należących do Moraczeskich. Folwark ten miał 336 morgów (188 ha 12 a) i
prawdopodobnie sięgał aż po cegielnie Horodyszcze.[351]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Antoni Baryła.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 37 gospodarstw
rolnych, uprawiano 302 ha ziemi, hodowano: 31 koni, 24 jałówki, 34 krowy, 38 sztuk
trzody chlewnej, 3 owce, 2 kozy i 158 kur.[175]

Krobonosz. (23°22' E i 51°13' N) W 2000 r. w Krobonoszy i Krobonoszy Kolonii
mieszkało 215 osób (odpowiednio: 164 i 51). Było 97 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi 20 samochodów osobowych, 3 kombajny, 1
telefon stacjonarny i 22 ciągniki. Od 1966 r. działa OSP, pod opieka której znajdowała
się wiejska świetlica. Funkcje radnego gminnego pełnił Roman Romaniuk, a sołtysem
był Roman Okoński.[514] Zabytki architektury i budownictwa w Polsce wymieniają,
że w Krobonoszy była murowana szkoła z 1905 r. - rozebrana w 2000 r. (...) oraz 11
domów drewnianych.[351] Integralną częścią Krobonoszy było Zadębie.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Stawie.[329,s.127]
Krobonosz Kolonia stanowi wraz z Kątami integralna część Krobonoszy.[529]
Z dziejów
- Datowane na 1407 r. w dokumencie zatytułowanym „Między panem Sapiechą
dziedzicem Pniówna, Krobonoszy a księdzem Krzysztofem Bękoskim" prywatna
komplatacja w aktach chełmskich ferie grunta pidiatesti sancta(...) Virgini 1647
oblatowane.[351] W 1414 r. Wymienione jako Crobonoscha. Skrobonosza - 1564 r. W
1970 r. w dokumentach pojawiła się nazwa Krobonosz – Kolonia.[344,s.174]
- Krobonosza, wś i folw., pow. chełmski, gm. Staw, par. Czułczyce, o 12 w. od
Chełmu. W 1827 r. było tu 20 dm., 107 mk. Fol. należał do dóbr Swięcica. Według
Tow. Kred. Ziem. folw. K. rozległy mr. 941: grunta orne i ogrody mr. 487, łąk mr. 90,
pastwisk mr. 118, lasu mr. 227, nieużytki i place mr. 19, bud. z drzewa 24, pokłady
torfu i wapna. Wieś Krobonosz os. 36, z gruntem mr. 277.[482,t.4,s.678]
Kolonia niemiecka Krobonosza założona w 1902 r. Występowała tu rzędowa (po
obu stronach ulicy) forma zabudowy. W 1907 r. z rozparcelowanego majątku
Krobonosz kilkanaście rodzin baptystów zakupiło tu ziemię i założyło niezbyt liczną,
lecz bogata kolonię. W 1910 r. powstała tu również odrębna gmina wyznaniowa
Chełm - Krobonosz.por.[500,s.168,193 i 367]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]

- W 1916 r. wieś należała do gminy Staw. Mieszkały tam wówczas 111 osoby, w
tym 7 Żydów.[73,s.203]
- W 1931 r. w szkole pracował Stanisław Drzewiecki (od X 1944 r.
Horodyszcze).por.[467]
- 26 V 1942.Podczas pacyfikacji wsi, funkcjonariusze DD i policji hitlerowskiej
zamordowali 15 mieszkańców oraz spalili 26 zagród. Zginęli: Władysław Banaszuk
(Banaszek), l. 19, Feliks Brzoza, l. 42, Józef Buraczuk, l. 36, Irena Fałkus, l. 7, Janina
Fałkus, l. 5, Marianna Fałkus, l. 35, Natalia Kozłowska, l. 25, Ryszard Kozłowski, l. 5,
Zbysław Kozłowski, l. 3, Stefania Lewczuk, l. 34, Tadeusz Piotrowski, l. 20, Ryszard
Świechowski, l. 12, Jan Tywoniuk, l. 8, Katarzyna Tywoniuk, l. 28, Władysław

(Włodzimierz) Wróblewski, l.36. (...) 18 VII 1944. Hitlerowcy rozstrzelali miejscowego
rolnika.
Zginął:
Antoni
Kondrat,
podejrzany
o
ukrywanie
jeńców
radzieckich.[470,s.54-55]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, mur., z 1905 r., dom nr 20, wł. L. Oleszczuk, drewn., z lat 20 XX
w.[473,s.367-263]
Cmentarze i mogiły
- Zbiorowa mogiła wojenna. XX w. (1942).[530]

Łowcza. (23°28' E i 51°20' N) W 2000 r. mieszkały tam 114 osób. Były 34
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 16 samochodów
osobowych, 1 kombajn, 14 telefonów stacjonarnych i 17 ciągników. Kursowały
autobusy PKS. We wsi znajdowały się: urząd pocztowy, kółko rolnicze, filia biblioteki
gminnej, zakład produkcyjno - handlowo - usługowy, który produkował kostki
brukowe oraz duże gospodarstwo rolne (ferma drobiu). Mieszkała twórczyni ludowa
Danuta Wójtowicka, zajmująca się koronkarstwem i tkactwem. Funkcje sołtysa pełnił
Lucjan Spodniewski.[514] Integralnymi częściami miejscowości były Maczuły i
Podmalinówka.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Sawinie.[329,s.126]
Z dziejów
- Datowana na 1575 r.[77,s.50]
- Nie jest (...) znany dokładniejszy czas powstania ośrodka dworskiego w Łowczy,
można jednak przypuszczać, że dwór i wieś położone przy ważnym trakcie
komunikacyjnym Chełm-Włodawa, a także szlaku handlowym łączącym województwo
urowskie z woj. ruskim i Wielkim Księstwem Litewskim powstały już w XV w. Od
najdawniejszych czasów istniała tutaj stacja pocztowa do zmiany koni i odpoczynku
dla pocztylionów. Poczta ta powstała pod opieką tutejszych dziedziców. Na przełomie
XVII i XVIII wieku wieś należała do marka Stoińskiego - cześnika bełzkiego. Od połowy
XVIII w. wieś należała do podkomorzego chełmskiego Franciszka Kunickiego i jego
małżonki Konstancji z Węglińskich Kunickiej, a następnie ich syna Wojciecha
Kunickiego, który po śmierci rodziców Łowcze oddał swojej siostrze i szwagrowi tj. hr.
Janowi i Antoninie z Kunickich Męcińskiej, którzy na stałe zamieszkali w Łowczy. Jak
podają dostępne źródła rozległy murowany dwór rodzinny wzniósł Franciszek Kunicki
założył piękny ogród w guście francuskim. (...) Oto jak opisywał Łowcze Kajetan
Kraszewski w 1792 roku: „(...) Rezydencję w Łowczy podkomorzy Kunicki erygował
pięknie, dom murowany, którego komnaty dolne sklepione fundamentalnie, ogród
też mający przyjemne chodniki założył, na końcu którego stało wielce ozdobione
caenaculum, czyli jako dziś mówią altana mająca pod sobą obszerne lochy, z tych
zaś najprzedniejsze wina i miody stare (...)". „(...) Poszedłem więc powoli w sad do
owego caenaculum, które było całkowicie z muru wielce piękną architekturą na
filarach, króżgankowym sposobem erygowane, dach zaś łamany z ornamentami
różnemi, konstrukcji całe ozdobne, stało zaś na miejscu wznioślejszym w samym
końcu ogrodu. (...) Widok też na okolicę przyjemny. (...) Kuniccy w ziemi chełmskiej
uznawani byli za jedną z zacniejszych średniozamożnych rodzin szlacheckich. Z
rodziny tej wywodzili się kasztelanowie chełmscy (Stefan Kunicki od 1760 do 1785 r.
oraz starostowie Józef mianowany starostą chełmskim w 1738-39 r. i Franciszek w
1784). Jako spokrewnieni z Rzewuskimi byli niestety jednymi z tych, którzy
przystąpili do Targowicy. Z tej rodziny wywodzi się Leon Kunicki pisarz tworzący
powieści i powiastki obyczajowe o Podlasiu i jego mieszkańcach. RodzinaKunickich,
obok Łowczy posiadała też rozległe dobra Czułczyce oraz Stulno i Majdan
Stuleński.[409,s.1-3]
- To stara wieś
Tyszkowski.[220]

włościańska.

W

1720

r.

jej

właścicielem

był

Marcin

- W 1786r. miejscowość znana jako Łowcza. Łowcza - Kolonia od 1970
r.[310,s.177]
- W 1863 r., dzierżawca Łowczy Kazimierz Bogdanowicz za własne pieniądze
mundurował 300 pieszych i 30 kawalerzystów. Wziętego do niewoli przez Rosjan
Bogdanowicza odbili mieszkańcy Sawina. Schwytany koło Zezulina (dzisiejsza gmina
Ludwiń, powiat Łęczna). Rozstrzelany w Lublinie, 5 marca 1863 r.[220]
- Łowcza, wś i folw., pow. chełmski, gm. Bukowa par. Sawin i Łowcza (obrz. grec).
Leży przy trakcie z Chełma do Włodawy o 18 w. od Chełma. Od Chełma zaczyna się
dopiero szosa ku Włodawie. Posiada cerkiew niewiadomej erekcyi. Spaliła się w 1851
r. Była tu stacya pocztowa. W 1827 r. wś rządowa, 39 dm., 234 mk.; obecnie włas.
pryw. 400 mr. ziemie dworsk. i 636 mr. włość. Od połowy XVIII w. do połowy XIX w.
własność Kunickich. Piękny ogród i staroświecki dwór murowany założył tu był Franc.
Kunicki podkomorzy chełmski. Według Towarz. Kred. Ziems. folw. Łowcza (z wsiami
Ł. i Rudka) rozległy mr. 633: grunta orne i ogr. mr. 199, łąk mr. 73, wody mr. 5, lasu
mr. 340, nieuż. i place mr. 17, bud. mur. 5, z drzewa 12; pokłady kamienia
wapiennego i torfu; rzeczka Witowa przepływa. Dobra powyższe w r. 1866 zawierały
mr. 2380. Wieś Ł. osad 22, z grun. mr. 642.[482,t.5,s.751]
- W 1886 r. we wsiach Iłowa i Łowcza, powiatu chełmskiego przeważa język
polski.por.[358,s.32-35]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).|332]
- W 1916 r. w tej wsi mieszkały 32 osoby, w tym 11 Żydów.[73,s.201]
- W 1934 r. w miejscowej szkole pracowała Kazimiera Kamińska, (od X 1944 r. w
szkole w Tomaszówce).por.[467]
- (Inf. Andrzej Spodniewski 1961) Dziadek Józef Spodniewski opowiadał, że przed
ok. 50 laty wykopane zostały jakieś pieniądze, a stary Wasyl Pacyk twierdził, że za
czasów pańszczyzny wykopał jakieś stare pieniądze.[87]
- Stare założenia ogrodowe dworu o pow. 1 ha mocno zdewastowane pod pola
uprawne. Dwór nie istnieje, pozostał jedynie budynek gospodarczy. Istniejący
drzewostan (ok. 70 szt. z 6 gat.) skupia się niemal wyłącznie wokół dużego stawu
(150 X 150 m) i obrzeży obiektu. Są to: olsza czarna 30 szt., wierzba biała 25 i
wierzba krucha 15. Zarośla zajmują łącznie ok. 8 a. Są to głównie: śliwa ałycza2 a,
bez turecki 1 a, olsza czarna 3 a, wierzba krucha, wierzba trójpręcikowa i jesion
wyniosły po 1 a. Runo tworzą głównie zbiorowiska trawiaste.[97,s.154]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 1, wł. J. Kwiatkowski, drewn., z lat 30XX w., nr 6, wł. Ryszard Bebko,
drewn., z pocz. XX w.[473,s.263]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz z 1 wojny światowej. XX w. (1915).[530] Położony ok. 60 m od szosy
Chełm- Włodawa i ok. 1 km od wsi Łowcza. Powierzchnia 0,25 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 1915 r.[321]

Łowcza Kolonia. (23°28' E i 51°21' N) W 2000 r. mieszkało tam 115 osób. Było
36 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 10 samochodów
osobowych, 3 kombajny, 8 telefonów stacjonarnych i 14 ciągników. Kursowały
autobusy PKS. Integralną częścią miejscowości była Nieborowa i Borowa (cztery
gospodarstwa).[514] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Sawinie.[329]

Z dziejów
- Zabytki architektury i budownictwa w Polsce podają, że w Kolonii Łowcza
zachowały się piwnice dworskie, które są obecnie w obejściu M. Gruszy, ruina młyna
z XIX wieku oraz jeden dom drewniany.W 1921 r. w Kolonii Łowcza Polacy stanowili
tylko 16,2%, Żydzi 33,8%, Niemcy 43,2%, Ukraińcy 6,8%.[351]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Łowczy.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Łowczą wsią. Miejscowość należała wówczas do
GRN w Łowczy.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Piwnica dworska, wł. M. Grusza, mur., z przełomu XIX i XX w., ruiny młyna, wł. A.
Gaj, mur., z XIX w.[473,s.263]

Czułczyce Małe. (23°15' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkało tam 61 osób. Były 33
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 10 samochodów
osobowych, 2 kombajny, 7 telefonów stacjonarnych i 33 ciągniki. Przez wieś
przebiegała droga utwardzona. Przystanek PKS znajdował się 1,5 km od Czułczyc
Małych. Funkcję sołtysa pełnił Ryszard Grzesiak.[514] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Czułczycach.[329,s.124]
Z dziejów
- Wieś powstała na gruntach folwarku Czułczyce w połowie XIX wieku (1842-43)
jako kolonia niemiecka.[500,s.367] (...) Niedawno do Archiwum zgłosił się Niemiec, dr
laryngolog Jubin, którego liczna rodzina mieszkała w powiecie chełmskim, a babka
Julia Sonenberg urodziła się, mieszkała, zmarła i jest pochowana w Czułczycach
Małych.[351] Patrz też Czułczyce.
- Na terenach nieuprawianych widoczne są niekiedy odcinki zapomnianych już
traktów.[104]
- W 1955 r. Spółdzielnia Produkcyjna w Czułczycach Małych przodowała w
obowiązkowych dostawach zbóż.[206]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 1 poł. XIX w. Położony przy drodze do Krobonoszy, około
300 m na zachód od szosy Chełm - Włodawa.[530]

Czułczyce Kolonia. (23°26' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkało tam 250 osób.
Było 81 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 33 samochody
osobowe, 33 ciągniki, 16 telefonów stacjonarnych i 5 kombajnów. Kursowały
autobusy PKS. Funkcję radnego gminnego pełnił Grzegorz Dąbrowski, a sołtysem
była Józefa Krawiec.[514] Integralną częścią Czułczyc - Kolonii były: Reforma,
Resztówka
oraz
Stara
Kolonia.[529]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej wCzułczycach.[329,s.124]
Z dziejów
- Nazwa wsi pojawiła się w dokumentach w 1952 r.[344,s.163]
- Wieś powstała na gruntach folwarku Czułczyce. Pierwsze gospodarstwa powstały
już przed wojną, kiedy to Moraczewski w ramach parcelacji majątku część swego
pola sprzedał. Pozostali mieszkańcy uzyskali ziemię w ramach reformy rolnej
ogłoszonej dekretem PKWN. Byli to dawni pracownicy ordynaryjni dworu.
Zachowania dworskie nie zachowały się. W terenie można jedynie odnaleźć ślady
fundamentów dawnej obory dworskiej, stodoły, studni, piwnic. Z parku dworskiego
pozo stały jedynie zarośla i ledwo czytelne ślady alei lipowej. Ponadto w parku rosną
wyniosłe jesiony płaczące o obwodzie ponad 300 cm, kasztanowce o obwodzie 300
cm, klon pospolity, lipy drobnolistne odrastające jako krzaki. (...) Naprzeciw drogi
prowadzącej do dworu stoi drewniany krzyż, który postawiono na południowym
krańcu Czułczyc w pierwszą rocznicę wyzwolenia wsi spod okupacji
hitlerowskiej.[351]
Najważniejsze zabytki kultury
- Założenie dworsko - parkowe. Powstało około I połowy XV w. Dawny układ
przetrwał szczątkowo. Wyraźnie jednak czytelny jest obszar kwaterowego „ogrodu
włoskiego" założonego przez Kunickich, dawny układ wodny oraz doły i gruzowiska
po dworze i budynkach folwarcznych. Mimo zniszczeń dokonanych po 1945 r., dawne
założenie wyraźnie akcentuje się w krajobrazie wsi. Jest jedynym - bardzo cennym elementem dawnego ukształtowania wsi królewskiej, wiejskiej rezydencji
kasztelanów i starostów chełmskich. Zachowane pozostałości założenia stwarzają
perspektywy rewaloryzacji obiektu. Wpisane do rejestru zabytków 23.09.1997 r.[527]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz wojenny, XX w. (1915-1918).[530]

Czułczyce. (23°28' E i 51°13' N) W 2000 r. mieszkało tam 397 osób, w tym 6
studentów i 10 starych kawalerów. Było 121 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi 36 samochodów osobowych, 40 ciągników, 2 kombajny, 2
samochody ciężarowe, 50 telefonów stacjonarnych, 8 anten satelitarnych i 24
drewniane domy mieszkalne. W miejscowości znajdowały się: szkoła podstawowa
(dyr. Anna Kuryluk) oraz filia biblioteki gminnej. Funkcję radnego gminnego pełnił
Wacław Bejda, a sołtysem był Marian Szozda. Twórczością artystyczną zajmowali się:
Władysław Surowiecki (rysownik, malarz i kronikarz) oraz Roman Buczko
(rzeźbiarz).[514] Integralną częścią Czułczyc było siedlisko Osadnicy.[529] W
kwietniu Uczniowski Klub Sportowy miejscowej szkoły podstawowej zorganizował
kolejny turniej w szachach i warcabach. Zwycięzcami zostali kolejno: Grzegorz
Ignaciuk i Paweł Podjadek.[452] Działalność duszpasterską prowadziła Parafia
Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha. Erygowana w XVI w., której proboszczem był ks.
Bolesław Stępnik. W parafii rezydował ks. Marian Pastuszka.[49] Liczba wiernych
około 2000 osób. Do parafii należały następujące miejscowości: Czułczyce, Czułczyce
kol., Czułczyce Małe, Horodyszcze wieś, Hredków, Jagodno, Nowa Wieś, Przysiółek,
Sajczyce, Wólka Czułczycka i Zarzecze. Świątynię parafialną wybudowano w 1905 r.
Na miejscowym cmentarzu znajdowała się kaplica - dawny kościół- wybudowana w
1764 r. p.w. Wszystkich Świętych.[329,s.123-124]
Z dziejów
- Grodzisko Czułczyce „Zamczysko". (...) Leży na obszarze Obniżenia Dubienki
przy granicy z Pagórami Chełmskimi. Leży między Zarzeczem a Przysiółkiem, na
południowy - wschód od zabudowań wsi Czułczyce. Grodzisko usytuowane jest na
podmokłych łąkach, ok. 250 m na zachód od koryta rzeki Uherki. Obiekt ma kształt
nieregularnego czworoboku z zaokrąglonymi narożami. Nasyp ma kształt stożka
ściętego o powierzchni użytkowej ok. 300 m2. Otoczony jest fosą o szerokości 7-8 m,
zagłębioną 3-3,5m poniżej płaszczyzny kopca (...). W wyniku badań stwierdzono, iż
grodzisko zostało zbudowane na płaskim terenie, kępie wśród bagien. (...) Duża ilość
materiału ceramicznego odkryta w czasie badań pozwala na ściślejszą chronologię
interesującego nas obiektu. Odkryto mianowicie bardzo ciekawe kafle garnkowe,
przy czym jeden z nich, okaz prawie kompletny o rzadko spotykanym otworze w
kształcie czterolistnej koniczynki z dziobkiem. Odkryto także drugi, bardzo podobny
kafel, bardziej tylko zniszczony. Oba zabytki na podstawie analogii należy datować
na XIV w. W pozostałych wykopach odkryto duże ilości fragmentów ceramiki - naczyń
oraz kafli płytowych i garnków pochodzących z XIV i XV wieku tzw. Gródki stożkowe,
do których „Zamczysko" jest najbardziej zbliżone morfologicznie są stosunkowo
dobrze rozpoznane, stanowiły one etap przejściowy od wielkich założeń obronnych
do umocnień typu zamek. (...) Liczne ślady bogatego osadnictwa na „Zamczysku"
prócz ułamków naczyń duża ilość fragmentów cegły wskazują na istnienie tutaj
jakichś budowli mieszkalnych.[340,s.35-38]
- Najstarsze zapiski o istnieniu Czułczyc pochodzą z 1425 r. kiedy to Wł. Jagiełło
nadał wieś Janowi Muzykowi z Dąbrowy. W 1434 r. król W. Jagiełło nadał Czułczycom
prawa magdeburskie, a w 1442 r. w Tyrnowie jego syn Władysław Warneńczyk prawa
średzkie „nobilis Maliszka". W r. 1447 Anna wdowa po Maliszce właścicielu dóbr,
sprzedała Czułczyce Maciejowi Smokowi z Sielca chorążemu chełmskiemu.[413,s.1]

- W 1432 r. wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Czułczycach.[74,s.55]
- Kolejny dokument potwierdzający istnienie wsi pochodzi z 1441 r.[344,s.163]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- W roku. 1543 Hieronim Smok zapisał zamek i wieś Czułczyce królewiczowi
Zygmuntowi Augustowi (...) Przeszły one na własność królewską zapewne jeszcze
przed r. 1545, a więc zanim Czułczyce stały się królewszczyzną. Sam dokument
fundacji kościoła został zagubiony jeszcze w XVI w. (AKL 149 k. 113), nie ma więc
przeszkód do przypuszczenia, że kościół parafialny mógł tu fundować po lokacji wsi
naprawie niemieckim bądź sam Maliszka, bądź Maciej Smok.[1,s.214]
- W 1564 r. wieś występowała w źródłach jako Czułczice.[344,s.163]
- Czolczicze wieś. W której kmieci jest 41, z których 37 dają czynszu po gr 3,
kapłunów po 1 valoris gr 2; s nich 3 dąją po gr 6, ostatni daje gr 30, to wszytko uczni
fl. 7/23/0. Zagrodników jest 8, z których 6 dają czynszu po gr 6, a 2 dająpo gr 24,
uczyni fl. 2/24/0. Karczmarzów jest 4, z których 2 dają per mc. 2. Drudzy 2 dąją po gr
36, to uczyni fl. 8/24/0. Tamże pop ruski daje na kożdy rok fl. 1/0/0. (f.25 v.)Tamże
od przerzeczonych kmieci owsa dannego kor. 37przychodzi. Szacując każdy korzec
po gr 12 to wszystko uczyni fl. 14/24/0. Miodu dannego od bartników przychodzi
czwierci 7, każda valoris mc. 3, i rączek 2, każda valoris mc. 1, to uczyni fl. 36/24/0"
Summa czolcziczka facit fl. 71/29. (...) Folwarki k temu starostwu należące.
Cziolcziczki, w którym wwieziono do gumna kop: żyta 272, pszenice 146, jęczmienia
50, owsa 280, tatarki 60, grochu 20, prosa 30. Obora tamże, w której: krów dojnych
14, bydła pospolitego 25, cieląt 14, świni starych 16, gęsi 50, kapłunów 60, kaczek
20, kur pospolitych 100. (...) Stawy k temu starostwu. Stawki w Czolcziczach 2 błotne
w czwartym roku czynią fl. 80. Młyn i folusz.(442,s.27,34-35 i 37]
- Parafia rzymsko-katolicka w Czułczycach istniała już w 1603 r.- o czym świadczy
wizytacja kościoła czułczyckiego dokonana w tym czasie przez biskupa Chełmskiego
Jerzego Zamojskiego, lecz datę erekcji pierwszego kościoła należy cofnąć być może
aż do czasów Władysława Jagiełły. Powtórna zapewne erekcja parafii miała miejsce w
2 poł. XV lub w pocz. XVI w. i dokonana była prawdopodobnie przez Smoków
Ślepowronów w 1603 r. Świątynia ta znajdowała się w bardzo złym stanie, był to
kościół drewniany, jeszcze nie konsekrowany. Obecny kościół p. w. Wszystkich
Świętych i związany z nim cmentarz grzebalny powstał na miejscu kolejnych świątyń:
istniejącej w 1604 r., wzniesionej po 1637 i z ok. 1714 r.[345,s.9-10]
- W tej wsi było osiadłych pułanków 24, teraz osiadłych pułanków 4'/4. Czynszu z
każdego pułanku płacą 0/12 facit 1/24. Owsa z każdego pułanku po kor. 2 miary
chełmskiej przychodzi kor. 8 per fl. 1/6... 10/6. Kapłunów z pułanku 2, przychodzi
kapłunów 8 per 0/6 ... 1/21. Jajec z pułanków po dziesiąci, przychodzi jajec 45, kopa
per 0/10 ... 0/7/9. Robić sprzężąjem z pułanku dni 4 w tydzień powinni. Zagrodników
jest 11, czynszu dają per 0/6, facit od nich 2/6. Jajec dają po piąci, przychodzi jajec
55, kopa per 0/10... 0/9/3. Robią o swym chlebie do dworu 2 dni w tydzień.

Komorników jest 10, ci robią 2 dni w tydzień o chlebie pańskim. Pułankowych
powinności takie, jak i w Stołpiu. Młyn jest w tej wsi, w którym nie często mielo, czyni
wymiaru na rok kor. 2 per fl. 2... 4/0. Z stawu daje gromada czułczycka i sajczycka
100/0. Dani miodowej bartnicy dają rączek półtrzeci, rączka pef fl. 4... 10/0. Summa
prowentu z tej wsi facit 130/13/12.[441,s.197]
- W latach trzydziestych XVI w. pojawiają się następujące parafie (prawosławne):
Czułczyce.[366,s.165]
- W 1784 r. Józef Rulikowski opisując bal w Czułczycach napisał: „Drugi bal
pamiętam w Czułczcach u podkomorzego Kunickiego, tam przypominam sobie dwa
szczególne zdarzenia, to jest w czasie obiadu podano makaron włoski z serem, na co
wielki krzyk powstał osób obiadujących, to makarony włoskie, w owym czasie była to
rzadkość nadzwyczajna i wyszukany przysmak tak dalece, że niektóre osoby przy
mnie siedzące, nie chciały wierzyć, aby to z Włoch sprowadzono i mówiły: pewnie to
Tomasz kucharz Kunickich na podobieństwo makaronów włoskich, coś z ciasta
ulepił.[477,s.123-124]
- W okolicy Czułczyc opowiadano historię, iż przed laty w tamte strony
przywieziono niemiecki flet. Posiadał dziwna moc. Kto usłyszał wygrywana na nim
melodię, ten zatańcował się na śmierć. W jego posiadanie wszedł pewien owczarz.
Poznał złe moce drzemiące w niepozornym instrumencie i dlatego grożący
niebezpieczeństwami przedmiot starannie ukrył. Jednakże wieść o nim miała dotrzeć
do czułczyckiego dziedzica. Dziedzic nie zapanował nad ciekawością, odszukał dom
owczarza. Nie spotkał go jednak. W domu był syn owczarza, kilkuletnie pacholę.
Sprytny ten malec, podejrzewał, gdzie ojciec ukrył instrument, wydobył go i zagrał
dziedzicowi, a ten zatańczył się na śmierć. Czy u genezy ludowego podania legł
przypadek niefortunnego tancerza z dworu w Czułczycach, pana Bonieckiego? To już
jedna z niezapisanych nigdy legend ziemi chełmskiej.[76,s.382]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Parafii
Rzymskokatolickiej z lal 1653 - 1884, Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania
Rzymskokatolickiego z lat 1810-1894 i z 1870 r., akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1876) (-1868) oraz 1875 oraz akta
Urzędu
Stanu
Cywilnego
Wyznania
Prawosławnego
z
lat
1877-1896
(-1877-).[341,s.183-184 i 194]
- Kolonia niemiecka założona w latach 1842-43. (...) Dzierżawcą tej wsi był
wówczas Adamski. Następnie dobra objął Kossowski, który przystąpił do rugowania
kolonistów. Po jego śmierci akcje kontynuowała jego żona. W kilka lat później o
rugowaniu Niemców nie było już mowy.[500,s.97-98 i 367]
- Czułczyce 1-sze i 2-gie, wieczysta dzierżawa i wś, pow. chełmski, gm. Staw, par.
Czułczyce. Posiada kościół par. katolicki drewniany, który w 1603 r. już istniał.
Cerkiew parafialna drewniana, b. dok. chełmskiego, erekcyi niewiadomej, 1744 r.
przez Augusta 111 odnowionej. Kaplica protestancka. R. 1827 było tu 58 dm., 377
mk. W pobliżu leży Czułczyńska wólka. Par. Cz. dek. chełmskiego 530 parafian liczy.
Dobra rządowe Cz. składają się z wsi i folw. Cz., sołtystwa Cz., młyna Sąjczyce, folw, i
wsi Sajczyce, młyna Zarzyce, folwarku i wsi Wólkai wsi Zarzyce. Rozl. folw. wsi i

przyleg. wynosiła około m. 12.000. Na Cz. włościanie mają 1626 m., dwór 1601
m.[482,t.I,s.881]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek
Czuwczyce powstał w 1870 r. z własności państwa, miał 144 mr. 192 pr. i 34
osady.[537,s.211-212]
26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra 111 (...) otrzymał proboszcz wsi
Czułczyce ks. M. Robkiewicz.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. Czułczyce I należały do gminy Staw. Mieszkało tam wówczas 256 osób,
w tym 11 Żydów, a w Czułczycach II mieszkały 73 osoby, w tym 11
Żydów.[73,s.203]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej gminy Staw z obsadą: jeden kapral i pięciu szeregowych.[75,s.96]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 579 osób. Seweryn Moraczewski był właścicielem
674 ha ziemi, zakład kowalski prowadzili A. Kawecki i P. Wróblewski, usługi stolarskie
oferował P. Ajzyk, właścicielem młyna był F. Kruk, jako rzeźnicy pracowali W.
Chromiak i L. Jaczyński, a handlem artykułami spożywczymi zajmował się J.
Tywonirski.por.[426,s.1099]
- Obiekt dworski o pow. 9 ha, silnie zniszczony. Ma zatarty układ przestrzenny i
kompozycyjny. Znajduje się tutaj stary budynek dworski i staw. Część zachodnia
parku w pobliżu stawu, zajęta jest pod uprawy polne. Drzewostan starszy liczy ok. 90
drzew z 18 gat. Najliczniej występują: klon pospolity i jesion wyniosły po 20 szt, lipa
drobnolistna 15, wierzba biała 10 szt. Podszycie parku jest zwarte (ok. 70°/0) i
bogate w gatunki. Rosną licznie zarówno odrastające drzewa (jesion wyniosły,
wierzba krucha, wierzba biała), jak i krzewy. Z nich największy udział mają dereń
świdłowa (kilkanaście arów), leszczyna pospolita 10 a i bez czarny 5 a.[361,s.160]
- 7 lutego 1930 r. odbyło się tutaj (w Czułczycach) zebranie Kółka Rolniczego,
zwołane przez prezesa Koła p. Jana Tywoniuka. Zebranie rozpoczął p. Walczak,
nauczyciel, który zachęcał do współpracy.[125]
- 6 maja 1931 r. zarejestrowane zostało miejscowe kółko rolnicze.[64,s.426]
- (1936 r.) Jadąc do Sawina w odległości 8 km od Chełma mijamy Czułczyce, pod
którymi na łąkach przy Uherce również stało kiedyś grodzisko. Pozostały zeń dotąd
resztki wałów.[343,s.115]

- W 1946 r. ławnikami Sądu Okręgowego w Lublinie byli Jerzy Bejda i Franciszek
Urban.[59,s.13]
- W aktach parafialnych cerkwi czułczyckiej, znajdujących się w archiwum
konsystorza grecko - unickiego chełmskiego (Wojewódzkie Archiwum Państwowe w
Lublinie, dawna sygn. 1071), zawarte są wiadomości o znalezionych przypadkowo
skarbach. (...) W pobliżu wsi Czułczyce w kierunku południowym, w odległości 1
wiorsty rośnie las, który ma nazwę „Jagodne". W tym to lesie znajduje się wzniesienie
otoczone głębokim rowem (-), które nazywa się „Zamczysko". (-) To wzniesienie od
1879 r. było porosłe gęstymi krzakami.(-) W tym to roku dziedzic majątku Czułczyce
Zglinicki kazał krzaki wykarczować, gdzie chłop ze wsi Czułczyce, Paweł Wróblewski,
znalazł pod krzakiem kocioł żelazny napełniony srebrnymi monetami dużej wielkości
z czasów Zygmunta III. (...) Była tam (również) moneta mniejsza z wizerunkiem Matki
Bożej.[86]
- (Informacja Jana Belemesko z Horodyszcza z 1960 r.) Niejaki Litwin i Wasyl
Tywoniuk budowali kiedyś wiatrak w Czułczycach. Kiedy robili wykop pod fundament,
to mieli znaleźć pieniądze.[87]
- Czułczyce Kolonia i Czułczyce Małe po raz pierwszy pojawiły się w dokumentach
w 1952 r.[344,s.163]

Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z 1513 r. Należała do
dekanatu chełmskiego, dawnej diecezji chełmskiej. Do 1947 r. istniała przy kościele
p.w. Wszystkich Św.: Przysiółek, 900 m od obecnego kościoła parafialnego. W tym
roku po wcześniejszym otrzymaniu dawnej cerkwi, przeniesiono duszpasterstwo do
tej świątyni. Do 1875 r. w Czułczycach była także druga parafia - grekokatolicka. W
jej miejsce utworzono parafie prawosławną, stąd do 1945 r. było tu ok. 1000
prawosławnych (obecnie ok. 10 rodzin i nie posiadają oni swojej świątyni). Natomiast
w Krobonoszy działała świątynia protestancka, rozebrana w latach 1969-70. Od 1969
r. są przy parafii Siostry Służki NMP Niepokalanej. Archiwum zawiera dokumenty od
1830 r., kronikę parafii ostatnich lat oraz księgozbiór o treści teologicznej, sięgający
XVIII w.
Kościół. Murowany kościół parafialny wybudowano, w 1905 r. p.w. św. Rocha
kupiec moskiewski Jan Kowalewski. Była to cerkiew prawosławna p.w. św. Aleksego.
Wybudowano ją na miejscu dawnej świątyni unickiej z 1788 r. W 1918 r. cerkiew
czasowo użytkowali katolicy. Parafii katolickiej przekazano ją w 1938 r. Podczas II
wojny światowej ponownie była w rękach prawosławnych. 2.08.1945 r. Starostwo
Chełmskie oddało ją parafii rzymskokatolickiej i wtedy też nadano jej obecne
wezwanie. Budynek jest murowany, jednonawowy, na frontonie wieża, wyposażenie
wnętrza częściowo przeniesione z dawnego kościoła parafialnego, ołtarz główny (z
dawnego kościoła) rokokowy, prawdopodobnie dzieło Michała Filewicza z końca XVIII
w. W ołtarzu tym są obrazy św. Rocha i MB Częstochowskiej. Ołtarze boczne: Serca P.
Jezusa i św. Józefa, wykonany po II wojnie światowej przez rzeźbiarza ludowego A.
Sieka z Biłgoraja. Ambona rokokowa z końca XVIII w., chrzcielnica wczesnobarokowa.

W zakrystii 2 zabytkowe monstrancje z XVIII w., na chórze muzycznym, 5-głosowe
organy. Na terenie parafii są przydrożne krzyże i kapliczka z rzeźbą ludową św. Jana
Nepomucena (1933 r.).[49]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Cerkiew par. p.w. św. Rocha, ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. św. Rocha, mur., z
1905 r., plebania, drewn., z 1934 r., szkoła, ob. nie używana, drewn., z lat 20 XX w.,
szkoła, ob. nie używana, drewn., sprzed 1918 r., pozostałości parku dworskiego z ok.
poł. XIX w., dom nr 60, drewn., z pocz. XX w., kuźnia w zagrodzie nr 52, wł. M.
Polakowski, drewn., z lat 30 XX w., przeniesiona z Horodyszcza.[473,s.261-367]
- Na cmentarzu kościelnym kapliczka z 1933 r., drewniana, z ludową rzeźbą ś w.
Jana Nepomucena oraz nagrobki Cieszkowskich: Augustyny (zm. 1849) i Albiny ze
Świrkowskich (zm. 1855 r.).[350,s.39]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz greckokatolicki. 1 poł. XIX w.(?)[530] Przylega do jednej z zagród
Czułczyc. Powierzchnia 0,15 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1902
r.[243]
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w. Położony w polu, około 350 m na wschód
od dawnej cerkwi (obecnie kościół rzymskokatolicki) i około 200 m na północ od
drogi w kierunku do Zarzecza.[530]
- Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki, być może 2 poł. XVIII w (kościół na
terenie cmentarza z 1764 r.). Położony w polu, w części wsi zwanej Czyłczyce Przysiółek. Powierzchnia 1,2 ha. Najstarszy istniejący nagrobek kamienny z XIX w.
(brak nazwiska i daty). Znajdują się lam m.in. mogiły żołnierzy z 1939 r., a wśród
nich grób ppłk Wł. Kostrzewskiego (zm. 26 września 1939 r.).[252]
- Cmentarz z I wojny światowej (niemiecki). 1915 r. Położony przy szosie Chełm Włodawa. Powierzchnia 0,15 ha. Są tam pochowani żołnierze niemieccy polegli w
1915 r.[317]

Aleksandrówka. (23°21' E i 51°19' N) W 2000 r. mieszkało 69 osób. Było 14
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 7 samochodów
osobowych, 6 ciągników i 1 kombajn. Przez Aleksandrówkę przebiegał polny trakt.
Wieś zelektryfikowano w 1973 r. Wchodziła w skład sołectwa Serniawy.[514]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie.[329,s.126]
Aleksandrówka - własna nazwa osobowa.[430,s.9]
Z dziejów
- A., kol., pow. chełmski, gm.Staw, par. Pawłów.[482,t.15,s.16]
- Wymieniona po raz pierwszy w 1900 r.[344,s.158]
- Wczesna historia wsi wiąże się z historią dóbr Tarnów. Jako samodzielny folwark
Aleksandrówka pojawiła się w czasie parcelacji majątku w II poł. XIX w. obejmując
swym obszarem 265 morgi.[351]
- W 1942 r. Niemcy zabili 2 mieszkańców wsi.[96,s.7-9]
- Mieszka tam rodzina Zbarachewiczów. To od nich zabrano do Muzeum Wsi
Lubelskiej starą zabytkową olejarnię. To u nich na podwórzu stoi jeszcze spichrz na
zboże pochodzący z 1910 r. Jeden z członków rodziny jeszcze za cara postawił w
Chutczu kapliczkę, w której umieszczono figurkę św. Jana Chrzciciela. W 1990 r.
Zbarachewiczowie w miejscu, gdzie stał ich rodzinny dom wystawili kapliczkę, na
której umieścili następujący napis: „W tym miejscu stał dom rodzinny Marcina i
Bronisławy Zbarachewiczów i mieszkających wspólnie rodziców Franciszka i Anny.
Dom zbudowano w 1911 r. (...) Kapliczkę zbudował najstarszy syn Marcin Stanisław
wraz z braćmi: Wiktorem, Józefem i Czesławem".[351]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 15, wł. Tadeusz Powaga, drewn., z 1944 r.[473,s.258]

Bachus. (23°24' E i 51°19' N) W 2000 roku mieszkało tam 177 osób, w tym 28
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 8
wdów, 2 wdowców, 1 stara panna i 9 starych kawalerów. Było 71 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 7 telefonów stacjonarnych, 4
kombajny, 31 ciągników, 31 samochodów osobowych, 27 domów drewnianych i 2
domy opuszczone. Funkcje sołtysa pełnił Stanisław Mróz.[514] Integralnymi
częściami wsi były: Dziadowica i Gliny.[529] W pobliżu miejscowości znajduje się
rezerwat przyrody o powierzchni 82,59 ha, na obszarze którego częściowej ochronie
podlega las liściasty z dębem bezszypułkowym.[531] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Sawinie.[329,s.126]

Z dziejów
- Udokumentowane istnienie od 1827 r.[344,s.159]
- Kolonia niemiecka Chutcze - Bachus założona po 1864 r.[500,s.367]
- 30 IX 1921 r. we wsi było 61 budynków mieszkalnych oraz 6 budynków
przystosowanych do zamieszkania. Wieś zamieszkiwało 370 mieszkańców, z czego
272 to katolicy wyznania rzymskokatolickiego, 42 prawosławnych, 56 ewangelików,
ale aż 370 mieszkańców podawało, że są Polakami. Kiedy w okresie
międzywojennym w Sawinie powstał kościół polskokatolicki zwany narodowym z
Bachusa do tego kościoła przystąpiło 7 rodzin.[196]
- W 1922 r. w szkole Bahus - Hutcze rozpoczął pracę Janusz Pieczyński, a w 1936 r.
pracowała tam Anastazja Babkiewicz.por.[467]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Jan Wanarski.[220]
- W 1929 r. rozpoczęła pracę cegielnia polowa, której właścicielem był Wincenty
Majcher. Rocznie produkowała 30.000 szt. cegieł.[65,s.4]
- V 1941. Hitlerowcy rozstrzelali mężczyznęo nazwisku Kołodziej (imienia brak),
mieszkańca tej wsi.[470,s.15]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano wiatrak, którego
właścicielem był Rudolf Malert, Niemiec.[60,s.168] Przejęty na własność państwa 11
lutego 1949 r.[62,s.6]
- (Info. Stanisława Tymoszuka z 1964 r.) Za czasów carskich ktoś miał wykopać na
polach „Dziadowica" „kamienny" garnek z pieniędzmi. Skorupy garnka miały grubość
palca i były twarde.[87]

Najstarsze obiekty budownictwa

- Szkoła, drewn., lata 30. XX w. (z 1923 r. przyp. aut.), dom nr 36, wł. K.
Płocienniak, drewn., z ok. 1926r.[473,s.258-367]

Cmentarze i mogiły
- Mogiła powstańcza. XIX w. (1863). Położona ok. 8 metrów na wschód od szosy
Sawin – Chutcze.[530]

Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 10,5 ha, z 1 poł. XIX w.[530]

Bukowa Mała. (23°33' E i 51°18' N) W 2000 r. mieszkało tam 235 osób. Było 107
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 30 samochodów
osobowych, 30 ciągników, 1 kombajn, 19 telefonów stacjonarnych, 2 anteny
satelitarne. Działały: świetlica wiejska oraz zlewnia mleka. Do wsi dojeżdżały
autobusy PKS. Funkcję radnego gminnego pełnił Piotr Pakuła (członek zarządu
gminy), a sołtysem była Barbara Rutyna.[514] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Sawinie.|329,s.126]
Z dziejów
- 1546 r. Wieś Bukowa Mała po raz pierwszy wymieniona została w
dokumentach.[357,s.2]
- Od 1564 r.-Bukowa. W 1786 r.-Buków Mały. W 1796 r.-Bukowa Mała. Od 1980 r.
Bukowa Mała i Bukowa Mała - Kolonia.[344,s.161]
- 1794 r. Dokument o rozgraniczeniu dóbr Łowcza i Rudka zawiera fragment: „(...)
urodzony Kunicki, podkomorzy chełmski dóbr Łowcza y Rudki ziemski Dziedzic, na
fundamencie przywileju Najjaśniejszego Władysława Jagiełły, roku tysiącznego
czterechsetnego czternastego we środę po święcie Świętego Wawrzyńca we Lwowie,
Olechnowi synowi niegdy Dymitra Sandwewicza żołnierza na dobra Uhrowsko z
Dworzyskiem Buthyń nazwanym w dziedzictwie Łukowa będącym (...). Dalej z treści
dokumentu wynika, że właściciele w/w dokumentu nie starali się długi czas o
rozgraniczenie dóbr. W czasie rozgraniczenia tychże dóbr używa się terminu Bukowa
czyli Łukowek.[357,s.2]
- W 1827 r. w dobrach Bukowa Mała było 395 mórg włościańskich i 916 mórg
dworskich, 36 domówi 196 mieszkańców. (...) W 1921 r. w Bukowie Małej było 170
mieszkańców, ale Polacy stanowili tylko 64,7%, zaś katolicy stanowili jeszcze mniej,
bo tylko 57,1%. We wsi było, oprócz Polaków, 49 Niemców, 10 Żydów i 1
Ukrainiec.[351]
- 31 grudnia 1863 r. rozpoczęła się bitwa pod Bukową Małą. Oddziały powstańcze
pod dowództwem ppłk Jankowskiego- Szydłowskiego, ppłka Wróblewskiego i mjr
Ponińskiego walczyły przeciw ułanom i Kozakom ppłk Hainsa.[357,s.3]
- Kolonia niemiecka czynszowa założona w 1904 r. W latach 1905-1907 osadnicy
otrzymali zezwolenie na budowę kantoratu.por.[500,s.122,211 i 367] Władysław
Świecki osiedla na terenie folwarku kolonistów niemieckich.[357,s.3]
- Bukowa 5.)B. Mała, wś, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sawin. Gruntów włość.
395 mr., dworskich 916 mr.W 1827 r. było tu 36 d. i 196 mk.[482,t.I,s.461]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Bukowa M.[332]
- W 1916 r. mieszkało 213 osób, w tym dwóch Żydów.[73,s.201]

- W 1930 r. działalność prowadziła Spółdzielnia Budowlana. Rocznie produkowała
210 przepustów mostowych i 120 kręgów studziennych.por.[64,s.75]
- W 1937 r. w miejscowej szkole rozpoczęła pracę Józefa Banachiewicz.por.[467]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Dymitr Skubij.[59,s.10]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 11, wł. Maria Kloc: dom i stodoła, drewn. z końca XIX w.[473,s.367]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX w.[530]
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w.(?). Położony ok. 500 m. Na wschód od
zabudowań Bukowy Małej i około 1 km. Na zachód od Łukówka Pięknego.[530]
- Cmentarz z I wojny światowej. Położony ok. 300 m. Na wschód od zabudowań
wsi. Powierzchnia 0,15 ha. Założony w 1915 r. Pochowano tam żołnierzy niemieckich
poległych w kampanii 1915 r.[319]
Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 4 ha, z 1 poł. XVIII w.[530]

Bukowa Wielka. (23°31 'E i 51°19 'N) W 2000 r. mieszkały tam 502 osoby. Było
175 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 54 samochody
osobowe, 66 ciągników, 2 kombajny, 37 telefonów stacjonarnych, 1 antenę
satelitarną. Z sieci wodociągowej o długości 2,8 km korzystało 65 gospodarstw. Od
1917 r. istniała OSP. Była szkoła podstawowa (dyr. Bożena Szmigielska), filia
biblioteki gminnej oraz świetlica wiejska. Funkcje radnych gminnych pełnili: Tadeusz
Jurek i Mirosław Pilipczuk. Sołtysem był Jan Kwiatkowski. Twórczością ludową
zajmowały się: Marianna Majówka (śpiewaczka ludowa i pisankarka), Jadwiga
Majówka (poetka ludowa), Apolonia Kędzierawska (hafciarstwo, wyroby ze słomy),
Bronisława Łubkowska (wyroby ze słomy) oraz Bolesława Sobczuk (pisankarstwo). W
skład miejscowości wchodziły: Arendowizna, Białorzeka, Biedaków, Kalina, Kącik,
Koło Szosy, Piradnia, Podłukowskie, Przymiarki, Przytułki oraz Siedliska, Pilichonki,
Przytuły. Karczmarze.[514] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Sawinie. Znajdowała się kaplica p.w. MB Wspomożenia Wiernych.[529,s.126-127]
Z dziejów
- W 1564 r.-Bukowa. W 1786 r. - Buków Wielki. Od 1796 r. Bukowa Wielka.
Gwarowo - bukova duża.[344,s.161]
- Na dobrach Bukowa Wielka powstały kolonie niemieckie w Bukowskim Lesie,
Bukowie Piaskach i Mszannej.[500,s.263]
- Jak wynika z kronik pastora Władysława Wilhelma Wernitza, pijaństwo było także
rozpowszechnione w drugiej połowie XIX wieku wśród kolonistów chełmskich,
szczególnie w koloniach: (...) Bukowa Piaski (...). Rzecz charakterystyczna, że wiele z
nich jak Bukowa (...), należały raczej do kolonii ubogich.[500,s.214]
- W Bukowie Wielkiej, na dziedzińcu przed dworkiem Laury Rusieckiej-Kirstem
rosła w 1843 r. jedna lipa i 7 topól, natomiast w ogrodzie były lipy, akacje, 12 brzóz,
20 klonów, 35 starych topól, a młodych topól, także olszyn i leszczyny było „bez
liczby"[480]
- Bukowa 4.) B. Wielka wś rozkolonizowana, pow. chełmski, gm. Bukowa, par.
Sawin. Posiada urząd gminy i hutę szklaną, produkująca za 10,000 rs. rocznie,
zajmuje ona 15 robotników. Włościanie posiadają ziemi 1731 mórg, koloniści Niemcy
1815 mórg. Gmina B. należy do s. gm. okr. II we wsi Świerże, st p. w Chełmie, od
Chełma o 20 w.[482,t.I,s.461]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Bukowa W.[332]
- 27 lutego 1930 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej.[64,s.320]
- W 1936 r. w szkole w Bukowie Dużej rozpoczęła pracę Maria Bogucka, a w rok
później został zatrudniony Antoni Bogucki.por.[467]

- W 1959 r. dostała się do zbioru Muzeum w Chełmie bryłka bursztynu, rozbitego
przez znalazcę Jana Celińskiego na cztery części, z których trzy największe kawałki
łącznie ważą 39 dkg. Zniszczone ubytki mogły ważyć 10-20 gramów. (...) W roku
1959 wyorał bursztyn Stanisław Celiński. (...) Miejsce znalezienia położone jest w
uroczysku zwanym „Kalne", na łagodnym zboczu polnej strugi zwanej „Pieradna".
(...) Jest to pierwsze rejestrowane znalezisko bursztynu z terenu powiatu
chełmskiego.[88]
- (listopad 1999 r. przyp. aut.) W Bukowej Wielkiej gmina Sawin oddano do użytku
nowy budynek szkolny. W nowoczesnych klasopracowniach uczy się 135 dzieci z
najbliższych okolic. Szkołę wybudowano w ciągu dwóch lat przy wydatnej pomocy
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Finansowy udział w inwestycji miała także
gmina, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Kuratorium Oświaty.[77,s.251]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka obok kościoła, drewn., z pocz. XX w., kuźnia, wł. Bożena Szponar,
drewn., lata 30. XX w., przeniesiona na ob. miejsce.[473,s.367-260]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz wojenny. XX w. (1915-1918).[530]

Chutcze (23°23' E i 51°18' N) W 2000 r. mieszkały tam 183 osoby. Było 56
gospodarstw rolnych. Ich mieszkańcy posiadali między innymi: 23 samochody
osobowe, 27 ciągników, 5 telefonów stacjonarnych, 1 kombajn. Do wsi dojeżdżały
autobusy PKS. Funkcję radnego gminnego pełnił Jan Kaniewski, a sołtysem był
Waldemar Śliwiński. W 1999 r. zbudowano kapliczkę p.w. św. Izydora.[514]
Integralnymi częściami Chutcza były: Grądy, Nowa Wieś, Stara Wieś, Zajezioro.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie.[329,s.126]
Z dziejów
- Chutcze (Chodcza). Pierwsze informacje pochodzą z 1436 r. Należało wówczas do
Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie.[74,s.57]
- W 1436 r. łowczym Ziemi Chełmskiej był Chotko z Chotcza. W 1460 r. funkcje tę
pełnił Stefan Łyska.[365,s.155]
- W 1564 r. Chodcze, w 1661 r. Chodecz. Obecna nazwa obowiązuje od 1796
r.[344,s.162]
- Chodecz wieś, która z przy ległościami swemi jest w dzierżawie Craio wskiego
vigore obligationis et inscriptionis super summa florenorum factae. (Floriann
Krajowski biskupi starosta pułtuski otrzymał dożywocie na tych wsiach (Chodecz,
Petryłów, Wólka Petryłowska w 1540 r.) W której wsi jest natenczas kmieci na
obszarzech, iż trudny pomiar wzdłuż jest, bo dziedzina błotna i dolna, 19. Każdy z
nich czynszu doroczniego daje po gr 12 i po dwojgu kur, każdego kura rachując po
gr. 1,jajec po 10 valoris den. 9, to wszytko uczyni fl. 9/5/9. Tamże nadto są dwie
dworzyszcza puste, których role z dawna tym przynależące dworzyszczom na dwór
zasiewają. Chyba że na samych dworzyszczach mieszkają zagrodnicy, którzy z
drugiemi jednako płacą, jako niżej jest napisano. Ciż stacyjej na każdy rok dają
wespołek i z drugą wsią niżej napisaną rzeczona Petrilow, jałowicę jedną valoris gr
48, owsa kor. 9, każdy korzec po gr. 12, masła musów 4 valoris gr. 6, serów 4 valoris
gr. 4, kur 4 valoris gr. 4, to wszystko uczyni fl. 5/20/0. Zagrodników jest 26, każdy s
nich daje per gr. 3, jajec po 6, kur po jednemu, co uczyni fl. 3/22/12. Ciż kmiecie,
każdy wedle swej pewnej daniny, składająmiodu dannego czwierci 7, w każdą
czwierć rachując rączek po 3, a rączka 1 za groszy 48, to wszytko uczyni fl. 33/18/0.
Tamże karczmarz nowo osiadły, jeśli się osiedzi, do roku ma dawać fl. 3/6/0. Summa
wszytkiego uczyni fl.55/12/3. (...) Folwark Chodeczky, w którym urodzaju było
oziminie wszytkiej alias żyta z pszenicą kop 340. W tej liczbie nie było pszenice jedno
bróg okrom tego, co na nasienie wyszło. Jarzyny pospolitej alias owsa z jęczmieniem
kop 210. Grochu brogów 2 i kop 15. Tatarki brogów VIr Siana styrt 4, valoris fl. 16, i
stogów 21. Każdy stóg może szacować za gr 20. Summa za to wszytko obrachowana
uczyni fl. 220. Defalkowawszy na urzędnika 4 grz, i na wysiewanie piątą część z
gumna przerzeczonego, wkładając do tego żywność urzędniczą alias fl. 44, uczyni
Chodecz ze wszytkiemi przyległościami fl. 391/24/9.[442,s.39 i 41]
- Wieś Chodecz. W tej wsi bywało pułanków 7, teraz na ćwierciach poddanych,
którzy woły mają, jest 9. Czynszu z czwerci dająper 0/7, facit od dziewiąci 1/19".
Owsa z czwerci miary chełmskiej, po czwerci, przychodzi kor. 2V, per. fl. 1/6... 2/21.

Kapłonów z czwerci 1, przychodzi kapłonów 9 per 0/6...1/24. Jajec z czwerci 7,
przychodzi jajec 63, kopa per 0/10... 0/10. Robią z czwerci 3 dni w tydzień. Na
połczwerciach z wołmi 4. Czynszu dają per 0/3/9, przychodzi od nich 0/14. Owsa
miary chełmskiej pół czwerci, przychodzi kor. " per fl. 1/6... 0/18. Kapłona po
połowicy, przychodzi kapłonów 2 per 0/6... 0/ 12. Jajec przychodzi 14 ...0/2/9. Robią z
pół czwierci 2 dni w tydzień. Zagrodników pieszych 8. Czynszu dają per 0/6... 1/18.
Jajec po sześci, facit zajajca 0/8. Robią 2 dni w tydzień o strawie dworskiej, pieszo.
Młyn Serniawski pusty i staw zarosły. Dają spustu w trzecim roku fl. 150. Exclusis
duobus annis pro tertio anno facit 50/0. Dani miodowej dostała się rączka 1 per fl.
4... 4/0. Szynk karczemny z młynkiem na jeziorku 30/0. Insze stawki spustoszały.
Summa prowentu z tej wsi fl. 93/26/9.[441,s.200]
- W roku 1712, we wsi Chutcze (w pobliżu Sawina) aresztowano dwie poddanki
pisarza ziemskiego, Gałęzowskiego, matkę i córkę, pod zarzutem uprawiania
czarów.[52]
- Pierwszym znanym ze źródeł „uprzywilejowanym posesorem" dóbr królewskich
„Chotcza" był Jan Onufry Rokicki - generał adiutant Jego Królewskiej kości Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Wzmianka o lustracji dóbr starosty choteckiego z roku 1789
oraz dekret Stanisława Augusta wydany w 1794 r. o granicach dóbr Chotcza,
pozwalają ustalić, że obejmowały one folwark Chotcza, młyn Krupydra, wieś
Petryłów, Wólkę Petryłowska, wieś Sierniawy, maydan we wsi Sierniawy, młyn
Sierniawa, nomenklaturę Bachus oraz wieś zwaną Kierniaki. W roku 1827 dobra
postarościńskie o rozległości 7827 mórg w tym 2433 morgi lasu byty własnością
Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego. Zachowane plany pochodzące z 1837 i
1843 r. obrazują niezmieniony od XVII w. obręb dóbr. Określają też położenie dworu i
folwarku. (...) Jak widać na planie archiwalnym, do dworu prowadziły dwie drogi.
Jedna od strony Chutcza (wsi), druga od strony Sawina. Najstarsza i reprezentacyjna
była droga dojazdowa od Sawina, z poł. - wschodu. Przy wjedzie na dziedziniec
flankowały ją dwa budyneczki, przypominające kordegardy. Dziedziniec miał kształt
zbliżony do czworoboku. Od zachodu stał dwór, od północy oficyna (jej usytuowanie
sugeruje, że mogła powstać na miejscu XVII-wiecznego budynku dworu), a od
wschodu czworobok mieszczący maneż, stajnie i wozownię. Ogrody znajdowały się
po obu stronach drogi dojazdowej z Sawina, były to zapewne sady.
Drzewostan parkowy położony był na północ od dziedzińca. W centrum parku
znajdował się staw. Na wprost dworu znajdowała się także enklawa ogrodowa
osłaniająca część gospodarczą założenia. Były to przypuszczalnie sady. W tylnej
części ogrodów tych położone były zapewne obory, chlewy i kurniki (budynki te nie
są opisane na planie). Najdalej na wschód wysuniętym był okólnik folwarczny,
stanowiący centrum gospodarcze zespołu. Od strony dziedzińca dworskiego, przy
wschodniej granicy parku biegła droga do Petryłowa i Serniaw. Po jej zachodniej
stronie, na północ od parku dworskiego znajdowały się budynki gorzelni folwarcznej.
Dwa stawy o nieregularnym zarysie usytuowane byty na wschód od czworoboku
maneżu. Ukazem z 1867 r. dobra Chutcze zostały oddane w wieczyste posiadanie na
prawach majoratu generałowi majorowi Platonowi Aleksandrowiczowi Sawiczowi - za
zasługi wojenne. Majątek przybrał nazwę Płatonowo, a nazwy wsi zostały zmienione
na rosyjskie. Na mocy prawa spadkowego w 1908 r. właścicielem dóbr Chutcze
został Władimir Płatonowicz Sawicz, który począwszy od 1910 r. stopniowo

sprzedawał ziemię. Właściwa parcelacja dóbr. nastąpiła dopiero w latach 30-tych. W
1929 r. Jan Wanarski kupił od Skarbu Państwa część dawnego terenu
dworsko-folwarcznego obejmującą 9 ha 4311 rrf za 7892 zł. w złocie. Dla zakupionej
przez Wanarskiego dziatki założono osobną księgę hipoteczną pod nazwą „kolonia
Chutcze" nr 13. Wdowa po Janie Wanarskim zmarłym w 1947 r., Zofia Wanarska z
domu Pieczyńska objęła majątek wraz z dziećmi: Józefem, Jadwigą, Alfredem i Janiną
Pleskot z domu Wanarska. Obecnie (1993 r. przyp. aut.) właścicielką działki jest
córka Janiny Pleskot, Swica Danuta.[431,s.1]
- Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z lat 1875-1894.[341,s.94]
- W rządowej wsi Chutcze można było sądzić, iż tutaj dbano bardzo o
zadrzewienia. Rejestr z 1840 r. wymienia oprócz 1264 sztuk drzew owocowych
jeszcze 1364 „dzikich".[480]
- Kolonia niemiecka Chutcze - Bachus założona po 1864 r. W czasie istnienia
guberni chełmskiej jej Urząd do Spraw Włościańskich zmienił nazwę Hutcze na
Płatonowo.por.[500,s.173 i 367]
- Chutcze, majorat, pow. chełmski, gm. Buków, par. Sawin. Cerkiew dla ludności
rusińskiej. Istnieje tu huta szklana wyrabiająca szkła na 4826 rs. rocznie. W 1827 r.
było tu 41 dm., 304 mk.; teraz jest ziemi włościańskiej 1147 mórg., dworskiej 1544
mórg. Dobra rządowe Ch. składały się z wsii folwarku Ch., młyna Krupydra, wsi
Petryłowa, wsi Woli Petryłowskiej, Sierniawy, Majdanu we wsi Sierniawy, młyna
Serniawa, nomenklatury Bachus. Rozległość była wykazana m 7827, w tem lasu m.
2433.[482,t.I,s.656]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Chutcze
ks. K. Kucharenko.[9,s.237]
- W ruskich wsiach ku Bugowi, w Serniawach, Chutczu, Petryłowie, Kulczynie itd.,
chłopi podgalają głowy dokoła, zostawiając tylko na wierzchu pewna część włosów,
którą spuszczają równo na wszystkie strony głowy i przycinają nieco lub rozgarniają
niedbale nad oczami. W tej stronie więcej jest brunetów niż blondynów, w Tarnowie
zaś, Świerczowie, Hańsku, przeciwnie. (...) Ubiór (w ubranie) lub jak częściej mówią
odzież: (odiże, neut. prulal.) w Tarnowie, Wólce Tarnowskiej, Wereszczynie, Czutczy,
itp., (pod Sawinem) jest bardzo skromny. (...) Chłop w codziennem letniem ubraniu
przy robocie. Kapelusz słomiany przepasany czerwoną tasiemką. Koszula wyłożona
na nagawice, a oboje z domowego utkane płótna. Pas szeroki skórzany z mosiężną
sprzączką, kaletka, a na rzemyku okręconym wolno po biodra poniżej pasa: nóż i
szwąjka (tj. żelazna przetyczka do fajki). (...) Chłop w zimowem ubraniu do roboty.
Czapka granatowa z barankiem wciśnięta głęboko na czoło. Sukman brunatny z
czerwonemi wyłogami(karwaszami) u rękawów, przepasany po wierzchu pasem
szerokim na sprzączkę mosiężną spięty; nóż i szwąjka wiszą na rzemyku. Nagawice
brunatno-siwe z przędzy i wełny. Nogi okręcone szmatami aż do kolan. Na nogach
łapcie.[389,s.47-55]

- W 1922 r. w szkole Bahus - Hutcze rozpoczął pracę Janusz Pieczyński, a w 1936 r.
pracowała tam Anastazja Babkiewicz.por.[467]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, drewn., z 1906 r., dom nr 30, wł. Helena Lesiuk, drewn., z ok. 1910
r.[473,s.260-261]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w.[530]

Serniawy. (23°22' E i 51°21' N) W 2000 r. mieszkały tam 123 osoby. Były 34
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 14 samochodów
osobowych, 17 ciągników, 1 antenę satelitarną, 8 telefonów stacjonarnych i 3
kombajny. Kursowały autobusy PKS. Od 1968 r. działała OSP, pod opieka której była
świetlica wiejska. Funkcję radnego gminnego pełnił Józef Głąb, a sołtysem był Lucjan
Mikitiuk.[514] Integralną częścią wsi był Majdan.[529] W pobliżu miejscowości
znajdował się rezerwat przyrody o powierzchni 37,26 ha, na obszarze którego
częściowej ochronie podlega fragment lasu olchowego i grądu niskiego pochodzenia
naturalnego,[531] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Sawinie.[329.s.l26]
Z dziejów
- Datowane na 1435 r. Należały wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie.
[74.s.60]
- Do 1565 r. wieś dzierżawiona była przez Floriana Krajewskiego. [351]
- (Dzierżawa Chodecz). Stawy k temu przynależące. Staw Siarnawski, we cztery
lata spust czyni fl. 150. A tak wyrachowawszy na jeden rok czwartą część, czyni fl.
50/0/0. Tamże stawek mały, którego też w czwartym roku spust czyni florenów 20. A
tak wyrachowawszy na jeden rok czwartą część, uczyni florenów 6/20/0. Tamże
stawki 2 małe, ale ich nigdy nie przedają, tylko na żywność dworską spuszczają,
kiedy chcą. Jezioro też jest, na którym nie łowią niewodem żadnym, tylko ryby bija
ościami na żywność. Summa stawów uczyni fl. 56/20. [442.s.40-41]
- Kolonia niemiecka czynszowa Majdan Serniawski założona w 1870 r. Liczyła 20
rodzin osadników, przybyłych z Kaliskiego. Otrzymali oni w piętnastoletnia dzierżawę
folwark Majdan Serniawski, liczący 312 morgów, którego obszar, jak opisano w
umowie „(...) pokryty jest zaroślami, drzewem, oraz masą pni ściętych, które
osadnicy winni wykarczować i doprowadzić ziemie do stanu używalności. (...) Także
miejsca mokre, nieużytki przez osuszenie ich rowami zamienić na użyteczne".
Kolonia
niemiecka
czynszowa
Serniawy
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w
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roku.
por.[500.s.122,147-148,263]
- Serniawa al. Serniawy, wś, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sawin. W 1827 r.
10 dm., 67 mk [482.t.10.s.453]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek Majdan
Serniawy powstał w 1867 r. z własności państwa, miał 38 morgów i 15 osad.
[537.s.211-212]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]

- W ruskich wsiach ku Bugowi, w Serniawach, Chutczu, Petryłowie, Kulczynie itd.,
chłopi podgalają głowy dokoła, zostawiając tylko na wierzchu pewna część włosów,
którą spuszczają równo na wszystkie strony głowy i przycinają nieco lub rozgarniają
niedbale nad oczami. W tej stronie więcej jest brunetów niż blondynów, w Tarnowie
zaś, Świerczowie, Hańsku, przeciwnie. [389.s.16]
- W 1936 r. w miejscowej szkole pracowała Antonina Moszkowska, a od 1938 r.
zatrudniono Irenę Chreszczyńską.por [467]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano wiatrak, którego
właścicielem był Edward Lisiecki, Niemiec. [60.s.167] Przejęty na własność państwa
12 lutego 1949 r.[62.s.6]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 20, wł. M. Szelechowski, drewn., z ok. 1920 r. [473 s 274]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX w. Położony po lewej stronie lasu jadąc z
Chutcza do Serniaw. Powierzchnia 0,23 ha. [530]

Sawin. (23°27' E i 51°16' N) W 2000 r. łącznie z Podchylinem mieszkały tam 2204
osoby. Było 385 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 148
samochodów osobowych, 54 ciągniki, 392 telefony stacjonarne i 6 kombajnów.
Miejscowość posiadała 13,8 km sieci wodociągowej, do której przyłącza posiadało
480 gospodarstw oraz 18,6 km sieci kanalizacyjnej, z której korzystało 480
gospodarstw domowych, w tym 354 budynków mieszkalnych i 13 obiektów
usługowych. Od 1924 r. działała OSP. Znajdowały się: urząd gminy, bank
spółdzielczy, gminna spółdzielnia, gminna biblioteka publiczna, urząd pocztowy,
komisariat policji, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGROPLAST i
dom kultury przy którym istniały: Zespół Śpiewaczy „Wrzos", który występował w
składzie: Lucyna Wrzosek, Jadwiga Majówka, Teresa Suchonos c. Jana, Teresa
Suchonos c. Józefa, Alina Dyczkowska, Stanisław Dyczkowski, Mirosław Pilipczuk,
Celina Jurek, Halina Suchoń, Stefan Sakowski, Urszula Iwaniak i Krzysztof Kulawczuk;
oraz młodzieżowy zespół wokalno - instrumentalny, do którego należeli: Tomasz
Sutryk, Paweł Wołoszkiewicz i Paweł Seredowski. Od 10 września 1999 r. działało
Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin. W skład jego zarządu wchodzili: Mirosław
Marek Dederko(przewodniczący), Józef Szaluś, Jadwiga Buc, Hubert Wiciński, Irena
Szpakowska Grzeluk, Beata Uhruska, Jan Błaszczuk. Funkcje radnych pełnili:
Kazimierz Howorus (członek zarządu gminy), Kazimierz Lopąg, Andrzej Mazur (wójt
gminy, przewodniczący zarządu gminy), Bogusław Siwczyk, Hubert Wiciński
(przewodniczący rady gminy) i Tadeusz Król a sołtysem był Kazimierz Steć.
Twórczością ludową zajmowali się: Bogdan Hawryluk (malarstwo), Aniela Jasińska
(hafciarstwo), Tomasz Sutryk (malarstwo), Alina Sobolewska (haft płaski,
szydełkarstwo oraz pisankarstwo), Janina Błaszczuk (hafciarstwo szydełkowe), Adela
Wojciechowska (hafciarstwo), Tadeusz Ryszard Jakimcio (rymowanki), Elżbieta
Stefaniak (palmy i stroiki świąteczne) oraz Błaszczuk Feliks (słomkarstwo).
Funkcjonował Zespół Szkół (dyr. Maria Kubiak- Skórzewska), w skład którego
wchodziły: Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica oraz Publiczne
Gimnazjum. Od 1 września w skład zespołu wchodziła też Szkoła Filialna w
Tomaszówce. Opiekę zdrowotną sprawowały: Samodzielny Publiczny ZOZ, której
kierownikiem była lek. med. Ludwików Grażyna (zlikwidowany w październiku) oraz
Niepubliczny ZOZ SAW -MED, kierowany przez lek. med. Józefa Szafranka, który
jednocześnie był radnym powiatu.[5l4] Ponadto funkcję radnego powiatu pełnił
Marian Wanarski.[452] Integralnymi częściami miejscowości były: Brzezina, Grabowa,
Kątek, Klitne, Laski, Malinówka (gajówka), Niwa, Obłonie, Osowieć, Pod Borkiem,
Podgrabowa, Salnicze, Stodoły i Zastawie.[529]
Wieś położona jest 16 km od Chełma nad rzeczką Lepietuchą. 2 stycznia 2001 r. o
godz. 4.45 w szpitalu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Chełmie przyszedł na świat Oskar Sękowskich. Było to drugie dziecko urodzone w XXI
w., w powiecie chełmskim.[452]Od 1977 r. za pomniki przyrody uznaje się: 3 dęby
szypułkowe o obwodach: 412 cm, 407 cm i 477 cm, sosnę pospolitą o obwodzie 264
cm, od 1981 r. głaz narzutowy - granit szary o obwodzie 4,3 m, a od 1989 r. dąb
szypułkowy o obwodzie 420cm.[531] Do parafii w Sawinie należały następujące
miejscowości: Aleksandrówka, Bachus, Bukowa Mała, Bukowa Wielka, Chutcze, Kozia
Góra, Łowcza, Malinówka, Petryłów, Piaski, Podpakule, Radzanów, Sawin, Serniawy,
Średni Łan, Tomaszówka i Wólka Petryłowska.[329sl26] W miejscowości był

murowany, rzymskokatolicki kościół parafialny. Został zbudowany w 1740 r. Parafia
p.w. Przemienienia Pańskiego erygowana w 1531 r. Liczba wiernych około 4000.
Proboszczem od 1970 r. byłks. Edward Sereda. [329.s.126] Jako wikariusze
pracowali: ks. Kazimierz Smyl i ks. Henryk Zdybel. [49]
Z dziejów
- Trudno sprecyzować datę założenia Sawina, rozbieżne jest datowanie autorów
zajmujących się historią naszego miasteczka, nie podają oni, niestety, źródeł.
Niemniej jednak ustalić możemy, że miejscowość Sawin istniała już z pewnościąna
początku wieku XV jako wieś królewska, którą Władysław Jagiełło przekazał jako
uposażenie kościołowi parafialnemu w Chełmie. Potwierdzenie informacji, iż Sawin
już wówczas był własnością duchownych, odnajdujemy w odpisie akt podkomorskich
chełmskich. Mowa jest w nim o rozgraniczeniu przez podkomorzego ziemi chełmskiej
wsi Sawin należącej do dziekana i plebana chełmskiego Wiesława (występującego w
latach 1424-1440) od wsi Pniówno i Uhruska. W 1456 roku król Kazimierz Jagiełło
nadał ją biskupom obrządku łacińskiego na sejmie w Piotrkowie. Według niektórych
autorów, Sawin już w 1456 roku był miastem. (...) Nie zachował się, niestety,
dokument lokacyjny Sawina, który wraz z przywilejami spalił się (...) w czasie
Rewolucji Szwedzkiej i napadów Tatarskich razem z budynkami i Maiątkami
Mieszczą. (...) Nazwę (...) miasteczka Sawin lub Szawyn wywodzą autorzy od
wschodniosłowiańskiego imienia Sawa, co sugerować może, iż pierwszym
właścicielem lub założycielem mógł być człowiek o wschodniosłowianskim imieniu
Sawa. Analizując (...) herb Sawina, domniemać możemy, że jego fundatorem był
biskup herbu Rawicz, gdyż ten herb figuruje na najstarszej pieczęci miejskiej. Ma ona
w tarczy siedzącą na niedźwiedziu pannę (Rawicz), dokoła zaś nieczytelny gotycki
napis. Została (...) wyciśnięta na dokumencie z 1564 roku, znajdującym się w
Muzeum Narodowym im. Hutten-Czapskich w Krakowie. [504 s78]
- Sawin, zabudowany na trzech pagórkach, wśród pól i łąk przerżniętych rzeczką
Sajecką, dawniej Uher zwaną, o mil 2 od Chełma, 4 od Włodawy, a 5 od Łęczny. Było
do połowy XV wieku miasteczkiem królewskiem, dopiero Kazimierz Jagiellończyk,
pomnażając uposażenie biskupstwa Chełmskiego przez ojca uczynione, który mu w r.
1417 wsi Kumów i Pubołowice, a w r. 1419 miasto Pawłów ponadawał; na sejmie
Piotrkowskim po zwycięstwie pod Fridlarnd r. 1456 przyłączył także i Sawin do dóbr
biskupich. Maciej ze Starej Łomży bis. Chełmski, przeniósł Sawin w drugiej połowie
XV wieku z prawa polskiego i ruskiego na niema., ale najazd Tatarów krymskich w r.
1502 na ziemię Chełmską w którym Sawin spalony, a większa część jego
mieszkańców w jassyr poszła, zniszczył wszelkie ślady dawnych nadani. Mikołaj więc
Kościelski następny po Macieju biskup, na nowo przyznał temu miastu, przez
przywilej r. 1506 w piątek w uroczystość wniebowz. pańs. dany na zamku
Bobrownickim, prawo magdeb., na wzór tego, jakiego używa pobliskie miasto
biskupie Pawłów. Gdy jeszcze raz, jak się zdaje Tatarzy w Sawinie plądrowali,
Zygmunt I na prośbę bis. chełmskiego Jakuba Buczackiego, r. 1537, magdeburyą
potwierdził oraz jarmarki na ś. Stanisław i na przeniesienie pańs. we wrześniu, a targ
tygodniowy we wtorek dla tego miasta naznaczył. Przebendowski bis. chełmski
wyjednał u Zyg. Augusta r. 1558, że kupców i mieszczan tutejszych od ceł po całym
kraju uwolnił. Następni królowie i biskupi potwierdzali te prawa, pomnażając
swobody miasta, Stanisław August zaś 8 jarmarków d. 27 sierpnia r. 1783 nadał. -

Kościół parafialny tutejszy, opatrzony został przyzwoitym funduszem od bis.
Dziaduskiego w r. 1545, ale był drewniany; wymurowano go w r. 1779 (?,
najprawdopodobniej w 1740 r. przyp. aut.) z prywatnych składek i zapisów. Prócz
tego znajduje się tu cerkiew grecko-unicka. Między niemi jest dość wyniosły pagórek,
suchym przekopem obwiedzony; może tu była dawniej jaka warownia, a później
pałac zimowy biskupi, o którym dokumenta wspominają. [329.s.766-767]
- Wymienione również z nazwy w dokumentach z 1440 r. W 1796 r. znane jako
Sawino.[344.s.191]
- (W 1901 r. przyp. aut.) osada, dawniej miasteczko. (...) Domów 173.Ludność
1200. Wr. 1456 Kazimierz Jagiellończyk nadał bagnisty obszar z maleńka osadą S.
biskupom chełmskim, którzy wkrótce uzyskali przywilej zmieniający osadę w miasto z
prawem magdeburskim. W r. i 502 Tatarzy zniszczyli tworzące się miasto. Około r.
1530 Tatarzy powtórnie miasto złupili, a Zygmunt I potwierdził przywileje w 1537,
Stanisław August zaś nadał 8 jarmarków. W następnych latach miasto często
obdarzane było przywilejami. W r. 1839 S. przeszedł na własność rządu. Kościół
parafialny katolicki zbudowany został w r. 1740 przez Barbarę Dłużewską na miejscu
pierwotnego z r. 1545. W 1884 był odrestaurowany. Cerkiew prawosławna
wzniesiona w r. 1871. Dawniejsza drewniana wzniesiona była w r. 1626, a rozebrana
została w r. 1872. Pod osadą na wzniesieniu są ślady dawnego dworu biskupów. W
osadzie jest też szkoła początkowa, dom schronienia, synagoga mała, urząd i sąd
gminny, stacja pocztowa. Jarmarków nie ma. Ludność trudni się rolnictwem i
wyrobem wozów i sani sprzedawanych w okolicy. [520.s.232-233]
- W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne) (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach- popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego
ziemi chełmskiej: (...) Sawin (1433, 1437). (...) Miastami z jedną parafią
(prawosławną) egzystującą przez całe stulecie (XVI w.) były: Świerże, Sawin, Pawłów.
[366.s.150 i 164]
- Staraniem biskupa Macieja ze Starej Łomży między 1490 a 1493 r. Sawin uzyskał
prawa miejskie. Utracił je w 1869 roku. [351]
- Procesy „czarownic", znamienne dla wieków XVI, XVII i XVIII, to najczarniejsza
karta historii, zwłaszcza krajów Europy zachodniej. W aktach ziemi chełmskiej
odnalazłem kilka wzmianek o aresztowaniach kobiet posądzonych o czary oraz opis
jedynego przewodu sądowego, jaki się w tej sprawie odbył. Ten interesujący
dokument nigdzie dotąd nie był publikowany, proces toczył się przed sądem
wójtowskim biskupiego miasteczka Sawin (pow. Chełm Lubelski) w 1638 roku.
Posądzona o guślenie Hanuśka Mazurowa zamieszkała we wsi Stawie zeznała, że
sztuki czarowania nauczyła ją Katarzyna Wantuszycha. Ta ostatnia jednak do
„czarowania" nie przyznała się i zarzut taki uznała za potwarz. Sąd wójtowski
rozkazał „mistrzowi", tj. katowi, pociągnąć Wantuszychę „na próbie". W czasie tortur
Wantuszycha mówiła: „Niech mi mówi w oczy Hanuśka, żem ja jej o czarach nic nie
mówiła i sama nic nie umiem. Służyłam i starałam się bardzo, pracując po dworach.
Wiedzieliby o tym ludzie, że w czary się bawię. Jeśli Hanuśkę prosiła o czary
Beztużyna (jakaś wiejska kobieta) i dała jej te gusła, to widać ona sama musi być
czarownicą, ale ja jej, tej Beztużyny, nie znam".

Celem „guślenia" Hanuśki Mazurowej było, „żeby pan i pani byli łaskawi na męża,
brata i ja samą - Beztużynę". Widocznie rodzinie tej groziła jakaś kara od szlachcica,
u którego służyli. Za magiczne zabiegi groziło Hanuśce więzienie, którego zresztą nie
uniknęła, mimo że winę chciała zrzucić na Wantuszychę. W czasie parokrotnych
przesłuchań Katarzyna Wantuszycha była ciągniona na próbie i palona przez
„mistrza" świecami tak długo, aż wołała o folgę. Mistrz jednak nie folgował, a
nieszczęsnej „udowodniono" takie zabiegi magiczne, w które nie tylko wierzyły
proste wiejskie kobiety, ale i cały komplet sądzący. A więc, że: „Katarzyna
Wantuszycha wzięła piasku na mogiłkach i sochy dębowej uskrobała w chlewie, a
popiołu w piecu i kazała Hanuszce dać to Bestużynej na pocieszenie". Aby uwolnić
Hanuszkę z aresztu za pomocą czarów, Wantuszycha kazała jakiejś kobiecie
nazwiskiem Pietrucha trzymać ręcznik na opak i przemawiać tak: Jako się ten ręcznik
trzęsie, aby trząsł urząd (wójtowski) i nic nie mógł sądzić przeciwko tej Hanuśce".
Aby ściągnąć amatorów piwa do szynku, Wantuszycha tak „guściła": „wziąć wody
święconej i stoły pomyć tak jak ludzie cisnęli się do kropienia, tak by cisnęli się i na
piwo". Za te czary, dzisiaj budzące politowanie i wesołość, obydwie kobiety i Hanuśka
i Wantuszycha otrzymały surowy wyrok: „Urząd nakazał tak dekretem, aby wszelkie
umiejętności, które są przeciw Bogu i ludziom chrześcijańskim prawem zakazane i
surowo karane były. Nakazuje się więc, aby wymieniona Katarzyna Wantuszycha ze
swe umiejętności śmiercią była karana, a Hanuśka Mazurowa, która za radą
Katarzyny również czary czyniła, aby rózgami bita była i ze wsi wygnana". [92]
- Do XV wieku Sawin stanowił własność królewską tj. do czasu, kiedy Jagiełło
podarował go chełmskiemu biskupowi (w 1419 r.) miasto Pawłów. Nadanie to zostało
potwierdzone w 1456 r. przez Kazimierza Jagiellończyka na Sejmie Piotrkowskim,
kiedy
to
przekazano
Sawin
w
rozporządzenie
chełmskiego
biskupa
rzymskokatolickiego Jana Kraski Taranowskiego. Sawin podlegał wyłącznie sądom
biskupim. Cerkiew sawińska pozostawała pod władzą duchowieństwa prawosławnego
także po 1456 roku, bowiem nie było tam wyznawców katolicyzmu, a jeżeli byli
nieliczni koloniści katolicy, to należeli oni do parafii chełmskiej. W drugiej połowie XV
wieku Sawin, zwany osada grodową, zaczął się rozwijać. Wraz ze wzrostem
zaludnienia prawa ruskie i polskie zostały zamienione na prawa magdeburskie za
czasów biskupa chełmskiego Matwieja Kamienieckiego ze Starej Łomży i od tego
czasu był zwany miastem. W okresie najazdów wrogów, szczególnie Tatarów i
Szwedów w latach 1502, 1505, 1506, 1510, 1512 i w 1703 roku wydane przywileje i
inne dokumenty spłonęły razem z miastem, a ludność częściowo została wyrżnięta, a
częściowo uprowadzona do niewoli. W 1506 roku biskup Mikołaj Kościelski nadał
miastu powtórnie prawo magdeburskie i umocnił Sawin murami i otoczył głęboką
fosą. Mury te nie były jednak na tyle silne, aby mogły stanowić skuteczną ochronę
dla mieszkańców. Kiedy w 1512 roku na Sawin, którego zaludnienie było stosunkowo
nieliczne, napadli Tatarzy i Szwedzi, całe miasto zostało zniszczone i stanowiło
pustkowie usłane cegłą i kamieniem. Ocaleli z klęski mieszkańcy musieli budować się
od nowa. W krótkim czasie powstało miasto, chociaż dalece niepodobne do dawnego
Sawina.
Okres klęsk i niedostatku trwał do końca XVI stulecia. W czasie suszy w 1545 roku
straszny nieurodzaj spowodował śmierć wielu mieszkańców, inni zaś sami uciekli.
Położenie Sawina było straszne; prawie wszyscy biedni mieszkańcy porzucili swą
ziemie i ukrywali się w najbliższych lasach. Zniszczone przez pożary domy i cerkwie

opustoszały, ulice - przedtem ludne - zarosły wysoką trawą i zanikły. Z powodu
strasznej nędzy, spowodowanej najazdem, tatarskim król Zygmunt August zezwolił
na oswobodzenie mieszkańców Sawina z postojów wojska i uwolnił ich od wszelkich
powinności na rzecz wojska tak regularnego, jak i pospolitego ruszenia. W 1545 roku
biskup chełmski Joann Dziadusski nadzielił sawińska cerkiew pod wezwaniem
Zaśnięcia NMP polami, lasami, łąkami, pastwiskami i innymi dobrami.
Do 1545 roku Sawin wchodził w skład chełmskiej parafii rzymsko-katolickiej i w tym
czasie został zbudowany w Sawinie pierwszy, drewniany kościół rzymsko-katolicki z
fundacji wspomnianego biskupa, uposażony przez niego odrębnym funduszem. W
1703 roku, w okresie kolejnych wojen wojska szwedzkie Karola XII zrównały
ponownie Sawin z ziemią. Ogromne straty poniosła także cerkiew i duchowieństwo
np. miejscowy pop żył z jałmużny. W tym samym czasie na miasto spadła morowa
zaraza i głód. W okresie ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Sawin w
okresie pokoju wewnętrznego zaczął się rozwijać, jednakże w 1790 roku został
spustoszony przez straszny pożar. Z ilustracji z 1790 roku widać, że miasto
znajdowało się w rozpaczliwym położeniu, licząc tylko 82 drewniane domy. Kolejne
straty przyniósł najazd francuski na Rosję w 1812 roku i powstania polskie w 1831 i
1861 roku.
Najlepszy okres przeżywał Sawin przy końcu XVI wieku, kiedy zamieszkiwali w nim
chełmscy biskupi rzymskokatoliccy. Według podania ludowego miasto miało w tym
czasie 10 świątyń, pałac biskupi, wspomina się jeszcze o jakimś książęcym zamku i
ponad stu zajazdach, nie licząc miejskich domów mieszkalnych. Jednak nie zostało z
tego do naszych czasów nic, oprócz ludowego podania. W minionych czasach była w
Sawinie, jak mówi podanie, znamienita cerkiew lub monastyr pod wezwaniem
Zaśnięcia NMP, wzbogacone szczodrością i darami dobroczynnymi kniaziów ruskich,
jednak późniejsze najazdy spowodowały jej ruinę. Miejsce we wschodniej stronie
Sawina, gdzie był monastyr Uspienski, nazywane jest „monastyrską biskupszczyzną".
Pozostałości fundamentów monastyru odkrywane są do dnia dzisiejszego i cegła
używana jest do budowy domowych pieców. Miejsce znane pod nazwą „Zamczyk"
gdzie w przeszłości był stary zamek stanowi ziemny nasyp owalnej formy (ok. 175
sążni długości i ok. 58 sążni szerokości). Według podania zamczysko było otoczone
wokół kanałem od rzeczki Gatki, na której znajdowały się przy wjeździe do
zamczyska od strony zachodniej i wschodniej dwa spuszczane na linach żelazne
mosty i dwoje żelaznych wrót. Obecnie pozostał tam suchy kanał.
W 1795 r. Sawin przeszedł pod władzę rządu austriackiego, od 15 sierpnia 1810 r.
pod władzę Wielkiego Księstwa Warszawskiego i od 21 kwietnia 1815 r. tj. po
Kongresie Wiedeńskim powrócił do Rosji. Do 1869 r. Sawin zwany był osadą miejską,
która nie mając charakteru miejskiego, na podstawie Najwyższego Ukazu z 1 lipca
1869 r. został razem z podobnymi mu miasteczkami i osiedlami przyłączony do
wiejskiej gminy Bukowa. W 1430 - 1456 r. pierwszy raz wspomina się o kościele, bez
informacji o tym, kiedy został zbudowany. W następstwie utraty starych dokumentów
cerkiewnych cerkwi Uspienskiej w Sawinie wydano w 1626 r. nowy akt założycielski.
Do października 1872 r. w Sawinie istniała na skraju miasta, na „zacierkowiu"
drewniana cerkiew Uspieńska parafialna, kryta słomą. Brak danych o dacie jej
powstania. Jedynym źródłem dotyczącym sawińskiej cerkwi jest rękopis sawińskiego
księdza Wasyliana Dezyderiusza Juszkiewicza z 1828 r. Ojciec Juszkiewicz jeden z

byłych proboszczów, o przeszłości cerkwi pisze: „Aktu erekcji tej cerkwi nie ma, tylko
wyciąg z roku 1826. Prawdopodobnie cerkiew pochodzi z tego roku. Oprócz tego na
jej wiek wskazują dwa dzwony noszące datę 1649. Trzeci duży dzwon w 1830 r.
Polacy gotowiąc się do powstania zabrali do odlewania dział. Cała cerkiew, połączona
z dzwonnica miała kształt podłużny, długości 24 łokci, szerokości 15 łokci i wysokości
18 łokci". (...) Na miejscu dawnej drewnianej cerkwi 22 lipca 1867 r. powstała
nakładem skarbu nowa murowana cerkiew, zjedna kopułą i dzwonnicą połączona z
cerkwią.
Sawińska murowana cerkiew została zbudowana ołtarzem na wschód, na planie
krzyża i mieści około 700 dusz. Znajduje się w odległości 150 sążni od starej,
drewnianej cerkwi, w ogrodzeniu na zakupionej działce wielkości 2 morgów 130
prętów za 1500 rubli od mieszczan miasta Sawina Andrzeja i Florentyny małżonków
Adamkowskich. Stara cerkiew drewniana została sprzedana z licytacji w 1872 r. za 21
rubli 49,5 kopiejki. (...) W 1893 r. sawińska cerkiew otrzymała dary od Kijewsko Pieczerskoj Ławry w postaci dokładnej kopii ikony Zaśnięcia Bogurodzicy i część
relikwii Błogosławionego Akapita Peczerskiego. (...) Z zachowanego dawnego
inwentarza cerkwi sawińskiej na szczególna wagę zasługuje kopia Matki Boskiej
lwerskiej z Dziecięciem otoczona szczególna czciąprzez okolicznych mieszkańców.
Ikona ta, nieznanego autorstwa, malowana farbami olejnymi w surowym stylu
bizantyjskim na zwykłej lipowej desce, która aby się nie wyginała została podbita
dwiema deskami dębowymi. Ikona miała być pierwotnie pokryta srebrną suknią.
Oprócz tego na ikonie znajdują się dwa miniaturowe wizerunki cherubinów
podtrzymujących koronę nad głową Matki Bożej. (...)
W osadzie Sawin istnieje od 1828 r. szkoła początkowa założona przez Bazylianów.
Uczono w niej oczywiście po polsku. Od 1867 r. przeszła ona we władanie
Ministerstwa Oświaty Ludowej, w 1888 r. przemianowana na gminna szkołę rosyjską.
Oprócz tego istniała jeszcze w parafii szkoła we wsi Kozia Góra, otwarta za środki
diecezjalne w 1888 r. Sawińska parafia prawosławna składa się z osady Sawin i wsi:
Kozia Góra, Wierzbica, Radzanów, Ciemniew i Bukowa Wielka. Wsie położone są od
kościoła w odległości od 4 do 8 wiorst. Liczebność parafian wynosiła w 1828 r. 950
osób, a w 1898 r. 1397 osób. Sawińska parafia rzymsokatolicka składa się z Sawina i
18 wsi i liczy 3006 osób. Wsie Kozia Góra i Wierzbica są zamieszkałe wyłącznie przez
prawosławnych. Natomiast Sawin, Radzanów, Ciemniew i Bukowa Wielka mają
ludność mieszaną. (...) W Sawinie przeważa ludność katolicka. [13.s.337-339 i
419-421 i 494-496]
- Sawin, w 1504 r. Schawin, os. miejska, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sawin,
odl. 15 w. od Chełma, 62 w. od Lublina, 12 w. od st. dr. żel. w Uhrusku. Przez S.
przechodzi zwyczajna droga pocztowa idąca z Chełma do Włodawy, a w pobliżu
osady przeprowadzono linie dr. żel. łączącej Chełm z Brześciem. S. znajduje się śród
piaszczystej i bagnistej równiny, której wody kilka drobnych strumieni uprowadza do
rzeki Uherki (dopływ Bugu). Osada obecnie posiada kościół par. kat., cerkiew paraf.,
szpital na 6 ubogich, dom modlitwy żydowski, sąd gminny okr. II, urząd gminy z kasa
wkład, zaliczkową, st. poczt., 170 dm.,(1 murowany), 1162 mk. (około 150 żydów). W
1827 r. było 97 dm., 520 mk. Ludność trudni się rolnictwem, wyrobem wozów i sani,
które sprzedają po okolicznych miasteczkach. Do mieszczan i osady należy 7555 mr.,
lecz przeważną część obszaru ząjmują błota i nieużytki. Są jednak kawałki z glebą

gliniastą, pszenną. W ostatnich latach przekopano dwa kanały dla odprowadzenia
wód stojących.
Początek swój zawdzięcza zapewne S. położeniu przydrożnemu (przy drodze z
Chełma do Włodawy). Biskupi chełmscy otrzymawszy w uposażeniu Kumów i
Pobołowice (na południe od Chełma), Pawłów (na zachód), uzyskali z kolei w r. 1456
nadanie (przez Kazimierza Jagiellończyka) rozległego bagnistego i zapewne nie
zaludnionego obszaru, którego centrum był Sawin, drobna osada. Może jednocześnie
uzyskali dla tej osady przywilej miejski z prawem magdeburskim. Najazd tatarski w
1502 r. zniszczył tworzące się miasteczko. Król Aleksander przeznaczył cło od soli
pobierane w S. dla kościoła w Chełmie. (...) Biskup Maciej Kościelski w 1506 r.
uzyskał (dochowany dotąd) dokument, wznawiający przywilej lokacyjny. Po nowym
spustoszeniu przez Tatarów, Zygmunt I potwierdził w 1537 r. prawo miejskie i uwolnił
mieszkańców od juryzdykcji starostów, nadając wójtom prawo sądzenia i karania
zbrodniarzy. Nadał też król osadzie targi i jarmarki. Zygm. August w 1559 r. uwolnił
mieszczan S. rozwożących towary od wszelkich ceł. Stanisław August przywilejem z
27 sierpn. 1783 r. ustanowił osiem jarmarków. Prócz tego przechowywali
mieszczanie S. do ostatnich czasów cały szereg potwierdzeń królewskich i nadań
biskupich aż do końca XVIII w.
Do 1839 r. pozostał S. posiadłością biskupią a następnie przeszedł na własność
rządu. Od 1795 r. do 1810 r. wraz z Nową Galicyą zostawał pod panowaniem
autryackiem. Biskup Dziaduski założył w 1545 r. parafią i wzniósł kościół drewniany.
Obecny, murowany, wystawiony został w 1740 r. przez Barbarę Dłużewską, kasztel,
chełmska. Odnowiony w 1884 r. Cerkiew prawosławna wzniesiona kosztem rządu w
1871 r. Dawniejsza cerkiew drewniana miała dzwon z datą 1649 i kopią erykcy i z
1626 r. Stała ona w innej części miasta i została rozebrana w 1872 r. Biskupi
chełmscy mieli tu swój dworzec, którego ślady po za osadą, na wzgórzu otoczonem
kanałem. S. par. rzym.-katol. obejmuje 18 wsi i liczy 3006 dusz; par. prawosł. liczy
1305 dusz (wiadomość o S. podał w „Noworoczniku lubelskim" za 1846 r. J. K.
Łazowski, który dostarczył również danych do powyższego opisu). [482.t.10.s.346]
- Wiadomości o istnieniu garncarstwa pochodzi z ksiąg miejskich Sawina z I połowy
XVII w. Przypuszczać możemy, że już wówczas był w Sawinie cech garncarski, gdyż w
Księdze miasta Sawina nr 6, pod datą 2. Xl. 1641 r. istnieje zapis „(...) i miałem
chłopca tego po tym roku zasłużonym wyzwolić u rzemieślników (w) miasteczku
Sawinie". Najwcześniejszą jednak informacją o garncarstwie w Sawinie jest nazwisko
jednego z rajców z 1629 r., Wasila Garncarza. Zapis w księdze miejskiej z 1702 roku
już w pełni potwierdza istnienie cechu, podaje również nazwiska ówczesnych
garncarzy: „Przed całym bractwem Rzemiosła Garncarskiego jako to przed Iwanem
Maleszą i Semionem Czyżem, Frankiem Wojsławskim, Homo Maleszą i Iwanem
Burianem, Maxima Juszcyka - na ten czas przysiężnego i Jacka Awratyńskiego instygatora sądowego".
W kolejnych księgach miejskich z XVIII wieku wymienieni są: „Cechmistrzowie
obydwa: Jan Baryła, drugi Tomasz Diachlewicz ad (vocatus?) Wojciech Jerucz, Iwan
Burian, Demko Parafin, Stecko Jerusz, Ostap Parafin, Michał Burian Franek
Baranowski, Mikołaj Ulida, Tomasz Malesza, Iwan Czyż, Chordy Iwan, Sachar Parafin, i
wszytka młódź tego rzemiosła (...) ci wszyscy protestują się przed Urzędem Miejskim

Sawińskim (...)". Chodzi tu o pomówienie Matiasza Siedleckiego, który nazywa
garncarzy sawińskich złodziejami rzemiosła garncarskiego: „Co wam mówił przed
tym, taki powtórnie mówię, że jeden ukradł rzemiosło w Łowczy u Stanisława
Spodniewskiego."
Wśród garncarzy pracujących w Sawinie w XVIII wieku wymienić jeszcze należy
cechmistrzów: Marcina Bedniuka i Onufrego Jarmosia. W 1790 roku wymieniona jest
w Sawinie „ulica Zduńska", co sugeruje, iż mieszkało przy niej dużo garncarzy.
Potwierdzeniem faktu istnienia dużej liczby garncarzy pod koniec XVIII wieku
odnajdujemy w „Lustracji Sawina", która wymienia 13 garncarzy, a wśród nich takie
nazwiska: Ignacy Malisza, Onufry Werema, Chwedory Werema, Piotr Ichlewicz,
Andrzej Bursyn, Daniel Buryan. Kolejne informacje dotyczą połowy XIX wieku, kiedy
to pracował w Sawinie Stanisław Malesza, który miał własny piec garncarski. Piec ten
około 1850 roku przestał istnieć. Po Stanisławie Maleszy pracowali w Sawinie:
Trzebiczuki Błażewicz (obaj z Sawina), Ciepałowicz (z Włodawy) i Bazyli Dudek
(przybywał do Pawłowa około 1901 roku, zm. ok. 1932 r.).
W 1939 roku pracowali: bracia Jan Krzyszczuk i Cyprian Krzyszczuk (uczyli się
rzemiosła u Bazylego Dudka) oraz Ignacy Dudek (syn Bazylego), pracowali razem z
matką Apolonią aż do 1947 roku. Posługiwali się oni jednym piecem, który istniał
jeszcze w 1948 roku. Wyrabianie naczynia to głównie siwaki zdobione ornamentem
wykonywanym przy pomocy krzemienia, a także w małych ilościach garnki
glazurowane i malowane. Po II wojnie pracował jeszcze w Sawinie Rymczuk M,
wykonujący głównie siwaki, którego wyroby przechowywane są w Muzeum
Okręgowym na Zamku w Lublinie. Obecnie ośrodek nieczynny. [503.s.41-43]
- Szpital - wzniesiony w 1757 roku przez proboszcza Józefa Suchockiego z
przeznaczeniem na przytułek dla starców, czynny do początku lat 70. (XX w.)
Późnobarokowy, murowany z cegły, otynkowany, parterowy. (...) Znajduje się 6 cel,
dla trzech mężczyzn i trzech kobiet z funduszem. [504.s.41 i 96]
- Bardzo cennym źródłem do historii miasta, jego obrazu gospodarczego i
budowlanego, jest Lustracja Dóbr Pawłowa, Sawina, Wsi Koziagóra (...) z 1790 roku.
Autor pozbawia złudzeń mieszczano dawnej wielkości Sawina z 300 domami
zajezdnymi: „(...) Tradycya w podeszłych mieszczanach pozostała, niesie domysł o
wielkim i handlowym mieście Sawinie". Stan gospodarczy przedstawiał się bardzo
żałośnie: „ (...) to miasteczko bez handlu, bez Rzemieślników i Rękodzieł zostaje.
Ordynacyi niemaiąc sobie zapewnioney, przeto porządku właściwego miasteczkowi
nieutrzymania". W tym czasie w Sawinie zamieszkiwało 308 osób w 67 domach;
znajdowało się też wówczas 54 stodół na gruncie dworskim i 23 na gruncie miejskim.
Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem, które stanowiło główne źródło
utrzymania, a nieliczni szewstwem, tkactwem, kołodziejstwem, garbarstwem czy też
garncarstwem, które było dość żywe - zajmowało się nim aż 13 rzemieślników. (...) W
1790 r. wzmiankowana jest też „Turma o dwóch więzieniach górnym i dolnym.
Więzienie to zlokalizowane było „zamiast ratusza w pośrodku miasteczka". Nic
jednakże więcej o jego wyglądzie ani stanie zachowania nie wiemy.[504.s.14 i 48]
- Okolica Sawina szczególnie zasłynęła z aktywności w czasie Powstania
Styczniowego. W lesie sawińskim - Borku - biwakował oddział złożony z 12 żołnierzy.

Jak mówią- powstańców tych wytropili i otoczyli Kozacy. Po bitwie pozostała na tym
miejscu tylko masa porąbanych ludzkich ciał. Wszyscy z oddziału polegli. Dziadek
zmarłego przed paru miesiącami Jana Pawłuka z Łowczy sam brał udział w powstaniu
i znał, a nawet się przyjaźnił z dowódcą sił powstańczych okolicy Sawina Bogdanowiczem. Opowiadał on wnukom, że pewnego razu Bogdanowicz polecił
swemu kowalowi przekuwać kosy „na sztorc", zamiast zwykłego kucia soszników do
soch. Następnie pojechali do Bukowej Małej, gdzie Kozacy mieli już powiązanych ze
40 powstańców, lub podejrzanych o przynależność do nich. Trzymali ich w
miejscowym dworze. Odważny Franciszek Powaga wpadł do dworu, zarżnął kilku
Kozaków, a powstańców uwolnił. W tej również okolicy rozegrała się bitwa, w której
zginęło 40 powstańców. Przyczyną tej klęski miała być zdrada jakiegoś szewca z
Bukowy Małej. Z Sawina - znanym powstańcem był również Józef Błaszczuk.
Uczestnikiem powstania miał być Krawczyński z Chełma, który po jego upadku - jak
opowiada wnuk Piotr Krawczyński - na terenie swojej posesji w mieście Chełmie
zakopał skrzynie z dokumentami powstańczymi i bronią. [72]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1871 (-1813-1867), akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1887 oraz akta parafii
rzymskokatolickiej z 1890 r. [341.s.162, 190 i 196]
- W 1916 r. w Sawinie mieszkało 901 osób, w tym 255 Żydów. [73.s.201]
- W 1920 r. założona została cegielnia polowa, której właścicielem było
Stowarzyszenie Budowlane. Rocznie wypalała 100.000 szt. cegły. W 1928 r. powstała
prywatna cegielnia polowa Romana Dederko (produkcja 60.000 szt. cegieł rocznie), a
w 1929 r. rozpoczęła działalność cegielnia polowa Moszki Holeblat (produkcja 60.000
szt. cegieł rocznie). [65.s.4]
- Lud, okolice Chełma i Sawina zamieszkujący, ma po większej części włosy jasne
lub kasztanowate, oczy siwe lub niebieskie, twarz pociągłą i białą u kobiet, śniedszą
u mężczyzn, a rzadko rumieńcem okraszoną. Mniej daleko okazuje się tu
ciemnowłosych i czarnookich. Wyraz twarzy ma łagodny, acz nie za ponury.
Charakter w sobie zamknięty, stąd nie bez przebiegłości; układ ciała powolny i
ociężały, budowę silna i dosyć kształtną. Byłby moralniejszym i pracowitszym, gdyby
nie nieszczęsna horyłka, pijana w obfitości przez mężczyzn, kobiety, a częstokroć i
dzieci. Mężczyźni noszą włosy spadające długo dokoła głowy, przycięte tylko na czole
równo z brwiami; golą wąsy. Włosy zamężnych kobiet są zwinięte, dziewcząt zaś w
warkocz splecione. (...) Wychowanie dzieci zaniedbane. (...) Posiadają atoli cnoty: są
nabożni, poczciwi, moralni, lubo tego wyrazu nie znają. Nie mszczą się podpalaniem
jaki w innych miejscach, czując, że nadto wielką zrządziliby szkodę, co za
sprawiedliwością ich przemawia. Oddani pijaństwu, w nim trosk zapomnienia
szukają. Kołtun panująca między niemi chorobą. (...)
Ubiór (wubranie) lub jak częściej mówią odzież: (odiże neut. prulal.) w Tarnowie,
Wólce Tarnowskiej, Wereszczynie„ Czutczy, itp., (pod Sawinem) jest bardzo skromny.
(...) Chłop w codziennem letniem ubraniu przy robocie. Kapelusz słomiany
przepasany czerwoną tasiemką. Koszula wyłożona na nagawice, a oboje z domowego
utkane płótna. Pas szeroki skórzany z mosiężną sprzączką, kaletka, a na rzemyku

okręconym wolno po biodra poniżej pasa: nóż i szwajka (t.j. żelazna przetyczka do
fajki). (...) Chłop w zimowem ubraniu do roboty. Czapka granatowa z barankiem
wciśnięta głęboko na czoło. Sukman brunatny z czerwonemi wyłogami (karwaszami)
u rękawów, przepasany po wierzchu pasem szerokim na sprzączkę mosiężną spięty;
nóż i szwajka wiszą na rzemyku. Nagawice brunatno-siwe z przędzy i wełny. Nogi
okręcone szmatami aż do kolan. Na nogach łapcie. (...) Sawin miasteczko (dziś
osada) zbudowane na trzech pagórkach, wśród pól i łąk, przerżniętych rzeczką
Sajecką dawniej Uher zwaną. [389.s.10, 15, 16, 47-55]
- W 1926 r. w osadzie miejskiej mieszkały 1642 osoby. Działalność prowadzili:
Stanisław Seroczyński (lekarz), S. Iwanowski (aptekarz), J. Pajurek(bednarz), S.
Jabłoński i Fr. Jawornicki (cieśle), 1. Kierzkiewicz (felczer), J. Sztywelman (fryzjer), T.
Dudek i G. Krzyszczak (garncarze), M. Sobczuk (kołodziej), I. Kalisz, J. Rękas i L.
Stankiewicz (kowale), Sz. Wajsman (krawiec), S. Sieciechowicz i M. Holeblat Sp. zo.o
(młyny), F. Flipowicz (murarz), W. Berland(piekarz), M. Bartal (piwiarnia), S. Karp, M.
Mejer, J. Pereł J. Rojter K. Rozenbaum Ch., Wojciechowski Fr. (rzeźnicy), S. Zdanowski
(stolarz), Handelsman (szewc), S. Jasiński i E. Wąsowski (ślusarze), W. Kalisz i E.
Wołosik (wędliny), St. Siecichowicz (wyszynk trunków). Ponadto funkcjonowała
cegielnia oraz kasa zapomogowo - pożyczkowa. por. [426.s.1169]
- W 1927 r. w szkole pracowała Petronela Roma, w 1933r. - Anna i Lucjan
Drewnowscy, w 1934 r. - Helenę Janowską, w 1935 r. zatrudniono Edmunda Romana,
a od 1937 r. uczyła Maria Denkiewicz. por. [467]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa
lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi:
dzwonnicę przy kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego z 1740 r., kościół
parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego. Drewniany istniał w 1456 r. obecny
murowany z 1740 r., przytułek dla starców przy kościele parafialnym p.w.
Przemienienia pańskiego z XVI w. [64.s.178]
- 20 IV 1942. W pobliżu Sawina hitlerowcy zabili 1 osobę, prawdopodobnie jeńca
radzieckiego, zbiegłego z obozu w Chełmie. (...) 17IX 1942. Funkcjonariusze SS i
policji hitlerowskiej rozstrzelali miejscowego rolnika. Zginął Stanisław Klim, 1.31.
Zwłoki pochowano na cmentarzu w Podgórzu. (...) 12 VII 1943. Żandarmi z
posterunku Chełm-Ost rozstrzelali 2 Żydów. (...) 21 VIII 1943. Żandarmi Wehrmachtu
rozstrzelali w pobliskim lesie 11 osób. (...) 16 X 1943. Policjanci hitlerowscy
rozstrzelali 3 osoby, prawdopodobnie członków podziemnych organizacji. (...) 25 X
1943. Funkcjonariusze pododdziału ochrony zbiorów rozstrzelali w pobliżu wsi 1
osobę, a 3 aresztowali. (...)28 X 1943. Żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali Żyda ze wsi
Sobibór. [470.s.86-87]
- W 1947 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano młyn zbożowy, którego
właścicielem był Tomasz Błaszczuk. [61.s.68]
- W 1969 r. powstał PGR. W dwa lata później przedsiębiorstwo posiadało 811,31 ha
ziemi, 16 ciągników, 1 kombajn zbożowy, 2 prasy do zbioru słomy.[535]

Najważniejsze wydarzenia
- Drewniany kościół rzymsko-katolicki uposażony został w 1545 roku przez bpa
chełmskiego Jana Dziaduskiego w ok. 300 mórg ziemi i las.
- Potwierdzenie istnienia cerkwi prawosławnej (...) w 1564 roku odnajdujemy w
szesnastowiecznym opisie Polski przez A. Jabłonowskiego.
- Po raz pierwszy wzmiankowany jest „Sawin oppisium" w 1564 roku, istnieje też
już wówczas młyn wodny.
- W 1589 roku prawo magdeburskie Sawina i wszystkie inne przywileje potwierdził
Zygmunt III. Analogiczne potwierdzenie uzyskało (...) miasteczko kolejno w 1714
roku przez bpa Krzysztofa Szembeka, w 1758 roku przez Augusta III i w 1783 roku
przez Stanisława Augusta, który ustanowił tez 8 jarmarków rocznie.
- Pierwsza wzmianka o szpitalu parafialnym pochodzi z 1611 r., kiedy to Paweł Chy
liński z Chylina funduje ołtarz po lewej stronie ołtarza głównego w kościele, funduje
dom dla altarzysty i uposaża szpital.
- Około 1629 roku zbudowano w Sawinie drewnianą cerkiew obrządku
grecko-katolickiego. (...) Z tego też roku pochodzą pierwsze wzmianki o szkole
sawińskiej.
- W 1819 roku Sawin uznano za miasto narodowe należące do dóbr biskupich.
- W 1839 roku Sawin, jak i inne miasta duchowe (m.in. Pawłów) przeszedł na
własność skarbu Królestwa Polskiego.
- W 1862 roku Dobra Koziagóra i Sawin wydzierżawione zostały na lata 1862-1874
Wiktorii Gułowskiej „wraz z propinacyą w Mieście Sawinie", zaś dobra probostwa
Sawin wydzierżawił Teodor Ostrowski na okres od 1866-1869 roku.
- W 1869 r. Sawin utracił prawa miejskie.
- W 1877 r., w ramach akcji rusyfikacyjnej wzniesiono z funduszy rządowych
murowaną cerkiew prawosławną.
- W latach 1903-1905 trwała budowa dwóch „monumentalnych" (jak na warunki
osady) obiektów, z przeznaczeniem na szkołę kształcącą diaków i nauczycieli
wiejskich.por[504.s.10-31]

- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej z obsadą: jeden kapral i siedmiu szeregowych. [75.s.96]
- W 1922 r. potwierdzono w źródłach istnienie łaźni i bożnicy.[504.s.47]
- (1925 r.) Dozór Szkołny Gminy Bukowa bardzo energicznie zajął się remontem

budynku po byłym szpitalu epidemnym w Sawinie. Budynek ten został przeznaczony
na szkołę 7-mio klasową. [121]
- W 1927 r. zorganizowany został Kościół narodowy. Był to drewniany budynek
konstrukcji ryglowej, oszalowany deskami z zewnątrz, wewnątrz bielony, z dachem
dwuspadowym pokrytym papą, na którym umieszczona była sygnaturka. W 1930
roku kaplica ta została rozebrana przez miejscową ludność. Organizatorem Kościoła
był ksiądz z Majdanu Leśniowskiego. por [504.s.48]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Tomasz Błaszczuk z
Sawina .Był on także członkiem Wydziału Powiatowego. [220]
- W 1937 r. w Parafii Rzymskokatolickiej Sawin proboszczem był ks. Z.
Grzegorzewski, należało do niej 4365 osób, urodziło się 141 dzieci, związek
małżeński zawarły 33 pary, zmarły 62 osoby, z prawosławia na katolicyzm przeszło 5
osób, do pierwszej Komunii świętej przystąpiło 250 dzieci, rozdano 12000
komunikantów, do szkół powszechnych uczęszczało 1050 dzieci. Było 2500
wyznawców prawosławia, 1030 protestantów oraz 740 Żydów. W omawianym
okresie z Włodawy do Sawina przybyła rodzina Badaczy Pisma Św. „W Sawinie
istniała kaplica hodurowców i zamieszkiwał ich duchowny, (który) od listopada 1936
r. prawie zupełnie nabożeństw nie odprawia. Pogrzebów i chrztów też nie było. Co się
tyczy ślubów to parę udzielił, mianowicie prawosławnym i jednemu ewangelikowi z
innych parafii oraz katolikowi żonatemu z par. Hańsk. Utrzymuje się z datków przy
roznoszeniu opłatków i jeżdżeniu po kolędzie, przeważnie po wsiach, gdzie ludność
prawosławna".[200]
- W 1946 r. Zarząd Gminy Bukowa zdecydował, że: „W poniedziałki odbywać się
będą targi i jarmarki w Sawinie".[175]
- We wrześniu 1998 r. w turnieju wojewódzkim „Moja gmina aktywna", w której
brało udział siedemnaście reprezentacji gmin, zwyciężył Sawin. [76.s.475]
- (Luty 1999 r. przyp. aut.) W Urzędzie Gminy w Sawinie odbyło sie zebranie
założycielskie Regionalnego Towarzystwa Gminy Sawin. Celem towarzystwa jest
dokumentowanie przeszłości regionu, promowanie go poprzez wydawnictwa,
organizowanie konferencji i zjazdów oraz imprez jubileuszowych Na spotkaniu
wybrano zarząd (przewodniczącym został Mirosław Marek Dederko) i komisję
rewizyjną.[77.s.233] Towarzystwo zarejestrowane zostało w sierpniu 1999 r.por
[77.s.245] (W kwietniu przyp. aut.) w Sawinie przy Szkole Podstawowej im.
Stanisława Staszica oddano do użytku nową halę sportową. Ogólna powierzchnia
obiektu wynosi blisko 1000 m , znajduje się w niej sala o powierzchni 357 m -sala
konferencyjna, sala do tenisa stołowego, dwie szatnie z natryskami oraz sanitariaty.
[77.s238]
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- (W październiku przyp. aut.) W IV Ogólnopolskim Zlocie Krajoznawczym im.
Stanisława Grońskiego w Szczecinie wzięła udział reprezentacja Klubu Turystycznego
„Dreptak" z Zespołu Szkół w Sawinie. „Dreptak" wygrał dwie spośród sześciu
turystycznych konkurencji i wrócił ze Szczecina z okazałym pucharem.[77.s.248]

Historia kościoła i parafii

Historia parafii. Powstała prawdopodobnie w poł. XV w. Obejmowała m. in.
parafię w Syczynie i Hańsku. Władysław Jagiełło nadał Sawin jako uposażenie
kościołowi katedralnemu w Chełmie, zaś Kazimierz Jagiellończyk przekazał
miejscowość na własność biskupom chełmskim, należała do nich do 1893 r. Pod
koniec XV w. miejscowości nadano prawa miejskie a w 1544 r. bp chełmski Jan
Dziaduski ponownie uposażył parafię m, in. w 300 mórg ziemi i las, do dzisiaj zwany
Księżowszczyzną. Przy parafii działał szpital dla ubogich, szkoła parafialna, którą
przekształcono pod koniec XVIII w. w szkołę wyższego rzędu (wsparcie bpa W.
Skarszewskiego). Przetrwała ona do lat 30-tych XIX w. Do 1875 r. mieszkali tu
grekokatolicy. Posiadali oni swoje świątynie w Chutczy, Łowczy i Sawinie. Duchowni
łacińscy i uniccy utrzymywali ze sobą dobre stosunki i współpracowali ze sobą. Od
kasaty unii parafie ich zamieniono na prawosławne: przetrwały do okresu
międzywojennego. Ponadto w latach 1928-35 istniała tu świątynia narodowa.
Archiwum zawiera akta metrykalne i in. dokumenty od II poł. XIX w.
Kościół. Pierwsze 2 kolejne świątynie były drewniane. Obecny kościół murowany,
wybud. w 1740 r. p. w. Przemienienia Pańskiego z fundacji Barbary Dłużewskiej.
Konsekrował go 22.10.1751 r. bp Józef Eustachy Szembek Odnawiany: 1884, po
1936, 1953, 1974. Budynek jest z cegły, 1-nawowowy, późnobarokowy, przy
prezbiterium zakrystia, przy nawie przedsionek, małe okna, nad nawą wieżyczka na
sygnaturkę, z zewnątrz boczne ściany nawy wzmocniono skośnymi szkarpami. Są tu
3 ołtarze rokokowe z II poł. XVIII w. W głównym obraz Przemienienia Pańskiego,
malowany na desce z 1 poł. XVIII w. oraz MB Różańcowej i św. Antoniego. Ołtarz
boczny po prawej poświęcony św. Annie Samotrzeciej, po lewej - NMP Niepokalanie
Poczętej. Ambona i chrzcielnica w stylu późnobarokowym. Na chórze 12-głosowe
organy zakupione po 1936 r. (stare, kupione w Chełmie). Cmentarz przykościelny
otoczony starym murem. W narożniku kostnica z XIX w. Dzwonnica murowana z
okresu budowy kościoła, późnobarokowa, odnawiana kilkakrotnie razem z kościołem
z 2 dzwonami z 1946 r. Figury zabytkowe św. Jana Nepomucena oraz kapliczki z
początków XX w., są w Chutczu i Sawinie. [49]
Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego. Zespół architektoniczny w Sawinie
obejmuje: kościół parafialny wzniesiony w latach 1731-1740 wraz z wyposażeniem
wnętrza, współczesnąmu dzwonnicę, bramę, przytułek dla starców z 1757 r., mur
ceglany i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego. Jako przykład zespołu
prowincjonalnego budowli barokowych. [527] Dawny szpital. Pierwotnie uposażony
1611, drewniany, obecny wzniesiony w 1757 r. z fundacji proboszcza, Józefa
Suchoniany. Do chwili obecnej parafialny przytułek dla starców.[350.s.101]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena, ul. Wygon, mur., z 1905 r.,
plebania, drewn., z ok. 1910 r., organistówka, ob. wł. Kazimierz Ćwir, drewn., z
końca XX w., apteka, ob. nie używana, wł. F. Misiura, drewn., z pocz. XX w.,zespół

szkolny: szkolą i dom nauczyciela, mur. z II poł. XIX w., leśniczówka, ob. nie
używana, wł. Z. Nowosadzki, drewn, z ok. 1918 r., domy: ul. Kościelna nr 24, wł. E.
Okońska i ul. Objazdowa nr 2, wł. Teresa Stec, oba drewn., z końca XIX w.
[473.s.266-271]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz żydowski. XVIII w. Położony na skraju lasu obok drogi Sawin - Bachus.
[530]
- Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki. 1 poł. XIX w.[530] Położony przy szosie
Chełm - Włodawa. Powierzchnia 1,7 ha. Najstarszy istniejący nagrobek to nagrobek
kamienny Józefa Trusa z 1881 r. Są tam groby powstańców styczniowych, mogiła
Seweryna Pulikowskiego - powstańca z 1863 r., zm. W 1936 r. oraz groby żołnierzy z
kampanii wrześniowej 1939 r.[253]
- Klitne - cmentarz wojenny (powstańczy) oraz mogiły współczesne, XIX w.
(1864).[530] Położony w lesie około 500 m od szosy Chełm - Włodawa. Współcześnie
pochowano tam Józefa Świderka i Jana Różalskiego.[312]

Sajczyce. (23°17' E i 51°15' N) W 2000 r. mieszkało tam 231 osób. Były 93
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 21 samochodów
osobowych, 3 kombajny, 29 telefonów stacjonarnych i 32 ciągniki. Działał wiejski
dom kultury. Kursowały autobusy PKS. Funkcję radnego gminnego pełnił Adam
Uhruski (zastępca przewodniczącego rady gminy), który jednocześnie był sołtysem.
[514] W wiosce było dużo nazw pól, łąk itp. Oto niektóre z nich: Bocian, Gileta,
Karasiówka Kupie, Mysiowe Pole, Niemieckie Łąki, Horodyszcze, Horodeńki, Odpadki,
Semieniucha, Winów Kąt, Wróbietnik, Woszywa, Sznury, Majdanek i wiele
innych.[351] Integralnymi częściami wsi były: Majdanek i Stara Wieś. [529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Czułczycach. [329.s.124]
Z dziejów
- Grodzisko Sajczyce „Horodynki". (...) Leży w obrębie obniżenia Dubienki, ok. 2
km na północ od wsi Sajczyce. Zostało ono zbudowane na podmokłych bagnistych
łąkach ok. 500-700 m na zachód od koryta Uherki. Grodzisko posiada jeden wał
ziemny. (...) Obszar w obrąbie wału wynosi ok. 0,3 ha. (...) W Muzeum Okręgowym w
Chełmie znajduje się kilkadziesiąt ułamków naczyń z grodziska, których chronologie
ustala U. Ryszkowska na IX-XI wiek. Obiekt okazał się silnie umocnionym grodziskiem
z IX-XI wieku. Brak wewnętrznych konstrukcji w wałach może być spowodowany tym,
iż inne czynniki wystarczająco zabezpieczały gród, zaś surowiec do budowy wału
(margiel) nie wymaga dodatkowych umocnień. (...) Na podstawie odkrytych
materiałów należy stwierdzić, iż obiekt był intensywnie użytkowany - świadczy o tym
bogata warstwa kulturowa rozciągająca się na całej powierzchni majdanu.
[527.s.58-60]
- Datowane na 1432 r. Należały wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Czułczycach. [74.s.55]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie. [495.s.272]
- W 1564 r. wymienione jako Isayczice. W 1661 r. znane jako Sajczyce. W 1796 r.
Isayczyie.
- Iszaiczicze wieś. W której dworzyszcz jest 10. A tak z dziesiąci dworzyszcz dają
czynszu po gr 10. Z półdworzyszcza daje kmieć na nim siedzący, odkupując roboty,
gr 53, to wszytko uczyni fl. 5/3/0. Zagrodników jest 9, z których 7 dają czynszu po gr
6, ósmy daje gr 24, dziewiąty nowo osadzony - gr 30, to wszytko czyni fl. 3/6/0.
Miodu dannego od bartników przychodzi rączek 6", każda valoris mc. 1, to uczyni fl.
10/12/0. Surama izaycziczka czyni fl. 18/21. (...) Stawy k temu starostwu
(chełmskiemu). Staw w Izaicziczach błotny, którego nigdy nie spuszczają, tylko na
nim ludzie ustawicznie łowią, a z tego annuatim dają fl. 72/0/0. Młyn. [442.s.27 i 34]
- W tej wsi było osiadłych pułanków 9 teraz osiadłych pułanków 2. Czynszu z
każdego pułanku płacą per 0/12, facit 0/24. Owsa z pułanku po kor. 2 miary
chełmskiej, przychodzi kor. 4 per fl. 1 /6... 4/24. Kapłunów z pułanku 2, przychodzi
kapłonów 4 per 0/6... 0/24. Jajec z pułanku po dziesiąci, przychodzi jajec 20, kopa per

0/10... 0/3/6. Ogrodników jest 7, czynszu dająper 0/6, facit od nich 1/12. Jajec dają po
piąci, przychodzi jajec 35, kopa per 10 ... 0/5/15. Robią o swym chlebie do dworu 2
dni w tydzień. Pułankowych powinności takie, jak i w Stołpiu. (f. 37) Karczmy tu
niemasz, tylko chłop dworskie szynkuje piwo, którego zysku kładzie się 20/0. Młyn
nie często miele, wydaje mielnik na rok wymiaru zboża kor. 2 perfl. 2 ... 4/0. Suma
prowentu z tej wsiów facit fl. 52/3/3. [441.s.197-198]
- Sajczyce al. Szajczyce, pow. chełmski, gm. Staw, par. Czułczyce. W 1827 r. wś
rząd. Szajczyce, w par. Turczyce, miała 29 dm., 201 mk. W 1664 r. wchodziła w skład
królewszczyzny Nowosiółki, będącej częścią starostwa chełmskiego. (...) Sajczyce, r.
1564 hayczyce, wś, pow. chełmski. W r. 1564 płacą od 5 1/4 łan., 7 zagr. z rolą. 2
czynsz. W r. 1565 wś w ststwie chełmskim, miała 11 dworzyszcz, z których dawano
po gr. 10 i półtory rączki miodu, zagr. 9. Ogółem fl. (złotych reńskich) 19 gr. 6.
[482.t.10.s.210]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Staw. Mieszkało tam wówczas 327 osób, w tym
2 Żydów. [73.s.204]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 509 osób. Działalność prowadzili między innymi:
Krzywicki A. (cieśla), Krzywicki D. (kowal), Bitner H. i Ciężki St. i S-ka (właściciele
młynów) oraz Rubik J. (stolarz). [426.s.1169]
- 17 kwietnia 1931 r. zarejestrowane zostało miejscowe kółko rolnicze. [64.s.426]
- W (...) latach 1940-1942 funkcjonował we wsi obóz pracy dla Żydów. Przebywało
w nim przeciętnie 600 więźniów, którzy pracowali przy regulowaniu rzeki Uherki i
kopaniu rowów melioracyjnych. Jeden z rowów do dzisiejszego dnia nosi nazwę
Żydowski Rów. (...) W pobliskim lesie na leśniczówkę spadł zestrzelony przez
Niemców sowiecki samolot z 5 osobową załogą, która miała dokonać zrzutów polskim
partyzantom. Część załogi uratowała się. W miejscu, gdzie zginął kpt. Nikołaj
Grigorierowicz Markin w dniu 3. IX. 1967 r. odsłonięta pomnik przedstawiający
skrzydło samolotu. W odsłonięciu uczestniczyła żona Irajda i córka Emma Markin oraz
ocalały członek załogi płk Aleksander Bondar. [351]
- sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 88 gospodarstw
rolnych, uprawiano 565,36 ha ziemi, hodowano: 98 koni, 43 jałówki, 69 krów, 102
sztuki trzody chlewnej, 159 owiec, 708 kur, 43 gęsi, 97 kaczek i 21 królików. [175]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: w zagrodzie nr 28, wł. Szarwiło,nr 21, wł. E. Klimiuk, nr 34, wł. A.
Wachulski, wszystkie drewn. sprzed 1910 r. [473.s.266]

Radzanów. (23°30 'E i 51°18 'N) W 2000 r. mieszkały tam 82 osoby. Były 33
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 8 samochodów
osobowych, 14 ciągników, 14 telefonów stacjonarnych i 1 kombajn. Przez wieś
przebiegała droga polna. Najbliższy przystanek PKS znajdował się 2 km od
Radzanowa. Działała świetlica wiejska, którą opiekowała się rada sołecka. Funkcję
sołtysa pełnił Roman Łopong.[514] Wieś (...) składała się z dwóch części:
Ciemniejowa i Galicji. Pochodzenie nazwy jest trudne do ustalenia. Być może nazwa
pochodziła od rudawiny, czyli rudego zabarwienia wody w bagnach pochodzących od
związków żelaza. We wsi nadal brakowało szosy. (...) Wieś zasłynęła w momencie
wyzwalania Polski spod okupacji hitlerowskiej. W sąsiadujących lasach tworzyły się i
szkoliły oddziały II Brygady Pancernej I Korpusu Pancernego II Armii Wojska
Polskiego. Szkolenie trwało od sierpnia 1944 r. do 4 lutego 1945 r. W dniu tym
Brygada wyruszyła na szlak bojowy, który zakończył siew czeskim Mielniku. (...) W
(...) miejscu, gdzie stał obóz, kombatanci planują wybudowanie kapliczki poświęconej
tym wydarzeniom. (...) W Radzanowie jest sześć domów zabytkowych. [351]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie. [329.s.126]
Z dziejów
- Pierwsza pisana informacja o tej wsipochodziz 1888r.[344.s.189]
- Radzanów, 3,) kol. włość, pow. chełmski, gm. Bukowa, ma 207 mr. obsz.
[482.t.9.s.460]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- 10 i 11 czerwca 2000 r. odbył się VIII Zlot Kombatantów 1 Drezdeńskiego
Korpusu Pancernego WP. Spotkaniu towarzyszyły obchody 55. rocznicy zakończenia
II wojny światowej. Honorowy patronat nad Zlotem przyjął Adam Rychliczek starosta chełmski.
W Chełmie, w uroczystej akademii uczestniczyli żołnierze Wojska Polskiego oraz
kombatanci z Polski, Rosji i Ukrainy. - Każde tego typu spotkanie jest nie tylko
osobistym przeżyciem. Jest ono powrotem do naszej młodości, powrotem do Ziemi
Chełmskiej, na której nasz Korpus się zrodził - powiedział gen. Edward Łańcucki,
prezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu WP.
Wspominając okres tworzenia się jednostek, generał dodał: - Ziemia chełmska
bardzo gościnnie nas wówczas przyjęła. W tym przyjęciu było więcej gorącego serca,
niż biednego chleba. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję mieszkańcom
Chełmszczyzny za to wszystko, co uczynili dla żołnierzy 1 Drezdeńskiego Korpusu i
po staropolsku nisko się kłaniam.
Kolejny etap uroczystości odbył się w Zawadówce, gdzie formułowała się 4
Batalion Pancerny. W godzinach popołudniowych kombatanci, ich rodziny,
generalicja, goście oficjalni oraz żołnierze przybyli do lasu pod Sawinem, gdzie płk
Franciszek Fiutek zapoznał zebranych z historią 1 Drezdeńskiego Korpusu
Pancernego. Następnie z montażem słowno - muzycznym wystąpiła młodzież ze
szkoły podstawowej i gimnazjum w Sawinie. Odprawiona też została Msza święta,

celebrowana przez ks. kan. Edward Seredę - proboszcza z Sawina, który poświęcił też
kapliczkę upamiętniającą żołnierzy Korpusu. Odsłonięcia kapliczki dokonali
generałowie: Witold Szymański i Edward Łańcucki. Na frontonie monumentu
umieszczono ryngraf Matki Boskiej oraz tablicę ze słowami: "Kaplica upamiętniająca
miejsce formułowania 2 i 3 Brygady Pancernej 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego
Wojska Polskiego. Oddaje hołd poległym 296 żołnierzom, bohaterom w walce z
niemieckim okupantem o wolna Polskę, na szlaku bojowym w kwietniu i maju 1945 r.
Fundatorzy: Społeczeństwo Ziemi Chełmskiej, kombatanci 1 Drezdeńskiego Korpusu
Pancernego WP. 10 czerwca 2000 r".
Na zakończenie leśnych uroczystości zebrani odśpiewali „Boże coś Polskę" oraz
„Wszystkie nasze dzienne sprawy".
W drugim dniu kombatanckiej zbiorki udali się do kościoła parafialnego w Sawinie,
gdzie odprawiona została uroczysta suma. Po liturgii została poświęcona tablica
pamiątkowa ku czci mieszkańców Ziemi Chełmskiej poległych w trakcie operacji
budziszyńsko - praskiej. W godzinach odbyły się uroczystości obok Pomnika Czołu i
Obelisku AK. Tej części Zlotu towarzyszyły dwie kompanie Wojska Polskiego z
Chełmskiego i Zamojskiego Garnizonu oraz orkiestra wojskowa z Zamościa. Na rynku
w Sawinie decyzją Prezydenta RP awans na stopień podporucznika otrzymał Bolesław
Głąb z miejscowości Serniawy.
- Walczyłem w szeregach II Armii Wojska Polskiego - mówi ppor. rez. B. Głąb. - Po
szczęśliwym powrocie z frontu, w miejscu, gdzie kiedyś stała moja żołnierska
ziemianka, postawiłem kapliczkę. W wojsku byłem od 1944 r. do 1947 r. Mogłem
zamieszkać na Ziemiach Odzyskanych. Proponowano bym został leśniczym. Mnie
ciągnęło na swoje, do Serniaw w gminie Sawin. W uroczystościach wzięło udział
około 400 kombatantów. Wśród nich byli również mieszkańcy gminy Sawin: st. sierż.
rez. Antoni Uryn z Hredkowa, plut. rez. Radzisław Mierzicki z Radzanowa oraz Edward
Błaszczuk z Bukowy Małej.
W czasie formułowania się jednostki jej pododdziały stacjonowały w: Sawin 1
Batalion Piechoty Zmotoryzowanej, Radzanów 2 Batalion Pancerny, Kliczew 3
Batalion Pancerny, Grabowa 27 Pułk Altylerii Pancernej Leśniczówka 24 p.a. panc.
Nowiny 25 p.a. panc. i 2 batalion rozpoznania, Chełm 1 Korpus Pancerny i Batalion
Sanitarny, Zawadówka4 Batalion Pancerny, Janów 2 Pułk Moździerzy. Żołnierze
przeszli szlak bojowy z Berdyczowa (5 lipca 1944 r.), poprzez Równo, Chełm,
Warszawę, Poznań, Myślibórz, Oleśnicę, Bolesławiec (16 kwietnia 1945r.), Drezno,
Budziszyn do Mielnika (10 maja 1945 r.)
Żołnierze Korpusu wzięli udział w ostatnie zwycięskiej bitwie nad Niemcami w tak
zwanej Bitwie Berlińskiej. Korpus liczył ponad 11 tysięcy żołnierzy. Został rozwiązany
w 1946 r.[452]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 24, wł. H. Piotrowski i nr 43, wł. S, Książek, oba drewn., z lat 20. XX w.
[473.s.266]

Przysiółek. (23°17 'E i 51°12 'N) W 2000 r. mieszkało tam 45 osób. Posiadały one
między innymi: 8 samochodów osobowych, 8 ciągników, 8 telefonów stacjonarnych i
1 kombajn. Wieś należała do sołectwa Czułczyce.[514] Była kaplica cmentarna
przemianowana z dawnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszystkich
Świętych z 1764 r. (...) Obok kościoła stała plebania, w której miały swoją siedzibę
kolejno dwa zakony żeńskie. Początkowo były siostry felicjanki, ostatnio zakonnice
bezhabitowe, które opuściły Przysiółek w 1999 r. Obok kościoła znajdował się
cmentarz parafialny z licznymi nagrobkami historycznymi oraz płytami kamiennymi z
końca XIX wieku. We wsi była kuźnia, w której miejscowy kowal, Leon Buczyński,
potrafił podkuć (...) konie. Skonstruował też samodzielnie mechaniczny młot. (...) W
Przysiółku mieszkał Mirosław Iwaszkiewicz, urodzony w 1965 r., dobrze
zapowiadający się rzeźbiarz ludowy (...) Niestety, zaginął w tajemniczych
okolicznościach tak, że nie znaleziono go ani żywego, ani martwego. Wieś zachowała
dawne serwituty w postaci wspólnej łąki oraz lasu, który został podzielony między
mieszkańców wsi.[351] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Czułczycach. [329.s.124]
Z dziejów
- Wieś (...) dawniej wchodziła w skład dóbr Czułczyce, potem po parcelacji w 1870
r. przez carat dóbr kościelnych, tę część wsi nazywano Moskale. (...) W przysiółku
Czułczyce należącym wówczas do gminy Stołpie rozparcelowano 14 morgi 192 pręty
ziemi tworząc 34 osady włościańskie. Z czasem nazwa pospolita przysiółek
przekształciła się w nazwę własną Przysiółek. [351]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 13 gospodarstw
rolnych, uprawiano 67,89 ha ziemi, hodowano: 17 koni, l0 jałówek, 11 krów, 20 sztuk
trzody chlewnej, 8 owiec, 52 kury i 7 uli z pszczołami. [175]
Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół drewniany. Dawniej parafialny, zbudowany w 1764 r; bezwieżowy,
wpisany do rejestru zabytków 26. 1. 1966r. wraz z wyposażeniem wnętrza i
otoczeniem w granicach cmentarza kościelnego, drewnianą dzwonnicą z pocz. XIX w
i kapliczką św. Jana Nepomucena, drewn., z XVIII w. Jest cennym przykładem
drewnianej architektury sakralnej z XVIII w.[527] Na drewnianej tablicy umieszczonej
obok wejścia głównego widnieje napis: „Kościół Wszystkich Świętych w Czułczycach
w 1764 roku zbudowany, w 1973 r. odremontowany na większą chwałę Boga z
wdzięczną pamięcią o naszych przodkach i dobra przyszłych pokoleń. Piotr Kałwa
biskup lubelski, proboszcz i parafianie". [452]

Podpakule. (23°29' E i 51°22' N) W 2000 r. mieszkało tam 85 osób. Były 34
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 5 samochodów
osobowych, 10 telefonów stacjonarnych i 7 ciągników. Funkcje sołtysa pełnił Andrzej
Łubkowski. [541] Z wioską związana jest rodzina Suchoniów. Nieżyjący już Teofil
Suchoń był po trosze rzeźbiarzem rzeźbiącym na użytek domowy laski, małe
kapliczki, po trosze gawędziarzem. Był również fundatorem kapliczki poświęconej
czci Matki Bożej. Kapliczka została wybudowana na jego koszt w 1944 lub 1945 r. dla
upamiętnienia odzyskania niepodległości. (...)[351] W tej wsi mieszkał poeta ludowy
Jan Stanisław Suchoń.[530] Z Podpakulem miała związek inna artystka ludowa,
malarka o nazwisku Bachoryńska, której obraz przedstawiający maki i podpisany
Gęsi wisi w domu Teofila Suchania. Malarka zmarła w 1990 r. w Żytomierzu. [351]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie.[329.s.126]
Z dziejów
- Po raz pierwszy pojawiło siew dokumentach w 1921 r.[344.s.187]
- Wieś wyłączona z Bukowy Wielkiej po powstaniu styczniowym w czasie
uwłaszczenia. Podpakule było wtedy samodzielnym folwarkiem, który składał się
tylko z dwóch budynków. Właścicielem tego folwarku byli: Jan i Stefan Prus
-Butwiłowiczowie. (...) W 1921 r. w Kolonii Podpakule było 12 domów, zaś w folwarku
2 domy. Łącznie w wiosce i w folwarku mieszkało 90 osób, przy czym wszyscy
deklarowali się jako Polacy, chociaż 18 osób złożyło deklaracje, że jest wyznania
prawosławnego. [351]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 37, wł. S. Chlebio, drewn., z lat 20 XX w., przeniesiony z Macoszyna.
[473.s.265]

Petryłów. (23°25' E i 51°21' N) W 2000 r. w Petryłowie i Wólce Petryłowskiej
mieszkały 262 osoby (odpowiednio: 136 i 126). Było 85 (54 i 31) gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 16 samochodów osobowych, 1
antenę satelitarną, 19 ciągników, 15 telefonów stacjonarnych i 1 kombajn. Funkcję
radnego gminnego pełnił Marian Kobus (członek zarządu gminy), a sołtysem był
Tadeusz Przykorzyński. W Petryłowie mieszkała Teresa Kobus z domu Pytel,
nauczycielka, autorka obrazu św. Brata Alberta, który znajdował się w kaplicy w
Tomaszówce.[5l4] Integralną częścią miejscowości była Petryłówka (gajówka). [529]
Istniała sześcioklasowa szkoła podstawowa. Dyrektorem placówki był Krzysztof Opas.
[514] Od 1988 r. za pomniki przyrody uznano trzy dęby szypułkowe o obwodach 530
cm, 505 cm i 510 cm. [531] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Sawinie. [329.s.126-127]
Z dziejów
- W 1414 r. wymieniony jako Petrilow. W 1564 roku używano nazwy Petriłowa.
[344.s.186]
- (Dzierżawa Chodecz). Petrylow wieś. W której kmieci na półłankach osiadłych jest
15, każdy s nich daje czynszu doroczniego po gr 12, jajec po 12 valoris soi. 2, kur po
2 valoris gr 2. A wszakoż ż tych 15 kmieci jest ich 6, którzy odkupując roboty dają
pewny płat pieniężny. To jest jeden z tych sześci siedzący na łanie rolej daje mc. 6,
zasię z nich 4 dająper mc. 3, na półłankach siedzący, i kapłunów po 2. Szósty na
półłanku siedzący daje fl. 2 i kapłunów 2. Ciż dawają każdy z osobna jajec po 12, jako
i oni 9, którzy się od roboty nie odkupieli. A tak computatis computandis wszytko
uczyni fl. 38/22/0. Tamże dani miodowej od tych kmieci dostaje się czwierci 4., każda
czwierć valoris mc. 3, to wszystko uczyni fl. 19/6/0. Tamże zagrodników jest 8, s nich
5 dajączynszu doroczniego per gr 6, jajec po 6, kur po 1, uczyni fl. 1/6/12. Nadto
(f.30v*) tamże są zagrodników 3, którzy dają czynszu po gr 3, kur po 1 valorisgr 1,
jajec po 6 valorisa den. 6, to uczyni florenów 0/13/0. Ciż wszytcy zagrodników 8 maja
półłanki pomierne, jedno iż je sobie niedawno poprzyjmowali, przeto natenczas wolni
są od więtszego czynszu, ate skoro im wynidą wolności, będą takież płacić powinni
jako i drudzy kmiecie. W tych dwu wsiach przerzeczonych dawają w rok dziesiątego
barana, ile ich który kmieć chowa. A tak na niniejszy rok dostało się takowej dani z
Chodcza baranów 7, jagniąt 3, kozłów 7. Z Petrilowa dostało się baranów 11, jagniąt
1. Z Woliei (...) baranów 2. Barana rachując za groszy 12, kozła takież, jagnię za
groszy 6, to uczyni fl. 1 l/18/0. Summa wszytkiego uczyni flrenów
71/5/12.[442.s.39-40]
- W tej wsi było poddanych pociągłych na czwierciach 32. Teraz poddanych na
czwerciach z wołmi 3. Czynszu dają per 0/7 facit 21 /OK Owsa nie daj ą. Kapłona 1
per 0/6, za kapłonów 3 ... 0/18. Jajec 6, za jajec 18 ... 0/3. Robiąz ćwierci, dni 3 w
tydzień. Poddanych na półćwierciach bez wołów 7, czynszu per gr 3/9, facit 0/24/9.
Pół kapłona, przychodzi za kapłonów 3 " per 0/6 ... 0/21. Jajec od siedmi 21, facit
0/3/9. Robią2 dni w tydzień o dworskiej strawie. Summa prowentu z tej wsi fl. 3/1 .
[441.s.200-201]
- Peteryłów, wś, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sawin, posiada szkołę

początkową ogólną, 939 rnr. ziemi włość. W 1827 r. było 35 dm., 208 mk. P. wchodził
w skład dóbr rząd. Chutcze. Petryłów, wś ta w starostwie chełmskim wraz z
Chotczem (Chutcze) zostawała r. 1565 w dzierżawie Floryana Krajowskiego. Przy niej
świeżo zasadzono Wolę (dziś Wólkę Petryłówską). Wieś miała 15 kmieci na
półłankach, od nich, prócz czynszu, dani miodowej ćwierci 4, wartości zł 19 gr. 6.
Zagrodn. było 5 wolnych od czynszu do r. 1567. Ogółem dochodu zł 64 gr. 12. Wola
miała 7 kmieci na półłankach, którzy mieli wolność do roku 1565. Istniała tu ruda, z
której dawano czynszu grzyw. 13 i kilka wozów żelaza, ale panowie Hańscy i
Uhrowieccy niedawno „gwałtem ją skazili i niedopuszczająjej mieć ni budować panu
Krajowskiemu". W borze było 24 dających 5 ćwierci miodu wartości zl
24.[482.t.8.s.30]
- W ruskich wsiach ku Bugowi, w Semiawach, Chutczu, Petryłowie, Kulczynie itd.,
chłopi podgaląją głowy dokoła, zostawiając tylko na wierzchu pewna część włosów,
którą spuszczają równo na wszystkie strony głowy i przycinająnieco lub rozgarniają
niedbale nad oczami. W tej stronie więcej jest brunetów niż blondynów, w Tarnowie
zaś, Świerczowie, Hańsku, przeciwnie.[389.s.16]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W 1921 r. w Wólce Petryłowskiej i Petryłowie było 100% Polaków, chociaż w 1925
r. wymienia się w Petryłowie tylko 9,8 % mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego
i 91,2 % wyznania prawosławnego. (...) Przez pewien czas we wsi istniała
Spółdzielnia Bratnia Pomoc, która prowadziła wówczas (...) skup płodów rolnych.
[351]
- 26 V 1942. Hitlerowcy rozstrzelali kobietę. Zginęła Paulina Wołosiuk (...),
podejrzewana o przetrzymywanie jeńców radzieckich. [470.s.77]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 50, wł. A. Zając, nr 55, wł. J. Głąb i nr 58, wł. H. Walczuk, wszystkie
drewn. z lat 20 XX w. [473.s.265]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz z I wojny światowej, XX w. (1915).Położony około 200 m od szosy przy
kopalni piasku. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się nowa kaplica.[530]

Malinówka. (23°27' E i 51°19' N) W 2000 r. mieszkało tam 135 osób. Było 48
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 13 samochodów
osobowych, 22 telefony stacjonarne i 14 ciągników. Od 1969 r. istnieję OSP, pod
opieka której znajdowała się wiejska świetlica. Funkcję radnego gminnego pełnił
Dionizy Kusy (zastępca przewodniczącego rady gminy), który był także sołtysem. W
skład wsi wchodziło Podlasie. Od 1961 r. za pomnik przyrody uznawany jest głaz
narzutowy pod nazwą „Kamień Powstańców". [514]Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickich w Sawinie. [329.s.126 i 272]
Z dziejów
- Datowana na 1826 r.[450]
- O tym, że huta szkła była w Malinówce świadczy chociażby akt notarialny z 16.
VI. 1826 r., z którego wynika, że starozakonny Szulim Jakobowicz Friedman,
dzierżawca huty szkła w dobrach Łowicza na Malinówce mieszkający, Szloma
Szulimowicz Friedman ze wsi Łupki w pow. lubelskim i Mendel Herszkowicz Poliborski
we wsi Niezabitowie pow. kazimierski, zięć Friedmana, założyli spółkę, która kupiła
od biskupa kutnowskiego w Kumowie mieszkającego drzewo w lasach sawińskich za
sumę 1500 zł.[351]
- Kolonia niemiecka założona w 1876 r. Występowała tu jednorzędowa (po jednej
stronie ulicy) forma zabudowy. [500.s.168 i 367]
- Malinówka 4.) M., kol. włość, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sawin. W 1827 r. 1
dm, 7 mk. Według Tow. Kred. Ziems. folw. M., od rz. Bugu w. 4, rozległy mr. 600:
grunta or. i ogr. mr. 288, łąk mór. 76, wody mr. 1, lasu mr. 164, zarośli mr. 66,
nieużytki i place mr. 5, bud. z drzewa 13. Folw. teft w r. 1869 oddzielony od dóbr
Łowcza. [482.t.6.s.17]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]
- Największym ze znanych na terenie powiatu chełmskiego, w województwie
lubelskim głazów narzutowych jest tak zwany „Kamień Powstańców". Znajduje się on
w uroczysku leśnym „Malinówka" (Leśnictwo Borek, Nadleśnictwo Stańków), w
odległości około 2 km na północ od Sawina w pobliżu leśnej strugi i przysiółka
„Zastawie". Głaz jest granitem zbudowanym z jasnoszarych ziarn skaleni i czarno
zabarwionych łyszczyków. Przed kilkudziesięciu jeszcze laty głaz wystawał z ziemi
do wysokości około 1 m. (...) Później, na skutek podkopywania go przez
„poszukiwaczy skarbów", a także prób wydobycia do celów budowlanych, głaz się
zapadł i zrównał z powierzchnią gruntu. Tradycja miejscowa związała ten głaz z
powstaniem styczniowym z r. 1863, gdyż w tej okolicy rozegrała sięjedna z bitew;
powstańczych. W chełmskim pisemku uczniowskim „Gość" (R.5: 1923, nr 10, s. 4-5)
w przypisie do artykułu p.t. „Kartki z Kroniki Obozu" T. Ch.D.H. W lesie Bachuskim
koło „Kamienia" znajduje się następująca wiadomość: „Kamień" ten, do polowy w
ziemi, średnicy około 4 m, w lesie w okolicy Sawina. (...) W 101. rocznicę powstania z
1863 r. głaz ogrodzono i umieszczono obok niego kamienną płytę pamiątkową i
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- Malinówka (gajówka). 27 VIII 1943. Żołnierze z oddziału pomocniczego
Wegrmachtu z Sawina rozstrzelali 11 Żydów, ukrywających się w 3 bunkrach w lesie.
[470.s.68]
- W zbiorach Muzeum w Chełmie znajduje się „młotek" kamienny w kształcie
ściętego po obu końcach cygara dostarczony przez Mikołaja Czekierdę, byłego
kierownika Szkoły w Malinówce.[102]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, ob. nieużywana, wł. T, Mil, drewn., z lat 30 XX w., domy: nr 13, wł.
Kazimierz Grzeluk, i nr 19, wł. L. Kuszner, oba drewn., z ok. 1914 r. [473.s.265]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX w.[530] Położony około 300 m od szosy Chełm Włodawa, w sąsiedztwie dawnej piaskowni - obecnie gminnego wysypiska śmieci.
Powierzchnia 0,30 ha. Znajduje tam się mogiła nieznanego żołnierza z II wojny
światowej. [237]

Łukówek. (23°34' E i 51°17' N) W 2000 r. mieszkało tam 419 osób. Były 153
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 41 samochodów
osobowych, 2 kombajny, 42 telefony stacjonarne i 49 ciągników. Od 1949 r. istniała
OSP. Funkcję radnego gminnego pełnił Kazimierz Kędzierawski, sołtysem był
Mirosław Branicki, a radnym powiatowym był Antoni Mroczek.[514] W Łukówku
mieszkał (...) artysta ludowy Jan Koguciuk, który zajmował się rzeźbą ludową,
preparowaniem zwierząt, malowaniem na szkle, słomkarstwem. (...) We wsi można
jeszcze znaleźć sporo drewnianych, (w 2000 r. pozostały już tylko pojedyncze
budynki) starych chat, obór, stodół czasami krytych słomą, a wzdłuż drogi stare,
rosochate wierzby.[351] Integralnymi częściami miejscowości były: Bankówka,
Holendernia, Kazimierówka, Kolonia Łukówek Górny, Łukowek Piękny, Siedliska,[529]
Podłukowskie, Grądowiny, Sokół, Olszynka, Ostrówki, Staw, Karpowszczyzna. Działała
wypożyczalnia sprzętu kuchennego, prowadzona przez Alojzego Borygę.[514]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Uhrusku, pow. włodawski.[452]
Z dziejów
- Datowany w 1414r. jakoLucowa. W 1717 r. Łukowek. Łukowek Górny i Łukowek
Piękny w 1884 r. Gwarowo - łukuvek.[344,s.177]
- W 1700 r. Łukowek zarówno Piękny jak i Górny wchodził w skład dóbr Bukowa
Wielka. Z tej też racji właściciel Bukowy Wielkiej wydał cerkwi łukowieckiej przywilej
wolnego wyrębu w lasach dworskich, wolnego łowienia ryb w stawach dworskich,
wolnego miewa zboża w młynach dworskich, czy wreszcie wolnego ważenia piwa i
pędzenia wódki, z zastrzeżeniem jednak, że to wszystko ma być przeznaczone na
własne potrzeby cerkwi i jej administratorów. Świątynia w Łukowku pod tytułem św.
Pokrowy z prezbiterem Danielem Hańskim otrzymała z dóbr Bukowa Mała pola
pułanek oraz niwę dworska na Ostrówku z przyległościami i przynależytościami do
tych gruntów należących. Dokument w tej sprawie spisany został w Łukowku w dniu
28 VIII 1700 r., a obiatowany w księgach grodzkich chełmskich w roku 1720, zaś do
księgi hipotecznej wpisany w 1823 r. (...) Sawa- Sroczyńska analizując stare mapy
odnalazła w Łukowku na mapie pochodzącej z roku 1797 cegielnie i holendernię. Jeśli
chodzi o cegielnię w Łukłówku, to cegłę produkuje się tutaj z małymi przerwami do
dnia dzisiejszego. Nie wiadomo tylko, czy dokładnie w tym samym miejscu. Po
holenderni pozostała jedynie nazwa będąca częścią wioski. (...) Ważną datą w
dziejach wsi była data 2 V 1824 r., gdyż tego właśnie dnia w dworze w Łukowku
doszło do realizacji wyroku Trybunału Cywilnego, w wyniku którego z jednego
majątku wydzielono dobra Bukowa Mała i Łukówek. (...) Łukówek Górny powstał po
podziale Łukówka w 1824 r. na dwa folwarki. W Łukowku Górnym była siedziba
właściciela majątku obejmującego wspomnianą wieś i folwark, a także Iłowe, Potoki i
Józefin. W 1870 r. od Łukówka Pięknego oddzielono Iłowe, Potoki i Józefin. (...)
Łukówek Piękny powstał po podziale w 1824 r. dóbr Łukówek na dwa folwarki. Do tej
części należała również wieś Rudnia.[351]
- Jak podają zapisy w księgach wieczystych w 1818 r. właścicielami dóbr Łukówek
Piękny są małżonkowie Grażyna i Erazm Trzebińscy. (...) Inwentarz z 1866 r. podaje,
że na folwarku Łukówek Piękny był: „(...) dwór mieszkalny z kamienia opoki
murowany, gontem pobity z kominem murowany. Ma z frontu okno jedno

dwuskrzydłowe i buduarek z desek na podmurowaniu z daszkiem goncianym
spadzistym do dachu dworu dotykającym. (...) W ścianie lewej dworu jest okno jedno
a u góry w facjacie murowanej okien dwa, nad którymi okap z gontu wystający. (...)
Dwór ten mieści w sobie sień, przedpokój, kredens, pokój jadalny, bawialny, sypialny,
dwa pokolki małe gościnne, spiżarnię i loch. Są w pokojach piece murowane, podłogi
i pułapy z tarcicy. Budynek ten jest w stanie dobrym". Dalej inwentarz opisuje
pozostałe budynki: magazyn z opoki murowany, dom z drzewa tartego, szopa,
kloaka, studnia drzewem cembrowana, dom szóstakiem zwany, chlewiki, obory,
spichlerz, komórka oraz karczma z drzewa tartego. Jak podaje dalej inwentarz:
„ogród owocowy mieści w sobie 600 sztuk drzew starych i 400 sztuk młodych. (...)"
Ostatnim właścicielem figurującym w wykazie hipotecznym od 1874 jest Władysław
Wisłocki. [407.s.1-3]
- Z chwilą oddzielenia folwarku Kazimierówka od dóbr Łukówek Piękny i
zamieszkania tam nowego właściciela, powstaje tam założenie dworsko-ogrodowe. A.
Bogiński był radcą Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
Guberni Lubelskiej. W roku 1880 w Kazimierówce były 4 budynki drewniane, grunta
orne i ogrody zajmowały 286 mórg, łąki 57, las 53, nieużytki i place 4 morgi. Na
terenie folwarku wydobywano torf i margiel. Zapewne pod koniec XIX w. powstały
murowane, podpiwniczone budynki dworu i oficyny. Z początkiem XX w. nowym
właścicielem Kaźmirówki zostaje Bolesław Tor. Majątek liczył wtedy 180 ha. Jeszcze
w 1930 r. folwark należał do B. Tora. W latach 30-tych wszedł w skład rozległych
dóbr Jana Englerta właściciela Zamieścia. Po śmierci Englerta ok. 1938 r., sukcesorzy
zamieszkujący w Warszawie oddali folwark w dzierżawę. W latach II wojny światowej
dzierżawcą był Niemiec o nazwisku Legenschaft. (...) W latach 80-tych (XX wieku,
przyp. aut.) Kaźmierówkę odwiedzili przedstawiciele rodziny Englertów - ostatnich
właścicieli folwarku. Byli to znani ze swej działalności aktorskiej i reżyserskiej Jan i
Maciej Englertowie.[433.s.2]
- Łukówek 1.) Górny, wś, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Uhrusk, cerkiew par.
dla ludności rusińskiej. W 1827 r. Ł. - Górny i Ł. - Piękny miały 56 dm., 326 mk.
Według Tow. Kred. Ziems. fol. Ł. - Górny (z wsią Ł. - Górny i Iłowo), odl. od rz. Bugu
w. 3. Po odłączeniu w r. 1880 folw. Józefin mr. 150 i folw. Potoki i Iłowo, rozległość
wynosi mr. 309; grunta orne i ogr. mr. 218, łąk mr. 75, pastw. mr. 2, lasu mr. 5,
nieuż. i place mr. 8, bud. z drzewa 13, wiatrak. Wś Ł. - Górny os. 26, z grun. mr. 447
(...) 2.) Ł. - Piękny, wś, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Uhrusk (Łukówek gr. obrz.).
Według Tow. Kred. Ziems. folw. Ł. - Piękny (z wsiąŁ. - Piękny i Rudnia), od rz. Bugu w.
4, rozległy mr. 665: grunta orne i ogr. mr. 225, łąk mr. 68, pastwisk mr. 174, lasu mr.
155, nieuż. i place mr. 23, bud. mur. 2, z drzewa 10, rzeczka Uherka przypływa. Wieś
Ł. - Piękny os. 29 z gruntami mr. 521. [482.t.5.s.826]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) [332]
- W 1916 r. w tej wsi mieszkało 371 osób, w tym 53 Żydów. [73.s.201]
- Potomek ostatnich właścicieli miejscowości Witold Krzywda Rzewuski zginął w
listopadzie 1918 r. jako kapral Legionów II Pułku Ułanów. [378]

- W 1921 r. w Łukówku Górnym było 117Polaków, 8 Ukraińców, ale już w 1928 r.
zarejestrowano 82 katolików, 28 prawosławnych, 15 ewangelików. (...) Nieżyjący już
Leszek Eliaszewicz, znany chełmski regionalista zajmujący się muzyką ludową ziemi
chełmskiej, odkrył w Łukówku ludowego lutnika, który domowym sposobem robił
skrzypce. Był nim Józef Grzywaczewski. [351]
- W 1937 r. w szkole pracowali: Wanda i Witold Strąkowscy (po wyzwoleniu w
Rożdzałowie, gmina Krzywiczki), a w 1938 r. zatrudniono Zofię Czarnocką (od X 1944
w Czerniejowie). por. [467]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego. [61.s.39]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Cerkiew, ob. kaplica rzym-kat, drewn., z końca XIX w, dom nr 23, wł. F. Czyżyk,
drewn. z pocz. XX w. [473.s.264]
- Wiatrak. Wzniesiony w XIX w., drewn., koźlak, oszalowany. Zachowany
pierwotny mechanizm drewniany. Nieczynny, pozbawiony śmig.[350.s.79]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. (Łukówek Piękny) 2 poł. XIX w.[530] Położony na
wzniesieniu, ok. 400 m. od drogi Bukowa Mała - Łukowek Górny. Powierzchnia 0,8
ha.[273]
- Mogiła żołnierza gen. Własowa. XX w. (1944).[530]
- Mogiła żydowska. XX w. (1940).[530] Położona w lesie, około 200 m od szosy
Łukówek - Uhrusk. [225]
- Cmentarz prawosławny, przycerkiewny, 2 poł. XIX w.[530] Położony w środku
wsi, na działce obok „Popowki". Obecnie część działki cerkiewnej zajmuje budynek
straży pożarnej i zbiornik p. poż. Powierzchnia 0,55 ha. Najstarszy istniejący
nagrobek pochodzi z 1908 r.[262]
Parki
- Łukówek Piękny - park dworski, własność prywatna, powierzchnia 1,5 ha, z XIX w.
[530]
- Łukówek Piękny - Kazimierówka, park dworski, własność prywatna i urzędu
gminy, powierzchnia 9,75ha, z 2 poł. XIX w. [530]

Wólka Petryłowska. (23°27' E i 51°21' N) W 2000 r. mieszkały tam 162 osoby.
Było 31 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 12
samochodów osobowych, 13 ciągników, 25 telefonów stacjonarnych i 1 antenę
satelitarną. Od 1959 r. działała OSP, pod opieką której była świetlica wiejska.
Funkcjonowała szkoła podstawowa, którą kierował Krzysztof Opas. [514] Od 1981 r.
za pomniki przyrody uznawane są głazy narzutowe: granitognejs o obwodzie 5,7 m,
granit szary o obwodzie 5,0 m oraz granit szary o obwodzie 4,3 m.[531] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie.[329.s.126]
Z dziejów
- W 1565 r. znana jako Wolia Petriłowska. Wulka Petryłowska - 1786. Od 1839 r. –
Wolka. [344.s.202]
- (Około 1570 r. przyp.aut.) stan królewskiego posiadania w strefie gęstego
zalesienia na połnocny-zachód od Uhruska dopełniła Wola Petryłowska, wieś, która
jest od niedawnych czasów posadowiona, na gruncie z dawna znanego Petryłowa.
[77.s.35]
- Stan królewskiego posiadania w strefie gęstego zalesienia na połnocny-zachód
od Uhruska dopełniła Wola Petryłowska, wieś, która jest od niedawnych czasów
posadowiona, na gruncie z dawna znanego Petryłowa. Wolia wieś, która jest
niedawnych czasów nowo posadzona. Której jest już na tenczas kmieci na półłankach
osiadłych 7, z których 2 dawają czynszu per fl. 2, kur po 2 valoris gr 2, jajec po 2
valoris soi. 2, a nic nie robią, uczyni fl. 4/5/6. S nich zasię 5 jeszcze nie dają nic, bo
jeszcze na wolej siedzą. Ale skoro im wola wynidzie, na drugi rok tedy będą powinni
płacić jako i drudzy, to jest po fl. 2, kur po 2 valoris groszy 2, jajec po 12 valoris den.
12, to uczyni fl. 10/1376. Summa wszytkiego uczyni fl. 14/18/12. (...) Wolia wieś.
Barci w tych wsiach, które do dwora podbierająjest 24, z których miodu na ten rok
nabrano czwierci 5, każdą czwierć rachując mc. 3, uczyni fl. 24/0c/0. Nadto w lesiech
jest barci pustych 80. Summa wszystkiego uczyni fl. 24. (...) Młyny tamże. Są dwa
młyniki niewielkie, które iż nie na żywej wodzie są zbudowane, przeto też nie mielą,
jedno kiedy się rok trafi mokry. 1 trudno ludzie mieli dać pewną sprawę o ich
doroczniem pożytku, bo nie mełły na niniejszym roku suchym. [442.s.40-41]
- Ta wieś funditus spustoszała, acz ci i przedtem nieosiadła była. Chałupników
tylko jest, co się świeżo zeszli, 6; dzień tylko w tydzień o chlebie dworskim pieszo
pomagają. Przy tej wiosce jest stawek mały zarosły, pożytku nie czyni. Młynek na
nim na wiosnć i w jesieni miele, wydać może wymiaru zboża kor. 1 ".:. 3/0. Summa z
tej wsi fl. 3 [441.s.201]
- Petryłowska Wólka, wś, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Sawin. Wchodziła w
skład dóbr rząd. Chutcze. [482.t.13.s.845]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego zł 907 r. [332]
- W 1921 r. w Wólce Petryłowskiej i Petryłowie było 100% Polaków, chociaż w 1925

r. wymienia się w Petryłowie tylko 9,8 % mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego
i 91,2 % wyznania prawosławnego. (...) Przez pewien czas we wsi istniała
Spółdzielnia Bratnia Pomoc, która prowadziła wówczas (...) skup płodów rolnych.
[351]
- W 1938 r. w szkole pracowała Julia Czekierda. por.[467]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 62, wł. Bronisław Blaszczuk, drewn, z końca XIX w., nr 50, wł. E. Bulicz,
drewn., z pocz. XX w. [473.s.274,275]

Tomaszówka. (23°29' E i 51°20' N) W 2000 r. mieszkało tam 79 osób. Było 20
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 2 samochody
osobowe, 2 anteny satelitarne, 15 telefonów stacjonarnych i 9 ciągników. Do 31
sierpnia działała szkoła podstawowa, której dyrektorem była Mirosława Grzeszczuk.
Od 1 września obniżono jej stopień organizacyjny i funkcjonowała jako filia szkoły w
Sawinie.[514]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Sawinie.[329.s.126]
Z dziejów
- Datowana w 1839 r. jako Tomaszowka.[344.s.196]
- Kolonia niemiecka założona w 1879 r. [500.s.263] zabudowa wsi luźno
usytuowana, domostwa ustawione w dwu szeregach. 31 grudnia 1906 r. koloniści
niemieccy wraz z mieszkańcami Łowczy i Tomaszówki (około 150 osób) dokonali
samosądu na Wilhelmie Feldbergu złodziej u z Bukowy Piask. por [500.s.315]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- Na wykazie szkół z 1914 r. wymieniona jest szkoła w tej wsi z nauczycielką o
nazwisku Anna Biełaszewicz. Była to oczywiście szkoła rosyjska. W 1916 r, kiedy
Rosjanie stąd już ustąpili, mieszkańcy wioski ubiegali się o utworzenie szkoły
polskiej. We wsi było wówczas 60 Polaków, w tym 19 uczniów. Stwierdzono, że na
utworzenie szkoły nie ma odpowiedniego lokalu. Ostatecznie szkoła powstała w
Łowczy. W 1918 r. była, ale krótko, w Tomaszówce również szkoła ukraińska. W 1921
r. w Tomaszówce było ogółem 162 mieszkańców, z tego 3 osoby prawosławne, 94
ewangelików, 65 katolików, ale 75 Polaków, 86 Niemców i 1 Ukrainiec. W 1938 r. w
Tomaszówce rozpoczęto budowę jedynej na terenie gminy szkoły, a zakończono ją w
1940 r. Zlokalizowano ją naprzeciwko istniejącego niemieckiego kantoratu. W czasie
okupacji służyła oczywiście Niemcom. Na jej budowę gmina zaciągnęła kredyt, który
spłacany był również w czasie okupacji. Z racji tej, że w Tomaszówce i okolicznych
wsiach było dużo ewangelików, stała tam kaplica protestancka oraz kantorat, w
którym Niemcy uczyli swoje dzieci. Była ona gdzieś naprzeciwko obecnej kaplicy lub
szkoły. Po II wojnie światowej, zanim odremontowano murowaną szkołę, nauka
odbywała się właśnie w kaplicy protestanckiej. Potem kaplice te rozebrano. We wsi,
obok szkoły wybudowano (1989 r.) kaplicę pod wezwaniem św. Brata Alberta
kosztem parafian staraniem ks. Seredy, która miała jednocześnie spełniać rolę sali
katechetycznej. Kaplicę zaprojektował inż. Fronckiewicz. Pozwolenie na budowę
wydano w roku 1988, pierwszą mszę świętą odprawiono 8 października 1989 r. [351]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom w zagrodzie nr 1, wł. C. Kwiatkowski, 4 ćw. XIX w., dom nr 17, wł. Janina
Jurek, drewn., z pocz. XX w. [473.s.274]

Średni Łan. (23°29' E i 51°19' N) W 2000 r. mieszkało tam 67 osób. Było 27
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 8 samochodów
osobowych, 7 kombajnów, 4 telefony stacjonarne i 9 ciągników. Wieś
zelektryfikowano w 1975 r., położona wzdłuż drogi polnej. Najbliższy przystanek PKS
znajdował się 1,5 km od osady. Funkcję sołtysa pełnił Stanisław Celiński [514]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie. [329.s.126]

Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona po 1864 r. [500.s.263]
- Wieś uwidoczniona jest na mapach z 1913 r. Jest też na wykazie szkół rosyjskich.
Uczył wtedy Eugeniusz Pienkowski. Wierciński pisze w 1913 r., że prof. Francew nie
potrafił określić, jakim językiem mówią mieszkańcy Średniego Łanu. We wsi była, ale
krótko, szkoła ukraińska zatrudniająca jednego nauczyciela. Mieściła się w domu
Szymczaka, jednak budynek został spalony. W 1916 r. wieś liczyła 153 mieszkańców,
w tym 20 uczniów, którzy życzyli sobie utworzenia szkoły polskiej. (...) W 1921 r. wieś
liczyła 205 mieszkańców. Oprócz katolików mieszkało tutaj 8 prawosławnych i 18
ewangelików, ale wszyscy zdeklarowali się, że są Polakami. Mimo tego dzieci
kolonistów niemieckich uczęszczały do kantoru w Malinówce. [351]
- W 1940 r. w miejscowej szkole pracowała Józefa Banachiewicz. por [467]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, drewn., z lat 30 XX w., sklep, ob. nie używany, wł. GS Sawin, drewn., z lat
20 XX w., domy: nr 21, wł. B. Dyczkowski, drewn., z lat 20 XX w., nr 33, wł. Dionizy
Gaj, drewn., z lat 30 XX w., przeniesiony ze Zbaraża. [473.s.274]

Serniawy - Kolonia. (23°23 'E i 51°20 'N) W 2000 r. mieszkało tam 46 osób.
[514] Posiadały one między innymi: 6 samochodów osobowych, 1 telefon stacjonarny
i 11 ciągników. Wieś zelektryfikowano w 1973 r. Kursowały autobusy PKS. W 1998 r.
w Serniawach Kolonii mieszkały 52 osoby.[351] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Sawinie. [329]
Z dziejów
- W 1916 r. w tej wsi mieszkało 110 osób, w tym 10 Żydów. Serniawy Kolonia
należała wówczas do gminy Bukowa.[73.s201]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRW w Chutczu. [15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Serniawami wsią. Miejscowość należała wówczas
do GRN w Sawinie.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 18, drewn., z lat 30 XX w. [473.s .274]

GMINA SIEDLISZCZE
Gmina położona w zachodniej części powiatu przy trasie komunikacyjnej Lublin
-Chełm -Dorohusk - Kowel. Jej powierzchnia wynosi 154 km kw. Gminę zamieszkuje
7727 osób. Sieć osadniczą tworzy 39 miejscowości, z których wyodrębniono 28
sołectw.
Dominującym działem gospodarki jest rolnictwo - głównie uprawa zbóż i warzyw.
Do większych zakładów należą: wytwórnia wykładziny podłogowej „VINYLPOL",
Zakład Zaopatrzenia Rolniczego „ROLTEX", firma „ANPLAST" - producent butelek i
kapsli z tworzyw sztucznych. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje młyn, tartak,
piekarnia oraz dobrze rozwinięta sieć handlowa ze stacją paliw i gastronomią.
Rolniczy charakter gminy stwarza duże możliwości produkcji zdrowej żywności oraz
rozwoju przemysłu rolno-spożywczego z przechowywaniem i przetwarzaniem
żywności, w oparciu o istniejącą bazę i infrastrukturę techniczną i kubaturową.
Gmina Siedliszcze wchodzi w skład „PASMA" - obszaru funkcjonalnego Dorohusk Chełm - Rejowiec. Stwarza to możliwość umiejscowienia tu obiektów służących
obsłudze ruchu turystycznego i tranzytowego.
Najcenniejszym elementem środowiska przyrodniczego są pozostałości rozległych
torfowisk. Do najciekawszych należą: „Bondarówka", „Dębowce", „Mogilnica",
„Bezek" i obszar położony wzdłuż Mokrego Rowu. Na torfowiskach tych stwierdzono
występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, w tym wpisanego do
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - błotniaka łąkowego oraz błotniaka stawowego,
dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków
roślin objętych ochroną prawną, m.inn. grążel żółty, grzybień biały, gniadosz
królewski, goryczka wąskolistna i goździk pyszny.
Na terenie gminy uznano za pomniki przyrody 13 drzew (10 pojedynczych i jedna
grupa drzew), w tym: 6 jesionów wyniosłych, 3 klony zwyczajne o obwodach od 250
do 380 cm, 2 dęby szypułkowe o obwodach 330 i 480 cm, 2 dęby drobnolistne o
obwodach 340 i 357 cm. Drzewa te rosną na terenie parków w Kuliku i Chojnie
Nowym.
Do zabytków gminy należą: dwór późnobarokowy z 11 połowy XVIII w. oraz park
dworski w Siedliszczu, zespół dworsko-pałacowy z XIX w. w Mogielnicy oraz dwory z
XIX w. w Chojeńcu, Chojnie Nowym i Kuliku..

Chojeniec. (23°06' E i 51°12' N) W 2000 r. w tej wsi mieszkały 324 osoby, w tym
4 uczniów szkół średnich, 2 studentów i 10 starych kawalerów. Były 82 gospodarstwa
rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 25 samochodów
osobowych, 12 ciągników, 4 anteny satelitarne, 5 samochodów ciężarowych i 15
domów drewnianych, w tym 5 opuszczonych. Światło elektryczne doprowadzono w
1961 r. Znajdował się też zespół dworcowo - pałacowy z pierwszej połowy XIX wieku i
park krajobrazowy z 1 połowy XX wieku. Na jego terenie były dwie sadzawki oraz
ciekawy, ponad stuletni drzewostan; całość liczyła 14 ha. W byłym pałacu
funkcjonowała szkoła podstawowa.[515] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Woli Korybutowej i w Siedliszczu. [329.s.270 i 272]
Z dziejów
- Wzmiankowany w 1463 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Pawłowie. [76.s.51]
- Parafia prawosławna powstała w 1563 r.[366.s.226]
- Cerkiew par. p.w. św. Nicenty (wzm. od 1619 r.).[78.s.23]
- W 1796 r.-Choienice. [344.s.162]
- Chojeniec, wś, pow. chełmski, gm. i par. Siedliszcze, od m. Lublina w. 42, od
Chełma w. 28, od st. poczt. Piaski w. 14, odległość od dr. żel. w Łukowie w. 91, od
rzeki Wieprza w. 3. Folw. nabyty w r. 1865 zars. 16,950. Rozległość wynosi m. 1,414,
a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 200, łąk m. 472, pastwisk m. 145, lasu m.
559, zarośli m. 24, nieużytki i place m. 12. Budowli murowanych 1, z drzewa 9; wieś
Ch. osad 29, gruntu m. 772. W roku 1827 miała 21 dm., 87 mk. Do r. 1859 tworzył
Ch. Osobną parafię gr. un. dek. lubelskiego. Zowią też Ch. Chojęcin.[482.t.1.s.615]
- Jeszcze w końcu XVIII w. w okolicach Siedliszcz, obok rozległych dóbr starostwa
chełmskiego, należących do końca XVII w. do Rzewuskich a następnie od 1758 r. do
Węgleńskich, rozsiane były dość gęsto niewielkie folwarki szlachty zagrodowej
półwioskowej i ćwierćwioskowej. Bardzo często zatrudniani byli oni w dobrach
starostwa jako dzierżawcy i oficjaliści dworscy. Stopniowe wykupywanie ziem przez
Węgleńskich prowadzi do zaniku tych zagród. W połowie XIX w. między folwarkiem w
Chojnie a folwarkiem Węgleńskich w Chojeńcu znajdowała się niewielkie własność
szlachecka należąca do Piotrowskiego zwana Chojeniec - Piotrowszczyzna. Piotrowski
częściowy dziedzic Chojeńca powiększył swoje posiadłości odkupując w 1856 r.
północny skrawek ziemi należących do dóbr Chojno. (...)
W II poł. XVIII w. Chojeniec zwany też Chojęcinem wymieniany jest jako wieś i folwark
wchodzący w skład klucza Siedłiskiego, należącego do Wojciecha Węgleńskiego
kasztelana chełmskiego, a od 1787 r. do jego następcy Antoniego Leopolda
Węgleńskiego. W 1821 r. jego syn Wojciech Dominik Węgleński otrzymuje Chojeniec i
prawdopodobnie przenosi się tam aby rozpocząć samodzielnie gospodarkę wraz z
żoną Emilią. W Chojeńcu gospodaruje do 1829 r., kiedy umiera ojciec i Wojciech staje
się dziedzicem całego klucza Siedłiskiego wraz z Chojnem, Wola Korybutową,

Janowicą, Majdanem Zachorodyńskim, Borowem, Dorohuczą i częścią na Chojnie
Starym.
Można przypuszczać, że w latach 1821-1829 w Chojeńcu istniał niewielki murowany
dwór prawdopodobnie ten sam, który istnieje do dzisiaj. Jest on wymieniony jako
jedyny murowany budynek w opisie folwarku w 1865 r. (...) Wojciech Węgleński
dziedzic Siedliszcza ginie w powstaniu styczniowym w 1863 r. a cały majątek od
1865 r. przypada żonie Emilii oraz zamężnym jej córkom: Marii z Węgłeńskich
Rulikowskiej, Sewerynie z Węglińskich Moraczewskiej, Annie z Węglińskich i Tytusowi
Trzecieskiemu oraz spadkobiercom po Zofii z Węglińskich. (...) Siedliszcze wraz z
Chojeńcem otrzymała Emilia z Radwańskich Węglińska, która umiera w 1881 r., a
majątek przekazuje Stanisławowi Moraczewskiemu-Trzecieskiemu. W 1894 r.
uszczuplony majątek kupuje Edward Przegaliński. (...) W 1911 r. (...) Chojeniec za
130 tys. zł. Kupuje Henryk Poraziński. (...) Ostatnim właścicielem majątku w
Chojeńcu aż do reformy rolnej w 1945 r. byli Józef i Józefa ze Zdończyńskich
Sterpejkowicz-Wersoccy. [399.s.1-3]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- Niewielki park dworski o pow. 3 ha jest poważnie zniszczony. Ma zachowany
ogólny zarys układu przestrzennego oraz fragmenty elementów kompozycyjnych. W
budynku dawnego dworu mieści się szkoła podstawowa. W parku znajdują się stawy,
będące zapewne uprzednio elementem układu krajobrazowego. Za dawnym dworem
znajduje się boisko sportowe. Od strony południowej park ograniczony jest szpalerem
pojedynczych lip. Łącznie rośnie w nim ok. 100 drzew, należących do 16 gat. Są to:
lipa drobnolistna 50 szt., jesion wyniosły 20, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa
i wierzba biała po 10 szt. i wierzba krucha 15. Do rzadszych należy tylko sosna
czarna - 1,2 m obw. W podszyciu, o zwarciu ok. 10%, występują odrastające drzewa
(jesion wyniosły, wierzba krucha, wierzba biała po 1 a) i 7 gat. krzewów: wiąz polny,
odmiana korkowa 3 a, bez turecki 2 a, leszczyna pospolita, trzmielina zwyczajna i
bez czarny po 1 a. Runo tworzą murawy ruderalne.[36l.s.157-158]
- W 1919 r. we wsi było 13 gospodarstw o powierzchni od 1 do 3 mr., 26
gospodarstw o powierzchni od 3 do 6 mr., 14 gospodarstw od 6 do 12 mr., 2
gospodarstwa o powierzchni od 12 do 20 mr., 1 gospodarstwo o powierzchni od 20
do 30 mr. Folwark Chojeniec od 600 do 1000 mg.[170]
- W 1922 r. we wsi mieszkała akuszerka Józefa Marciniak. Kowalem był Józef
Usidus. Funkcjonowała szkoła jednooddziałowa. Kolonia Chojeniec powstała w 1920 r.
z części folwarku Chojeniec. W wyniku działań wojennych zniszczono 124
zabudowania. Do 1922 r. odbudowano 15 obiektów, w tym 4 z funduszy
Powiatowego Biura Odbudowy. [19] W omawianym roku we wsi mieszkały 553
osoby, w tym 270 mężczyzn i 283 kobiety, 15 osób umiało czytać i pisać, wszyscy
byli wyznania rzymskokatolickiego i mówili na co dzień po polsku. [169]
- W zbiorze szkolnym w Chojeńcu znajdują się następujące narzędzia neolityczne,
które inwentaryzowałem w lipcu 1962 r., informacji udzielał mi nauczyciel Henryk
Dziewulski (kierownikem szkoły była wówczas jego żona Janina przyp. aut.): toporek

wykonany ze skały koloru szarego (...), siekierka z krzemienia nadbużańskiego koloru
jasnosiwego (...), sierp z krzemienia nadbużańskiego koloru jasnosiwego (...), sierp z
krzemienia nadbużańskiego koloru brązowego.[101]
Najważniejsze zabytki kultury

- Zespół dworsko - parkowy. Jest przykładem prowincjonalnej, skromnej rezydencji
ziemskiej. Park o charakterze krajobrazowo - naturalistycznym założony na przełomie
XIX i XX w. Zwraca uwagę umiejętne połączenie walorów naturalnie ukształtowanego
terenu ze sztucznymi nasadzeniami kontrastowymi. Usytuowanie dworu (zbud. ok.
1830 r.) na wzgórzu pozwoliło na uzyskanie rozległych efektów widokowych.
Zachowały się tam okazy drzew i krzewów ozdobnych egzotycznych. Zespół został
wpisany do rejestru zabytków 26.02.1982 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 109, wł. Stanisław Żelieka, drewn., z 1900 r. [473.s.277]

Brzeziny. (23°12' E i 51°12' N) Leżały w pobliżu rzeki Mogilanka. W 2000 r. w
Brzezinach mieszkało 232 mieszkańców, w tym 42 dzieci w wieku od 0 do 15 roku
życia, 14 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 9 wdów i 1 wdowiec. Było 35
gospodarstw rolnych.[515] Ich właściciele posiadali między innymi: 5 telefonów
stacjonarnych, 16 samochodów osobowych, 15 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 1
kombajn, 5 anten satelitarnych i 11 domów drewnianych. Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu. [329.s 270]
Z dziejów
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- W 1827 r. pełna nazwa wsi brzmiała Brzeziny Mogielnickie. Po raz kolejny nazwa
Brzeziny pojawiła siew 1839 roku. [344.s.270]
- Brzeziny 10.)B., Mogielnickie, wś, pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par. rz. kat.
Pawłów, dla ludności rusińskiej par. Siedliszcze. W 1827 r. było 7 dm. i 36 mk.
[482.t.1.s.417]
- W 1922 r. Srul Rojzen posiadał młyn wodny. Obiekt zbudowano w 1916 r. We wsi
mieszkał też stelmach. [168] W omawianym roku mieszkało tam 137 osób, w tym 62
mężczyzn i 71 kobiet, 11 osób umiało czytać i pisać, 93 osoby było wyznania
rzymskokatolickiego, 32 mieszańców było wyznania i ewangelickiego, a 12 osób
prawosławnego, 105 osób na co dzień mówiło po polsku, a 32 osoby używały języka
niemieckiego. [169]
- W 1928 r. sołtysem wsi był Daniluk Ignacy.[163]
- 1939. Żandarmi zabili: Kazimierza, ur. 1923, i Leona ur. 1924, Kiełbów.[470.s.19]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespól dworsko-folwarczny: dwór, mur., 11 poł. XIX w., przebud. po 1915 r. i
1955 r.,park z XlX wieku., 2 budynki gospodarcze, mur., z pocz. XX w., ogrodzenie z
pozostałością bramy, mur., z pocz. XX w., dom nr 79, wł. Zbigniew Łaszczuk, drewn.,
z ok. 1900 r. [473.s.276-277]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w.[530] Powierzchnia 0,5 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 26.04.1913 r. [265]
- W miejscowości istniały 2 cmentarze: baptystyczno-prawosławny, najstarszy grób
z 1899 r. Gotfryda Fryderyka Alfa (twórcy pierwszych zborów baptystów w Królestwie
Polskim w 2 połowie XIX wieku; unicki (obecnie pole orne), z przełomu XVIII/X1X
wieku. W trakcie robót wodociągowych mieszkaniec wsi Tadeusz Wojtan znalazł
metalową nad trumienną tabliczkę z napisem „Onufry Węgliński" (zm. w 1821 r.),
którą przekazał nauczycielowi historii w LO w Siedliszczu. por.[536]

Bezek wieś. (23°16 'E i 51°12 'N) W 2000 r. mieszkało tam 480 osób, w tym 102
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 27 uczniów szkół średnich, 6 studentów, 5
wdów, 1 wdowiec i 2 starych kawalerów. Było 56 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 71 telefonów stacjonarnych, 35 samochodów
osobowych, 15 ciągników, 5 samochodów ciężarowych, 3 kombajny, 4 anteny
satelitarne i 6 domów drewnianych. Działał klub sportowy „Leszkopol", a jego
drużyna piłkarska grała w chełmskiej piłkarskiej klasie „A". Światło elektryczne
doprowadzono w 1966 r.[5l5] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Olchowcu. [329.s.269]
Z dziejów
- W 1359 r. - Besko.[344.s.159] Wieś Bezek, zwana tez dawniej: Besjow, Bezko,
Bezk, Bożek, występuje już w 1359 r. Własność szlachecka. Wg informacji zawartej w
dokumencie uzupełniającym uposażenie cerkwi z 1687 r. cerkiew miała tutaj istnieć
już półczwarta wieku, a więc od I połowy XIV w., źródłowo jednak jej istnienie jest
potwierdzone dopiero w 1.1503-1510. Patronat szlachecki. [78.s.26]
- Od 1359 r. należał do Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu. [74. s.48]
- Wieś wymieniona 6 kwietnia 1421 r. w akcie erekcyjnym Parafii w Pawłowie
(dawniej Lyszcz). [1.s.240]
- Bezek - znaczący ośrodek prawosławia w powiecie chełmskim. Wieś ta od 1471
r. stanowiła własność władyki Chełmskiego- Hiyćki Okuszkowicza. Istnienie cerkwi
prawosławnej w tej miejscowość odnotowano już w 1482 r. [366.s.84,150]
- W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne) (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach-popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego ziemi
chełmskiej: (...) Bezek (1482r.) (...) Z parafii (prawosławnych) wiejskich tego
(chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w: (...)
Bezku (...) [366.s.150, 165]
- Podanie ludowe głosi, że pierwsza cerkiew w Bezku spłonęła wraz z
dokumentami. Dlatego nie można dokładnie podać, kiedy w tej miejscowości stanęła
pierwsza świątynia prawosławna. Za wskazówkę może jedynie służyć akt nadania jej
ziemi z 3 kwietnia 1503 r.[5.s.253] Cerkiew par. p.w. św. Anny i św. Dymitra
(występuje od 1503 r.).[78.s.23]
- Besk (Bezek). Dwór murowany z alkierzem. 1624 - trzy dwory. Dwór na planie
prostokąta, dwukondygnacjowy, częściowo podpiwniczony, w dolnej kondygnacji
trójdzielny, trzytraktowy z sienią na osi, z gankiem od frontu; w górnej kondygnacji
jednoprzestrzenny. W dolnej kondygnacji w jednym trakcie izba wielka o 5 oknach,
ogrzewana zielonym piecem kaflowym; alkierz o 3 oknach z okrągłymi szybami. Dalej
komora wielka o 2 oknach, komora o 1 oknie, komora z piwnicą. W sieni kuchnia i
wejście na górną kondygnację. Po drugiej stronie sieni piekarnia i izba biała. Góra
dworu „zamczysta". Dwór kryty gontem. W sieni i na ganku wielkie stoły. System
obronny: pozostałości fosy. Dwór wybudowany przed rokiem 1624, zapewne w XVI w.

Właściciele Tęczyńscy, od roku 1478 Pileccy. (...) Dwór murowany zw. wielkim
domem czeładnym. 1642 - trzy dwory. Dwór na planie prostokąta,
dwukondygnacyjny, dwudzielny w dolnej kondygnacji, z boczna sienią; górna
kondygnacja jednoprzestrzenna (?). Izba biała o 5 oknach ze szkłem gdańskim,
ogrzewana zielonym piecem kaflowym, komnata o 2 oknach. W sieni wielkiej komora
i wejście na górną kondygnację. Wybudowany przypuszczalnie w 1 poi. XVI w,
zapewne o cechach późnogotyckich. Właściciele Tęczyńscy, od roku 1478 Pileccy.
(...) Dwór drewniany, folwarczny. 1624-trzy dwory. Na planie prostokąta, trójdzielny,
półtoratraktowy z gankiem od frontu. Z izbą wielką o 5 oknach, ogrzewany piecem z
kominem, komorą i piekarnią o 3 oknach. Wybudowany przed rokiem 1624, zapewne
w XVI w. Właściciele - j.w. por. [471.s.118-119]
- W 1736 r. - Besk. W dokumentach z 1786 r. wymieniony jako Beszek. [344.s.159]
- Kaplica dworska Karola Węgleńskiego podk. parczewskiego jest wzmiankowana
w 1799 r. [78.s.22]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z lat 1877-1896 (-1877-). [341.s.183 i 193]
- Bezek, wś i folw., pow. chełmski, gm. Staw, leży w okolicy wzgórzystej i
błotnistej, na lewo od szosy z Chełma do Lublina. Posiada cerkiew rusińską, młyn
parowy, cegielnię. W 1827 r. było tu 53 dm. i 322 mk. Obecny obszar gruntów
dworskich 2722 m.; włościańskich 1168 m. [482.t.1.s.163]
- W 1899 r. Izraelita Jankel Zyserman kupuje od Lewandowskich za 200 rubli plac i
buduje w Bezku karczmę. [398.s.4]
- Chaty (w Tarnowie, Tarnowku, Hańsku, Brusie, Bezku itd.) będące wszystkie
drewniane (jak i w całej Rusi), są bielone zewnątrz wapnem, najczęściej tylko po
stronie drzwi, gdzie się znajduje okno i gdzie wewnątrz przypada izba. Po drugiej zaś
stronie drzwi, zewnątrz sieni i jakiej przybudówki lub chlewika, ściana drewniana
wierzchnia pozostaje goła, nie bielona.[389.s.73]

- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Bezek ks.
A. Solicki.[9.s.237]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Staw. Mieszkało tam wówczas 257 osób, w tym
34 Żydów. [73.s.203]
- W 1920 r. rozpoczęto budowę szkoły powszechnej. [337]
- W 1928 r. w szkole pracowała Waleria Furmaniuk (po mężu Świątek), w 1936 r.
rozpoczęli pracę Maria i Zdzisław Olkowscy (Zdzisław: 1944-47 obóz w ZSRR, dalej
Święcica), a od 1939 r. uczyli Piotr Kopczyk i Władysław Rentfeisz.por. [467]

- Jako ostatni właściciele zapisani w wykazie hipotecznym dóbr ziemskich Bezek,
figurują dzieci Felicjana i Marii a mianowicie: Wanda, Felicjan, Zdzisław, Tadeusz,
Maria, Witold, Janina i Klemens Lechniccy. W 1946 r. na mocy dekretu PKWN o
reformie rolnej, majątek ziemski wraz z pozostałościami zniszczonych w czasie wojny
budynków dworskich i zabytkowego drzewostanu, przeszedł na własność skarbu
państwa. Utworzona tu została początkowo spółdzielnia produkcyjna a następnie całe
gospodarstwo wraz z ziemią uprawną przekazane zostało w użytkowanie Rolniczego
Zakładu Doświadczalnego Wyższej Szkoły Rolniczej, obecnie Akademii Rolniczej w
Lublinie. [398.s.4-5]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespól cerkwi gr.-kat. par. p.w. św. Anny, ob., kaplicy rzym.- kat. p.w. św.
Anny.cerkiew, mur. z 1867 r., ogrodzenie, mur., z ok. 1870 r., pozostałości zespołu
dworskiego, wł. Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Lublinie: czworak, od
1914 r. dwór, mur., pocz. XX w.,park krajobrazowy z XIX w., szkoła mur., z ok. 1935
r., spichlerz w zagrodzie nr 55, wł. Aniela Rubaj, mur. z 1936 r. [473.s.275-276]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 1 poł. XIX w.[530] Położony w polu, na wschód od drogi
do Busówna. Powierzchnia 0,6 ha. Zachowała się jedynie mogiła żołnierza
radzieckiego z 1944 r.[264]
- Cmentarz przycerkiewny. XVII w. (?). [530] Położony na wzniesieniu, wśród
skupionej zabudowy. Powierzchnia 0,2 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z
1878 r.(+Magdalenia Kontraniewicz). [268]
Parki
- Park dworski, własność Akademii Rolniczej w Lublinie, powierzchnia 3 ha, z poł.
XVIII. [530]

Bezek Kolonia. (23°16' E i 51°11' N) W 2000 r. w tej wsi mieszkało 308 osób, w
tym 7 uczniów szkół średnich, 8 studentów, 4 wdowy i 1 stara panna. Było 21
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 19 telefonów
stacjonarnych, 10 samochodów osobowych, 15 ciągników, 1 antenę satelitarną i 5
domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Działała zakładowa jednostka Straży
Pożarnej typu T-„M".[515] Integralną częścią miejscowości było siedlisko Koło
Kościoła. Światło elektryczne założono w 1966 r.[529] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickich w Olchowcu oraz w Pawłowie (domy przy szosie Chełm Lublin). [329.s.269]

Z dziejów
- Wieś i folwark, powiat chełmski, gmina Staw, leży w okolicy wzgórzystej i
błotnistej, na lewo od szosy z Chełma do Lublina. Posiada cerkiew rusińską, młyn
parowy, cegielnię, w 1827 r. było tu 54 dm. 322 mk. Obecny obszar gruntów
dworskich 2722 m.; włościańskich 1168 m.[482.t.I.s.163]
- Bezek - Kolonia od 1970 r. [344.s.159]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespól folwarczny, wł. AR w Lublinie: 2 obory, mur., z lat 30 XX w. i aleja
jesionowa z pocz. XX wieku. [473.s.276]

Bezek Dębiński. (23°15' E i 51°11' N) W 2000 r. w tej wsi mieszkało 116 osób, w
tym 33 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów szkół średnich, 15
studentów, 5 wdów, 2 wdowców i 4 starych kawalerów. Było 18 gospodarstw rolnych.
[515] Ich właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne, 14
samochodów osobowych, 6 ciągników, 4 kombajny, 12 anten satelitarnych. Syn
Jolanty i Rafała Banaszków, który przyszedł na świat 1 stycznia 2000 r. o godz. 22.20
był pierwszym nowonarodzonym obywatelem powiatu chełmskiego. Powiatowy
„Nowy Roczek" ważył 3,60 kg i mierzył 56 cm. Matkę i dziecko w chełmskim szpitalu
odwiedzili: Adam Rychliczek-starosta chełmski oraz Teresa Królikowska wicestarosta powiatu chełmskiego. Starostowie - oprócz życzeń i kwiatów podarowali wózek oraz wyprawkę dla niemowlaka.[452] Miejscowość Bezek Dębiński
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie.[329.s.269]
Z dziejów
- Datowany na 1880 r. jako Bezek. Bezek Dębiński od 1952 r. [344.s.159]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Bezku. [15]
- W 1961 r. miejscowość należała do GRN w Nowosiółkach.[16]

Anusin. (23°09' E i 51°11' N) W 2000 r. w Anusinie mieszkało 125 osób, w tym 23
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 9
wdów, 1 wdowiec, 3 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 47 gospodarstw
rolnych.[515] Ich właściciele posiadali między innymi: 17 telefonów stacjonarnych,
20 samochodów osobowych, 17 ciągników, 2 samochody ciężarowe i 15 domów
drewnianych, w tym 3 opuszczone. Funkcję radnego powiatu pełnił Józef Longin
Lekan (członek zarządu). [452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Siedliszczu. [329.s.270]
Z dziejów
- Wymieniony w dokumentach po raz pierwszy w 1827 r. Gwarowo - Hanusin,
Maidanek. [344.s.158]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Siedliszcze. Mieszkało tam wówczas 238 osób,
w tym 6 Żydów. [73.s.203]
- W 1919 r. we wsi było 12 gospodarstw o po wierzchni od 1 do 3 mr., 15
gospodarstw o po wierzchni od 3 do 6 mr., 10 gospodarstw od 6 do 12 mr. i 1
gospodarstwo o powierzchni od 12 do 20 mr. [170]
- W 1922 r. w Anusinie mieszkał Franciszek Kozłowski, który trudnił się tkactwem.
Funkcjonowała szkoła jednooddziałowa. W wyniku działań wojennych zniszczono 20
zabudowań. Do 1922 r. odbudowano 13 obiektów, w tym 3 z funduszy Powiatowego
Biura Odbudowy.[681] W tym samym roku we wsi mieszkało 290 osób, w tym 140
mężczyzn i 150 kobiet, 27 osób umiało czytać i pisać, 263 osoby były analfabetami,
287 mieszkańców wyznawało religię rzymskokatolicką, 3 to Izraelici, 290 osób na co
dzień posługiwało się językiem polskim. [169]
- W księdze uchwał wsi 3 czerwca 1928 r. zapisano, że sołtysem w Anusinie był
Aleksander Skrzycki. W tym samym dokumencie 22 października 1932 r. w protokole
nr 6 zaprotokołowano: „Zebranie (...) zwołane zostało w sprawie nabycia przez
mieszkańców tych wsi (Anusin, Kol. Lipówki i części Stasin Dolny) placu dla szkoły w
Anusinie. (...) Zebrani postanowili nabyć własnym kosztem plac o przestrzeni 1 morgi
pola od Andrzeja Kasperka przy drodze Anusin - Lipówki, za kwotę 700 zł". [162]
- W 1934 r. w szkole pracował Józef Hołtoś (od 1944 r obóz w ZSRR, w 1949 r.
PDDz. w Bystrzycy k. Lublina). por.[467]

Adolfin. (23°18' E i 51°10' N) W 2000 r. w Adolfinie mieszkało 60 osób, w tym 11
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 6 wdów
i 5 starych kawalerów. Było 17 gospodarstw rolnych.[515] Ich właściciele posiadali
między innymi: 11 telefonów stacjonarnych, 10 samochodów osobowych, 9
ciągników i 8 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Od 1970 r. we wsi jest
światło elektryczne. Przez miejscowość biegła droga o nawierzchni żużlowej. Wieś
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu.[329.s.l28]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1872 r. przez Wilhelma Kamenza. Jej nazwa
pochodzi od imienia dziecka osadnika. Powstała na rozparcelowanych gruntach
majątku Nowosiółki. Wieś samotnicza. Koloniści stawiali zabudowania na własnym
kawałku gruntu, często z dala od drogi. Ze względów komunikacyjnych wytyczano
szlaki dojazdowe. Tworzyły one charakterystyczną dla tego rodzaju osadnictwa
pajęczynę drożną. por.[500.s.122,168-169,367]
- Od 1936 r. w szkole uczyła Stefania Smętkowska. por.[467]
- W 1946 r. sołtysem wsi był Albin Grzywna. [175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 18 gospodarstw
rolnych, uprawiano 98,21 ha ziemi, hodowano: 22 konie, 18 jałówek, 17 krów, 27
sztuk trzody chlewnej, 102 kury, 28 kaczek i 10 uli z pszczołami. (...) 19 lipca 1947 r.
władze gminy Staw przyjęły uchwałę nr 90 w sprawie natychmiastowego
przystąpienia do dokończenia budowy szkoły w Adolfinie.[175]

Janowica. (23°11' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkało tam 80 osób, w
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 5 studentów,
i 1 wdowiec. Było 20 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
11 samochodów osobowych, 7 ciągników, 1 antenę satelitarną i 5
drewnianych, w tym 3 opuszczone. [515] Miejscowość należała do
Rzymskokatolickiej w Siedliszczu. [329.s.270]

tym 14
6 wdów
innymi:
domów
Parafii

Z dziejów
- Wzmiankowana w 1455 r. Należała wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Pawłowie. [76.s.50]
- W 1564 r. znana była jako Janiowycza. W 1796 r. zapisana jako Ianowica.
[344.s.170]
- Janowica 1.) wś, pow. chełmski, gm. Staw, par. ewan. Lublin. [482.t.3.s.426]
- Kolonia niemiecka założona w 1862 r. [500.s.367]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W 1919 r. we wsi było 7 gospodarstw o powierzchni od 1 do 3 mr. (mórg), 6
gospodarstw o powierzchni od 3 do 6mr., 3 gospodarstwa od 6 do 12 mr., 2
gospodarstwa o powierzchni od 12 do 20 mr. i 1 gospodarstwo o powierzchni od 20
do 30 mr. [170]
- W 1922 r. Pere Zajdenberg był właścicielem młyna wodnego. Obiekt zbudowano
w 1918 r. W wyniku działań wojennych zniszczono 63 zabudowania. Do 1922 r.
odbudowano 12 obiektów. [168] W omawianym roku we wsi mieszkało 110 osób, w
tym 54 mężczyzn i 56 kobiet, 9 osób umiało czytać i pisać, 82 osoby było wyznania
rzymskokatolickiego, 16 osób to prawosławni, a 12 to Izraelici, 94 mieszkańców
mówiło na co dzień po polsku, a 16 osób używało języka ruskiego. [169]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 12,80 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa. [19]

Jankowice. (23°18' E i 51°10' N) W 2000 r. w tej wsi mieszkało 59 osób, w tym 7
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 1 student, 4 wdowy,
1 wdowiec i 4 starych kawalerów. Było 11 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 14 telefonów stacjonarnych, 7 samochodów osobowych, 8
ciągników, 3 anteny satelitarne i 12 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony.
Światło elektryczne doprowadzono w 1967-1968 r. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Podgórzu. [329.s.128]
Z dziejów
- Taka nazwa wymieniona została w 1637 r. W 1786 r. występuje jako Janowice.
[344.s.170]
- Kolonia niemiecka założona w 1872 r. [500.s.367]
- Jankowice 12.) J., wś, pow. chełmski, gm. Staw, par. Chełm. [482.t.3.s.409]
- Miejscowość posiada księgę ludności stałej z 1900 r. [173]
- W 1916 r. Jankowice kolonia należały do gminy Staw. Mieszkało tam wówczas 78
osób, w tym 8 Żydów. [73.s.203]
- W 1946 r. sołtysem Wsi był Julian Adamiec. [175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 17 gospodarstw
rolnych, uprawiano 96,53 ha ziemi, hodowano: 25 koni, 18 jałówek, 19 krów, 28
sztuki trzody chlewnej, 17owieci 134 kury." [175]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 11, wl. Zbigniew Majdański, mur., z ok. 1900 r. [473.s.278-279]

Gliny. (23°08 'E i 51°12'N) W 2000 r. mieszkało tam 55 osób. Było 10
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 1 telefon stacjonarny.
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu. [329.s.270]
Z dziejów
- Wymienione z nazwy w 1839 r. [344.s.166]
- G., folw.,pow. chełmski, gm. Cyców, par. Świerszczów. [482.t.2.s.591]
- W 1922 r. w Glinach pasiekę posiadał Sylwester Zaniecki. [168]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Siedliszczu. [15]
- W 1961 r. Gliny kolonia. Należały wówczas do GRN w Siedliszczu. [16]

Dobromyśl. (23°10' E i 51°14' N) Wieś leżała w pobliżu rzeczki Mogilanki. W 2000
r. mieszkało tam 85 osób, w tym 7 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów
szkół średnich, 2 studentów, 9 wdów, 1 wdowiec, 1 stara panna i 2 starych
kawalerów. Było 27 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 12
samochodów osobowych, 9 ciągników, 1 antenę satelitarną i 19 domów
drewnianych, w tym 4 opuszczone. Od 1974 r. miejscowość ma światło elektryczne.
Działała tam jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu T-„M". [515] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu. [329.s.270]
Z dziejów
- Pierwotna nazwa (1786 r.) Dobra Myśl. W 1796 r. - Dobromysle. Aktualna nazwa
obowiązuje od 1827r. [344.s.164]
- Dobromyśl 5.)D., wś, pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par. Pawłów. W r. 1827 było
tu 19 dm., 90 mk. [482.t.2.s.75]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.). [332]
- W 1919 r. we wsi były 2 gospodarstwa o powierzchni od 1 do 3 mr.,4
gospodarstwa o powierzchni od 3 do 6 mr., 14 gospodarstw od 6 do 12 mr. i 2
gospodarstwa o powierzchni od 12 do 20 mr. [170]
- W 1922 r. w wyniku pożaru Władysław Mazur stracił barak, krowę, konia, 12 kur,
gęś i zboże. W wyniku działań wojennych zniszczono 103 zabudowania. Do 1922 r.
odbudowano 11 obiektów. [168] W tym samym roku we wsi mieszały 163 osoby, w
tym 81 mężczyzn i 82 kobiety, 3 8 osób umiało czytać i pisać, a 125 to analfabeci, 87
mieszkańców wyznawało prawosławie, tyle samo na co dzień posługiwało się
językiem ruskim, 76 osób było wyznania rzymskokatolickiego. Ich językiem
ojczystym był język polski. [169]
- Do 1926 roku istniała tu drewniana cerkiew, którą rozebrano. Należała do
mogielnickiej parafii prawosławnej, zlikwidowanej na przełomie lat 1921/22.
por[536]
- (Inf. Stefania Kociubowa, 1962 r.) Około 1893 r. w czasie robót szarwarkowych na
drodze wiejskiej wykopany został czarny dzbanuszek wypełniony „3 - groszowymi"
monetami miedzianymi. [87]
Na terenie siedliskiej parafii w Dobromyśli znajduje się coś nadzwyczajnego, coś
co godne jest wielkiej uwagi i szerszego opisania. A tym ewenementem jest piękny
posąg Świętej Marii Magdaleny, stojący nad źródłem uważanym za święte, a jego
woda ma właściwość leczniczą. Od lat wierzono, że leczy chore oczy. Posąg św. Marii
Magdaleny i krynica, nad którą on stoi, od dziesiątków lat, a nawet setek, frapuje
okoliczną ludność i zaciekawia w wielkim stopniu swoją historią sięgającą wiele lat
wstecz (...)

W tym miejscu należy wyjaśnić skąd wziął się w Dobromyśli kult Marii Magdaleny i z
jakiego powodu wystawiono tu posąg tej świętej? (...) Rzecz działa się w roku 1457,
kiedy to w czasie kolejnego najazdu Tatarów na Polskę, zapuścili się oni w tymże
roku aż na nasze tereny i po spaleniu drewnianego kościoła w Olchowcu, o czym
można przeczytać w źródłach historycznych dotarli aż tutaj, w miejsce, gdzie dziś
jest wieś Dobromyśl. A były to czasy panowania w Polsce króla Kazimierza
Jagiellończyka (1447-1492) młodszego syna króla Władysława Jagiełły. Legenda głosi,
że w miejscu nad krynicą stała garstka polskiego wojska otoczonego przez Tatarów.
Dowódca Polaków - Lesław, nie miał nadziei, że wymknie się z mrowia najeźdźców
tatarskich. W nocy w czasie snu przyśniła mu się Maria Magdalena, która powiedziała
do niego słowa: „Wstań uderz a zwyciężysz!" i doradzała Lesławowi, by dał rozkaz
wojsku uderzenia na śpiących Tatarów. On uwierzył w to i tak zrobił (...) Na miejscu
gdzie spał Lesław i gdzie przyśnił się mu ten zbawienny, proroczy sen z Marią
Magdaleną, przytoczyli duży głaz upamiętniając je w ten sposób, a tam gdzie czerpali
ze źródełka orzeźwiającą, wodę usypali pokaźny kopiec (...) Po roku 1875 wraz z
postępem rusyfikacji opiekę nad kapliczką w Dobromyśli przejęli prawosławni i
utrzymali j ą aż do roku 1938, kiedy to z nakazu władz sanacyjnych kapliczkę
rozebrano. [335]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 51, wł. Jarosław Żygura, drewn., z 1918 r. [473.s.278]

Chojeniec - Kolonia. (23°04' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkało tam 121 osób, w
tym 15 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 2 studentów,
7 wdów, 1 wdowiec i 2 starych kawalerów. Było 27 gospodarstw rolnych.[515] Ich
właściciele posiadali między innymi: 13 samochodów osobowych, 10 ciągników, 2
samochody ciężarowe, 2 anteny satelitarne i 8 domów drewnianych, w tym 2
opuszczone. Od 1968 r. miejscowość ma światło elektryczne. W skład miejscowości
wchodziło siedlisko Blisko.[529] Funkcję radnego powiatu pełnił Andrzej Gruszka. Z
miejscowości pochodził Piotr Miszczuk, w latach 1983-88 redaktor naczelny
„Tygodnika Chełmskiego", zaś od 1994 do 97 senator RP i sekretarz stanu, od 1997
r. poseł na Sejm.[452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Woli
Korybutowej.[329.s.272]

Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Woli Korybutowej. [15]
- W 1961 r. miejscowość wymieniona wspólnie z Chojeńcem wsią. Należała
wówczas do GRN w Chojnie Nowym.[16]
- Samodzielnie istnieje od 1980 roku. [344.s.162]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 59, wł. Katarzyna Sawicka, drewn., z 1925 r. [473.s.278]

Julianów. (23°19' E i 51°11' N) W 2000 r. mieszało tam 28 osób, w tymi dziecko
do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej i 2 starych kawalerów. Było 6 gospodarstw
rolnych.15151 Ich właściciele posiadali między innymi 1 telefon stacjonarny, 2
samochody osobowe, 2 ciągniki, 1 kombajn, 1 dom drewniany i 2 domy opuszczone.
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Podgórzu. [329.s.128]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1872 r. przez Wilhelma Kamenza. Jej nazwa
pochodzi od imienia dziecka osadnika. Powstała na rozparcelowanych gruntach
majątku Nowisiółki. por. [500.s.122 i 367]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Kol. Julianów. [332]
- W 1916 r. Julianów kolonia należał do gminy Staw. Mieszkało tam wówczas 90
osób, w tym 21 Żydów. [73.s.203]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 23 gospodarstwa
rolne, uprawiano 114,18 ha ziemi, hodowano: 21 koni, 7 jałówek, 20 krów, 28 sztuk
trzody chlewnej, 3 owce, 1 kozę, 187 kur, 11 gęsi, 35 kaczek, 3 indyki i 3 ule z
pszczołami. [175]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX w.[530] Prawdopodobna data założenia
nekropolii 1870 r., po parcelacji majątku Nowosiółki i powstaniu kolonii niemieckiej
Julianów. Położony ok. 200 m na płn. Od skrzyżowania dróg Bezek - Nowosiółki.
Powierzchnia 0,16 ha. Najstarszy istniejący nagrobek to nagrobek NN z okresu
międzywojennego, być może lata 20-te. Są tam mogiły żołnierzy z I wojny światowej
(letnia ofensywa gen. Mackensena). Na cmentarzu spoczywają żołnierze austriaccy,
niemieccy i rosyjscy, polegli w czasie działań wojennych w lipcu i sierpniu 1915 r. w
ok. Chełma. Około 1925 r. było tam 5 mogił zbiorowych żołnierzy, głównie
austriackich i niemieckich. Część z nich ekshumowano z cmentarza przycerkiewnego
w Bezku.[234]

Kamionka. (23°14' E i 51°11' N) Wieś leżała nad rzeczką Mogilanka. W 2000 r.
mieszkało tam 151 osób, w tym 34 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 12 uczniów
szkół średnich, 4 studentów, 12 wdów, 2 wdowców, 1 stara panna i 1 stary kawaler.
Było 28 gospodarstw rolnych.[515] Ich właściciele posiadali między innymi: 4
telefony stacjonarne, 23 samochody osobowe, 22 ciągniki, 5 samochodów
ciężarowych, 3 kombajny, 3 anteny satelitarne i 11 domów drewnianych. Od 1964 r.
we wsi jest światło elektryczne. W skład miejscowości wchodzi przysiółek Za Szosą.
Zachowały się pozostałości po zespole dworskim i gorzelnia. [529] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu. [329.s.270 i 272]
Z dziejów
- Wymieniona w dokumentach w 1578r.[344.s.171]
- Kolonia niemiecka założona w latach 1880-90. Była jedną z najbogatszych
miejscowości osadniczych w gminie Siedliszcze. Wieś samotnicza. Koloniści stawiali
zabudowania na własnym kawałku gruntu, często z dala od drogi. Ze względów
komunikacyjnych wytyczano szlaki dojazdowe. Tworzyły one charakterystyczną dla
tego rodzaju osadnictwa pajęczynę drożną. por. [500.s.155-156, 168-169 i 367]
W Spravocnej kniżce ljublinskoj guberni wydanej w Lublinie w 1905 r, wymieniona
jest kolonia Kamionka licząca 23 domów i 117 mieszkańców. Brak w niej wzmianki o
folwarku lub dworze. W 1 ćw. XX w. na terenie wsi istniał duży majątek prywatny,
który w 1914 r. należał do Stefana Sekutowicza. On to najprawdopodobniej w
początkach XIX w. wzniósł budynek murowany dla siebie raz długie murowane
„czworaki" dla osób obsługujących majątek. Zarówno budynek mieszkalny jak i
„czworaka." Oznaczone są na planach parcelacyjnych majątku z 1925-1927 r. Na
planach tych oznaczona jest też obecnie istniejąca droga dojazdowa z figurą
przydrożną idąca od traktu Chełm-Lublin oraz tereny określone jako „ogrody i sady
owocowe". Być może na terenie zespołu istniał „ogród" o prostym,
nieskomplikowanym układzie, który można określić mianem „parku". Zdaje się za
tym przemawiać wiek nielicznie już zachowanych drzew, lecz z istniejących planów
trudno coś wywnioskować a jego rozplanowaniu przestrzennym. Większość drzew
wycięto już w okresie międzywojennym, po parce lacji majątku, co nastąpiło przed
1935 r. Posesję z „czworakami", „ogrodami" i „sadami" wykupiła rodzina Herbutów i
Peterów. Przed II wojną część posesji odkupiła rodzina Frankowskich. Parcelację
majątku miał przeprowadzić Kulisz. Podstawą parcelacji byty plany wykonane w
okresu 1925-1927 przez geometry przysięgłego Dionizego Zdzisława Wąsowskiego.
Wkrótce po wojnie część należący do Kazimierza Herbuta odkupił Piotr Duniec, który
w miejsce domu mieszkalnego z pocz. XX w. wybudował dom nowy. W międzyczasie
niewłaściwie użytkowane „czworaki" popadły w zupełną ruinę. Nowi właściciele
czerpali z nich „budulec" na reperację zabudowań gospodarczych. Obecnie
zachowała sięjedynie 1/5 ich część. Po II wojnie dokonano dalszej wycinki drzew
szczególnie we wschodniej jego części. Obecnie „park" zachowany w stanie
szczątkowym. Kamionka od chwili powstania wchodziła w skład gminy Siedliszcze
(okresowo w latach 1954-1973 gromady Siedliszcze) w powiecie, a od 1975 r.
województwie chełmskim. [384 s.34]

- W 1919 r. we wsi było 9 gospodarstw od 6 do 12 mr., 3 gospodarstwa o
powierzchni od 12do20 mr., 8 gospodarstw o powierzchni od 20 do 30 mr. i 4
gospodarstwa o powierzchni od 30 do 100 mr. [170]
- W 1922 r. do Urzędu Skarbowego w Chełmie skierowano pismo następującej
treści: Urząd Gminy Siedliszcze przesyła wykaz felczerów, weterynarzy, akuszerek i
innych znajdujących się w tut. Gminie. Znajduje się tam Bronisław Kloc z kol.
Kamionka, weterynarz zwyczajny, nie piśmienny, wyznaczony (...) do oglądania
bydła, pobiera od gminy 1000 marek niemieckich, poza tym nie trudni się
dorabianiem. W tym samym roku pszczoły posiadali Sadowski Aleksander i Ludwik
Krawczuk. W wyniku działań wojennych zniszczono 21 zbudowań. Do 1922 r.
odbudowano 5 obiektów. [l68] W omawianym roku mieszkało tam 197 osób, w tym
97 mężczyzn i 100 kobiet, 7 osób umiało czytać i pisać, 154 osoby to
rzymskokatolicy, 18 - ewangelicy, 8 - prawosławni i 17-Izraelici, 171 mieszkańców na
co dzień mówiło po polsku, 8 po rusku, a 18 po niemiecku. [169]
- 12 sierpnia 1934 r. na posiedzeniu Zarządu Spółki Łowieckiej dokonano wyboru
przewodniczącego, którym został Kasperek Michał. W skład zarządu wchodzili: Jakub
Hajnrych i Aleksander Sadowski. [169]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Wincenty Kulisz. [220]
- W 1955 r. istniała spółdzielnia produkcyjna. Jej przewodniczącym był ob. Herbut.
[206]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 25, wł. Waldemar Śmigielski, drewn. z 1928 r. [473.s.279]

Krowica. (23°11' E i 51°10' N) W 2000 r. mieszkało tam 111 osób, w tym 20
dzieci w wieku od Odo 15 roku życia, 2 wdowy i 4 starych kawalerów. Były 23
gospodarstwa rolnej [515] Ich właściciele posiadali między innymi: 13 telefonów
stacjonarnych, 5 samochodów osobowych, 2 ciągniki, 1 samochód ciężarowy i 16
domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Od 1964 r. stał przydrożny krzyż fundacji
Wacława Wanarskiego. Była też kapliczka przydrożna wzniesiona w latach
osiemdziesiątych XX w. dzięki ofiarności mieszkańców. W skład miejscowości
wchodziły Moczuły. [529] Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie.
[329.s.269]
Z dziejów
- Pierwszy raz pojawiła się w dokumentach w 1883 r. [344 .s.174]
- Krowica 1.) wś, pow. chełmski, gm. i par. Pawłów. Nie zamieszczona w spisie
urzęd. wsi gub. lubelskiej z 1872 r. [482.t.4.s.717]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r. [332]
- W latach 1919-1925 wójt gminy Pawłów za drobne przewinienia ukarał grzywną
lub 2 – dniowym aresztem 3 mieszkańców wsi. [154]
- W 1921 r. mieszkańcy wsi (218 osób, 45 rodzin) przynależeli do sklepu
aprowizacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Spożywców w Pawłowie. [155]
Najstarsze obiekty budownictwa
Domy: nr 51, wł. Helena Kozioł i nr 52, wł. Bronisław Makielski, drewn., z 1918 r.
[473.s.279]

Lechówka. (23°16' E i 51°10' N) Wieś leżała nad rzeczką Mogilanką. W 2000r.
mieszkało tam 115 osób, w tym 27 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów
szkół średnich, 6 wdów, 2 wdowców i 2 starych kawalerów. Było 30 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 18 telefonów stacjonarnych, 15
samochodów osobowych, 21 ciągników, 5 samochodów ciężarowych, 1 kombajn, 2
anteny satelitarne i 14 domów drewnianych, w tym 4 opuszczone. Światło
elektryczne doprowadzono w 1973 r.[513] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Pawłowie. [329.s.269]

Z dziejów
- Przed II wojną światowa miejscowość nazywano także Karczemka, od stojącej
przy trakcie głównym karczmy.[452]
- Kolonia Lechówka istnieje od co najmniej 1946 r. W protokole z narad sołtysów
gminy Staw z 1946 r. miejscowość posiadała samodzielnego sołtysa. W tym czasie
funkcję tę pełnił Łukaszewski Franciszek.[175]
- 2 sierpnia 1947 r. odbył się spis rolny. W tej miejscowości było 30 gospodarstw
rolnych, uprawiano 107,55 ha ziemi i hodowano 28 koni, 14 jałówek, 24 krowy, 37
sztuk trzody chlewnej, 127 kur i 12 uli z pszczołami.[l75]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Obora, w zagrodzie nr 3, wł. Lucjan Ślusarczyk, mur., z 1925 r.[473,s.280]

Kulik Kolonia. (23°12' E i 51°15' N) W 2000 r. mieszkało tam 150 osób, w tym 29
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 8
wdów i 2 wdowców. Były 34 gospodarstwa rolne.[515] Ich właściciele posiadali,
między innymi, 1 telefon stacjonarny, 14 samochodów osobowych, 15 ciągników, 4
samochody ciężarowe, 2 anteny satelitarne i 15 domów drewnianych, w tym 4
opuszczone. Światło elektryczne doprowadzono w 1965 r. Funkcję radnego powiatu
pełnił Jan Rzucidło (wiceprzewodniczący Rady Powiatu).[452] Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu. [329.s.269]
Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Kuliku.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Kulikiem wsią. Miejscowość należała wówczas do
GRN w Ludwinowie.[16]
- Istnieje jako samodzielna miejscowość od 1970 r. [344.s.75]

Kulik wieś. (23°11' E i 51°15' N) W 2000 r. we wsi mieszkało 235 osób, w tym 58
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 20 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 2
wdowców, 4 wdowy, 2 stare panny i 1 stary kawaler. Było 51 gospodarstw rolnych.
Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 35 samochodów
osobowych, 15 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 5 kombajnów, 3 anteny
satelitarne, 3 domy drewniane i 4 domy opuszczone. Działała jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej typu T-„S". Był park dworsko-pałacowy, założony w XVIII wieku, z
dworem w asymetrycznym układzie przestrzennym - jeszcze trzy lata temu była tam
szkoła podstawowa. Park ma 3 ha powierzchni i rosną tam 200 - 300 letnie
drzewa.[515] Od 1985 r. za pomniki przyrody uznawane są 5 jesionów wyniosłych o
obwodach: 235 cm, 275 cm, 320 cm i 328 cm i 350 cm oraz lipa drobnolistna o
obwodzie 340 cm.[515] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Olchowcu. [329 s 269]
- Świnka czyli Jagielnia (rzeka, przyp. aut.), 4 mile (30 km) długa, wypływa z błot
pod Kulikiem, płynie pod Puchaczowem, wpada do Wieprza pod Łęczną.[453.s.23]
Z dziejów
- Pod taką nazwą znany od 1564 r.[344.s.175]
- Wieś wzmiankowana w archiwaliach w 1724 r., kiedy to właściciel dóbr Józef
Sługocki pożycza 1000 złp. od Antoniego Krzeczewskiego. Zastaw stanowi folwark z
dworkiem w Kuliku por [458.s.1 i 16]
- 1808 r. Miejscowość wymieniona na mapie Antona von Meldensfelda.[458.s.1]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1887. [341.s.183 i 196]
- Kulik 2.) K., wś, pow. chełmski, gm. Cyców, par. Kulik, ziemi dwors. 1178 mr.,
włość. 1065 mr.,40 osad [482.t.4.s.863]
- W 1870 r. dwór, czyli mieszkanie właściciela był wówczas drewniany. (...) Obok
dworu znajdowała się oficyna zwana „domem z drzewa tarłowego", a także pokryta
gontem. Zabudowania gospodarcze, także drewniane, prawdopodobnie znajdowały
się w pewnym oddaleniu od dworu, po lewej stronie ulicy do wsi wiodącej. Były to:
chlewik i kurnik, dwie szopy, gołębnik, spichlerz, stajnia z wozownią, budynek
mieszczący skład narzędzi, oborę, wołownię i stajnię, stodoła i obora. Poza tymi
zabudowaniami znajdowały się dwie studnie drzewem cembrowane, piwnica
murowana, piec murowany osłonięty dachem i murowana lodownia. W skład zespołu
wchodziły także budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane przy ulicy do wsi
wiodące. Były to czworak, cztery dwojaki, cztery „chlewiki", karczma, kuźnia i trzy
chałupy na wsi obok karczmy.[45S s 22]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Kulik ks.

I. Rożniatowskt.[9.s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1912 r., w majątku Kulik założona została cegielnia polowa, której
właścicielami byli spadkobiercy Henryka Załuskiego. Rocznie produkowała 50.000
szt. Cegieł. [65.s.5]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Cyców. Mieszkało tam 389 osób, w tym 7
Żydów. [73.s.202]
- Zespół dworski o pow. ok. 3 ha. Do murowanego piętrowego dworku (mur. z ok.
1884-1890, adoptowany na szkołę w latach 1987-1990) [473.s.279] prowadzi aleja
podjazdowa zakończona gazonem. Za dworem na jego osi znajdują się ślady
regularnego ogrodu. Jego zarys wyznaczają aleje grabowe, fragmenty alej lipowych
oraz stara aleja kasztanowcowa prowadząca do sadzawki. Łącznie występuje w parku
ok. 400 drzew z 20 gat. Są to przede wszystkim: grab pospolity J 50 szt., lipa
drobnolistna 100, jesion wyniosły 40, klon pospolity i kasztanowiec biały po 30, dąb
szypułkowy 20, brzoza brodawkowata i wierzba biała po 10 szt. Do drzew rzadszych i
o większych rozmiarach należą: lipa drobnolistna 3,2; 3,4 m obwodu; jesion wyniosły
3,4; 3,2; kasztanowiec biały 3,1; 2,8; jesion wyniosły odmiana zwisająca 2 szt. do 1,4
m obw. Podszycie bardzo gęste (do 90% zwarcia), złożone w 70% z odrastających
drzew (grab pospolity 20 a, wiąz polny, wierzba biała, wierzba krucha i topola biała
po 1 a). Z krzewów (12 gat.) najliczniej występują: leszczyna pospolita 10 a, dereń
świdłowa 5 a, trzmielina zwyczajna, śliwa ałycza i bez turecki po 1 a, bez czarny,
sorbaria jarzębolistna i głóg jednoszyjkowy po 3 a. Runo typowe dla łąk
pastwiskowych (...) z fragmentami zbiorowisk ruderalnych.[361.s.156-157]
- Od 1929 r. w majątku Kulik istnieje plantacja tytoniu, w związku z czym
wybudowano ogniową suszarnię, która urządzonajest wg najnowszych wymagań. Jest
murowana i „twardo" kryta (blachą?). Majątek wyposażony jest także w cegielnię,
usytuowaną,, w środku dóbr". Cegielnia zajmuje 0,8118 ha. Cegły wyrabia się w
miarę zastępowania budynków drewnianych murowanymi. Prowadzi się także
eksploatację torfu przy pomocy torfówki z kompletnym urządzeniem.(...) Właściciele
prowadzą plantację buraków cukrowych, posiadają zarodową hodowlę bydła i 16 szt.
klaczy licencjonowanych (...). Tuż przy budynkach znajduje się ogród owocowy o
powierzchni 6,1436 ha z drzewami szlachetnymi o owocach przeważnie zimowych.
Ogród ten ma charakter handlowy. Od .strony południowej zabudowań ciągną się
ogrody warzywne o pow. 4.4603 ha, także o charakterze handlowym. por. [458.s.25]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 3, z 1932 r. zamieszczono listę
kolejności osób, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli dla potrzeb
wojska w czasie pokoju. Wymieniono tam między innymi samochód osobowy LB
74616, którego właścicielką była Helena Załuska z majątku Kulik. [65.s.59]
- Niszczeje zabytkowy dwór po rodzinie Załuskich. (...) Z majątku (...) został tylko
dwór, okolony 8 ha malowniczego parku i podworskie stawy. (...) Od kiedy
wyprowadzono stamtąd szkołę, obiekt przestał być gminie potrzebny. Dlatego też,

kiedy gospodarze Siedliszcza nabyli stosowne prawo własności, wystawili go na
sprzedaż. Tymczasem (...) krojącą się transakcję uniemożliwiła swoimi roszczeniami
córka ostatnich właścicieli. [23]
- 27 V 1942. Żołnierze Wehrmachtu zastrzelili 11 osób. Zginęli: Grzeszuk (brak
imienia), l. 21, Apolonia Lis, l. 40, Piotr Lis, l. 43, Sabina Mikiciuk, l. 26, Katarzyna
Piwko, l. 23, Mikołaj Piwko, l. 26, Aleksander Przychodaj, l. 26, Helena Przychodaj, l.
21, Jan Przychodąj, l. 2, Katarzyna Przychodaj (Prichodaj), l. 60, Mikołaj Przychodaj
(Prichodaj) l. 60. Zwłoki zakopano na polu. (...) 4 V 1943. Żandarmi z Cycowa
zastrzelili mężczyznę. [470.s.58-59]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano wiatrak, którego
właścicielem był Juliusz Pachołka, Niemiec.[60,s.168] Przejęty na własność państwa 9
lutego 1949 r.[62.s.6]
- W 1955 r. istniała spółdzielnia produkcyjna. Jej przewodniczącym był ob.
Makowski. [206]
- 14 czerwca 1998 r. Rada do spraw Sprawiedliwych Wśród Narpdów Świata przy
Instytucie Pamięci „Yad Vashem" odznaczyła Helenę Pejzak i jej córkę Eugenię
Gugułka medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata w dowód uznania, że z
narażeniem własnego życia ratowały Żydów prześladowanych w latach okupacji
hitlerowskiej. W Honorowym Dyplomie napisano między innymi: „Imiona ich
uwiecznione będą na honorowej tablicy w Parku Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie". Odznaczenie wręczono w styczniu 2001 r.
w Lublinie. [452]

Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół dworsko - parkowy. Założony w XVIII w. z zachowaną aleją dojazdową
zakończoną gazonem. Na jej osi za dworem znajduje się aleja kasztanowa
prowadząca do sadzawki o nieregularnym kształcie. Wokół sadzawki występują
nasadzenia wierzby białej, która stanowi naturalną osłonę podkreślającą jej
romantyczny charakter. Pięknie prezentuje się również aleja grabowa biegnąca
wzdłuż zachodniej elewacji dworu. Centralne miejsce w parku zajmuje murowany
dwór z końca XIX w. Wpisany do rejestru zabytków 10.06.1987 r. [527]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz greckokatolicki, unicki 2 poł. XIX w.[530] Powierzchnia 0,40 ha.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 23.12.1880 r. [310]

Lipówki. (23°01' E i 51°10' N) W 2000 r. mieszkały tam 162 osoby, 20 dzieci w
wieku od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 5 wdów i 1 stary kawaler.
Było 38 gospodarstw rolnych.[515] Ich właściciele posiadali między innymi: 19
telefonów stacjonarnych, 10 samochodów osobowych, 8 ciągników, 3 kombajny, 3
domy drewniane i 3 domy opuszczone. Do miejscowości należał przysiółek Za
Szosą.[529] Na podmokłych łąkach uroczyska Lipówki znajdowało się
wczesnośredniowieczne grodzisko w formie płaskiego, owalnego nasypu z
pozostałościami wałów i fos.[452] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Siedliszczu.[329,s.270]
Z dziejów
- Datowane na 1875 r.[344,s.176]
- Kolonia niemiecka założona w 1896 r.[500,s.367]
- Lipówka 4.) L., folw., pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par. Pawłów (obrz. grec.
Siedliszcze). (...) W 1875 r. (...) fol. Lipówka grunta orne i ogrody m. 392, łąk m. 40,
pastwisk m. 58, nieużytki i place m. 21, razem m. 511, budowli murowanych 2, z
drzewa 4, znajduje się też browar piwny, pokłady wapna, kamienia zwanego opoką,
kredy i torfu.[482,t.5,s.291]
- Odrys planu dóbr Chojno z 1884 roku, a oparty na pierworysie z roku 1858
pokazuje folwark Lipówki jako duże skupisko zabudowań prawdopodobnie
folwarcznych. (..) W 1884 r. następuje odseperowanie od dóbr Chojno folwarku
Lipówki, którego właścicielem zostaje Edward Dziewiecki. Począwszy od 1916 r.
folwark ten jest przedmiotem częstych transakcji kupna - sprzedaży i jest w
posiadaniu kolejnych właścicieli: 1916 r. - Franciszka z Keroczenków Sabo,
10.III.1917 r. - Wojciech Bownik, 17.XII.1917 r. - Stanisław Czechowski, 8.III. 1918 r. Helena z Laskowskich Komornicka, 7. VIII. 1918 r. - Kazimierz i Stanisław bracia
Grzybowscy, 31.1.1920 r. - Maria i Kazimierz Zielińscy, 5.VIII. 1928 r. - Edward
Pokorny, 4.11.1931 r. Maria i Kazimierz małżonkowie Zielińscy nabywają ponownie
folwark Lipówki o łącznej powierzchni 147,7 ha. W 1938 r. umiera Maria Zielińska a
zaświadczenie spadkowe z tego okresu przedstawia wykaz budynków tj.: dom
mieszkalny - dwór, dwa domy mieszkalne służby, budynek gospodarczy, stodoła
murowana, wozownia, szopa drewniana, chlewy. Część z tych budynków tzn. dwór,
czworaki, wozownia, stodoła i budynek gospodarczy uwidoczniony jest na szkicu
gruntów rozparcelowanego majątku z 1944 r.[447,s.3-6]
- W 1916 r. Lipówki Kolonia należały do gminy Siedliszcze. Mieszkało tam wówczas
229 osób, w tym 7 Żydów.[73,s.203]
- W 1919 r. we wsi były 3 gospodarstwa o powierzchni od 3 do 6 mr., 4
gospodarstwa od 6 do 12 mr., 6 gospodarstw o powierzchni od 12 do 20 mr., 7
gospodarstw o powierzchni od 20 do 30 mr i 7 gospodarstw o powierzchni od 30 do
100 mr.[170]
- W 1922 r. we wsi był dom modlitwy baptystów. Pszczoły posiadali Józef Orłowski i

Rudolf Bękie. W tym samym roku w wyniku pożaru Paweł Wdowiak stracił stodołę i 3
metry zboża. W wyniku działań wojennych zniszczono 9 zabudowań. Do 1922 r.
odbudowano 6 obiektów.[168] W omawianym roku we wsi mieszkało 178 osób, w
tym 88 mężczyzn i 91 kobiet, 24 osoby umiały czytać i pisać, 75 osób było wyznania
rzymskokatolickiego, 95 - ewangelickiego, a 8 to Izraelici. 83 mieszkańców mówiło na
co dzień po polsku, a 95 osób używało języka niemieckiego.[169]
- W 1928 r. sołtysem wsi był Grzegorz Okoń, syn Józefa urodzony w 1884 r.,
wyznania rzymskokatolickiego, posiadał 7 mórg ziemi i zabudowania, cieszył się
opinią dobrą i nie karany.[164]
- Protokół z zebrania gromadzkiego odbytego 20. 06. 1951 r. w Lipówkach. „My
obywatele gromady Lipówki zebrani na walnym zebraniu gromadzkim (...) prosimy
Prezydium Gminnej Rady Narodowej o pozostawienie nas w gminie Siedliszcze.
Prośbę swą motywujemy tym, że gromada nasza leży blisko gminy Siedliszcze, bo
tylko trzy km zaś do Liszna gdzie to ma mieścić się Gminna Rada Narodowa, do
której nasza gromada ma należeć, jest ok. 7 km. Następnie do naszej gromady od
Siedliszcza prowadzi szosa, co ułatwia gospodarzom dojazd do gminy".[172]

Majdan Zahorodyński. (23°08‘ E i 51°13' N) W 2000 r. mieszkały tam 374
osoby, w tym 29 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 19 uczniów szkół średnich, 7
studentów, 6 wdów, 8 wdowców, 2 stare panny i 5 starych kawalerów. Było 95
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny,
24 samochody osobowe, 18 ciągników, 8 samochodów ciężarowych i 3 domy
drewniane, w tym 1 opuszczony. We wsi działała jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej typuT-„S".[515] Integralnymi częściami miejscowości były: Aleksandrówka,
Dębowiec, Lipówki, Polskie Budy i Zajamne. Światło elektryczne założono w 1975
r.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu.[329,s.270]
Z dziejów
- Znany z dokumentów jako Maydan Zahorodyski Stary (1839 r.). 1884 - Majdan
Zahorodyski. 1921 - Majdan Zahorodyński.[344,s.180]
- Zahorody - miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826
r.[450]
- Majdan 45.) M., Zahorodyski, pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par. (...) wś.
Majdan Zahorodyski osad 25, mr 1045.[482,t.5]
- W 1916 r. miejscowość należała do gminy Siedliszcze. Mieszkało tam wówczas
295 osób, w tym 9 Żydów.[73,s.203]
- W 1919 r. we wsi było 9 gospodarstw o powierzchni od 1 do 3 mr., 43
gospodarstwa o powierzchni od 3 do 6 mr., 38 gospodarstw od 6 do 12 mr. i 2
gospodarstwa o powierzchni od 12 do 20 mr.[170]
- W 1922 r. we wsi mieszkali Antoni Siemczuk i Stanisław Kita, którzy trudnili się
tkactwem, Józef Archimowicz był kowalem, a Andrzej Okoń - stolarzem. W wyniku
działań wojennych zniszczono 53 zabudowania. Do 1922 r. odbudowano 13 obiektów,
w tym 9 z funduszy Powiatowego Biura Odbudowy.[168] W omawianym roku we wsi
mieszkały 802 osoby, w tym 400 mężczyzn i 402 kobiety, 20 osób umiało czytać i
pisać, wszyscy mieszkańcy to rzymskokatolicy i wszyscy na co dzień używali języka
polskiego.[169]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 521 osób. Działalność prowadzili: M. Okoń i W.
Żukowski (kowale) oraz A. Osiak (handel artykułami spożywczymi).[426,s.1148]
- 1933-36 scalono grunty. Na 114 gospodarzy, 90 było za takim rozwiązaniem. W
skład Rady Scaleniowej weszli: Stanisław Nieworaj, Józef Lipczak, Stanisław Staiński,
Antoni Dworak, Józef Sieraczuk. (...) W okresie międzywojennym we wsi istniały 2
cmentarze z 1 wojny światowej, płyty i zwłoki przeniesiono w późniejszym czasie na
cmentarz parafialny w Siedliszczu.por.[536]
- 4 V 1944. Hitlerowcy
Niewiadomski.[470,s.68]

zamordowali

mężczyznę.

Zginął

Stanisław

Najstarsze obiekty budownictwa
- Stodoła, w zagrodzie nr 30, wł. Wacław Tymoszuk, drewn., z 1915 roku.[473,s.280]

21. Marynin. (23°12' E i 51°11' E) W 2000 r. mieszkało tam 266 osób, w tym 40
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 16
wdów, 3 wdowców, 4 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 61 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali, między innymi, 36 telefonów stacjonarnych, 28
samochodów osobowych, 27 ciągników, 3 samochody ciężarowe, 2 kombajny, 5
anten satelitarnych i 13 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Światło
elektryczne założono około 1947 r.[515] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej Siedliszczu.[329,s.270]
Z dziejów
- Wymieniony po raz pierwszy w 1885 roku.[344,s.180]
- Kolonia niemiecka założona w 1906 roku.[500,s.263]
- Marynin 4.) M., pow. chełmski, gm. i par. Pawłów. (...) W r. 1884 (...) fol. Marynin,
rozl. mr. 2166.[482,t.6,s.158]
- W 1922 r. mieszkało tam 189 osób, w tym 93 mężczyzn i 96 kobiet, 6 osób
umiało czytać i pisać, wszyscy mieszkańcy byli wyznania rzymskokatolickiego i
wszyscy na co dzień mówili po polsku.[169]
- 13 marca 1934 r. na posiedzeniu Zarządu Spółki Łowieckiej dokonano wyboru
przewodniczącego, którym został Stanisław Drozda.[159]
- Od 1935 r. w szkole pracował Mieczysław Zen (od XI 1947 r. Leszczany).por.[467]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 53, wł. Jan Haba drewn., z 1935 r.[473,s.280]

Mogilnica. (23°14' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkało tam 248 osób, w tym 12
uczniów szkół średnich, 3 studentów, 5 wdów, 7 wdowców, 4 stare panny i 3 starych
kawalerów. Były 62 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 15
samochodów osobowych, 12 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 5 kombajnów, 3
anteny satelitarne i 4 domy drewniane, w tym 3 opuszczone. We wsi działała
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu T-„M". W Mogilnicy - Brzezinach
znajdował się dwór murowany - utrzymany w formie elektrycznej z XIX w., z
resztkami starodrzewia wokół sadzawki.[515] Integralnymi częściami miejscowości
były: Góra, Wydmuchów i Za Torfiskiem. Światło elektryczne założono w 1973 r.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu.[329,s.270]
Z dziejów
- Datowana na 1428 r. Należała wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Pawłowie.[74,s.54]
- W 1430 r. znana jako Mogilnicza. W 1481 r. napisano - Mohilnicza, w 1484 r. Magna Mogylnycza, a w 1487 - Magna Mogilnica.[344,s.181]
- W 1455 r. tenutariuszem Mogielnicy był Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, starosta
chełmski. (...) Natomiast w 1481 r. dzierżawiona przez niego wieś została określona
jako Mogyelnicza Maior.[76,s.27]
- Cerkiew par. p.w. św. Mikołaja (wzm. od 1510 r.).[78,s.23] (...) Cerkiew Świętego
Mikołaja w Mogielnicy zbudowana w pierwszym okresie istnienia Unii w powiecie
chełmskim. W kronice tej cerkwi zapisano, że zbudowana została w 1686
r.[10,s.458]
- Mogielnica - dwór drewniany. 1730 dwór. Dworna planie prostokąta, trójdzielny,
częściowo podpiwniczony, dwutraktowy z sienią przelotową na osi. W prawym trakcie
izba wielka o 3 oknach, pokój boczny o 3 oknach, izdebka o 1 oknie. W lewym trakcie
izba o 4 oknach, izba o 1 oknie (gabinet) i izba o 2 oknach. W sieni schody na górną
kondygnację (strych?), sień podpiwniczona. Dwór ogrzewany piecami kaflowymi,
kryty słomą. Wybudowany przed rokiem 1730. Właścicielem w roku 1730 był Jan
Siła-Nowicki skarbnik ziemi chełmskiej, w roku 1733 Jan i Antoni
Sila-Nowiccy.por.[471,s.220]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1874 (-1870) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 876-1894.[341,s.188 i 196]
- Niemiecka Kolonia Mogilnica założona w 1897 r. Była jedną z najbogatszych
miejscowości osadniczych w gminie Siedliszcze.[500,s.155 i 263]
- Mogilnica 1.) wś i folw., pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par. Pawłów, odl. 21 w.
od Chełma a 5 w. od linii dr. żel. nadwiślań. W 1827 r. 56 dm., 265 mk. Jest tu
cerkiew par. dla ludności rusińskiej, szkoła począt., gorzelnia, młyn wodny i pokłady
kamienia wapiennego. Folw. M. z wsią M. i Dobromyśl rozl. mr. 2357: gr. or. i ogr.

mórg 1056, łąk mr. 473, past. mr. 98, lasu mr. 576, nieuż. i place mr. 154, bud. z drz.
31. Wś M. os. 19, z gr. mr. 319. Mogilnica, r. 1564 Mogilnicza Dux (kniaź?) płaci od
łan. 12, zagr. z rolą 6, zagr. bez roli 4, rzem. 2, cerkiew. W r. 1578 siedzą tu
Mogilniccy.[482,t.6,s.580]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Siedliszcze. Mieszkało tam wówczas 4418
osób, w tym 74 Żydów.[73,s.203]
- W 1922 r. na jednym z zebrań gromady Mogielnica, w obecności 20 mieszkańców
wsi podjęto uchwałę następującej treści: „Po wysłuchaniu prośby Jana Symczuka vel
Karazewicza o przyjęcie go w poczet stałych mieszkańców wsi Mogielnica i zezwolić
mu na kupno gruntu ukazowego od Józefa Wybacza z tejże wsi Mogielnica. Po
porozumieniu się jednogłośnie uchwalono przyjąć Jana Symczuka vel Karazewicza w
poczet stałych mieszkańców wsi Mogielnica i zezwolić na kupno pola od Józefa
Wybacza".[171] W tym samym roku we wsi mieszkali Mikołaj Tomaszuk, Wasyl
Zdunczuk i Jan Zdunczuk, którzy trudnili się tkactwem. W wyniku działań wojennych
zniszczono 94 zabudowania. Do 1922 r. odbudowano 18 obiektów, w tym 8 z
funduszy Powiatowego Biura Odbudowy.[168] W omawianym roku w kolonii i wsi
mieszkało 638 osób, w tym 316 mężczyzn i 322 kobiety, 113 osób umiało czytać i
pisać, 128 mieszkańców było wyznania rzymskokatolickiego, 28 osób - ewangelicy, a
482 osoby wyznawało prawosławie, 128 osób mówiło po polsku, 482 po rusku, a 28
po niemiecku.[169]
- W okresie międzywojennym działało Towarzystwo Oszczowskie, skupiające około
68 rolników, gospodarujących na 178 morgach ziemi. 27 sierpnia 1926 r. powstała w
Mogielnicy, jako jedyna na terenie gminy Siedliszcze filia ukraińskiego Towarzystwa
„Ridna Chata". Jej mężem zaufania został Józef Wybacz.por.[536]
- Od 1937 r. w szkole uczyła Olga Pawłowska.por.[467]
- ( Inf. Michał Kononiuk, 1963) Ok. 1945 r. Jan Karwat w czasie robienia wykopu
pod fundamenty murowanej obory znalazł w ziemi pieniądze w jakimś naczyniu.[87]
- W 1947 r. we wsi istniała 2 letnia szkoła średnia rolnicza.[61,s.38]
- Orzeczeniem Starosty Powiatowego w Chełmie z 20 września 1949 r. (...) mienie
położone we wsi Horodyszcze, gm. Staw, (...) składające się z gospodarstw rolnych,
zabudowań, inwentarza żywego i martwego oraz ruchomości, pozostałe po osobach
przesiedlonych do ZSRR (łącznie 139 gospodarstw o pow. 657,6810 ha) przejęte
zostało 1 kwietnia 1946 r. na własność państwa.por.[63,s.19]

Najważniejsze zabytki kultury

W

- Zespół dworsko - parkowy. Założony w połowie XIX w. jako rezydencja ziemska.
okresie międzywojennym wzniesiony został nowy dwór reprezentujący

architekturę secesyjną z nietypowym dla budownictwa ziemskiego nawiązaniem
jednocześnie do form renesansu i współczesnych dworowi willi miejskich. Budowli
towarzyszy bogata gatunkowo kompozycja zieleni zachowana do dzisiaj w ogólnym
kształcie. W II połowie XX w. dwór odbudowano w odmiennej formie z zachowaniem
dawnych elementów wystroju architektonicznego. Wpisany do rejestru zabytków
15.07.1985 r.[527]

Wola Korybutowa Pierwsza. (23°05' E i 51°13' N) W 2000 r. w mieszkało tam
245 osób, w rym 11 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 9
wdów, 2 wdowców, 3 stare panny i 22 starych kawalerów. Było 65 gospodarstw
rolnych.[515] Ich właściciele posiadali między innymi: 16 telefonów stacjonarnych,
14 samochodów osobowych, 12 ciągników, 1 antenę satelitarną i 8 domów
drewnianych, w tym 2 opuszczone. Przez wieś biegła droga polna o utwardzonej
nawierzchni. Światło elektryczne doprowadzono w 1965 r. W skład Woli Korybutowej
Pierwszej wchodził Las i Sachalin.[529] Patrz też Wola Korybutowa.
Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Woli Korybutowej.[15] W 1961 r. miejscowość
należała do GRN w Chojnie Nowym.[16]

Wola Korybutowa Druga. (23°05' E i 51°14' N) Wieś leżała w pobliżu rzeki
Mogilanka. W 2000 r. mieszkało tam 249 osób, w tym 48 dzieci w wieku od 0 do 15
roku życia, 11 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 21 wdów, 4 wdowców, 2 stare
panny i 10 starych kawalerów. Było 57 gospodarstw rolnych.[515] Ich właściciele
posiadali między innymi: 19 telefonów stacjonarnych, 40 samochodów osobowych,
22 ciągniki, 1 antenę satelitarną i 14 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone.
Przez wieś biegła droga o żużlowej nawierzchni. Światło elektryczne założono w 1965
r. Integralnymi częściami Woli Korybutowej Drugiej były: Konotopa, Pniaki i
Podmajdan.[529] Według informacji Henryka Poliszuka, na terenie dzisiejszej
miejscowości istniał cmentarz tatarski, tzw. „mogiłki".[536] Patrz także Wola
Korybutowa.

Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Woli Korybutowej.[15] W 1961 r. miejscowość
należała do GRN w Chojnie Nowym.[16]

Wola Korybutowa Kolonia. (23°04' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkały tam 234
osoby, były 54 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi:7
telefonów stacjonarnych. We wsi działała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu
T-„M".[515] Integralną częścią Woli Korybutowej Kolonii był Tartak.[529] Działalność
duszpasterską prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa, erygowana w 1946 r. Liczba wiernych 2074. Kościół parafialny wybudowany
w 1939 r.[329,s.272] Proboszczem był ks. Grzegorz Więcław.[49]

Z dziejów
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Woli Korybutowej.[15] W 1961 r. miejscowość
należała do GRN w Chojnie Nowym.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Ewangelicki dom modlitwy, ob. dom mieszkalny nr 45, drewn., z ok. 1900
r.[473,s.287]

Zabitek. (23°13' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkały w tej wsi 43 osoby, w tym 16
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 1 student, 3 wdowy i
1 stary kawaler. Było 8 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi:
3 samochody osobowe, 5 ciągników, 1 kombajn i 3 domy drewniane, w tym 1
opuszczony. Światło elektryczne założono w 1975 r.[515] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu.[329,s.270]

Z dziejów
- Legenda głosi, że w miejscu nad krynicą stała garstka polskiego wojska
otoczonego przez tatarów. Dowódcą oddziałów polskich był Lesław. (...) Ludzie
Lesława owej pamiętnej nocy zabili (...) około trzydziestu tatarskich najeźdźców.
Miejsce pochówku Tatarów zaczęto powszechnie nazywać Zabitkiem.por.[336]
- W wyniku działań I wojny światowej zniszczono 2 zabudowania.[168]
- W 1922 r. mieszkały tam 42 osoby, w tym 21 mężczyzn i 21 kobiet, 4
mieszkańców umiało czytać i pisać, 33 osoby było wyznania rzymskokatolickiego
(wszyscy mówili po polsku), 9 osób to ewangelicy (wszyscy mówili po
niemiecku).[169]

Wola Korybutowa. Miejscowość o takiej nazwie istniała do 1982 r. Dała ona
początek istniejącym miejscowościom: „Wola Korybutowa Pierwsza - na południe od
rzeki Mogilanki" i „Wola Korybutowa Druga - na północ od rzeki Mogilanki".[452]

Z dziejów
- Datowana na 1515 r.[77,s.47]
- Wola Korybutowa Pierwsza, Druga i Wola Korybutowa - Kolonia. Korybutowa Wola
1786 r. Wola Korybutowa 1893 r. W 1970 Wola Korybutowa - Kolonia. Wola
Korybutowa Pierwsza i Druga od 1982 r.[344,s.200]
- W 1548 r. należała wraz z folwarkiem do dóbr Siedliszcze i stanowiła własność
Korybutów. Pod koniec XVII wieku dobra te przejęte zostały przez Rzewuskich, by w
1758 r. przejść w posiadanie Węglińskich. W 1865 r. posiadłość Wola Korybutowa
oddzielona została od dóbr Siedliszcze.[515]
- W 1786 r. nazywała się Korybutowa Wola. Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1893
r. Wola Korybutowa Pierwsza i Druga wymieniona po raz pierwszy w 1982
r.[344,s.200]
- Kolonia niemiecka założona w 1880 r. Była jedną z najbogatszych miejscowości
osadniczych w gminie Siedliszcze.[500,s.155 i 264]
- Wola 204.) W., Korybutowa, wś i fol. nad rzeką Mogilnicą, pow. chełmski, gm.
Siedliszcze, par. Pawłów, odl. 28 w. od Chełma. W 1827 r. było 35 dm., 182 mk. W
1871 r. fol. Wola Korybutowa rozl. mr. 1234: gr. or. i ogr. mr. 366, łąk mr. 184,
pastw. mr. 160, lasu mr. 466, zarośli mr. 20, wody mr. 11, nieuż. mr. 27, bud. drew.
20; las urządzony, młyn wodny. Wś Wola Korybutowa os. 40, mr. 1175; wś Borowo
os. 5 mr. 54. Dobra te w r. 1865 oddzielone zostały od dóbr
Siedliszcze.[482,t.13,s.787]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Siedliszcze. Mieszkały tam wówczas 652 osoby,
w tym 16 Żydów.[73,s.203]
- W 1922 r. we wsi mieszkała akuszerka Anna Banach. Właścicielem młyna
wodnego był Jan Woźniak, a wiatrak posiadał Jan Hołub. Kolonia Wola Korybutowa
powstała przed 20 laty z byłego folwarku Wola Korybutowa. W wyniku działań
wojennych W Woli Korybutowej i kol. Wola Korybutowa zniszczonych zostało 114
zabudowań. Do 1922 r. odbudowano 46 obiektów, w tym 4 ze środków Powiatowego
Biura Odbudowy.[168] W omawianym roku Woli Korybutowej I i II mieszkało 913
osób, w tym 454 mężczyzn i 459 kobiet, 25 osób umiało czytać i pisać, 897 osób to
rzymskokatolicy, a 6 to Izraelici, wszyscy mieszkańcy wsi na co dzień mówili po
polsku.[169]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 1001 osób. J. Woźniak był właścicielem młyna
parowego, a Hołub J. posiadał tartak. Ponadto handlem artykułami spożywczymi

zajmowali się F. Paszkowski i A. Szymański.[426,s.1193]
- W 193 5 r. w szkole pracowała Zofia Kowalska (od X 1944 w Dorohuczy), w 1936
r. zatrudniony został Władysław Ulanowski (w 1939 r. aresztowany, przebywał w
obozie, od X 1944 r. kol. Mszanna), od 1937 r. uczyła Maria Sawicka.por.[467]
- 20 IX 1939. Żołnierze Wehrmachtu zamordowali 44 żołnierzy polskich rannych w
czasie bitwy stoczonej obok wsi. Całą wieś spalono. Ustalono 32 nazwiska ofiar. (...)
Ciała zamordowanych miejscowa ludność pogrzebała na miejscowym cmentarzu. W
1962 przeprowadzono ekshumację.[470,s.115-116]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kościół drew., paraf. p.w. Najświętszego Serca Jezusa, z lat 1937-1938 i
dzwonnica, drewn., z lat 1937-1938. (Wewnątrz dwa dzwony: 1 zapewne z przełomu
XV i XVI w., z gotyckim napisem fundacyjnym, nie odczytanym; 2. Przelany 1782 w
Szczecinie przez ludwisarza Jana Henryka Scheela.)[473,s.160] , kapliczka, mur., z
1905 r., kapliczka, mur., z 1950r., dom nr 43, wł. Stanisław Stepczuk, drewn., z
1900 r.[473,s.287]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. 1 poł. XX w.[530] Powierzchnia 1,13 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 1944 r.[305]
- Cmentarz ewangelicki. 2 poi. XIX w.[530]

Wojciechów. (23°04' E i 51°10' N) W 2000 r. mieszkały lam 63 osoby, w tym 17
dzieci od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 2 wdowy, 1 wdowiec i 3
starych kawalerów. Było 10 gospodarstw rolnych.[515] Ich właściciele posiadali
między innymi: 1 telefon stacjonarny, 5 samochodów osobowych, 2 ciągniki, 1
antenę satelitarną i 4 domy drewniane. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dorohuczy.[452]

Z dziejów
- Miejscowość datowana na 1889 r.[344,s.199]
- W 1919 r. we wsi było 1 gospodarstwo o powierzchni poniżej 1 morgi, 10
gospodarstw o powierzchni od 1 do 3 mr., 16 gospodarstw o powierzchni od 3 do 6
mr. i 10 gospodarstw od 6 do 12 mr.[170]
- W 1922 r. we wsi funkcjonowała szkoła jednooddziałowa. Działalność prowadził
też kowal Ignacy Kruk. Dane statystyczne z tego roku podają, że w wyniku działań
wojennych zniszczone zostały 2 zabudowania.[168] W omawianym okresie mieszkało
tam 130 osób, w tym 63 mężczyzn i 67 kobiet, 13 osób umiało czytać i pisać,
wszyscy byli wyznania rzymskokatolickiego i na co dzień mówili po polsku.[169]
- Z księgi uchwał wsi z 1928 r. wynika, że prawo głosu posiadały 24 osoby, a
sołtysem miejscowości był Józef Iwaniuk.[167]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 13, wł. Helena Syroka, drewn., z 1928 r.[473,s.287]

Stasin Dolny. (23°09 'E i 51°11 'N) W 2000 r. mieszkały tam 124 osoby, w tym
12 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 5
wdów, 2 wdowców, 2 stare panny i 4 starych kawalerów. Były 24 gospodarstwa
rolne.[515] Ich właściciele posiadali między innymi: 11 telefonów stacjonarnych, 14
samochodów osobowych, 8 ciągników, 2 anteny satelitarne i 11 domów
drewnianych, w tym 1 opuszczony. W skład miejscowości wchodził przysiółek Nad
Szosą. Światło elektryczne doprowadzono w 1973 r.[529] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu.[329,s.270]

Z dziejów
- Po raz pierwszy nazwa wsi znalazła się w dokumentach w 1890 r. Gwarowo doliny.[344,s.193]
- Stasin 9.) S., al. Doliny, folw., pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par. Pawłów, odl.
21 w. od Chełma. W 1882 r. folw. ten, oddzielony od dóbr Siedliszcze, rozl. mr. 53 8;
gr. or. i ogr. mr. 171, łąk mr. 159, lasu mr. 185, zarośli mr. 8, nieuż. mr. 15; bud.
mur. 2, z drzewa 4, las nieurządzony, cegielnia, pokłady kamienia
wapiennego.[482,t.11,s.286]
- W 1919 r. we wsi były 3 gospodarstwa o powierzchni od 1 do 3 mr., 11
gospodarstw o powierzchni od 3 do 6 mr., 9 gospodarstw od 6 do 12 mr. 7
gospodarstw o powierzchni od 12 do 20 mr. i 1 gospodarstwo o powierzchni od 30 do
100 mr.[170]
- W 1922 r. mieszkało tam 276 osób, w tym 137 mężczyzn i 139 kobiet, 11 osób
umiało czytać 1 pisać, 236 osób było wyznania rzymskokatolickiego, 16
ewangelickiego, 23 prawosławnego, 1 mojżeszowego (Izraelita), 237 używało na co
dzień języka polskiego, 23 ruskiego, a 16 niemieckiego.[169]
- W sierpniu 1929 r. działalność prowadzili Adwentyści Dnia Siódmego. Spotkania
odbywały się u Piotra i Ignacego Kanoniuków.por.[536]

Stare Chojno. (23°08' E i 51°11' N) W 2000 r. mieszkało tam 211 osób, w tym 38
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 13 wdów, 4
wdowców, 1 stara panna i 5 starych kawalerów. Były 63 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 21 samochodów
osobowych, 22 ciągniki, 2 anteny satelitarne i 15 domów drewnianych, w tym 3
opuszczone. Światło elektryczne założono w 1973 r.[515] W skład wsi wchodziły
Maczuły i Warszawka.[529] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Siedliszczu.[329,s.270]

Z dziejów
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako S. Chojno.[332]
- W 1916 r. Chojno Stare należało do gminy Siedliszcze. Mieszkało tam wówczas
375 osób, w tym 10 Żydów.[73,s.203]
- W 1922 r. w Chojnie Starym mieszkała akuszerka Marianna Sawicka,[19] a w
1928 r. sołtysem wsi był Ignacy Daniluk lgnacy.[166] W 1922 r. we wsi mieszkały 654
osoby, w tym 325 mężczyzn i 329 kobiet, 21 osób umiało czytać i pisać, 645
mieszkańców to katolicy, a 9 osób to Izraelici.[169]
- W 1931 r. w szkole pracowała Maria Hołtoś.por.[467]
- Stare Chojno od 1981 r.[344,s.183]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 34, wł. Bolesław Rutkowski: dom, drewn. z 1918 r., obora,
mur.-drewn. z 1930 r., piwnica, mur, z ok. 1930 r.[473,s.286]

Siedliszcze. (23°10' E i 51°12' N) W 2000 r. w Siedliszczu wsi mieszkało 800
osób. Było 107 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 9
telefonów stacjonarnych. W Siedliszczu osadzie mieszkało 338 osób, w tym 76 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 22 uczniów szkół średnich, 13 studentów, 32 wdowy,
3 wdowców, 4 stare panny i 19 starych kawalerów. Były 32 gospodarstwa rolne. Ich
właściciele posiadali między innymi: 195 telefonów stacjonarnych, 54 samochody
osobowe, 25 anten satelitarnych i 32 domy drewniane, w tym 5 opuszczonych. W
Siedliszczu Kolonii mieszkały 203 osoby, było 27 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 11 telefonów stacjonarnych. W Siedliszczu działa jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1977 r. została ona włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego.[5I5] Z Siedliszcza pochodził twórca „Kameny" Kazimierz
Andrzej Jaworski. Integralnymi częściami miejscowości były: Działki, Piasek,
Siedliszcze (gajówka), Towarzystwo, Zastawie.[529] Działalność duszpasterską
prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, erygowana
w 1907 r. Kościół parafialny wybudowany w 1904 r. (rozbudowany w 1956 r.) Liczba
wiernych 3900 osób. Proboszczem i dziekanem siedliskim był ks. Janusz
Krzak.[329,s.270] Funkcję wikariusza pełnił ks. Jacek Bartecki.[49]
Sama nazwa miejscowości wskazuje, że była ona od dawnych czasów związana z
tradycją osiedleńczą (Siedlisko - Siedliszcze).[405,s.1]

Z dziejów
- Grodzisko Siedliszcze, Zamczysko. (...) Położone jest na północnych krańcach wsi
Siedliszcze, (...) w bagnistej dolinie Mogielnicy oddalonej o ok. 400 m od
„Zamczyska". (...) Do dziś zachowały się dość dobrze pozostałości wału i fos w części
zachodniej i północnej. Na pozostałym odcinku na skutek wywożenia ziemi na
budowę grobli - drogi oraz intensywnej orki zostały całkowicie zatarte ślady
umocnień obronnych. (...) „Zamczysko" w Siedliszczu to typowy obiekt mieszkalno obronny feudalnej Polski (...). Datowanie badanego stanowiska na XV, XVI w. w pełni
zgadza się z przyjęta chronologią. Na dnie fosy odkryto ułamki ceramiki, które mogą
pochodzić z XVII i XVIII w. Obiekt był intensywnie użytkowany, jak o tym świadczy
duża ilość materiałów ceramicznych odkrytego tak na powierzchni, jak w wykopach.
Potwierdza to ponadto fakt zalegania na stanowisku ułamków gotyckiej cegły.
Wskazuje to także na istnienie tu jakichś konstrukcji mieszkalnych. Nie natrafiono
jednak w wykopach ani na odwiertach na fragmenty murów ,,in situ". Stwierdzono, iż
miejsce wybrane na budowę „Zamczyska'' - naturalna kredowa wyspa przykryta
piaskową wydmą - była wykorzystywana w okresach wcześniejszych, jak o tym
świadczy występowanie ceramiki kultury łużyckiej .[340,s.61-63]
- Wymienione po raz pierwszy w 1396 r. jako Seliszcze. W 1456 r. pojawiła się
nazwa Sedliszcze, w 1564 r. Siedliscza Korybutowe, a w 1564 r. Siedliscza
Episcopales. Osada Siedliszcze odnotowana została w 1839 r. Siedliszcze - Osada i
Siedliszcze - Kolonia- 1970 r.[344,s.191]
- Nazwa Siedliszcze źródłowo udokumentowana jest (...) w akcie z 1421 r.
uposażającym kościół parafialny w Łyszczu (obecnie Pawłów). Kościół erygował

biskup chełmski Jan Biskupiec, przyłączając jednocześnie do nowej parafii: Łyszcz,
Siedliszczki, Krasne, Kruszów, Stajne, Wyczółków, Kobyle, Rubie, Żulin, Liszno, Kanie,
Chojno Stare i Chojno Nowe, Siedliszcze z Janowicą, dwie Mogielnice, dwie Święcice,
Busówno, Olchowiec, Bezek, Krzywowolę i Cyców.[334,s.24]
- Wieś Siedliszcze wymieniona została w dokumentach w 1421 r. Na pobliskich
bagnach są resztki średniowiecznego grodziska. W XV w. Siedliszcze z sąsiednimi
wsiami należała do Korybutów (stąd Wola Korybutowa). W 1760 r. podstoli chełmski
Wojciech Węgliński wyjednał przywilej królewski na założenie miasteczka i jarmarki.
Okolice Siedliszcza były widownią potyczek i walk powstańczych 1863 r.[98,s.18]
- W 1427 r. stolnikiem Ziemi Chełmskiej był Maciej Smok z Siedliszcza. W 1466 r.
wojskim Ziemi Chełmskiej był Paweł Smoczek z Siedliszcza, (...) a w 1501 r.
podstolim Ziemi Chełmskiej był Olechno Korybut z Siedliszcza. (...) W 1508 r. został
on stolnikiem Ziemi Chełmskiej.(364,s.178,194 i 198]
- Istniejąca tu cerkiew upadła przed 1510 r.[78,s.23]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- W 1535 r. podsędkiem Ziemi Chełmskiej był Mikołaj Korybut z Siedliszcza.[364]
- W 1548 r. Siedliszcze otrzymały magdeburskie prawo miejskie. Właścicielami
miejscowości byli dwaj bracia Tomasz i Mikołaj Korybutowiczowie. Nowy ośrodek
miejski nazwano Tomisław od ich imion - To - (masz) i Mi - (kołaj) z końcówką - sław.
Lokacja miała charakter formalny w celu ściągnięcia ludzi wolnych.[478,s.45]
- W latach 1635 - 55, z inicjatywy Jaskolskiego, w folwarku Siedliszcze powstał
zespół mieszkalno - produkcyjny. (...) Obok obory, stajni, stodoły i kuźni istniały także
[..] piekarnia, browar, zagospodarowane stawy i sady owocowe na znacznym
obszarze, ale ok. r. 1678 całość sprawiała b. niekorzystne wrażenie.por.[334,s.27]
- W 1653 r. IMP Stanisław Jaskólski otrzymał (od KJM Jana Kazimierza) wieś
Siedliszcze w dzierżawę i przy tamtejszym folwarku zbudował dwór.[334,s.33]
- Kaplica dworska (rzymskokatolicka przyp. aut.) istniała tutaj w połowie XVII w.
Podczas „Potopu" została zamieniona przejściowo na zbór różnowierczy przez
Hieronima Stryjeńskiego, dzierżawcę dóbr: Siedliszcze, Wola Korybutowa i Janowicą.
Około polowy XVIII w. powstała tu nowa kaplica przy dworze Seweryna Józefa
Rzewuskiego woj. woł., a później Węgleńskich, wzmiankowana od 1751
r.por.[78,s.21-24]
- Schyłek XVII stulecia otwiera nowy rozdział w historii Siedliszcza, które
przechodzi wówczas w ręce znanej rodziny magnackiej Rzewuskich. Najpierw Michał,
potem zaś Stanisława Mateusza wojewody podlaskiego, hetmana wielkiego
koronnego. Po jego śmierci dobra dziedziczy syn Wacława Rzewuskiego wojewoda
krakowski, hetman polny - od 1774 wielki koronny, poeta, pisarz. Wszyscy
wymienieni Rzewuscy, a później także syn Wacława - Seweryn należeli do

zagorzałych przeciwników reform godzących w wolnościowy ustrój Rzeczypospolitej.
Do obrony swych interes ów Rzewuscy utrzymywali hetmański pułk husarii
uczestniczący także w walkach z obcym najeźdźcą, min. w bitwie ze Szwedami pod
Kaliszem w 1706 r. Informacja o pułku Rzewuskich jest o tyle istotna, iż jedna z jego
chorągwi stacjonowała w Siedliszczu, a jej dowódcą był pułkownik Wojciech (Józef
Longin) Węgliński, późniejszy właściciel Siedliszcza.por.[334,s.27]
- Przełomową datą w dziejach Siedliszcza - jest dzień 26 stycznia 1760 r., kiedy to
ówczesna osada została powtórnie (I raz w 1548) powołana do pełnienia funkcji
miejskich. Akt lokacyjny nadał na ręce właściciela Wojciecha Węglińskiego król
August III Sas, wspominając w nim, iż zrobił to za „(...) znaczne jego w
Rzeczypospolitej zasługi i odważne przeciwko nieprzyjacielowi przy statecznej nam
wierności akcje". (...) W akcie lokacyjnym czytamy o szeregu prawach i przywilejach,
jakie miasto z tej okazji otrzymało. (...) Tuż po lokacji Siedliszcze liczyło zaledwie
„(...) 40 dymów, zaś mieszczanie nie zajmowali się w ogóle rolnictwem ani
pańszczyzny dworowi nie odrabiali, a jedynie pracując w swych domach czynsz
oddawali(...)". W przywileju wyznaczono m.in. daty 4 jarmarków rocznie - dwóch
tygodniowych i dwóch dwuniedzielnych, zwolniono przyjeżdżających na nie kupców
od ceł i myt, a dla wszystkich wydano glejt bezpieczeństwa.(334,s.27-28]
- Synagoga drewniana jest tu wzmiankowana dopiero w 1799 r.(...) Szkoła
żydowska jest zmiankowana w 1799 r., a szkolnik już w 1775 r.por.[78,s.25]
- Siedliszcze 1.) os. miejska, wś, fol. i dobra, pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par.
Pawłów, odl. 48 w. od Lublina, 25 w. od Chełma, około 10 w. od Rejowca (st. dr. żel.
nadwiśl). Osada miejska posiada cerkiew prawosł., synagogę, szkołę początkową,
urząd gm., kasę wkładowo - zaliczkową, fabrykę narzędzi rolniczych (małych
rozmiarów), garbarnię, olejarnie, 6 ulic, 110 dm. (4 murowane), 899 mk. (w tem 650
żyd.); istniała tu st. poczt, przy drodze bitej z Lublina do Chełma, W osadzie odbywa
się 6 jarmarków. Ludność zajmuje się wyrobem bryczek i sani, sprzedawanych na
jarmarkach w Łęcznie. W 1827 r. było 104 dm., 670 mk. Na obszarze fol. S. jest
gorzelnia, 2 młyny wodne. Dobra S. składały się w r. 1884 z fol.: S. i Marynin, rozl.
mr. 2166: fol. S. gr. or. i ogr. mr. 541, łąk mr. 287, past. mr. 33, lasu mr. 890, nieuż.
mr. 79; bud. mur. 12, drewn. 40; płodozm. 5 i 7-polowy(...).Wś S. os. 48, mr. 1109
(...). W połowie XVIII wieku dobra te należały do Węglińskich. Wojciech Węgliński,
podstoli, założył miasteczko Siedliszcze i zbudował w 1764 r. cerkiew. Cerkiew ta
odbudowana kosztem rządu w 1869 r. uległa pożarowi w 1882 r. wraz z osadą. W
1859 r. przyłączono do parafii Siedliszcze parafie Chojeniec. S. gm. należy do sądu
gm. okr. III w os. Rejowiec, ma 21.246 mr. obszaru, 4538 mk. (1870 r.). W skład
gminy wchodzą: os. S., wsi: Anusin, Borowa, Brzeziny, Chojno Stare, Chojno Nowe,
Chojeniec, Dobromyśl, Dorohucz, Janowica, Korybutowa Wola, Lipówka (fol.), Majdan
Zahorodyski, Siedliszcze, Szluza (os.), Wojciechów. (...) Siedliszcze 1.) mstko, pow.
chełmski. W r. 1564 istnieją wsi: Siedliszcza Korbutowe razem z Janowica i
„Siedliszcza Episcopales", należą do par. Pawłów. Płacą od 13 łan., 12 zagr., 2 zagr.
bez roli, 2 rzem., 3 rybaków. [482,t.10,s.514]
- Antoni Leopold Węgliński podjął w k. 18 w. próbę zmiany nazwy Siedliszcze,
proponując przemianowanie tegoż na Węglin. Przez pewien czas występuje w aktach
nazwa dwuczłonowa Siedliszcze = Węglin lecz ostatecznie powrócono do nazwy

pierwotnej historycznie umotywowanej. [334,s.29]
- W roku 1869 zaliczone zostały do kategorii miasteczek małych czyli „osad"
(posady) następujące wsie: (...) Siedliszcze. [479,s.129]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1894 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Mojżeszowego z lat 1827-1888 (-1829).[341,s.197,201]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi
Siedliszcze ks. J. Nasalski.[9,s.237]
- W 1916 r. siedziba władz gminnych. Mieszkały tam wówczas 903 osoby, w tym
193 Żydów, a w Siedliszczu Kolonii na 375 mieszkańców było 144 Żydów. (...) W
gminie Siedliszcze w 1916 r. było: 5239 katolików, 45 prawosławnych, 52
ewangelików i 66 Żydów.[73,s.190 i 203]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej z obsadą: jeden kapral i sześciu szeregowych.[75,s.96]
- W 1922 r. w Siedliszczu mieszkała akuszerka Marianna Okoń, a starszym
felczerem był Aleksy Polaków. W tym czasie w osadzie były dwie olejarnie, garbarnia,
młyn parowy i 40 sklepów.[168] W omawianym roku w osadzie, wsi i kolonii
mieszkało 1656 osób, w tym 824 mężczyzn i 832 kobiety, 161 osób umiało czytać i
pisać, 919 osób było wyznania rzymskokatolickiego, 687 to Izraelici (w osadzie
Siedliszcze na 832 mieszkańców było 666 Żydów), 1614 osób mówiło na co dzień po
polsku, a 42 osoby używały języka ruskiego.[169]
- W 1926 r. w osadzie miejskiej mieszkały 944 osoby. Funkcjonowały
kamieniołomy, garbarnia, olejarnia i młyn. Działalność prowadził także Bank Ludowy,
Spółdzielczy oraz kilkudziesięciu rzemieślników.por.[426,s.1174]
- W okresie międzywojennym działało Towarzystwo Staro-Chojeńskie, skupiające 8
rolników, gospodarujących na 38 morgach ziemi.por.[536]
- W pobliżu drogi z Siedliszcza do Mogilnicy, zwanej „W Lipach", znajduje się
pagórek z cmentarzyskiem powstańców poległych i pomordowanych przez Kozaków,
Niestety, granice cmentarza dawno zostały zaorane i pozostał nienaruszony tylko
mały jej skrawek, chroniony przez 3 drzewa i betonową płytę. Płytę ufundowało
społeczeństwo Siedliszcza, towarzysze poległych i ich rodziny. Widnieje na niej
zacierający się napis: „Bohaterom walk o niepodległość poległym 2 Xli 1863 r. rodacy gminy Siedliszcze. W dniu 10-lecia niepodległości 11 XI 1918 - 11 Xl 1928
r.".[35]
- W 1928 r. w miejscowej szkole pracował Marcin Chwedoruk, od 1931 r. pracę
rozpoczęli: Maria Strąkowska, Kazimierz Strąkowski i Czesław Chwedoruk, w 1933 r.
zatrudniono Karolinę i Adama Franeckich oraz Aleksandrę Stachowską, od 1935 r.
pracowała Tekla Kralukówna, od 1937 r. uczyła Zofia Kociubińska, a w 1938 r.

zatrudniona została Janina Pawlusówna.por.[467]
- 19 października 1928 r. postanowieniem wojewody lubelskiego wciągnięto do
rejestru stowarzyszeń i związków miejscowe kółko rolnicze, a 25 listopada 1929 r.
zarejestrowana została Biblioteka Żydowska im. I. L. Pereca.[64,s.151 i 282]
- Obiekt dworski mocno zdewastowany, o pow. 1 ha. W zachowanym dworze
mieści się szkoła. Ze starego założenia zachowały się dwa niewielkie stawy,
fragmenty alej i ok. 200 drzew z 11 gat. Są to głównie: wierzba krucha 60 szt., S.
alba 50, kasztanowiec biały 30, klonjesionolistny 17, robinia akacjowa 10. Z
rzadszych drzew rosną: morwa biała 1,0 m obw.; katalpa bignioniowa 2 szt. do 0,8 m
obw. Podszycie ubogie - 10% zwarcia i 6 gat. Skupia się ono tak jak drzewostan w
resztkach alej i szpalerów otaczających były park. Najczęściej występują: ligustr
pospolity 300 m żywopłotu, czeremcha późna, leszczyna pospolita i karagana
syberyjska.[361,s.157]
- (Siedliszcze Kolonia) W sierpniu 1929 r. działalność prowadzili Adwentyści Dnia
Siódmego. Spotkania odbywały się Józefa Pliszki. (...) W okresie międzywojennym
działało
Towarzystwo
Aleksandrowskie,
skupiające
około
22
rolników,
gospodarujących na 137 morgach ziemi. (...) W Siedliszczu w latach 30 okresu
międzywojennego ks. Zygmunt Ancewicz i ks. Jan Skibiński próbowali utworzyć na
terenie gminy Siedliszcze Kościół Narodowy. (...) Nad sprawami duchownymi gminy
żydowskiej okręgu bożnicowego w Siedliszczu, w latach 1923 (?) - 1930 czuwał
Chaim Ruzana, a od 1931 do 1943 (?) rabin Stul Hersz Różaner. (...) W latach
trzydziestych gmina żydowska odbudowała synagogę, łaźnię i rzeźnię dla celów
kultowych. Do czasu odbudowania synagogi modlono się u Joski Feldmana Lejby
Grynszpan i Goldy Felhender.por.[536]
- 28 kwietnia 1930 r. w protokole rady gminy nr 8 zapisano: „Upoważnić Antoniego
Majchrowskiego - sekretarza do zakupienia 8 latarń ulicznych do oświetlenia osady
Siedliszcze w granicach budżetu". Treść innej uchwały brzmi: „W dniu 3-go maja r.b.
obchód tej uroczystości uczcić jak w latach poprzednich i na pamiątkę tejże stojący
krzyż przy źródłach przy szosie Siedliszcze - Chełm jako postawiony w 1905 r. na
pamiątkę tolerancji religijnej wykopać, oczyścić i pomalować oraz zakopać go w
miejscu odpowiedniejszym". (...) 1 czerwca 1930 r. zdecydowano o zakupie
dodatkowych czterech lamp ulicznych.[160]
- 22 września 1934 r. na sesji sołtysów gminy Siedliszcze odczytano pismo
(protokół nr 38) „Syndykatu Emigracyjnego z Warszawy, celem podania do
wiadomości mieszkańcom gminy o możliwościach wyjazdu do Brazylii, Portugalii,
Argentyny i Urugwaju".[161]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Antoni Gołębiowski z
Siedliszcza.[220]
- Na miejscowym cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy
poległych w 1939 r. pochowany tam został między innymi płk Piotr Bartak, dowódca
obrony Lublina, który poległ w Siedliszczu 20 września 1939 r. Współczesną historię
Siedliszcza tworzył między innymi Aleksander Bałasz, lekarz, społecznik. Z jego

inicjatywy wybudowano w tej osadzie: basen, izbę porodową oraz budynek szpitala.
Z tej miejscowości pochodził Wojciech Nieradko - członek PSL, który w latach
pięćdziesiątych był zastępcą przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie.[515]
- W latach 1940-1942 w osadzie istniał niemiecki obóz pracy. Przebywało w nim do
2000 osób.[452]
- 1940-1944. Hitlerowcy (głównie żandarmi z Cycowa) rozstrzelali 120 osób:
Polaków, Żydów, Cyganów i jeńców radzieckich. Ustalono fakty zbrodni: 27 VI 1940.
Członkowie Selbstschutzu zastrzelili polskiego rolnika. Zginął Konstanty Mielniczuk, l.
34. Ukrywał się on we wsi przed wywiezieniem na roboty przymusowe. (...) Lato
1940. Hitlerowcy rozstrzelali 6 zakładników, przywiezionych z więzienia w Chełmie.
(...) 1941. Hitlerowcy rozstrzelali przy budynku obecnego internatu ok. 50 osób.
Wśród rozstrzelanych byli Polacy, jeńcy radzieccy i Żydzi. (...) 9 V 1942. Żandarmi z
Cycowa rozstrzelali 2 mężczyzn. Zginęli: Chidzicki (imienia brak) - lekarz weterynarii i
Bolesław Łańcucki. (...) 23 IV 1943. Hitlerowcy rozstrzelali 4 osoby. Zginęli:
Franciszek Grzeszczuk, l. 27, Julian Korcewicz, l. 20, Stanisław Korcewicz, l. 23,
Edmund Sławiński, l. 28. (...) Zwłoki niektórych osób pochowano na cmentarzu,
innych w miejscu egzekucji ( na polu).[470,s.87-88]
- Zimą 1943 r. otwarto szpital. Mieścił się on w budynku starej plebanii z 1913 r. W
tym czasie burmistrzem Siedliszcza był Marek Bernaczak, dzięki któremu powstała
między innymi szosa w kierunku do szpitala oraz od traktu lubelskiego do
Kaniego.[336]
- W 1945 r. w Siedliszczu kierownikiem szkoły był Kazimierz Strąkowski,
kierownikiem poczty Zofia Pietruszkiewicz, Artur Brydacki pracował jako doktor, a
Kazimierz Dybczyński był kierownikiem Spółdzielni „Rolnik". (...) Decyzją Resortu
Gospodarki Narodowej i Finansów z 4 i 8 listopada 1944 r. od 1 grudnia 1945 r.
wprowadzone zostały w całej Polsce ograniczenia miesięcznego zużycia energii
elektrycznej. Dla mieszkania o 1 izbie limit wynosił 7 kWh, dla mieszkania o 2 izbach
- 10 k Wh, o 3 izbach -13 kWh, o 4 izbach - 16kWh, o 5 izbach - 19kWh.[157]
- W 1946 r. do osady doprowadzono światło elektryczne, w 1948 r. powstała
11-letnia szkoła ogólnokształcąca, 1 maja 1951 r. oddano do użytku izbę porodową,
29 czerwca uroczyście otwarto wiejski basen kąpielowy, a w 1962 r. wybudowano
piekarnię mechaniczną.[452]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Antoni Klepka.[59,s.10]
- W 1946 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano młyn gazowy, którego
właścicielem był Icek Hoffman oraz młyn zbożowy należący do W.
Żukowskiego.[60,s.151 i 167]
- W grudniu 1947 r. w miejscowym szpitalu rozpoczął pracę dr Aleksander Bałasz
(brat matki Aleksandra Kwaśniewskiego - prezydenta RP). Z kilkumiesięczną przerwą
w 1948 r. pracował do 1955 r.[336]

- W czerwcu 1997 r. minister łączności Andrzej Zieliński otworzył (...) nową
cyfrową centralę telefoniczną. Zastąpiła ona ostatnią w województwie chełmskim
centralę ręczną.[75,s.312]
- 1 września 1997 r. w Siedliszczu odbyła się wojewódzka inauguracja roku
szkolnego 1997/98, połączona z oddaniem do użytku budynku nowej szkoły
podstawowej.[515]
- We wrześniu 1998 r. (...) odbyły się dożynki wojewódzkie.[76,s.475]
- W listopadzie 1998 r. Krystyna Libicka, uczennica LO w Siedliszczu zajęła 111
miejsce w centralnej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia.[76,s.479]
- (Czerwiec 1999 r. przyp. aut.) Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu obchodziło
jubileusz 50-lecia istnienia. Uroczystość była połączona ze zjazdem absolwentów.
Szkolne mury w ciągu tego okresu opuściło około 2000 osób. Na obchody z różnych
stron Polski przyjechało prawie 500 absolwentów.[77,s.242-243]
Zestawienie dawnych właścicieli Siedliszcza
- Około poł. XV w. Maciej z Siedliszcza, sędzia Ziemi Chełmskiej, ok. poł. XVI w. rodzina Korybutów, pocz. XVII w. - Sebastian i Adam Witkowscy, 1 poł. XVII w. Kozuchowscy, ok. 1653-55 Mariusz Stanisław Jaskolski, po 1655 r. - Walerian
Podhorodyński, pocz, II poł. XVU w. (ok. 1656-57) - Jan Szkliński łowczy wołyński,
pocz. 4 ćw. XVII w. (ok. 1678) bracia Stanisław, Aleksander, Mikołaj Siestrzewitowscy,
k. XVII w. i pocz. XVIII - Michał Rzewuski, I ćw. XVIII w. (od 1728) Stanisław Mateusz
Rzewuski Hetman Wielki Koronny, 1728-1758 Wacław Rzewuski s. Stanisława
Hetman Polny i Wielki Koronny, 1758-1787 - Wojciech (Józef, Longin) Węgliński,
1787-1829 - Antoni Leopold Węgliński, 1829-1830 Wojciech Dominik Węgliński,
1830-1832 Henryk Finkę, 1832-1864 Wojciech Dominik Węgliński, od 1864 r
dziedziczyli dobra: Emilia Węglińska, Mariaż Węglińskich Rulikowska, Seweryna z
Węglińskich Moraczewska, Józef Maria Wiktor (ż. Zofia z Węglińskich), Anna z
Węglińskich i Tytus Trzeciescy, 1879-JanTrzecieski, 1879-1908- Wiktor Osipowicz i
Anna Antonowna z domu Rudzka - Bogusławscy, 1908-1911 - Aleksander (Jan,
Klemens) Aleksandrowicz Stokowski i Maria Wiktorowna z domu Bogusławska
Przegalińska, 1911-1913 Bogusław Henrykowicz Rakowski, 1913-1917 - Iwan
Iwanowicz Piątkowski, Władysław Kaźmierowicz Wolski, Henryk Piotrowicz Załuski w
równych częściach, 1917-1919- Stefan (Jan, Nepomucen) Wielowiejski, 1919-1922 w spadku córki Wielowiejskiego: Ewa Maria i Maria Stefania w równych częściach, w
1. 1922-29 - majątek rozparcelowano na kilkadziesiąt działek, które nabyli okoliczni
rolnicy, 1944 - zespół podworski przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.[423,s.20-22]
Historia liceum ogólnokształcącego
- 1 września 1948 r. przy szkole podstawowej rozpoczęła naukę klasa ósma, jako
pierwsza klasa liceum. Formalnie LO powołano 31 sierpnia 1950 r. Pierwszym
dyrektorem szkoły został Kazimierz Strąkowski, który pełnił tę funkcję od 1 września
1948 r. do 26 sierpnia 1950 r. Po nim obowiązki dyrektora sprawowali: Aleksander

Targosiński (26.VIII. 1950 r.- II. 1951 r.); Aniela Soja (11. 1951 r. - 31.VIII.1961r.);
Edward Kowalski (l. IX.1961 r. - 31.VlII.1965r.); Józef Wawrzyszko (1. IX. 1965 r. - V.
1966 r.); Eugeniusz Rymut (1. IX. 1966 r. - 30. Vl. 1972 r.); Władysław Hasiec (X.
1972r.-31.VIII.1978 r.); Irena Surdyk (1 .IX. 1978 r. - 31. VIII. 1997 r.); Wiesław
Prażnowski (od 1 .IX. 1997 r.). Wielkim wydarzeniem w historii szkoły był I Zjazd
Absolwentów, który odbył się 16 czerwca 1999 r.[515]
Najważniejsze zabytki kultury
- Dwór. Otoczony drzewostanem, będącym pozostałością dawnego parku. Jest
przykładem zespołu dworskiego z końca XVIII w. Wpisany do rejestru zabytków
14.07.1967 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół cerkwi prawosławnej, ob. kościoła rzym.-kat. par. p.w. MB
Częstochowskiej: cerkiew, mur., z 1904 r., rozbudowana i gruntownie przebudowana
ok. 1995 r., plebania, drewn., z końca XIX w., budynek urzędu gminy, ul. Szpitalna
nr 12, drewn., z 1937 r., pozostałości zespołu szpitala publicznego, ul. Szpitalna:
kostnica mur. z 1920 r., stołówka, mur., z ok. 1920 r., bank spółdzielczy, ob.
apteka i bank, mur., z 1913-1918 r., zajazd i olejarnia, ob. kino „Wenus", ul.
Szkolna nr 1, mur., lata 80 XIX w., spalony i remont, lata 20. XX w.,zespół młyna
elektrycznego, ul. Szkolna nr 8: młyn, magazyn, budynek gospodarczy i piwnica,
mur. z 1928 r.[473,s.282-286]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. XX w. (1909).[530] Położony przy drodze Siedliszcze
– Łęczna. Powierzchnia 1,7 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 16 I 1910 r.
(Matylda Jeżewska). Są tam między innymi mogiły: płk Bartaka, dowódcy obrony
Lublina z września 1939 r., żołnierzy września poległych w okolicach Siedliszcza i
żołnierzy niemieckich z 1915 r.[254]
- Cmentarz przykościelny, 2 poł. XIX w., dawny prawosławny. Położony przy
świątyni w centrum miejscowości. Powierzchnia 0,30 ha.[530]
- Cmentarz żydowski. 2 poł. XIX w. Położony na niewielkim wzniesieniu.
Powierzchnia 1,24ha.[530]
- Cmentarz powstańczy. XIX w. (1863).[530]

Romanówka. (23°04' E i 51°11' N) W 2000 r. mieszkały tam 223 osoby, w tym 23
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 1 student, 17 wdów i
4 starych kawalerów. Było 55 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi 1 telefon stacjonarny, 29 samochodów osobowych, 11 ciągników, 2 kombajny
i 29 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Istniał zbór Zrzeszenia Wolnych
Badaczy Pisma Świętego, którego duchownym był Czesław Głąb.[515] Miejscowość
należała do parafii Rzymskokatolickiej w Dorohuczy.[452]

Z dziejów
- Miejscowość datowana na 1921 r.[344,s.189]
- W okresie międzywojennym działało Towarzystwo Romanowskie, które skupiało
około 17 rolników, gospodarujących na 170 morgach ziemi.por[536]

Nowe Chojno. (23°05' E i 51°10' N) W 2000 r. w Nowym Chojnie I mieszkało 518
osób, w tym 60 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 2
studentów, 15 wdów, 30 wdowców, 6 starych panien i 30 starych kawalerów. Było 95
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi 2 telefony stacjonarne,
3 samochody osobowe, 20 ciągników, 5 kombajnów, 20 anten satelitarnych i 70
domów drewnianych, w tym 35 opuszczonych. Światło elektryczne założono w 1956
r. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Siedliszczu.
W tym samym czasie Nowym Chojnie II mieszkały 372 osoby, w tym 120 dzieci w
wieku od 0 do 15 roku życia, 20 uczniów szkół średnich, 5 studentów, 35 wdów, 10
wdowców, 3 stare panny i 25 starych kawalerów. Było 91 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne, 30 samochodów
osobowych, 25 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 2 kombajny, 10 anten
satelitarnych i 30 domów drewnianych, w tym 6 opuszczonych. Światło elektryczne
doprowadzono w 1958 r. Działalność prowadził zbór Zrzeszenia Wolnych Badaczy
Pisma Świętego, którego duchownym był Głąb Stefan. W Chojnie Nowym znajdował
się zespół dworsko-parkowy, w skład którego wchodził klasycystyczny z elementami
elektrycznymi murowany dwór, powstały w latach siedemdziesiątych XIX w i 2,5 ha
parku krajobrazowego z sadzawką. Był w użytkowaniu miejscowego Domu Pomocy
Społecznej, z którego opieki korzystało około 60 osób.[515] W 1985 r. za pomniki
przyrody uznano: jesion wyniosły o obwodzie 290 cm, lipę drobnolistną o obwodzie o
obwodach: 275 cm, 3 klony zwyczajne o obwodach: 250 cm, 260 cm i 280 cm oraz 2
dęby szypułkowe o obwodach: 480 cm i 330 cm. Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Dorohuczy.[329,s.268 i 270]
Z dziejów
- Wieś wymieniona 6 kwietnia 1421 r. w akcie erekcyjnym parafii w Pawłowie
(dawny Łyszcz).[1,s.240]
- Cerkiew występuje tylko w 1510 r.[78,s.23]
- Jeden z pierwszych dokumentów potwierdzających istnienie wsi pochodzą
również z 1448 r. Miejscowość nosiła nazwę Choyno. W 1564 r. - Antiquum. Choyno
stara wieś i Choyno nowa wieś
- 1796 r. Nowe i Stare Chojno -1981 r.[344,s.183]
- Chojno - dwór drewniany. 1737 - dwór stary. Dwór na planie prostokąta,
trójdzielny, półtroratraktowy, z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba o 3 oknach
ogrzewana piecem kaflowym z kominkiem, po drugiej stronie izba o 3 oknach i izba
boczna z sionką. W sieni kuchnia. Nad dachem 2 kominy. Za dworem sad i ogród.
Dwór otoczony parkanem z drewnianymi wrotami. Wybudowany przed rokiem 1737,
spalony w roku 1760. Właścicielami w roku 1564 byli Chojeńscy, w roku 1737
Dmochowscy.por.[471,s.143-144]
- Chojno 3.) Ch. stare i nowe, wś i fol, pow. chełmski, gm. i par. Siedliszcze. W
1827 r. było 69 dm. i 508 mk. Dobra Ch. stare i nowe i Ch. Nowe lit. .D., składające

się z fol. Ch. i Lipowki oraz wsi Ch. Stare, Majdan Wojciechów, Majdan Anusin, odległe
od Lublina w. 40, od Chełma w. 28, od Krasnegostawu w. 24, od Siedliszcz w. 8,
(droga bita przechodzi przez territoryum), od dr. żel. Nadwiś. w. 8, od rzeki Wieprza
w. 6, nabyte w 1875 za rs. 77.500; ogólna rozciągłość m. 3630 a mianowicie: fol.
Chojno grunta orne i ogrody m. 922, łąk m. 271, pastwisk m. 262, lasu m. 1486,
razem m. 3077; budowli murowanych 8, z drzewa 18.[482,t.I]
- Obecne tereny Chojna Nowego i Starego jeszcze w początku XIX w. były
własnością kilkunastu właścicieli zagrodowej szlachty, która ostatecznie znikła w II
połowie XIX w. po powstaniu narodowym 1861 r. i uwłaszczeniu chłopów. Jeszcze w
1823 r. Antoni Leopold Węgliński syn Wojciecha Węglińskiego jednego z ostatnich
kasztelanów chełmskich tworzy w Chojnie Nowym folwark wykupując ziemię od
Józefa Podhorodeńskiego oraz w Chojnie Starym własność drobnoszlachecką od Jana
Znamierowskiego, Ignacego Podkowskiego i Teresy ze Słupskich Kałuszewskich.
Repertorium dóbr ziemskich z lat XX-tych XIX w. podaje w Chojnie Nowym 5
właścicieli - dobra Chojno A - Adama Zborowskiego, B - Marjanny Radzymińskiej, C małżonków Radzymińskich, D - Wicentego Izyckiego i E - Kajetana Tokarskiego.
Stopniowa rozbudowa folwarku w Chojnie Nowym i zwiększanie terytorium własności
ziemskiej powoduje dalszy zanik drobnej własności szlachty zagrodowej. Plan dóbr
Chojno z 1856 r. pokazuje jeszcze 2 zagrody szlacheckie: Iłżyckiego i Karpińskiego.
(...) Po dawnych zagrodach szlacheckich jeszcze do końca XIX w. przetrwały nazwy
łanów: Znamiroszczyzna, Kułuszczyzna czy lżyczyzna. (...) W początku lat 70-tych
XIX w. powstaje w miejscu dawnej zagrody szlacheckiej Karpińskich niewielka
rezydencja Romana Drzewieckiego z dworem otoczonym angielskim ogrodem i
sadem. (...) Po Romanie Drzewiecki a następnie jego synu Aleksandrze w 1909 r.
majątek Chojno zostaje sprzedany Mieczysławowi Boduszyńskiemu. Ostatnimi
właścicielami po śmierci Mieczysława Boduszyńskiego w 1942 r. były jego dzieci:
Jerzy, Maria, Mieczysław, Zofia i Antoni, którzy mieszkali we dworze do reformy rolnej
w 1944 r. Po krótkotrwałym użytkowaniu przez różne instytucje w latach 50-tych,
dwór wraz z parkiem został przekazany na terenowy Z.O.Z. w Abramowicach.
Pomieszczenia we dworze zostają adaptowane na potrzeby szpitala a park zostaje
ogrodzony siatką. W 1965 r. przeprowadzony zostaje generalny remont wnętrz a
dach otrzymuje nowe poszycie.[482,s.3]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Pałac, obecnie DPS, mur., z lat 70 XIX w., rozbud. w 1937 r., remont, w 1965 r.,
spichlerz, mur. z 1905 r., rozbud. w 1930 r., budynek gospodarczy, mur., z ok.
1930 r., gorzelnia, mur., z 1902 r., czworak, mur., z 1938 r., ośmiorak, mur., z
końca XIX w, szkoła, drewn. (oszalowana) z ok. 1930 r.[473,s.281]

GMINA WIERZBICA

Gmina położona jest w północno-zachodniej części powiatu. Miejscowość
Wierzbica posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Chełmem, Włodawą i
Lublinem.
Charakter gminy typowo rolniczy. Dominują uprawy polowe (zboża i ziemniaki)
oraz hodowla zwierząt. Jedynym dużym zakładem przemysłowym jest
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „POMIX" - producent części zamiennych dla
przemysłu maszynowego, samochodowego i rolnictwa. Preferowane kierunki rozwoju
działalności gospodarczej gminy to usługi dla ludności, przetwórstwo
rolno-spożywcze w oparciu o miejscowe rolnictwo oraz o wykorzystanie zasobów
naturalnych. W gminie są udokumentowane złoża piasku, gliny, torfu oraz węgla.
Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminyjest rzeka Świnka. Są też trzy jeziora:
Syczyn-8.14ha; Pniówno-8.31 ha i Tarnów-4.10 ha.
Urząd Gminy oferuje uzbrojone tereny na działalność usługową oraz budownictwo
mieszkaniowe. Dla inwestorów przewidziane są preferencje podatkowe. Ważniejsze
budowle zabytkowe to kompleks pałacowo- parkowy w miejscowości Chylin i kościół
parafialny w Olchowcu.

Święcica. (23°18 'E i 51°14 'N) W 2000 r. mieszkały tam 253 osoby, w tym 65
dzieci w wieku od 0 do 15 toku życia, 5 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 22
wdowy, 4 stare panny i 10 starych kawalerów. Było 67 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi 29 telefonów stacjonarnych, 20 samochodów
osobowych, 25 ciągników, 5 kombajnów, 2 anteny satelitarne, 43 domy drewniane, w
tym 3 opuszczone. Światło elektryczne doprowadzono w 1950 r. Przez wieś
prowadziła droga utwardzona płytami „Jambo". Do wsi należało 1227 ha ziemi.[516]
Integralnymi częściami miejscowości były: Biedaków, Dolna, Osadniki i Rowiska.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.[329,s.269]
Z dziejów
- Wieś wzmiankowana w 1443 r. (1419 r.?).[74,s.58]
- Gwarowo svencica.[344,s.196]
- W 1457 r. przyłączona przez biskupa chełmskiego Jana Kraskę do nowo
erygowanej Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.[329,s.169]
- Święcica 3.) Ś., wś, fol. i dobra, pow. chełmski, gm. i par. Olchowiec, odl. 18 w.
od Chełma, posiada cerkiew filialną, należącą do par. Bezek, szkołą początkową. W
1827 r. było 57 dm., 344 mk. Dobra Święcica składały siew 1877 z fol. Ś. i Pniewno,
rozl. mr. 2679; fol. Ś. gr. or. i ogr. mr. 512,łąkmr. 223,pastwisk mr. 90, lasu mr. 654,
nieuż. mr. 27; bud. z drzewa 18; fol. Pniewno gr. or. i ogr. mr. 3 81, łąk mr. 78,
pastw. mr. 171, lasu mr. 501, nieuż. mr. 42, bud. z drzewa 10, las nieurządzony,
pokłady torfu. Wś Ś. os. 63, mr. 991; wś Sewerynów os. 21, mr. 323. Dobra Ś. i
Olchowiec należały w XVIII w. do Komorowskich.[482,t.11,s.685]
- Święcica - dwór drewniany. 1729 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny,
dwutraktowy z sienią na osi, od frontu ganek z altanka na górze. Wybudowany
zapewne w I poł. XVII w.por.[471,s.]
- W XVIII wieku dobra Święcica należały do rodziny Białeckich a następnie do
Komarowskich i Bąkowskich. (...) Do 1855 roku Święcica pozostaje w rękach
Bąkowskich, kiedy to Józefa z Hrabiów Bąkowskich Jabłonowska, sprzedaje majątek
Sewerynowi Gołuchowskiemu. (...) W 1862 roku Magdalena Gołuchowska i Józef
Gołuchowski otrzymali na własność, tytułem udziału w majątku ojca, całkowite dobra
Święcica. Następnie dobra te kupił w 1883 roku Felicjan Lechnicki za 169.500
rubli.[445,s.3]
- W 1812 roku po klęsce pod Moskwą i nieszczęśliwej przeprawie przez Berezynę,
Napoleon ucieka w kierunku południowo - zachodnim ku granicy Księstwa
Warszawskiego. Zatrzymał się w Święcicy w późniejszym majątku Lechnickich i tam
przenocował a następnie udał się w kierunku Warszawy. Dokument pisany o tym
fakcie znaleziono pod podwaliną przy rozbiórce domu dworskiego w 1963 roku. (...)
Zdzisław
Lechnicki
(1890-1959)
właściciel
Święcicy
był
działaczem
niepodległościowym, bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. W latach
1918-1922 pełnił funkcję prezesa „Straży Kresowej", a później był przewodniczącym

Związku Naprawy Rzeczypospolitej. W latach 1928-1930 poseł na sejm. Utrzymywał
kontakty z Komendą Główną AK. W Polsce Ludowej skazany na 15 lat więzienia. (...)
Marszałek Piłsudski przebywając na Ziemi Chełmskiej odwiedził również Z.
Lechnickiego w maju 1925 roku. Na pamiątkę tego spotkania Piłsudski zasadził
modrzew parku dworskim.[516]
-Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkało tam wówczas 406 osób,
w tym 20 Żydów.[73,s.202] W tym samym roku rozpoczęła pracę szkoła polska. Dla
upamiętnienia tego faktu, przed budynkiem posadzono jesion.por.[392]
- 6 czerwca (1925 r.) (..) Burza oklasków powitała Dostojnego Gościa (...)
Sześćdziesięcioletni gospodarz p. Mańkowski drżącym ze wzruszenia głosem składał
hołd temu, co „Polskę odbudował". Widok pięknego chleba przypomina Marszałkowi
pierwszy jego pobyt w Święcicy w 1915 r. (...) 7 czerwca wita Marszałka cała gmina o
godz. 8 rano przed domem p. Lechnickich, na tle rozłożystych drzew stanęła
czworobokiem dziatwa ze wszystkich szkół, straż pożarna i tłumy mieszkańców
gminy.[120]
- W parku podworskim rośnie modrzew posadzony - jak twierdzą mieszkańcy - w
1925 r. przech Lechnickich, w związku z przyjazdem do Święcicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego.[452]
- W 1926 r. w Święcicy mieszkało 530 osób. W tym samym czasie Maria Lechnicka
była właścicielką 853 ha ziemi.[426,s.1183]
- 25 września 1936 r. spłonęła cerkiew prawosławna. Pożar wybuchł o wpół do
trzeciej nad ranem. Mimo wysiłku strażaków obiektu nie udało się uratować. (...) 23
grudnia Aleksander Klin został wybrany na sołtysa Święcicy. Podsołtysem został
Grzegorz Bożymowski.(...) W lutym szerzyła się epidemia odry. Prawie wszystkie
dzieci z klasy I i część z klasy II chorowały na te chorobę. (...)13 marca 1937 r. p. Gil,
p. Wójcik, p. Gaponiuk wyemigrowali z rodzinami do Brazylii. (...) 29 marca Straż
Pożarna odegrała wremizie dwie sztuki teatralne p.t. „Miłość strażaka" i „ Chrapanie
z rozkazu". por.[392]
- Od 1937 r. w szkole pracowali Zofia i Marian Witkowscy.por.[467]
- Po przeprowadzonej reformie rolnej, dobra ziemskie Święcica przejęte zostały na
rzecz Skarbu Państwa. Część z nich została przekazana rolnikom, natomiast na
części gruntów oraz stawach i obiekcie dworskim, planowano utworzyć gospodarstwo
rybackie. Do tego jednak nie doszło i przez wiele lat terenem tym zarządzała RSP
Kamienna Góra. Dopiero 21.111.1957 roku powołano miejscową Rolniczą
Spółdzielnię Produkcyjną, która do chwili obecnej zajmuje teren dawnego zespołu
dworskiego.[445,s.6]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]

- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 5 budynków.[150]
- (Inf. Piotr Dobrowolski, 1961 r.) Przed ok. 45 laty został wycięty na „Gaju" las.
Kiedy dwór przed ok. 35 laty orał tutaj za pomocą ciągnionych przez lokomobile
linami pługów, wyorano żelazny garnek z pieniędzmi.
- (Inf. Zdzisław Forysiuk, 1964 r.): Grzegorz Połajdowicz wykopał garnek gliniany z
pieniędzmi z napisami polskimi w „Rowisku" - wąwozie, kiedy karczował krzaki.
Wszystkie monety były zaśniedziałe i było ich około dwu pełnych garści. Mniejsze
były cienkie, wielkości dzisiejszych 10-groszówek, większych było ok. 10 sztuk,
wielkości dzisiejszych 5-złotówek.[87]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Pozostałości parku dworskiego z XIX w., powierzchnia 6,23 ha, szkoła, drewn., z
pocz. XX w., dom nr 61, wł. Władysław Kiełbasa, drewn., z ok. 1910 r.[473,s.342]

Syczyn. (23°13' E i 51°17' N) W 2000 r. mieszkało tam 467 osób, w tym 107
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 22 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 20
wdów, 7 wdowców, 2 stare panny i 5 starych kawalerów. Były 102 gospodarstwa
rolne. Ich właściciele posiadali między innymi 25 telefonów stacjonarnych, 26
samochodów osobowych, 40 ciągników, 4 samochody ciężarowe, 2 kombajny, 5
anten satelitarnych i 50 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Światło
elektryczne doprowadzono w 1950 r. Zachowały się cmentarze: ewangelicki z II
połowy XIX w., prawosławny z II połowy XIX w. oraz parafialny rzymskokatolicki z lat
20. XX w. Do wsi należało 1179 ha ziemi. Istniała filia (klasy l-III) szkoły
podstawowej.[516] Integralnymi częściami miejscowości były: Małoryta i
Zuzulica.[529] Działalność duszpasterską prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p. w.
Niepokalanego Serca NMP, erygowana w 1953 r. Kościół parafialny wybudowany w
latach 1912-11. Liczba wiernych 1500 osób. Proboszczem był ks. Andrzej
Jeżyna.[329,s.270]

Z dziejów
- Datowanana 1447r. (1419r.?).[74,s.59]
- Gwarowo - Sycyn.[344,s.194]
- W 1457 r. przyłączony przez biskupa chełmskiego Jana Kraskę do nowo
erygowanej Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.[1,s.242-243]
- Syczyn, r. 1564 Syczin, wś, pow. chełmski. W r. 1564 należy do par. Olchowiec,
ma 15 E łan., 6 zagr., 2 kom., 1 rzem., cerkiew.[482,t.15,s.636]
- Cerkiew erygowana została 22 kwietnia 1758 r. Do 1875 r. była to świątynia
greko-unicka, która funkcjonowała „w jedności z kościołem świętym katolickim
Rzymskim od swoich pierwszych początków będąca". (...) Pierwszym proboszczem
(do 1796 r.) był Mikołaj Iwaszkiewicz. (...) Z późniejszych dokumentach zapisano
między innymi, że świątynia znajdowała się w środkowej części wsi koło jeziora, w
1816 r. cerkiew wymagała remontu, w 1828 r. dach cerkwi pokryty był słomą, a w
1860 r. w świątyni były trzy ołtarze (prestoły). (...) Do cerkwi należało 84 mr. i 118
prętów polskich ziemi.[182,s.38,39,59,60]
- Obwieszczenie o sprzedaży dóbr Syczyn z 1827 r. podaje, że dobra te składały
się „z folwarku i wsi Syczyn, gdzie były zabudowania dworskie: dwór mieszkalny
drewniany dachem gontowym pokryty, masztarnia również mieszkalna z drzewa
zbudowana z komórką na skład zaprzęgów oraz obroków pod wspólnym gontowym
dachem ze stajnią. Poza tym dwa browary drewniane z murowanymi piecami i
kominem, przy nich izby mieszkalne i lamus chlebowy, wołownia pod dachem
gontowym. Poza tym dwie obory, chlewy osobne, spichlerz i trzy stodoły - wszystkie
drewniane pod słomianymi dachami. Oprócz tego chałup włościańskich
zamieszkiwanych i pustych - 70, stodół - 53, chlewów - 56.[498,s.3-4]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego

Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1855) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1894.[341,s.191 i 196]
- Na zasadzie Najwyższego Ukazu z dnia 19 lutego i 12 marca 1864 r. dobra
Syczyn przeszły na własność włościan wsi Syczyn gruntów używanych 654 morgi 163
pręty i nieużytków 17 mórg 252 pręty.[498,s.6]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Syczyn
ks. O. Sistuń.[12,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkało tam wówczas 245 osób, w
tym 20 Żydów.[73,s.202]
- W 1926 r. w Syczynie mieszkało556 osób. W tym czasie działalność usługową
prowadzili: Karp R. (sprzedaż materiałów tekstylnych), A. Zwonko (akuszerka), P.
Lembergier, A. Okoń i J. Zynczuk (handel artykułami spożywczymi).[426,s.1181]
- Obiekt dworski o pow. 2 ha silnie zniszczony. Jego użytkownikiem jest GS.
Jedynym elementem kompozycyjnym parku jest tu fragment alei lipowej. W centrum
dawnego ośrodka dworskiego zlokalizowano budynki gospodarcze i mieszkalne oraz
sad. Starsze drzewa występują jedynie na obrzeżach obiektu dworskiego. Zachowało
sięok. 40 drzew z 10 gat. Są to: sosna pospolita 30 szt., lipa drobnolistna 10, brzoza
brodawkowata 4, jesion wyniosły 3, orzech włoski 3. Podszycie, złożone z 13 gat.
krzewów, osiąga zwarcie w szpalerach ok. 300/0. Stanowiąje: leszczyna pospolita 5
a, dereń świdłowa i bez turecki po 3 a, śliwa ałycza i ligustr pospolity 1 a.[361,s.156]
- Od 1932 r. w szkole pracowała Ludwika Piekarz (od 1.09.1939 Stawek, 1944
Wola Wereszczyńska, zginęła w 1944 r. w Wereszczynie), od 1937 r. uczył Wacław
Matysek.por.[467]
- 25 września 1932 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Ochotniczej Straży
Pożarnej.[65,s.41]
- 21 VIII 1943. Żandarmi z Zamościa zastrzelili mężczyznę.[470,s.103]
- Po II wojnie światowej cerkiew przebudowano na kościół rzymskokatolicki, który
spłonął 13 maja 1953 r. Budowę nowego kościoła mieszkańcy wsi ukończyli w 1956
r.[459,s.3]
- W 1947 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano młyn zbożowy, którego
właścicielem był Jan Kiszowara i S-ka.[61,s.68]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]

- 8 listopada 1947 r. w tej wsi uruchomiono mleczarnię.[149]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 5 budynków.[150]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Ewangelicki dom modlitwy, ob. dom mieszkalny, wł. Józef Siwek, drewn., z końca
XIX w., przeniesiony na ob. miejsce ok. 1925 r., domy: nr 47, wł. Stefan Kamieniecki i
nr 51, wł. Józef Siwek, drewn., z końca XIX w., dom nr 26, wł. Jan Tarnowski, drewn., z
ok. 1900 r., młyn, wł. Kazimierz Urbańczyk, drewn., z ok. 1930 r.[473,s.340-342]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX w. (?) Położony na skraju lasu, w zespole
cmentarzy: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, około 1,5 km od
kościoła parafialnego.[530]
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w. (?) Położony na skraju lasu, w zespole
cmentarzy: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, około 1,5 km od
kościoła parafialnego.[530]
- Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, lata 20. XX w. Położony na skraju lasu, w
zespole cmentarzy: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego, około 1,5
km od kościoła parafialnego.[530]

Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 2,5 ha, z XIX w.[530]

Staszyce. (23°21 'E i 51°16 'N) W 2000 r. we wsi mieszkało 165 osób, w tym 32
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 8
wdów i 1 wdowiec. Było 31 gospodarstw rolnych.[516] Ich właściciele posiadali
między innymi: 28 telefonów stacjonarnych, 22 samochody osobowe, 15 ciągników,
3 kombajny, 5 anten satelitarnych i 6 domów drewnianych. Światło elektryczne
doprowadzono w 1948 r. Był krzyż przydrożny z 1948 r. Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbicy.[329,s.271]

Z dziejów
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Wacław Rybiński z kol.
Staszyce.[213]
- 1940-1944. Policjanci hitlerowscy rozstrzelali, aresztowanych wcześniej 3
partyzantów.[470,s.99]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 2 budynki.[150]
- W 1950 r. było 42 płatników podatku gruntowego. Powierzchnia gospodarstw
rolnych wahała się od 0,85 ha do 9,25 ha.[152] W tym czasie we wsi było 29 domów.
Mieszkało 56 kobiet i 67 mężczyzn.[151]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wierzbicy.[317]
- W 1961 r. występuje jako Staszyce kolonia. Należał wówczas do GRN w
Wierzbicy.[16]
- W 1972 r. powstało państwowe Gospodarstwo Rolne.[535]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, mur., z końca XIX w.[473,s.339]

Pniówno. (23°21 'E i 51°15 'N) Leżało w pobliżu rzeki Świnki. W 2000 r. mieszkały
tam 382 osoby, w tym 70 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 35 uczniów szkół
średnich, 17 studentów, 24 wdowy, 2 wdowców, 1 stara panna i 5 starych
kawalerów. Było 112 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi:
37 telefonów stacjonarnych, 40 samochodów osobowych, 52 ciągniki, 3 samochody
ciężarowe, 4 kombajny, 3 anteny satelitarne i 39 domów drewnianych, w tym 2
opuszczone. Były przydrożne krzyże z lat: 1906,1910 i 1970, kapliczka z 1980 r. oraz
cmentarz prawosławny z II połowy XIX w. Do wsi należało 1064 ha ziemi. Prowadziła
działalność Ochotnicza Straż Pożarna oraz szkoła podstawowa.[516] Mieszkała tam
poetka ludowa Helena Rubik.[530] Integralną częścią wsi była Popówka.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbicy.[329,s.271]
Z dziejów
- Miejscowość po raz pierwszy wymieniona w dokumentach w 1414r.jako Pnyowno,
w 1887r. - Pniewno.[344,s.186]
- Dawna Cerkiew Par. gr.-kat. p. w. św. Praksedy wzmiankowana od 1510,
następna z 1632. Obecna wzniesiona między 1779-88, prawdopodobnie z fundacji
Józefa Komorowskiego kasztelana bełzkiego. Od 1865 prawosławna, parafia
rzym-.kat. erygowana 1920, w latach 1940 - 4 ponownie cerkiew prawo sławna, po
1945 kościół fil. rzym.-kat., obecnie nie użytkowany(świątynia rozebrana na
przełomie lat 50. XX w.przyp. aut.). Prezbiterium zwrócone na pd. Drewniana,
konstrukcji zrębowej, zewnątrz oszalowana, z nawą wzmocnioną lisicami. Nawa na
rzucie kwadratu z prostokątną kruchtą od frontu, prezbiterium prostokątne, zbliżone
do kwadratu, zamknięte trójbocznie, przy nim od wsch. kwadratowa zakrystia.
Wewnątrz stropy. Otwór tęczowy zamknięty półkoliście, z krucyfiksem (fig. 132)
barokowym 4. ćw. w. XVII, zawieszonym u szczytu łuku; przy narożniku zach.
zachowany pilaster kanelowany, fragment nie istniejącego ikonostasu. Chór
muzyczny na dwóch słupach. Zewnątrz pod szerokim okapem gzyms wieńczący
wydatnie profilowany. Dachy strome dwuspadowe, nad nawą z nowszą wieżyczką na
sygnaturkę, nad zakrystią pulpitowy, kryte gontem. - W neobarokowym ołtarzu
głównym obraz Chrystusa Miłosiernego zapewne I. poł. w. XIX, gruntownie
przemalowany. Feretrony: 1. nowszy, z obrazami Matki Boskiej Chełmskiej w. XVIII i
N. P. Marii Immaculaty 1. poł. w. XIX; późnobarokowy w. XVIII, z rzeźbą Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. Obrazy: 1. Komunii św. Onufrego barokowy koniec w. XVII,
przemalowany; 2. św. Tekli 2. poł. w. XVIII (przed 1799), przeniesiony z kościoła w
Olchowcu. Krucyfiks barokowo - ludowy. Pacyfikał cynowy 1. poł. w. XIX. Dzwonnica.
Wzniesiona zapewne współcześnie z kościołem, obecnie w minie. Drewniana,
konstrukcji słupowej, oszalowana. Na rzucie kwadratu, o dwóch kondygnacjach
rozdzielonych gontowym zadaszeniem. Główny otwór wejściowy i otwory dzwonowe
o ściętych górnych narożach. Dach namiotowy, kryty gontem.[379,s.39-40]
- Parafia prawosławna powstała w 1564 r.[366,s.232]
- Pierwszym proboszcze parafii w Pniównie był Christofor Bonkowski (1640-1660).
Jego następcą był Andrzej Popielnicki. W 1667 r. wybudowano kolejną cerkiew, z
fundacji właściciela majątku Pniówno Wiktora Makosty Bokowieckiego. Była

konstrukcji drewnianej niewielkich rozmiarów, kryta gontem, zwieńczona kopułąz
żelaznym krzyżem. Wewnątrz były trzy ołtarze z ikonami: św. Trójcy, św. Antoniego,
św. Paraskiewy, św. Pantelejmona, św. Mikołaja i św. Barbary Męczennicy. Na środku
cerkwi było podwyższenie w rodzaju ambony, na ścianach której znajdowały się
wizerunki świętych, Tadeusza i Onufrego oraz Najświętszej Bogurodzicy. Przy erekcji
cerkiew otrzymała pole na 15 korców oziminy licząc korzec jako 96 garnców. Pole to
było w 4 oddzielnych kawałkach. Oprócz tego proboszcz miał prawo zbierać
dziesięcinę od parafian, dokonywać swobodnego wyrębu lasu na ogrzewanie i
potrzeby gospodarcze, pędzić dla własnego użytku wódkę i piwo w gorzelni dworskiej
i wypasać bydło na polach dworskich. Od 1797 r. zachował się chronologiczny wykaz
wszystkich duchownych. W 1878 r. proboszczowi przyznano prawo łowienia ryb w
nadworskich jeziorach. Przez długie lata właścicielami dóbr Pniówno byli
Gołuchowscy. Parafia liczyła ponad 1000 osób. W jej skład wchodziły wsie: Pniówno,
Olchowiec i Krobonosz. Do parafii Pniówno należała cerkiew filialna, murowana pod
wezwaniem Św. Jana we wsi Olchowiec (właścicielem majątku był Kolaczkowski),
zbudowana w 1882 r. za środki państwowe, do której należało 30 morgów
ziemi.por.[6,s.357-382]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1867) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1894.[341,s.189 i 196]
- Pniówno al. Pniewno, wś, pow. chełmski, gm. i par. Olchowiec, posiada cerkiew,
dawniej unicką Na obszarze wsi, śród łąk błotnistych, jezioro mające 24 mr. obszaru.
W 1827 r. było 34 dm., 240 mk. (...) W 1877 r. (...) fol. Pniewno gr. or. i ogr. mr. 382,
łąk mr. 78, pastwisk mr. 171, lasu mr. 501, nieuż. mr. 42, bud. z drzewa 10, lasy
nieurządzone, pokłady torfu.[482,t.8,s.377]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Pniówno
ks. O. Sitkiewicz.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r- wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkało tam wówczas 515 osób,
w tym 55 Żydów.[73,s.202]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa
lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi kościół
p.w. św. Praksedy. Drewniany. W 1682 r. zamieniony na cerkiew. Rekoncyliowany w
1919r.[64,s.178]
- W 1932 r. w szkole pracowała Helena Dederko (po mężu Zmysłowska), a od 1938
r. zatrudniona była Józefa Mikoś.por.[467]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 1 budynek.[150]

- W sierpniu 1998 r. (...) zakończono pierwszy etap telefonizacji. Przedsięwzięciem
została na razie objęta kolonia Pniówno, Wierzbica Osiedle, część Władysławowa,
kolonia i wieś Busówno.[76,s.474]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, drewn., z 1912 r., dom nr 26, wł. Klementyna Dudziak, drewn., z ok. 1920
r.[473,s.338-339]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w(?)[530] Położony przy drodze do
Krobonoszy. Powierzchnia 0,2 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1914 r.
(+Kraszewski).[275]

Olchowiec - Kolonia. (23°17' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkało tam 155 osób, w
tym 15 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 2 wdowców i 6 starych kawalerów. Było
56 gospodarstw rolnych.Ich właściciele posiadali między innymi; 28 telefonów
stacjonarnych, 12 samochodów osobowych, 40 ciągników, 6 kombajnów i 24 domy
drewniane. Światło elektryczne doprowadzono w 1973 r. Do wsi należały 473 ha
ziemi.[516] Integralną częścią tej miejscowości było Podłączę.[220] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.(329,s.269]

Z dziejów
- W 1961 r. występuje wspólnie z Olchowcem wsią. Należał wówczas do GRN w
Olchowcu.[16]
- Istnieje samodzielnie od 1970 r.[344,s.185-186]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Olchowcu.[15]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 5, wł. Helena Kiełbasa: dom, i stodoła, drewn. z ok. 1910
r.[473,s.338]

Tarnów. (23°19' E i 51°20' N) W 2000 r. mieszkały tam 94 osoby, w tym 20 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów szkół średnich i 8 starych kawalerów. Były
34 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 7 samochodów
osobowych, 19 ciągników, 2 kombajny i 10 domów drewnianych, w tym 3
opuszczone. Istniały 2 krzyże przydrożne oraz cmentarz prawosławny z II połowy XIX
w. Do wsi należało 1131 ha ziemi.[516] Miejscowość należała do parafii
Rzymskokatolickiej w Wereszczynie, diecezja siedlecka.[452]
Z dziejów
- Grodzisko Tarnów, „Wały". (...) Usytuowane jest w centrum kompleksu bagien o
nazwie „Staw Tarnowski". Grodzisko znajduje się na niewielkim pagórku, posiada
kształt owalny. Umocnienia obronne stanowią trzy wały ziemne i fosy. (...)
Powierzchnia majdanu 0,4 ha, całość założenia obronnego - 1,5 ha. Nie badane
wykopaliskowo ze względu na trudno dostępny teren. (...) Według J. Gurby materiały
powierzchniowe pozwalają na datowanie grodziska na IX w. U. Ruszkowska na
podstawie morfologii stanowiska datuje obiekt na Vl-X w.[340,s.69-70]
- Datowany na 1428 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Sawinie.[74,s.54]
- W 1520 roku wymieniony jako Thernow. Tarnów od 1646 r.[344,s.196]
- Najstarsze dokumenty z końca XVI w. podają jako właściciela majątku i wsi –
Szczęsnego Tarnowskiego i jego syna Szczęsnego. W 1598 r. odbył się „(...) dział
dobrami w Tarnowie Starym leżącem przez pewne przyjaciół szlachetne, pana
Marcina Swierzowskiego i Chrzysztopha Hańskiego między Woyciechem Chyłińskim y
Heronimem Jasieńskim tym sposobem (...) wspólną ręką pan Woyciech Chyliński z
panem Lasotą Chyłińskim darem wiecznym dóbr w Tarnowie w trzech równych
częściach od pana Szczęsnego Tarnowskiego syna Szczęsnego Tarnowskiego. (...) Jak
wynika więc z tego, miejscowość została nazwana Tarnowem zapewne od
Tarnowskich, kolonizatorów z Małopolski, którzy napływali na te tereny w połowie XVI
w. a nie jak usiłował wywodzić O. Kolberg nazwę miejscowości od tarniny, cierni itp.
(...) Księga grodzka chełmska z 1736 r. podaje krótki opis ośrodka dworskiego: „(...)
Sadzawki dwie za tymże dworem puste, sadków dwa niewielkie za sadzawkami, nie
ogrodzone, sad włoski nie ogrodzony ani nie parkaniony (...). Na środku podwórza
studnia i żuraw y kara za poddaństwo neposłuszne (...) Ogrodów dwa jeden za
sadzawkami a drugi za oborą. (...) W 1742 r. mamy dane dotyczące „Regestru
Krascencyi po Imć Panu Świetosławie Szklińskim Podstolim Litewskim znajdujące się
w stodole Tarnowskiej. Z 1776 r. są wiadomości o wystawieniu nowego dworu w
Tarnowie: ,,(...)Naprzód co się reperacyi na dwór w Tarnowie nowo niedawno
wystawiony z drzewa z obcych lasów zakupionego za sumę 25.300 zł. (...) Dopiero
księga grodzka chełmska w 1779 r. podaje nieco szczegółowszy inwentarz: „(...)
będąc w Tarnowie widziałem pałac przez ś.p. Józefa Wereszczyńskiego sędziego
ziemi chełmskiej nowo wystawiony słomą tymczasem przykryty, okna są w tym
pałacu niektórych pokojów szkła nie mające, drzwi są także nie wszystkie. (...) Piece
w niektórych pokojach już się znajdują a w niektórych dopiero mają być stawiane..
(...) Wychodząc na dziedziniec po prawej stronie jest oficyna murowana pod gątami,

w której kaplica y pokol jeden z sionką znajduje się. (...) Tamże za wsią piec do
palenia wapna stary, drugi do palenia cegły y dachówki, we wsi chałup dobrych
mieszkalnych 57, złych 8. Dużo obszerniejszy inwentarz sporządzony został w 1817
r.[417,s.1-2]
- We wsi Tarnowie (1817 r.) wymieniono wysadzane agrestem, porzeczkami, bzem
tureckim i ligustrem, szpalery zaś lipiną.[480]
- Tarnów 4.) T., wś, fol. i dobra, pow. chełmski, gm. Olchowiec, par. Wereszczyn,
odl. 21 w. na płn. od Chełma a 7 w. na wschód od Wereszczyna, na wzgórzach
otaczających błotnistą doliną, stanowiącą dno opadłego niedawno jeziora, którego
szczątki jeszcze istnieją. Wody doliny uchodzą do rzeki Uherki. Naprzeciw T. od
płd.-zach. leży Tarnowska Wola. Wś ma 48 os., cerkiew par. drewnianą; do fol. należy
młyn wodny, cegielnia, piec wapienny. W 1827 r. 46 dm., 343 mk. Dobra T. w r. 1871
składały się z folw.: T. i Wólka Tarnowska, rozl. mr. 3637. Następnie w skutek
częściowych odsprzedaży, w r. 1875 fol. Tarnów miał tylko mr. 1067: gr. or. i ogr. mr.
427, łąk mr. 192, past. mr. 28, lasu mr. 387, wody mr. 10, nieuż. mr. 31, bud. mur. 7,
drewn. 14, las urządzony, pokłady torfu, wapna. W T. os. 43, mr. 1151; wś Wola, al.
Wólka Tarnowska os. 64, mr. 1619; wś Hatyska os. 2, mr. 46. Na rozparcelowanym
obszarze dóbr powstał fol. Aleksandrówka (mr. 265) i kolonie, mające od 25 do 45
mr. obszaru. Cerkiew par. erygował Maksymilian And. Fredro, kaszt, lwowski,
dziedzic T. Erekcya r. 1646 oblatowana.[482,t.12,s.196]
- W 1834 roku (w Tarnowie) urodziła się Maria Hemplówna, etnograf amator i
przyrodnik. (...) Współpracowała z Oskarem Kolbergiem w przygotowaniu
wydawnictwa „Chełmskie – obrazy etnograficzne".[452]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z lat 1875-1901.[341,s.197]
- W 1886 r. każda parafianka przychodząca do cerkwi w niedziele i dni świąteczne
powinna przynieść ze sobą chleb i inne pożywienie. Po mszy, przyniesione artykuły
powinny zostać rozdane biednym.[2,s.144]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Tarnów i
dziekan ks. S. Leszczuk.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkały tam wówczas 254 osoby,
w tym 44 Żydów.[73,s.202]
- Tarnowo, wieś w pobliżu Sawina. W tej wsi jezioro, ma być zapadłym dworem.
Lud powiada, że śmiały Kozak, który raz je zgłębiał, natrafił na różne sprzęty leżące
na dnie jeziora, mianowicie na pojazdy. (...) W ruskich wsiach ku Bugowi, w
Serniawach, Chutczu, Petryłowie, Kulczynie itd., chłopi podgalają głowy dokoła,
zostawiając tylko na wierzchu pewna część włosów, którą spuszczają równo na

wszystkie strony głowy i przycinają nieco lub rozgarniają niedbale nad oczami. W tej
stronie więcej jest brunetów niż blondynów, w Tarnowie zaś, Świerczowie, Hansku,
przeciwnie. (...) Ubiór (wubranie) lub jak częściej mówią odzież: (odiże, neut. prulal.)
w Tarnowie, Wólce Tarnowskiej, Wereszczynie, Czutczy, itp., (pod Sawinem) jest
bardzo skromny. (...)
Chłop w codziennem letniem ubraniu przy robocie. Kapelusz słomiany przepasany
czerwoną tasiemką. Koszula wyłożona na nagawice, a oboje z domowego utkane
płótna. Pas szeroki skórzany z mosiężną sprzączką, kaletka, a na rzemyku
okręconym wolno po biodra poniżej pasa: nóż i szwajka (t.j. żelazna przetyczka do
fajki). (...)
Chłop w zimowem ubraniu do roboty. Czapka granatowa z barankiem wciśnięta
głęboko na czoło. Sukman brunatny z czerwonemi wyłogami (karwaszami) u
rękawów, przepasany po wierzchu pasem szerokim na sprzączkę mosiężną spięty;
nóż i szwajka wiszą na rzemyku. Nagawice brunatno-siwe z przędzy i wełny. Nogi
okręcone szmatami aż do kolan. Na nogach łapcie.
Chaty (w Tarnowie, Tarnowku, Hańsku, Brusie, Bezku itd.) będące wszystkie
drewniane (jak i w całej Rusi), są bielone zewnątrz wapnem, najczęściej tylko po
stronie drzwi, gdzie się znajduje okno i gdzie wewnątrz przypada izba. Po drugiej zaś
stronie drzwi, zewnątrz sieni i jakiej przybudówki lub chlewka, ściana drewniana
wierzchnia pozostaje gola, nie bielona. (...) Część pól, łąk, pastwisk i las mają, jak w
każdej wsi miejscowe nazwy. Na Tarnowskich gruntach są tedy: Zarubina, Kosenka,
Domasznik, Strusiowo, Roztoka, Chlei Kąt, Gliny, Staw, Stawek, Laski (liski),
Bukowina, Chmieliska, Błota (Kalno), Bratyłowo, Hranie, Chatyska, Koszary, Bór,
Maczały.[389,s.47,69 i 73]
- Od 1933 r. w szkole pracował Franciszek Uszakiewicz, a od 1936 r. Paweł
Uszko.por[467]
- W 1935 r.
Sidorowski.[220]
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- II 1942. Żandarmi z Cycowa rozstrzelili Żyda - Berka Manacha. (...) V 1942.
Podczas pacyfikacji wsi, hitlerowcy zamordowali 40 osób. Zginęli:Paweł Bazan,
Genowefa Ciepłowska, Esta Hajber, Josek Hajber, Łajza Hajber, Mendel Hajber, Nysek
Hajber, Tekla Hajber, Katarzyna Hajdaczuk, Natalia Kalinowska, Chaim Karp, Dawid
Karp, Dawid Karp s. Dawida, Esta Karp, Herszek Karp, Idka Karp, Łata Karp, Majka
Karp, Manaszek Karp, Pejsa Karp, Stefan Kolańczuk, Jan Kudeniec, Aron Lejzoren
(Łajzeron?), Esta Lejzoren, Hanka Lejzoren, Humba Lejzoren, Josek Lejzoren, Szmul
Lejzoren, Józef Leć, Berko Machanbann (Machenbeum), Monacho Machanbann
(Machenbeum), Sura Machanbann (Machenbeum), Eugeniusz Marciniak, Mieczysław
Misztalski, Maria Paszczuk, Anastazja Stepaniuk, Zofia Szarun, Jan Świętowicz,
Katarzyna Świętowicz. Po egzekucji ograbili domy i doszczętnie spalili 2
gospodarstwa. (...) 26 X 1942. Hitlerowcy zamordowali mężczyznę o nazwisku Józef
Lec (...) 1.43. W/w był podejrzany o ukrywanie jeńców radzieckich.[470,s.104-105]
- W piśmie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) na temat składki ogniowej wykazano,

że w 1948 r. w miej scowości rozebrano 12 budynków.[150]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, ob. dom mieszkalny, wł. Zofia Wróblewska, drew., z pocz. XX w., czworak,
ob. dom nr 33, wł. Krzysztof Woliński, mur. ,z 1863 r.[473,s.342]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w. (?)[530] Położony w polu, przy drodze z
Chutcza do Kol. Aleksandówki.[452]

Parki
- Park dworski, własność prywatna, z XVI, XIX w.[530]

Terenin. (23°14' E i 51°14' N) W 2000 r. mieszkały tam 131 osoby, w tym 35 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 8 wdów, 1 wdowiec i 2
starych kawalerów. Były 52 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między
innymi: 11 telefonów stacjonarnych, 13 samochodów osobowych, 32 ciągniki, 1
samochód ciężarowy, 3 kombajny, 14 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony.
Światło elektryczne doprowadzono w 1975 r. Do wsi należało 370 ha ziemi.[516]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.[329,s.269]
Z dziejów
- Najstarszy opis folwarku (...) jest inwentarz z 1853 r. „(...) dom folwarku z drzewa
tartego w słupy wybudowany z dachem słomą krytym, z kominem murowanym nad
dach wyprowadzonym stary. Przy tym domu ogród od domu z jednej i z drugiej
strony płotem żerdzianym w słupy dębowe a z innych stron płotem chruścianym
ogrodzony, z jednemi wrotami".[406,s.1]
- W 1873 r. fol. Terenin gr. or. i ogr. 441, łąk mr.48, past. mr. 141, nieuż. mr. 16
razem mr. 646; bud. z drzewa 5; las nieurządzony.[482,t.12,s.305]
- Wykaz hipoteczny dóbr ziemskich Terenin przytacza kolejność właścicieli
folwarku po oddzieleniu go w 1879 r. od głównego majątku Olchowiec. Tak więc byli
nimi kolejno Gustaw Smorczewski (do 1894 r.), Feliks Smorczewski (do 1896 r.),
Henryk Załuski (do 1918), a następnie Bohdan Rakowski i jego córka Jadwiga z
Rakowskich Mikketowa, ostatnimi właścicielami był (od 1920 r.) Bronisław Broniewski
a następnie jego synowie Jan i Zdzisław.[406,s.1]
- Po 1944 r. w wyniku reformy rolnej obszar folwarku przekazano miejscowej
szkole podstawowej, która po zniszczeniu budynku dworskiego przeniosła się do
nowej siedziby a grunt przekazała w dzierżawę miejscowemu rolnikowi Janowi
Stopie.[415,s.2]
- W 1950 r. było 39 domów. Mieszkało 90 kobiet i 88 mężczyzn.[151] W tym
samym czasie podatek gruntowy płaciło 117 osób. Dwóch rolników korzystało z 20 i
30 procentowej ulgi wojskowej.[148]

Parki
- Park dworski, własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, powierzchnia 1
ha, z XIX wieku.[530]

Werejce. (23°15 'E i 51°16 'N) W 2000 r. mieszkały tam 41 osoby, w tym 12
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 4 wdowców i 6
starych kawalerów. Było 13 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi: 3 telefony stacjonarne, 4 samochody osobowe, 1 ciągnik, 1 antenę
satelitarną, 2 domy drewniane, w tym 1 opuszczony. Była droga nieutwardzona.
Światło elektryczne doprowadzono w 1969 r. Do wsi należało 161 ha ziemi.[516] W
skład miejscowości wchodziła Leonówka.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Syczynie.[329,s.270]

Z dziejów
- W 1921 r. pisano: Syczyn-Werejce. Od 1952 r. - Werejce.[344,s.198]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 1 budynek.[150]
- W 1950 r. było 70 płatników podatku gruntowego.[152]

Wierzbica. (23°19' E i 51°16' N) W 2000 r. mieszkało tam 956 osób, w tym 225
dzieci w wieku od 0 do 5 roku życia, 16 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 17
wdów, 5 wdowców, 3 stare panny i 6 starych kawalerów. Było 85 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 172 telefony stacjonarne, 41
samochodów osobowych, 30 ciągników, 8 samochodów ciężarowych, 3 kombajny, 10
anten satelitarnych i 13 domów drewnianych. Światło elektryczne doprowadzono w
1950 r. Były 3 krzyże przydrożne postawione w okresie międzywojennym, kapliczka
oraz cmentarz parafialny rzymskokatolicki. Do wsi należało 254 ha ziemi.[516]
Najstarszą mieszkanką była 96 letnia Natalia Jawornicka. W marcu rolnicy wybrali
gminnego marszałka chłopów polskich. Został nim Misiura Marek.[452] Funkcję
radnego powiatu pełnił Andrzej Chrząstowski.[452] Działalność duszpasterską
prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i Św.
Wojciecha BM, erygowana w 1991 r. Liczba wiernych 2680 osób. Proboszczem i
wicedziekanem był ks. Kamiński Franciszek.[329,s.271] Funkcję wikariusza pełnił ks.
Piotr Tylus.[49]
Z dziejów
- Pierwszy dokument z nazwą osady pochodzi z 1893 r.[344,s.200]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkały tam wówczas 283 osoby,
w tym 45 Żydów.[73,s.202]
- 16 maja 1940 roku w Wierzbicy Niemcy zabili 7 osób. 25 maja 1943 roku grupa
żołnierzy AK opanowała Wierzbicę, a następnie spaliła budynek Zarządu Gminy
Olchowiec. Ponadto podpalono dom komendanta obozu dla żydów i zabito
komendanta i wójta Dymitra Stepaniuka. W odwecie Niemcy aresztowali 20 osób i
wywieźli na Majdanek. (...) W 1946 r. powstała Gminna Spółdzielnia „SCh", w 1948 r.
założona została gminna biblioteka publiczna, w 1950 r. powstał Państwowy Ośrodek
Maszynowy, w 1961 r. do Wierzbicy z Olchowca przeniesiono siedzibę gminy, w
latach 1965-1967 wbudowano ośrodek zdrowia, w 1972 rozpoczęła działalność
apteka, w 1986 r. oddano do użytku nowy budynek gminy, od 1991 r. w
miejscowości istnieje parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej, w
1993 r. oddano wielofunkcyjny budynek w których mieszczą się poczta, biblioteka,
dworzec autobusowy, telekomunikacja i gabinet stomatologiczny, 1 września 1994 r.
oddano do użytku nową szkołę podstawową.[516]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 2 budynki.[150]
- 4 czerwca 1995 r. odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Ludowego oraz
obchody 100-lecia ruchu ludowego.[478,s.225]
- W maj u 1998 r. 50 lecie istnienia obchodziła Gminna Biblioteka w
Wierzbicy.[76,s.470]

- W sierpniu 1998 r. (...) zakończono pierwszy etap telefonizacji. Przedsięwzięciem
została na razie objęta kolonia Pniówno, Wierzbica Osiedle, część Władysławowa,
kolonia i wieś Busówno.[76,s.474]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 51, wł. Stanisław Dragan, drewn., nr 59, wł. Józef Sempioł, drew.,
drewn. i nr 65, wł. Sławomir Paryjczyk, drewn., z ok. 1920r.[473,s.343]

Władysławów. (23°17' E i 51°16' N) W 2000r. mieszkało tam 207 osób, w tym 58
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 13
wdów, 1 wdowiec, 3 stare panny i 4 starych kawalerów. Były 22 gospodarstwa rolne.
Ich właściciele posiadali między innymi 35 telefonów stacjonarnych, 13 samochodów
osobowych, 10 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 1 kombajn, 1 antenę satelitarną, 9
domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Światło elektryczne doprowadzono w
1952 r. Były trzy krzyże z lat: 1975 i 1980 oraz cmentarz ewangelicki z 11 połowy XIX
w. Do wsi należało 367 ha ziemi.[5l6] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wierzbicy.[329,s.271]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1845 r. Powstała na dobrach należących do
Tomasza Chmielewskiego.[500,s.47 i 264]
- Władysławów, ch.: Władysławów 1893.[344,s.199]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako kol. Władysławów.[332]
- 5 maja 1936 r. ogół ewangelicki wsi ubezpieczył majątek wyznaniowy w skład
którego wchodziły: dom modlitwy, obora, szopa i ustęp. Składka wyniosła 11,87 zł
[149]
- W sierpniu 1998 r. (...) zakończono pierwszy etap telefonizacji. Przedsięwzięciem
została na razie objęta kolonia Pniówno, Wierzbica Osiedle, część Władysławowa,
kolonia i wieś Busówno.[76,s.474]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 22, wł. Stefania Jeż, nr 27 i 29, wł. Zofia Drochomarecka, drewn., z ok.
1930 r.[473,s.343]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 2 poł. XIX w. Położony w lesie, około 50 m na zachód od
drogi Busówno - Wola Tarnowska. Powierzchnia ok. 0,15 ha.[530]

Wygoda. (23°19 'E i 51°19 'N) W 2000 r. mieszkały tam 34 osoby, w tym 6 dzieci
w wieku Od 0 do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej, 5 wdów, 3 stare panny i 6
starych kawalerów. Było 14 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi 1 telefon stacjonarny, 3 samochody osobowe, 7 ciągników i 6 domów
drewnianych. W 1973 r. doprowadzono światło elektryczne. Do wsi należały 191
hektary ziemi.[516] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Wereszczynie, diecezja siedlecka.[452]

Z dziejów
- Wymieniona po raz pierwszy w 1839 r.[344,s.202]
- Wygoda 67.) W., folw., pow. chełmski, gm. Olchowiec, par. Tarnów, odl. 24 w. od
Chełma. Folw. W., w r. 1871 oddzielony od dóbr Tarnów, rozl. mr. 663: gr. or. i ogr.
327, łąk mr. 59, pastw. mr. 42, lasu mr. 221, nieuż. mr. 14; bud. mur. 1, drew. 6, las
nieurządzony.[482,t.14,s.86]
- W 1926 r. Jan Borman był właścicielem 194 ha ziemi.[426,s.1156]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wólce Tarnowskiej.[15]
- W 1961 r. występuje jako Wygoda kolonia. Należał wówczas do GRN w
Wierzbicy.[16]

Wólka Tarnowska. (23°17' E i 51°19' N) W 2000 r. mieszkały tam 573 osoby, w
tym27 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów szkół średnich, 3 studentów,
15 wdów, 1 wdowiec i 6 starych kawalerów. Było 66 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi 10 telefonów stacjonarnych, 15 samochodów
osobowych, 21 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 3 kombajny, 3 anteny satelitarne,
24 domy drewniane, w tym 4 opuszczone. Przez wieś biegła droga na nawierzchni
żużlowej. Znajdował się tam krzyż przydrożny z 1907 r. oraz kapliczka. Do wsi
należało 1107 ha ziemi.[516] W skład miejscowości wchodziły Gliny oraz
Maczuły.[529] Na początku stycznia dwóch mężczyzn podczas zabawy postrzeliło w
głowę 12 -letniego chłopca. Był on przypadkową ofiarą. Dziecko przeżyło.[452]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Syczynie.[329,s.270]

Z dziejów
- (Wola Ternowska), parafia Sawin, datowana na 1464 r. (...) Była wówczas
własnością bojarów: Leczka (Leszka?), Mieszka i Andruszki.[76,s.33 i 51]
- W r. 1871 (...) folw. T. i Wólka Tarnowska, rozl. mr 3637 (...) Wś Wola al. Wólka
Tarnowska os. 64, mr. 1619.[482,s.388]
- W dokumentach z 1524 r. wymieniona jako Vola Ternowska. Wołka Tarnowska 1742 r. Tarnowska Wola - 1892 r.[344,s.202]
- Tarnowska Wola, wieś, powiat chełmski, gmina Olchowiec, parafia Wereszczyn;
leży na południe od Tarnowa. W 1827 r. 53 domy, 340 mieszkańców. W 1871 r. wieś
Wola al. Wólka Tarnowska wchodziła w skład dóbr Tarnów, miała 64 osady, mórg
1619.[482,t.13,s.847]

- Ubiór (wubranie) lub jak częściej mówią odzież: (odiże, neut. prulal.) w Tarnowie,
Wólce Tarnowskiej, Wereszczynie, Czutczy, itp., (pod Sawinem) jest bardzo skromny.
(...) Chłop w codziennem letniem ubraniu przy robocie. Kapelusz słomiany
przepasany czerwoną tasiemką. Koszula wyłożona na nagawice, a oboje z domowego
utkane płótna. Pas szeroki skórzany z mosiężną sprzączką, kaletka, a na rzemyku
okręconym wolno po biodra poniżej pasa: nóż i szwajka (tj. żelazna przetyczka do
fajki). (...) Chłop w zimowem ubraniu do roboty. Czapka granatowa z barankiem
wciśnięta głęboko na czoło. Sukman brunatny z czerwonemi wyłogami (karwaszami)
u rękawów, przepasany po wierzchu pasem szerokim na sprzączkę mosiężną spięty;
nóż i szwajka wiszą na rzemyku. Nagawice brunatno-siwe z przędzy i wełny. Nogi
okręcone szmatami aż do kolan. Na nogach łapcie.
Małżeńskimi związkami łączy się lud zwykle w swojej własnej lub sąsiedniej (tegoż
samego majątku) wsi. Tak bywa na przykład w Tarnowie i Wólce Tarnowskiej (gdzie
lud siebie wzajem nazywa: Ternowcji, - i Wolańcji), skąd jednak chłop szuka żony
niekiedy i w pobliskich wsiach Syczynie, Chutczu, Petryłowie, Serniawach, Bussównie
i Chylinie, położonym ku miastom Chełmowi i Krasnystawowi, a prawie nigdy od
strony miast Parczewa i Włodawy. (...) Lud tutejszy, acz swe dzieci miłuje, nie

pobłaża im jednak, ale hartuje od małego i surowo karci, gdy na to zasłużą. Mówi on,
że dzieci bić trzeba za nieposłuszeństwo póki są małemi; inaczej, gdy dorosną, bić
one będą rodziców.[389,s.27-28 i 47-55]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1947 r. powstał
funkcjonowały: świetlica,
przedsiębiorstwo posiadało
ciągników, 3 kombajny,
młockarnię.[535]

PNZ, przemianowane później w PGR. Od 1969
przedszkole i stołówka zakładowa. W 1971
1087,43 ha ziemi, punkt lekarski, 539 szt. bydła,
1 snopowiązałkę, 2 prasy do zbioru słomy i

r.
r.
16
1

- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 3 budynki.[150]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 28, wł. Zofia Daniłowska, nr 43, wł. Helena Marcinek, nr 45, wł.
Kazimierz Bernadzik, drcwn,.z ok. 1910 r.[473,s.343-344]

Olchowiec. (23°15' E i 51°14' N) Leżał w pobliżu rzeki Świnki. W 2000 r.
mieszkało tam 286 osób, w tym 37 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 16 uczniów
szkół średnich, 4 studentów, 16 wdów, 3 wdowców, 2 stare panny i 5 starych
kawalerów. Było 95 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 31
telefonów stacjonarnych, 29 samochodów osobowych, 48 ciągników, 2 samochody
ciężarowe, 4 kombajny, 6 anten satelitarnych, 45 domów drewnianych, w tym 1
opuszczony. Światło elektryczne doprowadzono w 1964 f. Był cmentarz
greckokatolicki i prawosławny z 1 połowy XIX w oraz parafialny rzymskokatolicki z
początków XX w. Do wsi należało 832 ha ziemi.[516] Integralnymi częściami tej
miejscowości były Kawętczyzna i Ostrowie.[529] Działalność duszpasterską
prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Małgorzaty Dziewicy Męczennicy,
erygowana w 1457 r. Liczba wiernych 2000. Kościół parafialny wybudowany w 1791
r. Proboszczem był ks. Stanisław Kozyra.[329,s.269]
Z dziejów
- Wzmiankowany w 1413 r. jako Olchowecz.[344,s.185-186]
- 6 kwietnia 1421 r. wieś wymieniona w akcie erekcyjnym parafii w
Pawłowie.[1,s.242]
- Olchowiec. Kościół filialny Łyszcza, od r. 1457 parafialny p.w. św. Mikołaja, św.
Leonarda i św. Małgorzaty. Jak wynika z dokumentu erekcyjnego kościoła
parafialnego w Olchowcu, wystawionego przez biskupa Jana Kraskę w Krasnymstawie
11 czerwca 1457 r. został on ufundowany przez dziedzica Olchowca, Mikołaja
zwanego Bazankiem. Do tego czasu był on filia kościoła parafialnego w Łyszczu, gdyż
Olchowiec został włączony jeszcze w r. 1421 do nowo erygowanej przez Biskupca
parafii łyszczańskiej. Samo wystawienie świątyni w Olchowcu musiało nastąpić przed
kilku, jeżeli nie kilkunastu laty, skoro dały się dotkliwie odczuć skutki jej zależności
od kościoła łyszczańskiego, na co się skarżył fundator tak, że biskup Kraska
wspomnianym dokumentem przekształcił kościół olchowiecki w parafialny uwalniając
go od zależności od plebana z Łyszcza. Do nowo erygowanego kościoła parafialnego
przyłączył wsie: Olchowiec, Święcicę, Busowno, Syczyn, Cyców i Świerszczów,
należące dawniej w większości do parafii w Łyszczu.[1,s.242-243]
- W 1479 r. miecznikiem Ziemi Chełmskiej był Marek z Olchowca.[364,s.159]
- Parafia prawosławna istnieje od 1563 r. (...) Od lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych (XV w.) funkcjonują nowe parafie (prawosławne) w: (...)
Olchowcu.[366,s.131 i 166]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1864(-1856).[341,s.189]
- U Henryka Rulikowskiego w Olchowcu (1853 r.) istnieje „ogród za dworem
spacerowym, a w tym aleja z starych lip, a z początku z grabiny, kryta w klamrę, i
przy dworze kasztanów dzikich cztery, jarząb jeden i bez duży jeden (-). Wprost z
dworu, za drogą, przy wspomnianym ogrodzie ulica, a w tej lip dużych dwadzieścia

siedem, a przy końcu topoli dużych osiemnaście.[480]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek w
Olchowcu powstał w 1867 r. z własności duchowieństwa, miał 70 mr. 86 pr. i 23
osady.[537,s.211-212]
- Olchowiec 1.) wś, fol. i dobra, pow. chełmski, gm. i par. Olchowiec, odl. 18 w. od
Chełma. Posiada kościół par. murów. Cerkiew parafialna pounicka, erygowana w
1768 r., została w bieżącym stuleciu rozebrana. Młyn wodny, pokłady torfu i wapna.
W 1827 r. było tu 49 dm., 385 mk. Dobra O. składały się w 1873 r. z fol.: Olchowiec i
Terenin, nomenklatury Buza i wsi O.; rozl. mr. 2635: fol. O. gr. or. i ogr. mr. 807, łąk
mr. 424, pastwisk mr. 71, lasu mr. 534, nieuż. mr. 52, razem mr. 1988; bud. mur. 4,
z drzewa 23. (...) Wś O. ma os. 54, z gr. mr. 940. W 1457 r. Tatarzy spalili istniejącą
już w O. kościół i stąd nowa erekcyą uzyskują Śmietankowie, dziedzice O.. W 1789 r.
nowy murowany kościół wzniósł Józef Komorowski, dziedzic Święcicy. O. par. dek.
chełmski, 1168 dusz. O. gmina należy do sądu gm. okr. Igo w Cycowie, st. p. w
Siedliszczu ma 23.574 mr. obszaru i 4737 mk. W skład gm. wchodzą następujące
wsie: Aleksandrówka, Busowno, Bekiesza os., Bachus, Chylin, Hatysko, Koziagóra,
Leonówka, Olchowiec, Pniewno, Świecka, Tarnów, Władysławów.[482,t.7,s.449]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. we wsi mieszkało 580 osób, w tym41 Żydów. (...) W gminie Olchowiec
w 1916 r. było: 1912 katolików, 141 prawosławnych, 62 ewangelików i 387
Żydów.[73,s.202]
- W 1926 r. we wsi mieszkały 632 osoby. W tym czasie działalność prowadzili
między innymi: K. Olszewska (akuszerka), G. Kruszyński i M. Kuśnierz (cieśle), W.
Romański (kowal), J. Stopa (murarz), i Ciotucha (stolarz).[426,s.1156]
- W latach 1927 - 1997 we wsi istniała szkoła podstawowa. Do ewidencji zabytków
z Olchowca wpisano: kościół rzymskokatolicki, drewniany z II połowy XVIII w., zespół
dworsko - parkowy, obiekt z XIX w.[516]
- W 1930 r. działalność prowadził zakład betoniarski, którego właścicielem był
Dymitr Stepaniuk. Rocznie produkowano tam 18.200 dachówek, 480 przepustów
mostowych, 4.850 pustaków, 2.000 szt. cegły, 410 kręgów studziennych oraz 40
koryt i żłobów.por.[64,s.75]
- W 1937 r. wmiejscowej szkole pracowała Zofia Nizińska. Od 1938 r. zatrudnieni
zostali: Janina Bernikierówna i Władysław Podgórski.por.[467]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Jan Dzius i Jan
Jasiota.[59,s.9]

- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego. [61,s.39]
- Na posiedzeniu Egzekutywy (Powiatowej PZPR w Chełmie przyp. aut.) 9 grudnia
1949 r. uskarżano się, że wielką przeszkodą w gminie Olchowiec jest „szeptana
propaganda" i brak uświadomienia mieszkańców wsi o korzyściach płynących ze
wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej. W związku z tym postulowano o przeniesienie
z terenu gminy obecnego wójta (Jana Dziusa) wraz z rodziną, bo był przeciwny
kolektywizacji. Jego miejsce miał zająć sekretarz Komitetu Gminnego. Według
Egzekytywy KP należało również przenieść kierownika Agencji Pocztowej, a także
nauczycielkę ze wsi Busówno, która jest „wrogo nastawiona do spółdzielni".
Postulowano również o szybkie rozpracowanie terenu przez Urząd Bezpieczeństwa i
zlikwidowanie „szeptanej propagandy.[77,s.162]
Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół parafialny. Pod wezwaniem św. Małgorzaty, drewniany zbudowany w
latach 1788-1791 r.; bezwieżowy, wraz z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w
granicach cmentarza kościelnego. Wpisany do rejestru zabytków 26.11.1966 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, drewn., 1923-1924.[473,s.338]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz greckokatolicki, prawosławny. 1 poł. XIX w.[530] Położony ok. 300 m
na północny wschód od cmentarza rzymskokatolickiego. Powierzchnia 0,5 ha.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z połowy XIX w. -płyta nagrobna
Gołuchowskich, właścicieli dóbr Święcica. (+S. Gołuchowski 1875).[244]
- Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, pocz. XX w. (1904).[530] Powierzchnia 8,2
ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1908 r. (+Ludwika Olędzka). Są tam
groby właścicieli okolicznych dóbr: Olędzkich, Załuskich, Lechnickich i
Gorzkowskich.[249]

Ochoża Pniaki. (23°20' E i 51°12' N) W 2000 r. mieszkały tam 73 osoby, w tym 8
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 wdów i 2 starych kawalerów. Było 38
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 7 telefonów
stacjonarnych, 7 samochodów osobowych, 14 ciągników, 2 samochody ciężarowe, 2
anteny satelitarne , 1 dom drewniany, 1 kryty strzechą i 1 opuszczony. Były 2 krzyże
o nieustalonym datowaniu. Do wsi należało 220 ha ziemi.[516] Miejscowość
wchodziła w skład Parafii Rzymskokatolickiej w Stawie.[329,s.127]

Z dziejów
- Wieś powstała w latach 1908-1911, w miejscu wyciętego lasu.[516]
- Od roku 1916 do ukończenia budowy szkoły we wsi (Ochoża przyp. aut.), szkoła
mieściła się na kolonii Ochoża Pniaki w chacie Wincentego Kalinowskiego.[337]
- Kolonia Ochoża Pniaki w 1950 r. było 99 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali od 0,25 ha (nr 92) do 7,28 ha (nr 13).[176]
- W 1961 r. występuje jako Ochoża Pniaki kolonia. Należał wówczas do GRN w
Stawie.[16]

Busówno. (23°16' E i 51°16' N) W 2000 r. mieszkało tam 429 osób, w tym 111
dzieci w wieku od Odo 15 roku życia, 39 uczniów szkół średnich, 6 studentów, 24
wdowy, 4 wdowców, 2 stare panny i 7 starych kawalerów. Było 80 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 146 telefonów stacjonarnych, 37
samochodów osobowych, 34 ciągniki, 2 kombajny i 3 anteny satelitarne. Światło
elektryczne doprowadzono w 1950 r. Do wsi należało 779 ha ziemi.[5I6] Integralnymi
częściami wsi były: Majdan i Popówka. W Busównie przez kilkadziesiąt lat mieszkała
Teresa Dzius wiceprezes Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich w
Warszawie, przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej „Biomlek" w
Chełmie.[529]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Wierzbicy.[329,s.271]
Z dziejów
- Grodzisko Busówno. (...) Grodzisko znajduje się w północnej części pagórów
Chełmskich na terenie wsi Busówno, bezpośrednio przy drodze do Stołpia.
Usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu. (...) Grodzisko posiada dwa wały ziemne,
zewnętrzny - tworzący krąg o średnicy ponad 300 m, wewnętrzny o średnicy ok. 200
m. Obszar w granicach wału zewnętrznego - ok. 4 ha. (...) W wyniku badań
obejmujących wykopy sondażowe i odwierty stwierdzono, iż obiekt określony na
podstawie cech morfologicznych jako grodzisko pochodzące z pierwszej fazy
wczesnego średniowiecza rzeczywiście pełnił w przypisanym mu okresie funkcję
grodu. Duży obszar objęty założeniem obronnym - w pierwszej fazie ok. 4,5 ha pozwala zaliczyć obiekt do grupy „wielkich grodów" z powszechnie przyjmowaną w
literaturze bardzo wczesną metryką. Najstarszy poziom ceramiki pochodzi z VII - IX
w. Odpowiada on okresowi budowy wału wewnętrznego, (datowany) najpewniej (na)
IX lub X wieku. Zapewne w trzecim etapie wzniesiono nasyp w centrum majdanu
noszący cechę tzw. „gródka stożkowatego". Potwierdza taką ewentualność, oprócz
argumentów przytoczonych powyżej, wzmianka o istnieniu grodu w 1248 roku w
Kronice Halicko - Wołyńskiej. W XIX wieku wzniesiono cerkiew, a otaczający ją teren
wykorzystano na cmentarz.[340,s.19-31]
- Datowane na 1248 r.[460,s.118]
- Bussowna niezawodnie była grodem czerwieńskim, gdyż w 1248 r., gdy
Jadźwingowie wojowali koło Ochoży i Bussowna, strony te zniszczyli i
podpalili.[339,s.168]
- Kolejny dokument potwierdzający istnienie wsi to akt erekcyjny Parafii w
Pawłowie (dawny Łyszcz), pochodzi z 6 kwietnia 1421 r.[1,s.241]
- W 1442 pisano Buszowna.[344,s.161]
- W 1457 r. miejscowość przyłączona przez biskupa chełmskiego Jana Kraskę do
nowo erygowanej Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.[1,s.243-243]
- W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne) (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach-popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego ziemi

chełmskiej: (...) Busówno (1447r.) (...) Z parafii (prawosławnych) wiejskich tego
(chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w: (...)
Busównie.[366,s.150 i 165]
- Busuwno (Busow, Bussowno) - dwór murowany. 1650 - dwór określany jako
stary. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi. W jednym
trakcie świetlica o 3 oknach, komora boczna i komnata o 2 oknach. W drugim trakcie
piekarnia, świetliczka i komora boczna. W sieni szafarnia. System obronny: dwór
otoczony dębowym ostrogiem i wałami. Wybudowany zapewne ok. połowy XVI w.
Właścicielką w roku 1650 była Maryna z Orłowa Trojanowa miecznikowa wołyńska.
(...) Dwór murowany. 1650 - określany jako nowy. Dwór na planie prostokąta,
trójdzielny, półtoratraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie osi świetlica, komora
boczna i komnata, po drugiej piekarnia. Wybudowany ok. roku 1650. Właścicielką w
roku 1650 była Maryna z Orłowa Trójanowa miecznikowa wołyńska. (...) Dwór
murowany z alkierzem. 1655 - dwór. Dwór na planie prostokąta z alkierzem
bocznym, trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi i gankiem od frontu. W jednym
trakcie świetlica o 4 oknach ogrzewana zielonym piecem kaflowym, komnata boczna
o 1 oknie i alkierz o 2 okratowanych oknach. W drugim trakcie izba z komorą. W sieni
kuchnia murowana i izdebka o 2 oknach. System obronny: dębowy ostróg.
Wybudowany
w
1
poł.
XVII
w.
Właścicielami
w
roku
1655
byli
Trojanowie.por.[471,s.133-4]
- Bussowno, wś i folw., pow. chełmski, gm. i par. Olchowiec, o 10 w. na zachód od
Sawina, w lesistej i mokrej nizinie, przy drodze z Sawina do Cycowa. Istniała tu
cerkiew parafialna dla ludności rusińskiej. W 1827 r. było tu 40 dm. i 254
mk.[482,t.I,s.481]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (1817-1874) 1875 oraz akta Urzędu
Stanu Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1901.[341,s.183 i 193]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Busówno
ks. A. Djadunicz.[9,s.237]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkały tam wówczas 504 osoby,
w tym 74 Żydów.[73,s.202]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej gminy Olchowiec z obsadą: jeden kapral i sześciu szeregowych.[75,s.96]
- Około 1922 r. Mikołaj Panasiuk wykopał na grądku - stożarysku bardzo grube
naczynie gliniane z zaśniedziałymi „monetami".[87]
- W 1935 r. w szkole pracował Lucjan Świechowski, a od 1937 r. uczyła Zofia
Dudek.por.[467]
- Po pierwszej wojnie światowej we wsi istniała szkoła podstawowa. Jej pierwszym
nauczycielem była Ola Waicewiczówna. W 1937 r. oddano do użytku budynek

szkolny, który funkcjonował do 1994 r.[516]
- Posłem okresu międzywojennego (1932 r.) z tej miejscowości był Konstanty
Pec.[219]
- 2 VI 1942.
Kamieniecki.[470,s.20]

Hitlerowcy

zamordowali

mężczyznę.

Zginął:

Andrzej

- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 11 budynków.[150]
- 20 marca 1953 r. członkowie gospodarujący kolektywnie z Zrzeszeniu Upraw
Ziemi skierowali wniosek do Sądu Powiatowego w Lublinie w sprawie rejestracji
zmian w statucie. W miejsce dotychczasowej nazwy wprowadzono: Rolniczy Zespół
Spółdzielczy „Zgoda". Przewodniczącym był wówczas Franciszek Łukasik, a w 1951 r.
funkcję tę pełnił Aleksander Biernat. 22 czerwca 1955 r. Zrzeszenie liczyło 19
członków. 18 stycznia 1957 r. głosowano nad rozwiązaniem Zrzeszenia. Na 10
obecnych członków 5 było za takim rozwiązaniem. Tyle samo było przeciwnych.[199]
- Na terenie wspomnianego w kronice hipackiej Busówna odkryłem ostatnio ślady
grodziska, które ma pewne podobieństwo do grodziska na Górze Chełmskiej; jest tu
podobny (aczkolwiek mniejszych rozmiarów) nasyp pod zameczek feudała, otoczony
wewnętrzną fosą, a całe grodzisko otaczają dwa dalsze wały z odpowiednimi fosami.
W Chełmie te wszystkie elementy grodziska nie i zachowały się ze względu na ciągłe
późniejsze osadnictwo.[37]
- W sierpniu 1998 r. (...) zakończono pierwszy etap telefonizacji. Przedsięwzięciem
została na razie objęta kolonia Pniówno, Wierzbica Osiedle, część Władysławowa,
kolonia i wieś Busówno.[76,s.474]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 8, wł. Tomasz Siatka, drewn., z ok. 1920 r., szkoła, mur., z ok. 1938
r.(473,s.334]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny z 2 poł. XIX w. lub 1 poł XIX w. Powierzchnia 0,5 ha.
Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1909 r. (+J. Jusiuk).[267]

Busówno Kolonia. (23°18' E i 51°15' N) W 2000 r. we wsi mieszkało 427 osób, w
tym 104 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 22 uczniów szkół średnich, 12
studentów, 11 wdów, 4 wdowców i 1 stary kawaler. Było 65 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 79 telefonów stacjonarnych, 52 samochody
osobowe, 12 ciągników, 4 samochody ciężarowe, 1 kombajn i 12 anten satelitarnych.
Światło elektryczne doprowadzono w 1950 r. Do wsi należało 391 ha ziemi. Zachował
się cmentarz prawosławny.[516] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Wierzbicy.[329,s.271]

Z dziejów
- Busówno - Kolonia od 1934 r.[344,s.161]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wierzbicy.[15]
- W 1961 r. występuje wspólnie z Busównem wsią. Miejscowość należała wówczas
do GRN w Wierzbicy.[16]
- W sierpniu 1998 r. (...) zakończono pierwszy etap telefonizacji. Przedsięwzięciem
została na razie objęta kolonia Pniówno, Wierzbica Osiedle, część Władysławowa,
kolonia i wieś Busówno.[76,s.474]

Buza. (23°14' E i 51°15' N) Leżała w pobliżu rzeki Świnki. W 2000 r. mieszkało
tam 10 osób, w tym 2 wdowy i 1 stary kawaler. Było 7 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 2 ciągniki i 12 domów, w
tym 5 opuszczonych. Najstarszą mieszkanką wsi była Teofila Dumin (1. 89). Wieś
wchodziła w skład sołectwa Terenin. Światło elektryczne doprowadzono w 1975
r.[5!6] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.[329,s.269]
Z dziejów
- Nazwa wsi wymieniona po raz pierwszy w 1827 r.[344,s.161]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- W 1942 r. Niemcy zabili 2 mieszkańców wsi (Kudyba i Gajewski przy.
aut.)[96,s.7-9]
- Informacja Kazimierza Tarnowskiego z Olchowcaz 1961 r.: - Zmarły przed 40 laty
ojciec – Józef Jamowski - opowiadał, iż kiedyś na Buzie zostały wykopane srebrne
pieniądze znajdujące się w garnku. Znalazca wymienił te pieniądze w Chełmie.[87]

Chylin. (23°20' E i 51°17' N) Leżał w pobliżu rzeki Lepietuchy. W 2000 r.
mieszkało tam 112 osób, w tym 24 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów
szkół średnich, 9 wdów, 2 stare panny i 13 starych kawalerów. Były 63 gospodarstwa
rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 22 telefony Stacjonarne, 16
samochodów osobowych, 21 ciągników, 2 kombajny, 4 anteny satelitarne, 13 domów
drewnianych, 1 dom kryty strzechą i 3 domy opuszczone. Światło elektryczne
doprowadzono w 1953 r. Była kapliczka z 1948 r. oraz krzyże z 1978 i 1986 roku. Do
wsi należało 1018 ha ziemi.[516] Miejscowy zabytkowy pałac popadał w ruinę. Jego
utrzymanie najwyraźniej przekraczało możliwości finansowe mieszczącej się w nim
Szkoły Podstawowej, której nieprzerwanie służył od 1904 r.[452] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbicy.[329,s.271]
- Wśród nizin północno-wschodniego kąta guberni leży jezioro (...) Słone między
Chylinem i Chutczem.[453,s.29]
Z dziejów
- Datowany na 1428 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Sawinie.[74,s.53]
- W 1444 r. znane jako de Chylyna. W 1528 r. wymieniany jako Chylyn. Od 1952 r:
Chylin, Chylin Wielki i Chylin Mały.[344,s.162]
- Chylin - dwór drewniany. 1603 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny,
półtoratraktowy z sienią na osi. Pojednej stronie sieni izba o 4 oknach, ogrzewana
piecem kaflowym i komory, po drugiej piekarnia. W sieni schody na strych, w
przysieniu chłodniczek. Wybudowany przed rokiem 1603.por.[471,s.144]
- Chylin 2.) Ch., wś, pow. chełmski, gm. Olchowiec, par. Sawin. Jest tu gorzelnia
wyrabiająca rocznie za 40.000 rs. W 1827 r. Ch. miał 42 dm., 248 mk. Dobra Ch.
składały się z folw. Ch. i Magdzinek, tudzież wsi: wsi Ch.; od Lublina w. 58, od Chełma
w. 28, od rz. Bugu w. 21. Nabyto w r. 1869 za rs. 33.900; rozciągłość wynosi m.
1946, a mianowicie: fol. Chylin grunta orne i ogrody m. 552, łąk m. 107, lasu m. 909,
nieużytki i place m. 80, razem m. 11648; płodozmian 10-polowy, budowli
murowanych 9, drewnianych 16. Fol. Magdzinek grunta orne i ogrody m. 165, łąk m.
77, lasu m. 49, nieużytki i place m. 7, razem m. 289; płodozmian 7-polowy, budowli
murowanych i drewnianych 2, pokłady torfu i marglu; wś Ch. osad 60,
gruntum.813.[482,t.I,s.667]
- W 1904 r. ówczesny właściciel dóbr chylińskich Ludwik Olędzki wraz z żoną Józefą
z domu Grosse (Chylin do 1882 r. był własnością ojca Józefy - Władysława Grosse)
rozpoczął budowę nowego dworu. (...) Nowy dwór został wybudowany w 1904 r. wg
projektu Jana Heuricha syna. (...) Po śmierci Józefy Olędzkiej w 1925 r. majątek został
podzielony pomiędzy jej męża Ludwika i córki Marii Holnicką-Szul oraz jej syna
Ludwika. W 1925 r. umiera Ludwik Olędzki. Od tego czasu rozpoczyna się okres
szybkiego zadłużenia majątku, ratując się przed licytacją rozparcelowano część
majątku. Ludwik Holnicki mało interesował się stanem dóbr, natomiast szczególna
opieką otaczał park (miał na utrzymaniu ogrodnika). Jeszcze w 1925 r. spalił się

folwark. (...) W 1937 r. Ludwik Holnicki zmuszony został do sprzedaży zadłużonego
majątku. Pozostałą część dóbr park wraz z pałacem został sprzedany Zarządowi
Gminy w Olchowcu. Zarząd przeznaczył dwór na szkołę siedmioklasową, W czasie
wojny dwór zajął posterunek żandarmerii. Podczas mroźnych zim Niemcy wycinali
drzewa w parku na opał. W roku 1944 dwór został podpalony przez partyzantów. W
1959 r. rozpoczęto remont dworu (...) 29.01.1961 r. nastąpiło otwarcie szkoły. (..) W
1967 r. ogrodzono park, wyremontowano dwór oraz bramę wjazdową.[482,s.1-4]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkało tam wówczas 319 osób,
w tym 19 Żydów. [73.s.202]
- Dawny ośrodek dworski, rozparcelowany (został) jeszcze w okresie
międzywojennym. Dwór wraz z 3-,5 ha parku wykupiła gmina dla miejscowej szkoły
podstawowej. Układ kompozycyjny parku jest swobodny i wskazuje na charakter
krajobrazowy. Do dworu prowadzi aleja dojazdowa z platanów, z których pojedyncze
zasługują już na miano pomnikowych. Łącznie park liczy ok. 250 drzew należących
do 18 gat. Dominują: grab pospolity - 100 szt., jesion wyniosły - 40, lipa drobnolistna
- 30, klon pospolity - 25, lipa krymska -12. Do rzadszych lub grubszych okazów
należą; platan klono listny w alei 10 szt. do 2,2 m obw.; topola biała 5.0; dąb
szypułkowy 3,5; sosna wejmutka 0,9 m obw. Podszycie tworzą odrastające drzewa
(klon pospolity, lipa drobnolistna, grab pospolity) i krzewy: śnieguliczka biała 30 szt.,
karagana syberyjska 20 m żywopłotu, głóg jednoszyjkowy 15 szt., bez czarny, dereń
świdłowa i leszczyna pospolita po 10 szt. [361.s.155-156]
- W 1934 r. w szkole pracowali: Anna i Stanisław Taboł, od 1936 r. uczył Jan
Sierpiński, w 1937 r. zatrudniony został Ignacy Leszczak, a od 1 września 1939 r.
pracował Józef Kolasiński.por[467]
- W 1937 r. Zarząd Gminy Olchowiec wykupił park i pałac i zorganizował tam
jedyną w gminie siedmioklasową szkołę podstawową. W 1942 r. pałac został spalony
przez partyzantów. Odremontowany i oddany do użytku w 1961 r. (...) Cały obiekt
wpisany do rejestru zabytków. Do pomników przyrody zalicza się drzewa znajdujące
się w parku, białodrzew (obw. pnia 470 cm) i klon zwyczajny (290 cm).[516]
- 27 V 1942.
Panasiuk.[470.s.321]

Hitlerowcy

zamordowali

mężczyznę.

Zginął:

Paweł

- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 8 budynków.
- W 1952 roku następuje podział na Chylin, Chylin Mały i Chylin Wielki.[516]
- Od 1979 r. (?) do 30.09.1990 r. w parku istniało obserwatorium sejsmologiczne
Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geofizyki w Warszawie. Pracowali tam między
innymi: Alina Sutryk, Bożena Bartosiak i Marek Serwin. Kierownikiem obserwatorium
była Wacława Kutyła. [452]

Najważniejsze zabytki kultury
- Założenie dworsko - parkowe. Obejmuje teren dawnego folwarku, ogrodu i parku
z sadzawką. W 1904 r. wybudowano jednopiętrowy dwór murowany według projektu
Jana Henricha i urządzono park w stylu krajobrazowo - naturalistycznym z
wykorzystaniem istniejącego już XVIII-wiecznego regularnego układu zieleni. Od
1937 r. mieści się tam szkoła podstawowa. Dobrze utrzymany park jest przykładem
ogródków zakładanych w otoczeniu prowincjonalnych siedzib drobnej szlachty.
Szczególnie cennym jest zachowany czworobok, który tworzą aleja i szpaler
kilkuwiekowych lip. Wpisane do rejestru zabytków 26.02.1982 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 1, wł. Albin Iwaniszczuk: dom, obora, stodoła i żuraw, drewn. z ok.
1920 r., piwnica, mur. z ok. 1920 r., dom nr 8, wł. Zuzanna Jakimiuk, drewn., z ok.
1920 r. [473.s.335]

Chylin Mały. (23°19 'E i 51°16 'N) Leży w pobliżu rzeki Lepietuchy. W 2000 r.
mieszkało tam 50 osób, w tym 6 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów
szkół średnich, 1 student, 3 wdowy, I wdowców, 2 stare panny i 2 starych kawalerów.
Było 12 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 9 telefonów
stacjonarnych, 7 samochodów osobowych, 8 ciągników, 2 kombajny, 1 antenę
satelitarną i 6 domów drewnianych, w tym, 3 opuszczone. W 1975 r. do wsi
doprowadzono Światło elektryczne. Był krzyż przydrożny postawiony w 1980 r.[516]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wierzbicy.[329,s.271]

Z dziejów
- Datowany na 1952 r.[344,s.162]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wierzbicy.[15]
- W 1961 r. występuje jako Chylin Mały kolonia. Należał wówczas do GRN w
Wierzbicy.[16]

Chylin Wielki. (23°19' E i 51°18' N)Leżałw pobliżu rzeki Lepietuchy. W 2000 r.
mieszkało am 155 osób, w tym 30 dzieci w wieku od Odo 15 roku życia, 9 uczniów
szkół średnich, 1 student, 15 wdów, 3 wdowców, 2 stare panny i 3 starych
kawalerów. Było 28 gospodarstw rolnych. Ich właściciele wsiadali między innymi: 17
telefonów stacjonarnych, 15 samochodów osobowych, 22 ciągniki, 1 ranbajn i 17
domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Do wsi należało 568 ha ziemi.[516] Od
1985 r. za pomniki przyrody uznaje się: białodrzew o obwodzie 470 cm oraz klon
zwyczajny o obwodzie 290 cm.[531] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wierzbicy.[329,s.271]

Z dziejów
- W 1942 r. w Chylinie Wielkim Niemcy zabili 5 Polaków i 29 Żydów.[96,s.7-9]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że v 1948 r. w miejscowości rozebrano 3 budynki.[150]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wólce Tarnowskiej.[15]
- W 1961 r. występuje jako Chylin Wielki wieś. Należał wówczas do GRN w
Wierzbicy.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Stodoła w zagrodzie nr 23, wł. Piotr Dębowiak, drewn., z 1918 r.[473,s.335]

Parki
- Park pałacowy, własność miejscowej szkoły podstawowej, powierzchnia 3,15 ha,
z przełomu XVIII i XIX w.[530]

Helenów. (23°15' E i 51°14' N) Leżał w pobliżu rzeki Świnki. W 2000 r. mieszkało
tam 80 osób, /tym: 14 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół
średnich, 1 student, 7 wdów, 3 wdowców, 1 stara panna i 4 starych kawalerów. Były
24 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 8 telefonów
stacjonarnych, 11 samochodów osobowych, 14 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 3
kombajny i 15 domów drewnianych, w tym 6 opuszczonych. Przez wieś biegła droga
nieutwardzona. Światło elektryczne doprowadzono w 1975 r. Zachował się cmentarz
prawosławny z II połowy XIX w. Były 4 krzyże przydrożne z lat: 1980,1985 i 1986 oraz
jeden z okresu międzywojennego. Do wsi należało 322 ha ziemi.[516] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Olchowcu.[329,s.269]

Z dziejów
- Pierwsze informacje pisane na temat wsi pochodzą z 1921 r.[344,s.167]
- W 1961 r. występuje jako Helenów kolonia. Należał wówczas do GRN w
Olchowcu.[16]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w.[530] Powierzchnia 0,32. Najstarszy
istniejący nagrobek - krzyż żeliwny - pochodzi z k. XIX w.[270]

Kamienna Góra. (23°20' E i 51°13' N) W 2000 r. mieszkało tam 155 osób, w tym
22 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 12
wdów, 1 wdowiec i 5 starych kawalerów. Były 22 gospodarstwa rolne, ich właściciele
posiadali między innymi: 16 telefonów stacjonarnych, 13 samochodów osobowych, 8
ciągników i 23 domy drewniane. Przez wieś biegła droga o nawierzchni żużlowej. Do
wsi należało 360 ha ziemi.[516] We wsi mieszkał poeta ludowy Antoni
Rzeźniczuk.[530]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Olchowcu.[329,s.269]
Z dziejów
- Historia folwarku w Kamiennej Górze to zaledwie kilkunastoletni okres od 1923 r.
do 11 wojny światowej, kiedy Kamienna Góra jako oddzielny majątek został
wydzielony z dóbr Święcica aktem z 29 maja 1923 r. Ogółem folwark ten należący w
tym okresie do Janiny Lechnickiej obejmował 753 mórg czyli około 420 ha. Wcześniej
właścicielami Święcicy wraz z kamienną Górą byli: w XVIII w. Komorowscy a
następnie Bąkowscy, do których ten majątek przeszedł w wianie Anieli z
Komorowskich, która poślubiła Mateusza hr Bąkowskiego. Po Janinie Bąkowskiej ich
syn w 1928 r. dobra Święcica z przyległościami otrzymała jego córka Józefa z
Bąkowskich Jabłonowska. W 1835 r. na mocy kontraktu kupna-sprzedaży dobra
Święcica, Pniówno i Krobonosz nabył Seweryn Gołuchowski. Na skutek zadłużeń
majątek Święcica został wystawiony przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie na
publiczna licytację i sprzedany Feliksowi Lechnickiemu w 1884 r. W rękach
Lechnickich cały majątek był utrzymany do 1939 r. (...) Jak wynika z informacji
mieszkańców wsi, budynek mieszkalny był tymczasowy, natomiast Lechniccy
przygotowywali plac i materiał pod budowę nowego budynku mieszkalnego, w tym
celu na skraju lasu wycięto półkolista polanę. Dalsze poczynania inwestycyjne (...)
przerwała II wojna światowa. Po wojnie ziemie folwarczne zostały rozparcelowane a
sam folwark został przekazany w gospodarowanie Rolniczej Sp-ni Pracy w
Pniównie.[396,s.1-2]
- W 1926 roku właścicielem wiatraku był J. Hawryluk, a Jan Szul Holnicki był
właścicielem 168 ha ziemi.[426,s.1156]
- 1943. Hitlerowcy roztrzelali kilka osób. Zginął m.in. Jan Dąbrowski.[470,s.44]
- Według Egzekutywy KP (PZPR w Chełmie przyp. aut.) przodujące miejsce wśród
22 spółdzielni (produkcyjnych przyp. aut.) przyznano (w 1953 r. przyp. aut. /
spółdzielni w Kamiennej Górze.[77,s.170]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego w
miejscowości znajdowała się siedziba GRN.[15]
- W 1955 r. istniała spółdzielnia produkcyjna. Jej przewodniczącym był ob.
Rzeźniczuk.[206] (...) W Kamiennej Górze wydajność żyta z ha wynosi 20q, pszenicy
23 q, owsa 17q.[82]
- W 1961 r. występuje jako Kamienna Góra kolonia. Należała wówczas do GRN w

Wierzbicy.[16]
- Kamienna Góra kolonia i gajówka.[529]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 27, wł. Jan Wałecki, drewn., z 1937 r.[473,s.336]

Parki
- Park dworski, własność RSP, powierzchnia 2 ha, z XIX w.[530] Na terenie byłego
zespołu folwarczno - ogrodowego rośnie obecnie około 120 drzew przy czym tylko
60% to drzewa sadzone w okresie przed 1939 r. Największy udział ma sosna
pospolita, (...) jesion wyniosły, dąb szypułkowy, klon jesionolistny, topola szara i lipa
drobnolistna. Z krzewów rośnie tylko bez lilak i bez czarny. (...) Wykaz zachowanego
drzewostanu ogrodowego przy folwarku w Kamiennej Górze wykazuje między innymi
dąb szypułkowy o obwodzie pnia 200 cm.[396,s.3 i 4]

Karczunek. (23°17 'E i 51°20 'N) Położony w pobliżu rzeki Włodawka. W 2000 r.
mieszkało tam 89 osób, w tym 22 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów
szkół średnich i 3 starych kawalerów. Było 21 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 8 samochodów ciężarowych, 7 ciągników, 1 kombajn, 2
anteny satelitarne i 9 domów drewnianych. Przez wieś biegła droga nieutwardzona.
Światło elektryczne doprowadzono w 1972 r. Był krzyż przydrożny z 1950 r. Do wsi
należało 738 ha ziemi.[516] Integralną częścią wsi była Marcinowa Niwa.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wereszczynie, diecezja
siedlecka.[452]

Z dziejów
- W 1827 r. miejscowość znana jako Tarnów. W 1921 r. wymieniony jako Tarnów
(Karczunek). Obecna nazwa obowiązuje od 1952 r.[344,s.171]
- W 1937 r. w miejscowej szkole pracował Józef Bazan. W latach 1939-44 w szkole
ukraińskiej był zatrudniony Osyp Bazan.por.[467]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 2 budynki.[150]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wólce Tarnowskiej.[15]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 13, wł. Henryka Karabowicz, drewn. z ok. 1925 r. i nr 21, wł. Roman
Kubajka, drewn. z 1930 r.[473,s.336]

Kozia Góra. (23°22' E i 51°15' N) W 2000 r. mieszkało tam 195 osób, w tym 28
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 16 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 9
wdów, 2 wdowców, 2 stare panny i 5 starych kawalerów. Było 75 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 34 telefony stacjonarne, 24
samochody osobowe, 32 ciągniki, 1 kombajn, 2 anteny satelitarne i 16 domów
drewnianych, w tym 5 opuszczonych. Światło elektryczne doprowadzono w 1948 r.
Do wsi należało 984 ha ziemi.[516] Integralnymi częściami miejscowości były:
Brzezina i Stara Wieś.[529] Miejscowość wchodziła w skład Parafii Rzymskokatolickiej
w Sawinie.[329,s.126]
- Nazwa miejscowości jest tak zwanym tworem przymiotnikowym utworzonym
przy pomocy sufiksu - i (-y) pochodzącym z prasłowiańskiego sufiksu i zawiera u
podstawy słowotwórczej nazwę pospolitego zwierza. Nazwa ta wskazuje na związek
danego terenu z wymienionym w podstawie słowotwórczej zwierzęciem.[430,s.133]

Z dziejów
- Pierwsze informacje pisane pochodząz 1429 r. Należała wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Sawinie.[74,s.54]
- W dokumentach z 1439 r. napisano: Kozagora. Gwarowo - kozigura.[344,s.l74]
- Parafia (prawosławna) w Bialopołu (własność władyków chełmskich) znika z kart
rejestrów po 1535 r. Podobnie w Koziej Górze (po 1533 r.).[366,s.66]
- Kozia Góra, 5.) K., wś, pow. chełmski, gm. Olchowiec, par. Sawin. W r. 1827 było
tu 48 dm., 295 mk.[482,t.4,s.542]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek w
Koziej Górze powstał w 1867 r. z własności państwowej, miał 100 mr i 20
osad.[537,s.211-212]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Olchowiec. Mieszkało tam wówczas 545 osób,
w tym 49 Żydów.[73,s.202]
- W dniu 5 października 1935 roku jako przewodnik R.J. z posterunku P.P. w
Olchowcu dokonałem rewizji u (...) zam. we wsi Kozia Góra w celu poszukiwania
nielegalnie posiadanej broni, podczas rewizji odnalazłem u tegoż (...) przepisane
piosenki komunizujące. Po przeprowadzeniu dochodzenia ustalono, że piosenki te
przepisywał dla dzieci szkolnych: (...) (w oryginale nazwiska i imiona w pełnym
brzmieniu) wszyscy zamieszkali we wsi Kozia Góra. Wyżej wymienieni, jak ustalono

niejednokrotnie, brali czynny udział w śpiewaniu publicznie tych piosenek we wsi pod
przewodnictwem znanego działacza wywrotowego (...). Śpiewanie piosenek pod
tytułem „Legiony", i „Komsomołki" odbywało się publicznie na wsi. Po raz ostatni
piosenki te były śpiewane wieczorem publicznie w obecności zebranej młodzieży, na
wsi w Koziej Górze przez (...) w dniu 24 września 1935 r.”[95]
- Od 1936 r. w szkole uczył Franciszek Szczepanik.por.[467]
- W prośbie gminy (Olchowiec, wójt Jan Dzius) o umorzenie składki ogniowej
wykazano, że w 1948 r. w miejscowości rozebrano 4 budynki.[150]
- W 1950 r. były 63 domy. Mieszkały 104 kobiety i 128 mężczyzn.[151]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 10, wł. Jan Misiura, drewn., z ok. 1900r. i nr 53, wł. Maria Krzywicka,
drewn., z ok. 1920 r.[473,s.336]

Ochoża. (23°21' E i 51°12' N) Leży w pobliżu rzeki Garki. W 2000 r. mieszkało tam
289 osób, w tym 64 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 studentów, 22 wdowy, 4
wdowców, 3 stare panny i 10 starych kawalerów. Było 75 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 26 telefonów stacjonarnych, 27 samochodów
osobowych, 44 ciągniki, 2 samochody ciężarowe, 6 kombajnów, 3 anteny satelitarne,
1 dom drewniany i 1 kryty strzechą. Przez wieś prowadziła droga utwardzona płytami
„Jambo". W 1967 r. doprowadzono światło elektryczne. Zachowały się krzyże z lat:
1845 i 1914 oraz studnia opokowa z około 1910 r. Do wsi należało 984 ha ziemi.[516]
Integralnymi częściami miejscowości były: Derkacze, Dziubany i Majdan.[529]
Miejscowość wchodziła w skład Parafii Rzymskokatolickiej w Stawie.[329,s.127]
- Ochoża - terenowa nazwa własna nawiązująca do naturalnego ukształtowania
terenu (miejsce trudno dostępne).por.[430,s.12]
Z dziejów
- Początki osady najprawdopodobniej sięgają 1248 r. Datowana na 1430 r.
Należała wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie.[74,s.55]
- W 1248 r. Jadźwingowie wojowali koło Ochoży i Bussowna, strony te zniszczyli i
podpali.[339,s.168]
- W 1505 r. wzmiankowana jako Ochoża. Od 1952 r: Ochoża (Majorat) i Ochoża
Pniaki.[344,s.184]
- Ochoża wieś. W której ludzi osiadłych jest 60 c.v.u., którzy mają swój młyn i staw.
A ludzie przerzeczoni siedzą na siedmi dworzyszczach z dawna wymierzonych, z
których dworzyszcz wychodzi cieśli 7, którzy w zamku i w folwarcech zamkowych o
zamkowej strawie powinni robić, co potrzeba. A to ich wszy tka powinność.[442,s.27]
- Tej wsi jest posesorem JMP Franciszek Gorzkowski, podstarości krasnostawski, z
JMP Anną Rejówną, małżonką swoją, za konsensem KJM Jana Kazimierza de data
Varsaviae die 3. m. Aprilis a JD.1655 (...) W tej wsi było osiadłych pułanków 7, teraz
osiadłych pułanków 3. Czyszu dają z pułanku per 0/12 ... 1/6. Owsa z pułanku dają po
kor. 2 miary chełmskiej, przychodzi kor. 6 per fl. 1/6 ... 7/6. Kapłonów z pułanku po 2,
przychodzi kapłonów 6 per 0/6... l/6.(f.43) Jajec z pułanku po 12, przychodzi jajec 36,
kopa per 0/10 ... 0/0/6. Z każdego pułanku robić dni 4 w tydzień powinni. Poddanych
na ćwierciach siedzących jest 7. Czynszu z ćwierci dają per 0/6.. 1/12. Owsa z ćwierci
dają po korcu mary chełmskiej, przychodzi kor. 7 per fl. 1/6 ... 8/12. Kapłonów z
ćwierci po 1, przychodzi kapłonów 7 per 0/6... 1/12. Jajec z ćwierci po sześci,
przychodzi jajec 42, kopa per 0/10 ... 0/7. Zagrodnik 1, czynsz per 0/6... 0/6. Kapłona
1 per 0/6... 0/6. Jajec 6... 0/1. Młyn z karczmą20/0. Pułanków pustych było 10, te na
folwark obrócone, którego przedtem w tej wsi nie bywało. Wybraniec w tej wsi jest.
(f.43v) Stawu nie masz, ale może być, groblą usypawszy, de nova radica, ale nie bez
kosztu. (...) Z łąk przyszło 7/0. Suma prowentu ze wsi (f.44) folwarku Ochoskiego fl.
327/20b. Stąd wytrąciwszy na urzędnika fl. 30. A że się nie mogło zrobić żniwo swemi
poddanemi, tedy na najem żniwiarzów kładzie się fl. 50. Restat summy fl.
243/20.[441,s.201-202]

- Jeszcze w końcu XVIII w. Ochoża miała drugi człon nazwy „Królewska".[408,s.1]
- Ochoża, wś, pow. chełmski, gm. Staw, par. rz.-kat. Czułczyce, gr. obrz. Spaś.
Posiada pokłady kamienia wapiennego, młyn wodny, 1610 mr. ziemi dwór., 836 w.
włość. Dawniej należała do dóbr królewskich, obecnie majorat Al. Burmana.
Odłączona od dóbr Nowosiółki w 1833 r. W 1827 r. było tu 40 dm., 203 mk. Ochoża,
r. 1565 Ochoża, wś, pow. chełmski. W r. 1565 wś w ststwie chełmskim, miała 60 z
górą ludzi osiadłych na 7 dworzyszczach zdawna wymierzonych. Z tego obowiązani
byli 7 cieśli chodzić do zamku na roboty. Innych opłat i danin nie
dawali.[482,t.7,s.368]
- Ochoża, mimo bliskiego sąsiedztwa-nie należała do starostwa nowosieleckiego i
utrzymywała swoją autonomię aż do rozbiorów Rzeczypospolitej. W 1826 roku z
części dawnego starostwa Nowosiółki i królewskiej wsi Ochoża, utworzone zostały
Dobra Narodowe „Nowosiółki i Ochoża". Z tych dóbr w 1832 roku od Skarbu
Królestwa Polskiego część dawnego starostwa chełmskiego wraz z Nowosiółkami tj,
wsią i folwarkiem, sołtystwem Nowosiółki tj. Stołpiem i wsią Stołpie - odkupił Leon
Niemirowski wzbogacony na dostawach kamienia do budowy traktu PiaskiDorohucza. W trzy lata później, Dobra Ochoża - zgodnie z „Ukazem Najjaśniejszego
Pana (...) Najłaskawiej W. Pułkownikowi Aleksandrowi Burmann dowódcy pułku
strzelców W. Księcia Generała - Feldmarszałka hrabi Paskiewicza Erywańskiego, w
zaokrągleniu odpowiedniem wysokości czystego rocznego dochodu złotych polskich
darowane zostały. Jak podają dokumenty botarialne, formalne przyjęcie tych dóbr
nastąpiło w styczniu 1837 r. (...) Akt podawczy z 1839 r. zamieszcza bardzo
szczegółowy opis dóbr wraz z poddanymi ich powinnościami oraz dochodami, jakie
przynoszą dzierżawy majątku. (...) Na folwarku był: ,Dwór z drzewa sosnowego
tartego w węgły pobudowany, gontami pokryty z kominem murowanym na dachu".
Obok były dwie piwnice, loszek, spichlerz. Dalej stały 3 obory, 3 stodoły, wozownia,
stajnia, karczma - „w miejsce spalonej nowo-postawiona z drzewa sosnowego z
zajazdem (...)", gorzelnia „w miejsce spalonej, nowo-postawiona, z drzewa
sosnowego tartego", wołownia. We wsi był także: kościółek z drzewa tartego
sosnowego w węgieł pobudowany, gontami pokryty z kopułą, w której znajduje się
dzwonek i dwa krzyże - w stanie najgorszym. Kaplica św. Jana na czterech słupach
sosnowych wpuszczanych w podwaliny podparta od wschodu podporami dębowymi,
dach gontowy i krzyż żelazny w średnim stanie. Młyn wodny z drzewa tartego w
węgieł zbudowany z podsieniem na czterech słupach. Dach gontem kryty o dwóch
kołach nasiebiernych, z których górne zepsute (...) w średnim stanie. (...) Po wydaniu
ustawy o dobrach donacyjnych 25 lipca 1919 dobra i folwark Ochoża przeszły na
Skarb Rzeczypospolitej Polskiej a następnie zostały rozparcelowane tworząc obecną
Kol. Ochoża. Obecnie działka, gdzie stał dwór, budynki gospodarcze i towarzyszące
-jest własnością rodziny Nowosadów i Szachoniów, potomków Józefa,
Legionisty.[408,s.1-4]
- W 1845 r. w Ochoży zbudowano karczmę w miejsce spalonej, która stała przy
dawnym biegu traktu (...) biegnącego przez Łęczną.[494,s.13-14]
- Obecna Ochoża jest Ochoża nową. Stara Ochoża - Choszcza była nad rzeką
Garką w pobliżu dworu. Kiedy ludność tam się już nie mieściła, właściciel

królewszczyzny Ochoży gen Al. Burman nakazał wyciąć las w kwadracie 2x2 km - 2
km na zachód od starej Choszczy i tam zbudować nową, wzorową wieś. Jej
wzorowość polegała na tym, że ulica wiejska przebiegała z południa na północ przez
środek ziem. Al. Burman nakazał budynki mieszkalne postawić po stronie zachodniej,
a obory i stodoły po stronie wschodniej. Strona wschodnia na całej długości była
osłonięta „okólnikiem" - 3 m. szczelnym płotem z desek. Płoty były obowiązkowe
również po stronie zachodniej. Na obu końcach wsi - dziobańskim i derkackim, były
„zasuwy" zamykane na noc. Poza północnym krańcem wsi, istniało wspólne - 188
morgowe pastwisko Steblowo. Nowa wieś Ochoża została założona w 1845 r. (...)
Według tabeli uwłaszczeniowej sporządzonej 21 kwietnia 1866 r. we wsi zagrody
posiadali: Tymon (Tomasz) Oszwa, nadleśnik Walenty (Woromiej) Szachun, Stefan
Juziuk, Józef Juciuk, Jan Antoniuk, Marcin Baran, Woromiej (Walenty) Marcyniuk, Jan
Marcyniuk, Mateusz Baran, Stanisław Baran, Ignacy Baran, Józef Baran, Antoni
Marcyniuk, Piotr Marcyniuk, Walenty Baran, Paweł Werykowicz, Tomasz Nowosad,
Mateusz Weremczuk, Stanisław Kamiński, Jan Kasietczuk, Wojciech Gmiterczuk,
Tomasz Bartoszuk, Gabriel Baran, Adam Mrozowski, Jan Gil, Kacper Gil, Ludwik
Komar, Wojciech Manaj, Szymon Manaj, Jan Manaj, Tomasz Nestorowicz, Piotr
Nestorowicz, Wincenty Błaszczuk, Franciszek Nowosad, Józef Nowosad, Jan Nowosad,
Łukasz Czerema, Ewa Kaszczuk, Franciszek Kasietczuk, Andrzej Kamiński. W
Chochołowie - Majdanie właścicielami ziemi byli: Jan Pękała, Mateusz Kaszczuk,
Mikołaj Odziomek, Andrzej Korniszuk, Wojciech Kaszczuk, Franciszek Kaszczuk, Jan
Turowicz, Jan Krzewina (Mońka), Jan Nowosad.[336]
- Do 1874 r. stał w Ochoży stary drewniany unicki kościółek. W 1864 r. nastąpiło
jego uwłaszczenie przez cara Aleksandra U. Nad rzeka Garką znajdował się młyn
wodny, który spłonął około 1900 r.[516]
- W 1905 r. z byłych unitów Prawosławnej Parafii Spaskiej na katolicyzm przeszły
73 osoby. W 1921 r. we wsi zamieszkiwało 440 katolików.[200]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1920 r. rozpoczęto budowę szkoły. Kosztorys inwestycji sporządziła R
Kozarska. (..) W tym samym roku do wojska powołano (roczniki 1899-1902): Józefa
Werykowicza (zginął), Aleksandra Błaszczuka, Franciszka Połajdowicza, Władysława
Tywoniuka, Jana Barana (zginął), Jakuba Nowosada (zginął), Wincentego
Nestorowicza, Franciszka Szachuna, Jana Kaszczuka, Franciszka Kaszczuka, Józefa
Odziomka, Józefa Nestorowicza, Józefa Kasietczuka (zginął), Aleksandra Manaja, Jana
Wasilewskiego, Jana Werykowicza, Grzegorza Barana.[337]
- 14 kwietnia 1931 r. zarejestrowane zostało miejscowe Kółko Rolnicze
„Przyszłość".[64,s.426]
- W 1934 r. w szkole uczył Stanisław Jarocki (29.11.1940 r. aresztowany przez
gestapo), a w 1935 r. rozpoczął pracę Michał Hać.por.[467]
- W 1926 r. we wsi mieszkały 622 osoby. W tym czasie handlem artykułami
spożywczymi zajmował się Stępnowski w.[426,s.1155]

- W 1931 r. z Ochoży w poszukiwaniu chleba wyjechali: Władysław Tywoniuk z
żoną i 2 dzieci (Kanada), Jan Tywoniuk z żoną i dziećmi Kanada), Kazimierz Nowosad
(Argentyna), Maksym Szewczuk (Kanada), Józef Manaj z żoną (Kanada), Aleksander
Pękała (Argentyna), Józef Wójcik z żoną (Kanada), Franciszek Wójcik (Kanada). Rok
wcześniej do Kanady wyjechał Franciszek Nestorowicz z rodziną (kol.
Ochoża).por.[337]
- 26 V 1942. Funkcjonariusze SS i policji hitlerowskiej rozstrzelali podczas
przeprowadzonej akcji napotkanych mieszkańców. Śmierć poniosło kilkanaście osób.
Zginęli m.in.: Stefan Baran, l. 60, Stanisław Manaj, l. 26, Feliks Nowosad, l. 19, Jan
Nowosad, l. 46, Józef Nowosad, l. 46, Stanisław Nowosad, l. 18, Stanisław Nowosad, l.
19, Władysław Szadej, l. 15, Władysław Tywoniuk, l. 22. W/w byli podejrzani o
ukrywanie jeńców radzieckich. Podczas akcji spalono kilka budynków. Zwłoki
pochowano na cmentarzu w Chełmie. (...) 13 IV 1943. Żandarmi z Cycowa rozstrzelali
4 osoby. Zginęli: Aleksandra Jarocka, matka, nauczycielka, Franciszek Jarocki, Michał
Jarocki - dzieci, Stanisław Szachun. Jarockiej zarzucano przechowywanie „bandytów".
Zwłoki jednej ofiary zakopano na polu, pozostałych na cmentarzu w
Podgórzu.[470,s.71-72]
- Feliks Braniewski historyk z wykształcenia, a regionalista z zamiłowania od ponad
trzydziestu lat (do 1998 r. - przyp. aut.) zbiera wiadomości o Ochoży w gminie
Wierzbica i pisze jej historię. Jest już kilkaset stron tej niecodziennej pozycji.
Zgromadzone materiały pozwolą na napisanie kolejnych. W monografii wsi Ochoża
znajdują się między innymi rozdziały poświęcone historii, prezentacji mieszkańców,
mniejszościom narodowym, lokalnej przestępczości, rzemiosłu, oświacie, religii
itp.[43]
- (Inf, I. Andrzej Weremczuk 1. 90, 1965) Gdy byłem małym chłopcem, słyszałem
opowiadanie babki, że na „Chochłowie" pod dębem wykopane zostały pieniądze w
garnku glinianym. II. Kiedyś stary Nowosad Grysun wyorał na polu pieniądze. Nosił je
przez jakiś czas w torbie ze sobą, potem schował w komorze.[87]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, mur. z ok. 1900 r., dom w zagrodzie nr 18, wł. Roman Grabczak, drewn. z
1900 r., obora w zagrodzie nr 31, wł. Kazimierz Marcyniuk, drewn., z ok. 1900
r.[473,s.336-337]

Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 2 ha, z XVI w.[530]

Bakus Wanda. (23°16' E i 51°18' N) W 2000 r. mieszkało tam 87 osób, w tym 25
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 6 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 5
wdów, 2 wdowców i 1 stary kawaler. Były 23 gospodarstwa rolne. Ich właściciele
posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 11 samochodów osobowych, 14
ciągników, 2 samochody ciężarowe, 1 kombajn, 1 antenę satelitarną, 12 domów
drewnianych, w tym 3 opuszczone. Przez miejscowość biegła droga nieutwardzona.
Światło elektryczne istniało od 1973 r. Do wsi należało 241 ha ziemi.[516] Zachował
się cmentarz ewangelicki z II połowy XIX w.[229] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Syczynie.[329,s.270]
Z dziejów
- Wzmiankowana jako Bachus w 1827 r. W 1880 r. pisano zamiennie Bachus lub
Wanda.[344,s.159]
- Kolonia niemiecka Wanda - Bachus założona w latach 1842-45. (...) Powstała ona
na dobrach Tomasza Chmielewskiego, a osiedlili się tam koloniści z Prus.
Występowała tu rzędowa (po obu stronach ulicy) forma zabudowy.por.[500,s.47,168 i
263]
- Bachus albo Wanda, wś pryw., pow. chełmski, gm. i par. Olchowiec.[482,t.I,s.78]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako kol. Wanda.[332]
- W 1926 r. właścicielami wiatraków w Bakus Wandzie byli: Pocholek E. i
Zonnenberg L.[426,s.1156]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 13, wł. Zenon Gruszka i nr 19. wł. Wiesław Przybylski, drewn., z 1920
r.[473,s.334]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. 2 poi. XIX w.[530] Położony w sosnowym zagajniku, około
150 m od jednej z wiejskich zagród. Zachowała się jedna płyta nagrobna NN z pocz.
XX w.[229]

GMINA WOJSŁAWICE
Gmina położona w południowej części powiatu w obszarze Działów Grabowieckich.
Siedziba gminy - Wojsławice to dawne miasteczko, prawa miejskie otrzymało w XV w.
Pełni obecnie funkcję ośrodka administracyjnego, handlowo - usługowego i
kulturalnego dla mieszkańców gminy.
Podstawę systemu komunikacyjnego gminy tworzą drogi o dużym znaczeniu: droga
wojewódzka Lublin -'Krasnystaw - Hrubieszów, i droga Chełm - Wojsławice Grabowiec. Stwarza to znaczne „otwarcie" gminy w kierunkach północnym do
Chełma, zachodnim do Krasnegostawu i Lublina oraz południowym do Grabowca i
Hrubieszowa.
Gmina Wojsławice jest gminą typowo rolniczą. Z rolnictwa utrzymuje się blisko
80% ludności. Warunki naturalne obszaru gminy są charakterystyczne dla krainy
Działów Grabowieckich o urozmaiconej rzeźbie terenu i doskonałych glebach
lessowych. Ponad 96% ogólnej powierzchni użytków rolnych stanowią grunty klasy I IV. Gleby o wysokich walorach użytkowych stawiąją gminę w rzędzie najlepszych w
powiecie chełmskim i makroregionie środkowo-wschodnim. Gospodarka rolna jest
prowadzona głównie przez gospodarstwa indywidualne. Sektor prywatny dysponuje
ponad 97% użytków rolnych w gminie. Dominacja tego sektora stanowi o
charakterze i kierunkach produkcji rolnej.
Warunki przyrodnicze i ekonomiczne predysponują gminę do rozwoju produkcji
rolniczej, wysoko intensywnych kierunków produkcji roślinnej oraz przetwórstwa
rolno-spożywczego.
Gmina posiada duże walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjne. Są to lasy,
gleby, wody, czyste powietrze i piękne krajobrazy. Obecność jarów i wąwozów,
rozmaitość i malowniczość rzeźby terenu, znaczne zróżnicowanie wysokości czynią
krajobraz gminy wyjątkowo malowniczym. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i
kulturowe zdecydowały o włączeniu prawie całego obszaru gminy, z wyjątkiem części
północnej, do Grabowiecko -Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Jedną z wizytówek gminy są zabytki kultury i architektury. Należy tu wymienić:
Kościół Rzymskokatolicki w Wojsławicach z przełomu XVI i XVII w. p.w. św. Michała
Archanioła, dzwonnicę z połowy XVIII w., pomnik Tadeusza Kościuszki, Cerkiew
Greckokatolicką p.w. Św. Eliasza proroka z 1771 r i dzwonnicę z końca XIX w,
synagogę z 1890 r. i kapliczkę z 1762 r. oraz Kościół Rzymskokatolicki w Turowcu z I
poł. XIX w. p.w. św. Barbary.

Wólka Putnowska. (23°40 'E i 50°57 'N) Położona w pobliżu rzeki Wełnianki. W
2000 roku mieszkało tam 85 osób, w tym 23 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 1
uczeń szkoły średniej, 8 wdów, 1 wdowiec i 3 starych kawalerów. Było 48
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 3 telefony stacjonarne,
12 samochodów osobowych, 17 ciągników 1 kombajn, 1 antenę satelitarną i 15
domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Wszystkie były podłączone do lokalnego
wodociągu. Radnym gminy był Mariusz Prus, a funkcje sołtysa pełnił Zbigniew
Zieliński. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Turowcu.[517]
Z dziejów
- Miejscowość o takiej nazwie pojawia się w dokumentach z 1839 r. W 1888 r. Putnowicka Wólka. Gwarowo - maidan putnovecki.[344,s.202] Putnowica Wólka, wś,
pow. chełmski.[482,t.9]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 269 osób. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Putnowicach.[15]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, drewn., z pocz. XX w., dom nr 2, wł. Marian Wolanin, drewn., z ok.
1920 r.[473,s.381-382]

Putnowice Kolonia. (23°39' E i 50°58' N) Wieś leżała w pobliżu rzeki Wełnianki.
W 2000 roku w tej miejscowości mieszkało 189 osób, w tym 57 dzieci w wieku od 0
do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 11 wdów, 4 wdowców i 4
starych kawalerów. Było tam 89 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 2 telefony stacjonarne, 11 samochodów osobowych, 29 ciągników, 1
samochód ciężarowy, 2 kombajny, 3 anteny satelitarne oraz 20 domów drewnianych,
w tym 1 opuszczony. Wszystkie posiadłości miały przyłącza wodociągowe. Działała
Ochotnicza Staż Pożarna. Ze wsią związany był rzeźbiarz Stanisław Stadnicki. Funkcję
sołtysa pełnił Zych Bogucki, Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Turowcu.[517] Patrz Putnowice.

Z dziejów
- W kolonii Putnowice mieszka rolnik Stanisław Brzuchala miłośnik, odkrywca i
znawca zabytków; swojej okolicy. (...) Stanisław Brzuchala wskazał mi „nieruchome"
zabytki, jak cmentarzysko kurhanowe i w lesie „Korytyny" złożone z przeszło 50
dużych kopców - mogił, kurhany w Maziami, pojedyncze mogiły prehistoryczne po
okolicznych lasach, a zwłaszcza największą z nich „Ostrą Mogiłę" na szczycie
wzgórza w Wólce Putnowieckiej.[29]
- W 1961 r. występuje jako Putnowice kolonia. Miejscowość wchodziła w skład GRN
w Turowcu.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Obora folwarczna, ob. dom mieszkalny nr 16, wł. M. Antoniak, mur., 3 ćw. XIX w.,
dom nr 21, wł. Stanisław Zwołanowski, drewn., z ok. 1910 r., szkoła, drewn., z 1935
r., szkoła, drewn., z 1949 r.[473,s.372-373]

Putnowice Wielkie. (23°43 'E i 50°57 'N) Leżały w pobliżu rzeki Wełnianki. W
2000 r. w tej miejscowości mieszkało 179 osób, w tym 11 dzieci w wieku od 0 do 15
roku życia. 3 uczniów szkół średnich, 1 student, 15 wdów, 1 wdowiec i 8 starych
kawalerów. Było 108 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 2
telefony stacjonarne, 20 samochodów osobowych, 39 ciągników, 3 samochody
ciężarowe, 3 kombajny, 1 antenę satelitarną i 27 domów, w tym 9 opuszczonych.
Wszystkie posiadały przyłącza do lokalnego wodociągu. Działała szkoła filialna.
Radnym gminy był Mirosław Gawrzak, a funkcję sołtysa pełnił Krzysztof Luchowski.
Od 1967 r. we wsi jest światło elektryczne. Integralnymi częściami Putnowic Wielkich
były: Korytyna, Przecinek i Strona.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Turowcu.[517]
Z dziejów
- Według wykazu z 20 października 193 8 r. we wsi mieszkało 440 osób. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
- 18 IX 1943. Policjanci hitlerowscy rozstrzelali 2 mężczyzn. Zginęli: Franciszek
Derlak i Heronim Pilipczuk. (...) Putnowice (kolonia? Wielkie?). 19IV 1944. Hitlerowcy
oraz Ukraińcy, pozostający w służbie hitlerowskiej napadli na wieś, zrabowali mienie
mieszkańców i zastrzelili kilkanaście (? osób. Zginęli m. in.: Wiktor Brzuchala, l. 37,
Anastazja Fic, l. 45, Stanisław Fic, l. 49, Fronc (imienia brak), Bogdan Łuczkiewicz s.
Kazimierza, l. 3, Kazimierz Łuczkiewicz, 1. 35, Leokadia Łuczkiewicz, 1.21, żona i
matka w/w, Zbigniew Nowakowski, Antoni Orion, l. 48, Władysław Pośpiech, l. 34,
Antoni Referda, Franciszek Referda, Bronisław Romkiewicz, l. 28, Stanisław
Tokarczuk, l. 24, Stanisław Zbirado (Zbierała), l. 24, Marianna Zarek. Zwłoki nakryli
słomą i wraz z szopą, w której się znajdowały spalili.[470,s.79-80]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Putnowicach.[15]
- W 1961 r. występują jako Putnowice Wielkie wieś. Należały wówczas do GRN w
Turowcu.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka, drewn., z ok. 1900 r., dom nr 17, wł. Marian Luchowski, drewn., z ok.
1910 r.[473,s.374]
Cmentarze i mogiły
- Mogiła nieznanego żołnierza. XX w. (1944).[530] Położona w lesie ok. 100 m od
szosy Buśno - Wojsławice. Powierzchnia 1,5 m .[223]
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Rozięcin. (23°36' E i 50°54' N) W 2000 roku we wsi mieszkało 214 osób, w tym
13 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 14 uczniów szkół średnich, 2 studentów, 8
wdów, 2 wdowców, 1 stara panna i 8 starych kawalerów. Były 84 gospodarstwa
rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 3 telefony stacjonarne, 15
samochodów osobowych, 27 ciągników, 1 kombajn, 4 anteny satelitarne i 40 domów
drewnianych, w tym 3 opuszczone. Wszystkie gospodarstwa posiadały wodę bieżącą.
Istniał Wiejski Dom Kultury. Działała Ochotnicza Straż Pożarna. Wieś położona na
terenie falistym, pociętym licznymi malowniczymi wąwozami. W pobliżu
miejscowości znajdowały się płyty upamiętniające poległych partyzantów
radzieckich, którzy zginęli w obronie Wojsławic przed niemiecką pacyfikacją. Radnym
gminy był Ryszard Tryniecki, a funkcję sołtysa pełnił Antoni Narolski. W 1956 r. we
wsi istnieje światło elektryczne. Od 15 lat we wsi działał zespół śpiewaczy oraz
kapela ludowa. Ich kierownikiem był Kazimierz Rusek. Grupy występowały w
następującym składzie: Kazimiera Czerniej, Lidia Pudełka, Teresa Głaz, Lidia
Mazurek, Wanda Kozak, Kazimiera Rożek, Krzysztof Skrzypa, Wincenty Krzeszowiec,
Michał Łuczkiewicz i Kazimierz Rusek.[531] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- 22 czerwca 1649 r. nazwa wsi wymieniona w dokumencie określającym
zabezpieczenie materialne kościoła w Wojsławicach. Wystawiła go Krystyna z
Tyszkiewiczów Jelcowa, która przekazała na rzecz proboszcza między innymi ćwierć
łanu za Ponikłem (pierwotna nazwa Rozięcina). (...) 19 czerwca 1679 r. wieś Ponikłe
wymieniona jest w księgach grodzkich w Grabowcu. (...) Obecną nazwę wsi pośrednio
wprowadziła Rozalia Męcińska z Młoczan, która jako prezent ślubny otrzymała
Ponikły i zmieniła ich nazwę na Róznin. Naprzestrzeni lat pisano: Róznicin,
Roziencin.por.[489,s.4,5 i 10]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1839 r. zapisano: Rozencin.[344,s.189]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- Rozięcin, wś, pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice. (...) Wś. Rozięcin al. Ponikły
os. 26, mr. 335.[482.t.9.s.837]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Wojsławicach. Mieszkały tam wówczas 282
osoby, w tym 7 Żydów.[73,s.204]
- W 1918 r. do Rady Gminnej w Wojsławicach wchodził Michał Mazur.[195]
- W 1928 r. po raz pierwszy na polach Rozięcina rozsiano nawozy sztuczne,
dostarczone przez Powiatowy Inspektorat Oświaty Pozarolniczej w Chełmie.[489,s.53]
- W 1934 r. po raz pierwszy w Rozięcinie zaczęto sadzić pomidory. Uprawę ich

wdrożył Józef Kącki.[489,s.60]
- 6 stycznia 1936 roku decyzjąRady Nadzorczej i władz Spółdzielni „Społem" w
Chełmie został zamknięty w Rozięcinie sklep spożywczy. Przeprowadzona rewizja
finansowa wykazała poważne manko w towarach i duże braki w gotówce.[489,s.71]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 401 osób. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
- W 1938 r. we wsi pojawia się pierwszy odbiornik radiowy na baterie. Zakupił go
Józef Kącki.por.[489,s.38]
- W okresie międzywojennym XX w. okoliczne lasy, jary czy pola miały własne
nazwy np. Majdańska Góra, Biała Droga, Jezioro Owcze, Florkowe Debro, Pustki,
Książęce Ugory, Płytka, Lisie Debra, Głęboka, Stara Lipna, Klin, Darowizna, Zagajnik,
Mamczyna Góra, Wapniaki, Okrągła Choina, Zagumieniki, Paszowisko. por.[489,s.14]
- Z Rozięcina pochodził „brat" Antoni (właściwe nazwisko Czerniej Teodor). W
okresie międzywojennym znany jako „pustelnik" i „uzdrowiciel". Swą siedzibę
zbudował w Lisiej Debrze. Chodził w habicie zakonnym i prawdopodobnie spał w
trumnie. Był żonaty i miał córkę. Ślub brał w cerkwi prawosławnej. Potrafił skutecznie
leczyć ziołami, nastawiać złamania i zwichnięcia, a także rwać zęby.
Rozpowszechniał informację, że w studzience obok zbudowanej kapliczki z figurką
św. Antoniego znajduje się woda o cudownym działaniu. Ufundował dla kościoła w
Wojsławicach sprzęt liturgiczny oraz figurkę św. Antoniego. W czasie II wojny
światowej najprawdopodobniej był informatorem Gestapo. W 1942 r. lub na początku
1943 r. zniknął i do Rozięcina już nie powrócił. por.[489,s.65-70]
- Znachor w szatach mnicha urządził sobie ambulatorium we wsi Rozięcin gm.
Wojsławice, lecząc naiwnych włościan rozmaitego rodzaju zaklęciami, czarami itp.
Cały tego rodzaju „zabieg lekarski" kosztuje tylko jeden milion mkp. To też znachor
robi (...) poważną konkurencję naszym lekarzom. Aby zyskać pewną powagę wobec
pacjentów ubrał się w szaty zakonne. Prócz tego kazał sobie sporządzić bilety
wizytowe z wyobrażeniem trupiej głowy i napisem ojciec „Teodor". Zaopatrzony w te
akcesoria „ojciec Teodor" osiągał coraz większą sławę.por.[113]
- Kazimierz Stopa, jako pierwszy po II wojnie światowej mieszkaniec Rozięcina
ukończył studia uniwersyteckie, zdobywając tytuł magistra historii. [489,s.193]
- W 1976 r. zlikwidowana została trzyklasowa szkoła podstawowa. Przez osiem
ostatnich lat w tej placówce pracowała Kazimiera Czerniej. W byłej szkole
zorganizowano Wiejski Dom Kultury.[452]
- W 1985 r. w Rozięcinie odbyły się dożynki gminne. Starostami byli Jolanta
Gniazdowska i Andrzej Czerniej.[452]
- 14 czerwca 1998 r. odbyły się uroczyste Dni Miejscowości. Z tej okazji nakładem
Koła Miłośników Woj sławie i Urzędu Gminy w Wojsławicach wydana została praca
Stopy Kazimierza „Wieś Rozięcin jej dzieje - ludzie".[452]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła, ob. Wiejski Dom Kultury, drewn., (oszalowany) z 1933 r., dom nr 68, wł.
Jan Łuczkiewicz, drewn., z ok. 1930 r.[473,s.375]

Stadarnia. (23°32 'E i 50°56 'N) Leży w pobliżu rzeki Wojsławka. W 2000 roku we
wsi mieszkało 66 osób, w tym 15 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 2 uczniów
szkół średnich, 1 student, 5 wdów, 2 wdowców, 3 stare panny i 3 starych kawalerów.
Były 53 gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon
stacjonarny, 6 samochodów osobowych, 11 ciągników i 10 domów drewnianych, w
tym 4 opuszczone. Trzy gospodarstwa posiadały przyłącza do lokalnego wodociągu.
Sołtysem był Franciszek Adamczuk. Od 1951 r. we wsi jest światło elektryczne.[517]
Integralną częścią Stadami były Kaluszki.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[517]
W rejonie dolnej Stadami, (...) za dawnych czasów wypasane były stada koni i
owiec. Stąd mieszkańcy wywodzą nazwę Stadarnia.[510,s.4]
Z dziejów
- Wymieniona po raz pierwszy w 1921 r.[344,s.192]
- W 1926 r. Poletyło lir. Franc. był właścicielem 139 ha ziemi.[426,s.1193]
- Początków organizacji Stadami jako kolonii szukać trzeba w r. 1926, a więc w
roku uwłaszczenia dokonanego przez hrabiego Poletyłę. Pierwsze gospodarstwa
należały do: Jana Radzimowskiego, który sprawował funkcję sekretarza gminy
Rakołupy z siedzibą w Czarnołozach, Franciszka Radonia, Franciszka Adamczuka,
Bronisława Adamczuka, Jana Soroki, Wacława Jabłońskiego - przybyłych z Wojsławic,
Stefana Haremskiego i Andrzeja Łuczki, którzy ziemię otrzymali od leśniczego,
ponieważ był gajowym. Jan Soroka i Paweł Klejna (też z Wojsławic) już w 1927 roku
rozpoczęli budowę własnych zagród. (...) Na tzw. „Kaluszkach" już przed 1929 rokiem
mieszkał Krupa oraz Michał Zając, który później przeniósł się na kol.
Witoldów.por.[501,s.5]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 119 osób. W skład
gromady wchodziły Stadarnia - kol. (119 osób) i Leśniczówka-kol. (15 osób).[194]
- 8 II 1944. Hitlerowcy rozstrzelali mężczyznę. Zginął Bronisław Buczek (lub
Żuczek), 1.21.[470,s.96]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wojsławicach.[15]
- W 1961 r. występuje jako Stadarnia kolonia. Należała wówczas do GRN w
Wojsławicach.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 11, wł. S. Szapiński: dom, obora, spichlerz i stodoła, drewn., z 1948
r.[501,s.30]

Stary Majdan. (23°30' E i 50°54' N) W 2000 roku we wsi mieszkały 193 osoby, w
tym 25 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 20 wdów, 3
wdowców, 2 stare panny i 11 starych kawalerów. Było 78 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne, 14 samochodów
osobowych, 28 ciągników, 3 samochody ciężarowe, 3 kombajny i 34 domy
drewniane. Do wszystkich gospodarstw doprowadzone były przyłącza lokalnego
wodociągu. Działała Ochotnicza Straż Pożarna. Wieś położona w bardzo malowniczej
okolicy. Teren urozmaicony o bogatym urzeźbieniu, pokryty krętymi i głębokimi
wąwozami. Radnym gminy był Anna Psiuk, a funkcje sołtysa pełnił Ryszard Ryszard.
Od 1959r. we wsijest światło elektryczne.[517] Integralnymi częściami Starego
Majdanu były: Budka, Góra Blachowa, Góra Łosiów i Góra Pudełkowa.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- Większość wsi i osiedli o nazwach Majdan czy Majdanek powstała w XVIII i XIX
wieku. Termin „majdan" przejęty został za pośrednictwem Turków z języka perskiego
i oznaczał u nas obozowiska robotników trzebiących lasy.[91]
- Wś Stary Majdan os. 38, mr. 739.[482,t.11]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1937 r. w szkole uczyła Maria Pudełko.por.[467]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkały 553 osoby. Było 16
radnych gromadzkich.[194]
- W 1961 r. występuje jako Majdan Stary wieś. Należał wówczas do GRN w
Wojsławicach.[16]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 52, wł. Edmund Szumilak: dom i obora, drewn., z ok. 1920
r.[473,s.375]

Trośrianka. (23°30' E i 50°53' N) W 2000 roku mieszkały tam 193 osoby, w tym
26 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 5 uczniów szkół średnich, 5 wdów, 1
wdowiec i 5 starych kawalerów. Było 78 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny, 7 samochodów osobowych, 21
ciągników, 4 kombajny i 23 domy drewniane, w tym 3 opuszczone. Działała
Ochotnicza Straż Pożarna. Trościanka posiadała wodociąg, z którego korzystały
wszystkie gospodarstwa. Wieś położona wśród malowniczych wzgórz, w bogato
rzeźbionym terenie z licznymi wąwozami. Dogodne miejsce na wczasy pod
przysłowiową gruszą. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- W dokumentach po raz pierwszy pojawia się w 1827 r. Gwarowo trośćanka.[344,s.197]
- Miejscowość umieszczona na mapie województwa lubelskiego z 1826 r.[450]
- Trościanka, wś, pow. hrubieszowski, gm. i par. Grabowiec, par. r. gr. Tuczępy. W
1827 r. 16 dm.,133 mk. [482,t.12,s.509]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 4, i 5, opuszczone, drewn., z ok. 1930 r.[473,s.376]

Turowiec. (23°38' E i 50°57' N) Położony w pobliżu rzeki Wełnianki. W 2000 r. w
Turowcu mieszkały 162 osoby, w tym 30 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 13
uczniów szkół średnich, 2 studentów, 14 wdów, 1 wdowiec i 3 starych kawalerów.
Było 67 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 4 telefony
stacjonarne, 20 samochodów osobowych, 30 ciągników, 2 kombajny, 3 anteny
satelitarne i 25 domów drewnianych, w tym 4 opuszczone. Działała Ochotnicza Straż
Pożarna. Wieś posiadała wodociąg, do którego podłączono wszystkie gospodarstwa.
Od 1968 r. Turowiec posiada światło elektryczne. Jedynym obiektem zabytkowym był
kościół rzymskokatolicki {dawna cerkiew unicka z 1832 r.). Parafię p.w. św. Barbary
erygowano w 1922 r. W jej skład wchodziły następujące miejscowości: Krasne,
Maziarnia, Poniatówka, Putnowice, Turowiec, Wólka Putnowicka i Wygnance. Liczba
wiernych około 1000 osób. Proboszczem był ks. Józef Wierzchowski. Od 1928 r. w
Turowcu istnieje Parafia Polskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca. Liczy około 140
wiernych. Jej proboszczem od 1996 r. był ks. Piotr Mikołajczak. Świątynię parafialną
polskokatolicka oddano do użytku w 1965 r.[517]
Z dziejów
- Krasne (Turowiec) datowane na 1430 r. Należał wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[74,s.55]
- W 1564 r. wzmiankowany jako Turowo.[344,s.197]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1870) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat l876-1877.[341,s.192 i 198]
- Turowiec, wś, pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice, posiada cerkiew parafialną,
23 os., 600 mr. Wchodziła w skład dóbr. Leszczany. W 1827 r. było 19 dm., 94
mk.[482,t.12,s.653]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Turowiec
ks. W. Borowiec.[9,s.237]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Woj sławicach. Mieszkało tam wówczas 106
osób, w tym 15 Żydów.[73,s.204]
- W uchwałach zebrań gminnych Gminy Wojsławice z 1917 r. zapisano między
innymi: „Ponieważ 3 wioski w gminie: Turowiec, Krasne i Popławy są bardzo małe,
zabudowane po parę chałup, to dla zmniejszenia wydatków gminy, w tych trzech
wioskach skasować sołtysów, a załatwianie (interesantów) obowiązków sołtysinych w
tych wioskach polecić sołtysom sąsiednich wiosek, a mianowicie: Turowca - sołtys
Wólki Putnowieckiej, Krasnego - sołtysowi z Wygnaniec i Popławów sołtysowi z
Nowego Majdanu". W 1918 r. do Rady Gminnej w Wojsławicach wchodził Jan
Czoch.[195]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa

lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi kościół
p.w. św. Barbary. Jako grecko-unicki w 1832 r. Zamieniony na cerkiew w 1875 r.
Rekocyljowany w 1919 r.[64,s.178]
- W 1936 r. w szkole uczyła Maria Szpanbruker.por.[467]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkały 392 osoby. Było 12
radnych gromadzkich. W skład gromady wchodziły Turowiec wieś (392 osoby) i
Popówka-kol. (55 osób).[194]
- Orzeczeniem Starosty Powiatowego w Chełmie z 20 września 1949 r. (...) mienie
położone w Turowiec, gm. Wojsławice, (...) składające się z gospodarstw rolnych,
zabudowań, inwentarza żywego i martwego oraz ruchomości, pozostałe po osobach
przesiedlonych do ZSRR (łącznie 95 gospodarstwa o pow. 380,44 ha) przejęte zostało
1 lipca 1945 r. na własność państwa.[62,s.223]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Erygowana przez bpa M. Fulmana. Przedtem należała do parafii
Wojsławice. Natomiast w Turowcu do kasaty unii istniała par. grekokatolicka,
zamieniona później na prawosławną. Nowa parafia łacińska otrzymała ziemię
pounicką - 26,48 ha oraz łąki od dworu hr. Poletyłły. Od 1928 r. istnieje też tu kościół
narodowy. W trudnym okresie okupacji proboszczem w Turowcu był ks. Henryk
Strąkowski, późniejszy biskup pomocniczy lubelski. Cmentarz założono w 1919 r.
Archiwum przechowuje księgi metrykalne od założenia parafii, księgę wizytacji
kanonicznych, kronikę parafii od 1922 r.
Kościół. Pierwsza świątynia unicka była drewniana. Obecny kościół murowany,
wybudowano w 1832 r., p.w. św. Barbary dla unitów, prawdopodobnie z fundacji
Poletyłłów. W 11 poł. XIX w. powiększono go przez dobudowę na frontonie wieży z
kruchtą w przyziemiu. Po kasacie unii aż do 1919 r. był to kościół prawosławny, z
kolei oddany katolikom i remontowany po 1 wojnie światowej, m. in. wieża. Budynek
jest z cegły, 1-nawowy, klasycystyczny. [49] Przy prezbiterium zakrystia, od frontu
wieża, 3 ołtarze drewniane - główny o charakterze barokowym (1766 r.) z obrazem
MB z Dzieciątkiem (ikona z początki XVII w.). Po prawej - ołtarz boczny z obrazem
Matki Boskiej Chełmskiej z końca XVIII w. W predelii ołtarza inskrypcja fundacyjna z
portretami fundatorów z 1766 r. W ołtarzu z 1766 r. obraz z XIX w. Podwyższenia
Krzyża Świętego.[380] Na chórze muzycznym organy 8-głosowe z 1964 r. Na terenie
parafii od 1945 r. istnieje kapliczka w Putnowicach.[49]
Najważniejsze zabytki kultury
- Cerkiew grekokatolicka. Obecnie kościół p.w. św. Barbary. Cerkiew wzniesiona
w 1832 r. z fundacji Poletyłów, murowana z cegły i otynkowana,
późnoklasycystyczna. Posiada znaczne walory architektoniczne widoczne m.in. w
wyważeniu proporcji pomiędzy korpusem głównym a dobudowaną później wieżą przy
elewacji frontowej. Oszczędnie zastosowane elementy architektoniczne podkreślają
zawartość bryły. Dodatkowym elementem wyróżniającym jest usytuowanie świątyni
na wzniesieniu, w otoczeniu drzew i powiązanie widokowe z cmentarzem leżącym na

końcu wsi. Wpisana do rejestru zabytków 2.05.1988 r.[527]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 31, wł. Tadeusz Cymborski, drewn., z pocz. XX w., nr 32, wł. S. Cymborski,
drewn., z ok. 1900r.[473,s.376]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki., lata 20. XX w.[530] Położony na północ od wsi, przy
skrzyżowaniu dróg, obok szosy Wojsławice - Buśno, około 650 m od kościoła.
Powierzchnia 8400 m . Najstarszy istniejący nagrobek z L. 20 XX w.[278]
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- Cmentarz polskokatolicki. XX w. (1928).[530] Położony 10 m od cmentarza
rzymskokatolickiego. Powierzchnia 0,60 ha. Najstarsza mogiła pochodzi z 1926 r.
(krzyż drewniany z wyżłobionym napisem: 1926, 1937, 1946-Leopoldi Stefan
Branic).[259]
- Cmentarz prawosławny, d. unicki, 1 poł.. XIX w.[530] Sąsiaduje na płn. z
cmentarzem narodowym, a od wsch. z cmentarzem rzymskokatolickim. Powierzchnia
420 m. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1879 r.[261]
2

Witoldów. (23°31' E i 50°55' N) Położony w pobliżu rzeki Wojsławki. W 2000 roku
mieszkało tam 148 osób, w tym 34 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 9 uczniów
szkół średnich, 1 student, 14 wdów, 1 wdowiec, 1 stara panna i 5 starych kawalerów.
Było 54 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 2 telefony
stacjonarne, 21 samochodów osobowych, 25 ciągników, I samochód ciężarowy, 3
kombajny, 4 anteny satelitarne i 13 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone.
Miejscowość posiadała wiejski wodociąg. Radnym gminy była Grażyna Krzak, a
sołtysem – Ewa Kozłowska. W latach 1973-1974 do Witoldowa doprowadzono energię
elektryczną.[517] Integralnymi częściami tej miejscowości były: Bronisławka i
Tartak.[529] Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- Nazwa miejscowości pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach w 1893
r.[344,s.197]
- Witoldów 8.) W., folw., pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice. (...) W r. 1889 (...)
fol. (...) Witoldów.[482,t.13,s.672]
- W 1926 r. Poletyło hr. Franc. był właścicielem 1450 ha ziemi.[426,s.1193]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkały 122 osoby. W skład
gromady wchodziły Witoldów - kol. (122 osoby), Tartak-kol. (34 osoby) i
Bronisławówka kol. (4 osoby).[194]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wojsławicach.[15]

Wojsławice. (23°33' E i 50°55' N) Położone w pobliżu rzeki Wojsławki.
Miejscowość gminna. W 2000 roku w Wojsławicach mieszkało 1467 osób, w tym 202
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 98 uczniów szkół średnich, 26 studentów, 117
wdów, 12 wdowców, 15 starych panien i 49 starych kawalerów. Było 404
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 213 telefonów
stacjonarnych, 150 samochodów osobowych, 131 ciągników, 13 samochodów
ciężarowych, 10 kombajnów, 34 anteny satelitarne i 119 domów drewnianych, w tym
15 opuszczonych. Działały: Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Gminy, Bank
Spółdzielczy, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Zakład
Komunalny, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Od 1952 r. w Wojsławicach jest
światło elektryczne. Przy ul. Chełmskiej zachował się budynek dworcowy po kolejce
wąskotorowej. Miejscowość posiadała wodociąg oraz częściowo kanalizację.
Obiektami zabytkowymi w osadzie były: kościół parafialny z 1608 roku, dzwonnica
kościelna z 1750 r. plebania, cerkiew grekokatolicka z 1774 r., dzwonnica cerkiewna,
synagoga, pomnik Tadeusza Kościuszki z 1905 r., kapliczki przydrożne. Obok Domu
Kultury stał pomnik poświęcony partyzantom, którzy zginęli w walce z hitlerowcami
17 kwietnia 1944 r. Radnymi gminnymi byli: Stefan Banachiewicz (ul. Chełmska),
Antoni Bójko (ul. Uchańska), Zbigniew Daniłowicz (ul. Rynek), Teresa Pazyna,
jednocześnie wójt gminy (ul. Grabowiecka), a funkcje sołtysów pełnili: Andrzej Burda
(ul. Chełmska), Leszek Grabarczyk (ul. Grabowiecka + Popławy), Mariusz Łagowski
(ul. Chełmska), Halina Lackowska, przewodnicząca rady gminy i Jan Sapuła (ul.
Krasnystawska).[5l7]
Od 1970 r. istniał zespół ludowy „Wojsławianki", do którego należały: Kunegunda
Gołębiowska, Krystyna Czechowska, Helena Żurobska, Janina Semeniuk, Helena
Trofimowicz, Danuta Błazucka i Dobrosława Chmielewska. W 1994 r. na
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
zespół „Wojsławianki" zdobył I nagrodę. Od 1985 r. działał także zespół
wokalno-taneczny „Czerwone Jabłuszko". Występowały w nim: Izabela Wicińska,
Gabriela Tokarz, Małgorzata Guz, Agnieszka Klimczuk, Magdalena Wicińska,
Małgorzata Polit, Kamilla Serafin, Łukasz Jeleń, Łukasz Grabarczuk i Agnieszka Grzy
waczewska. Grupę założyła Jolanta Jarosz. Funkcję radnego powiatu pełnił Henryk
Gołębiowski. Od 20 lipca 2001 r. radnym powiatu został Andrzej Jarosz, który uzyskał
mandat po zmarłym 9. 05. 2001 r. radnym Mieczysławie Szczepaniku,[452] Z
Wojsławicami związana była poetka Zofia Sulikowska, która wykonywała także
wycinanki artystyczne. W 1997 r. Z. Sulikowska na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, w kategorii solistów zdobyła 1
nagrodę.[529] Od 1961 r. za pomnik przyrody uznaje się buk zwyczajny o obwodzie
307 cm, a od 1988 r. niszę źródłową o powierzchni 1,5 a.[531]
- Na terenie z przodków Hieronima Zakliki z Czyżowa, prawdopodobnie około połowy
XV w. Wtedy też przypuszczalnie powstał kościół parafialny. Pierwszą wiadomość o
nim posiadamy z r. 1468, kiedy oficjał lubelski wydał wyrok w sprawie między
Mikołajem prepozytem w Wojsławicach, a Janem dawniej plebanem w Ślepczach, a
wówczas wikarym w Łańcuchowie. Jak się z tego wyroku okazuje, Mikołaj ongiś
pleban w Ślepczach doszedł do posiadania beneficjum z Janem wówczas prepozytem
w Woj sła wicach. Można już stąd wnioskować, że kościół w Wojsławicach istniał

dłuższy czas, skoro jego 1-szy znany nam pleban zdążył do r. 1468 zmienić 3-krotnie
swe benefucjum. W r. 1487 był plebanem w Wojsławicach Piotr, prepozyt szpitala
lubelskiego, który zamówił u Błażeja malarza z Bełżyc vexilla kythaykowe dla
kościoła wojsławickiego.[1,s.363-253]
- W połowie XV wieku występują Wojsławice już jako osada miejska. Z tego
prawdopodobnie czasu pochodzą ślady zamczyska na wzgórzu. Miasteczko zostało
założone przez przodków Hieronima Zakliki z Czyżowa. Od końca XVIII w. Do
początku XX w. były wraz z dobrami okolicznymi we władaniu rodu Poletyłów. W
czasie ostatniej wojny wsławiły się słynną bitwą partyzantów z okupantem
niemieckim. (Dzieje rozwoju przestrzennego Wojsławic stały się tematem pracy
doktorskiej Jana Góraka z Lublina).[98,s.18]
- Około 1460 r. osada Wojsławice otrzymała prawa miejskie. Hieronim Zaklika z
Czyżowa powtarzając w 1508 roku przywilej lokacyjny mówi, iż „przez spustoszenie
ogniem nawalność Tatarów utracony i zniszczony znowu pozwolony jest".
Najstarszym opisem miasteczka Wojsławice z początku XVI wieku jest ten przywilej,
w którym in. czytamy: „ Dajemy i pozwalamy rzeczonemu miasteczku naszemu i
obywatelom jego miejsce na wybudowanie ratusza w pośrodku rynku. Jatki
piekarskie, rzeźnickie i szewskie sobie dla pożytków dworskich zachowaliśmy, które
od nas i namiestników naszych najmować powinni będą".
W 1563 roku był tu cech szewców, a miasteczko liczyło 1120 mieszkańców,
zajmujących 224 domy. W latach 1595 - 1608 Mikołaj Zaklika ufundował kościół,
który istnieje do dziś (1963 r.). Gród znajdował się dawniej na wzgórzu w dzisiejszej
wsi majdan Nowy, a dopiero później w średniowieczu został przeniesiony bardziej na
północ. Jeszcze w XVIII wieku istniał przy miasteczku zamek feudalny, w którego
lochach więziono poddanych i mieszczan. Pozostały z niego resztki fundamentów na
wzgórzu zamkowym. W latach 1672-1677 Wojsławice należały do pisarza koronnego
Stefana Czarnieckiego, z jego rąk przeszły we władanie Potockich, Tyszkiewiczów, a
następnie do drugiej połowy XVIII wieku znalazły się w rękach Poletyłów. Przed stu
laty ludność Wojsławic trudniła się zarobkowaniem (80 osób), 20 -rolnictwem, 13
-handlem solą. Poza tym w miasteczku było 12 kramarzy, 10 szewców, 7 krawców, 6
murarzy, 5 rzeźników, 4 garncarzy i po 3 cieśli, ślusarzy i szynkarzy. Inne zawody
były reprezentowane przez pojedyncze osoby. W 1890 r. było w miasteczku już 2598
mieszkańców.[93]
- Rocznik Jana z Targowiska notuje, że około Świąt Bożego Narodzenia 1490 roku
Tatarzy wtargnęli do środka Rusi i strasznie ja spustoszyli, aż do miast Lubomla i
Wojsławice. Jeszcze w siedem lat później, kiedy, w roku 1487 (? przyp. aut.), kiedy to
wypada zatrzymać się w Wojsławicach wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu Janowi von
Tiefen, udającemu się na wyprawę wołoską, znajduje on część miasta spaloną,
leżącą w gruzach. Wielki mistrz nocuje w zamku królewskim, istniejącym widać
jeszcze w Wojsławicach z czasów poprzedzających nadanie ich Czyżowskiemu,
ponieważ kwatery w miejscowym klasztorze Dominikanów zajęli Polacy. Fakt
rezydowania Dominikanów w mieście w sześć lat po jego spaleniu, dowodzi szybkiej
odbudowy Wojsławic i postępującej tu normalizacji życia. Można też domniemywać,
że zarówno zamek, jak i klasztor mogły być odpowiednio ufortyfikowane i przez to
trudne do zdobycia luźnemu czumbałowi, który zapędził się aż pod Wojsławice. Nie

ufortyfikowane miasto istotnie uległo zniszczeniu, choć nie wykluczone, że
mieszkańcy mieli możliwość schronienia się w zamku i klasztorze.[490,s.42-43]
- Wojsławice - dwór murowany. 1497 - zamek, 1667 - dwór.Huta na planie
prostokąta, trójdzielny, półtoratraktowy z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba. o
2 oknach i piekarnia, po drugiej stronie izba stołowa. Wybudowany przed rokiem
1667. Właścicielami w roku 1497 Czyżewscy, w roku 1578 Górkowie, w roku 1667
Tyszkiewiczowie. (...) Pozostałości czworobocznego zamku z kaplicą, resztki
wałów.por.[471,s.304]
- W 1616 r. Żydzi otrzymują grunt pod budowę nowej synagogi. (...) W 1755 r.
Feliks Potocki wyjednuje u Augusta III zezwolenie na 4 jarmarki rocznie. (...) W 1763
r. przyjęto w Wojsławickim kościele chrzest ponad 300 Żydów. (...) W 1780 r.
Humbelina z Potockich Kurdwanowska (...) sprowadza ponownie Żydów do Wojsławic.
Uzyskują oni zezwolenie na „Ustanowienie synagogi" i „Wystawienie szkoły na
miejscu wyznaczonym" Przypuszczalnie wtedy wznoszą murowany budynek bożnicy
rozebrany w 1981 r.[493,s.21-25]
- W powiecie chełmskim w przywileju Hieronima Zakliki dla Wojsławic z 1508 r.
wymienione są cerkwie św. Onufrego (podmiejska sprzed 1508 r.), św. Eliasza
(miejska sprzed 1508 r.) i św. Paraskewii Piatnicy (podmiejska sprzed 1508 r.)
istniejące niewątpliwie w stuleciu poprzednim. (...) W województwie bełskim rejestr z
1472 r. odnotowuje parafie w następujących miejscowościach (...) powiat sokalski
(...) Wojsławice.[366,s.150 i 155]
- Kilkaset metrów na południe od miasteczka Wojsławice, pow. chełmski, znajduje
się wzgórze zwane Zamczyskiem. Krąży o nim wiele romantycznych opowieści. Jedno
z podań - o skarbach w lochach podziemnych - było tak nęcące, że przed
kilkudziesięciu laty ostatni posiadacz Wojsławic, szukając rzekomych skarbów,
dokopał się tam do sklepionej kazamaty zamkowej. Dopiero przy pomocy
odzyskanych ostatnio akt chełmskich udało mi się ustalić przeznaczenie tej
legendarnej piwnicy zamku. Jeszcze około 350 lat temu magnat Jan Tyszkiewicz
więził w niej swoich poddanych, uznanych za „złodziejów", a także Tatarów i nawet
szlachciców. Ilustruje te wydarzenia skarga Wojciecha Niemiery z 1631 r. Więziony
Niemiera opisuje podziemia zamkowe i brutalne traktowanie przez sługusa
magnackiego. Warto uzmysłowić sobie, iż traktowanie ludzi poddanych było znacznie
gorsze aniżeli szlachcica. „Niemiera protestuje. Urodzony (szlachetnie) Wojciech
Niemiera, syn niegdyś nieboszczyka Jana Niemiery (...), uskarżał się przeciwko
urodzonemu Jakubowi Brzezieckiemu, słudze i urzędnikowi JW Mci pana Janusza
Tyszkiewicza, na ten czas w zamku wojsławickim rezydującego (...), iż na dom i
mieszkanie jego własne wpadli, potrącając i szarpiąc przez ulicę i miasto aż do
samego zamku prowadzili. Który wyszedłszy z mieszkania swego, jako znowu
pomienionego Niemierę słowy nieprzystojnemi, obuchem do gęby przymierzając i
rozdartym karaniem grożąc, lżył i do więzienia niezwyczajnego za drugie drzwi, gdzie
przed tym Tatarzy i złodzieje w wiezieniu siadali - stróżom zamkowym podał, którego
przez całe dwa dni i dwie nocy w więzieniu onym smrodliwem więzili. (...) Po tym
stróż zamkowy wsadziwszy do więzienia pilnować rozkazał. Pomienioną Zofię
małżonkę jego, gdy przyszła do zamku dla eliberowania onego, słowy nieuczciwemi
smrodliwie zelżył".[34]

- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Rzymskokatolickiego z lat 1810-1877 i z 1870 r., akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1875 (-1870), akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1877 oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Mojżeszowego z lat 1826-1894 (-1864).[341,s.182,192,198 i
202]
- W Archiwum Akt Dawnych zachował się raport ówczesnego dozorcy miast
województwa lubelskiego Badowskiego z 19 lipca 1819 r. (...), który tak opisuje
ówczesne miasto Wojsławice: (...) Cegielnia i Wapniarnia jest od dziedzica na swoim
gruncie utrzymaną, zaś w mieście nie znajduje się żaden gruni do ogółu miasta
należący. (...) Domy stare i grożące upadkiem znajdują się w ulicach miasta do
rozebrania, a ledwie nie wszystkie w kominach zagrażają pogorzelą. (...) Ulice miasta
nie przedstawiają się do brukowania lecz bardziej do uformowania gościńców przez
ulice prowadzonych. (...) Rynek tylko miasta przedstawia się do brukowania, lecz że
kamień brukowy o mil trzy odległy od miasta Wojsławic - środek więc do
wybrukowania rynku znajduje dozorca w projekcie pod tytułem Porządek
namienionego, splantowania tegoż rynku i wysypania onem na 10 cali sklepisko
gruzem z zamczyska starego na 10 cali wystarczyć mogącym, za pomocą małej
części kamieni brukowych, przez mieszkańców miasta do utrzymania sklepistości i
spadku wody wywieść się mogący. Do którego uformowania bruku dziedzic miasta,
dla ozdoby własnego miasta, do pozwolenia gruzów wezwanych od rządu być może.
(...) Zdroje znajdują się pod dworem, niewiele odległe od miasta. Ulice mająrzeczną
wodę, zdaje się potrzeba ocembrowania stoków i zaprowadzenia dwóch studni w
rynku, i dla napojenia ludzi i dla przypadku pogorzeli. Z których jedna kosztem
dziedzica, druga kosztem składki miejskiej wymurowane być mogą. (...) Do
przemysłu tego miasta potrzeba widoków handlowych, których w tym mieście
braknie. Rzemiosła dosyć są usposobione kiedy cechów pięć - tkacki, garncarski,
krawiecki, szewski i kuśnierski są zaprowadzone.[73,s.20]
- Wojsławice 8.) W., osada miejska i wś, pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice,
odl. 77 w. od Lublina, 22 w. od Chełma, posiada kościół paraf, murowany, cerkiew,
dom modlitwy żydowski, dom przytułku dla starców, urząd gm., szkołę początkową,
urz. poczt., aptekę, 6 jarmarków, fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych, browar,
gorzelnię, 145 dm., 2323 mk. (w tem 1633 Żyd.). W r. 1827 było 114 dm., 678 mk.
Wś W. miała w 1827 r. 62 dm., 338 mk. Dobra W. składały siew r. 1889 z fol.: W.,
Tartak, Witoldów, nomenkl. Zarowie i osady Wojsławice, rozl. mr. 5615: fol. W. gr. or.
i ogr. mr. 1044, łąk mr. 91, past. mr. 59, lasu mr. 3388, nieuż. mr. 102; bud. mur. 40,
drew. 66, płodozm. 10-pol., lasy urządzone; fol. Tartak gr. or. i ogr. mr. 431, łąk mr.
141, past. mr. 10, nieuż. mr. 33; bud. mur. 4, drew. 23; fol. Witoldów gr. or. i ogr. mr.
256, łąk mr 56, nieuż. mr. 5; bud. mur. 2, drew. 21. W dobrach istnieją 2 gorzelnie,
browar, 3 młyny, 2 wiatraki, cegielnia, piec wapienny, garbarnia, olejarnia, fabryka
narzędzi rolniczych.
W skład dóbr poprzednio wchodziły: miasteczko W. os. 144, mr. 557; wś W. os. 77,
mr. 864; wś Huta al. Placydopol; wś Rozięcin al. Ponikły (...) ; wś Stary Majdan (...) ;
wś Nowy Majdan (...); wś Popławy (...) . Jest to dość dawna osada. Kościół paraf,
istniał już w XVI w. Około r. 1680 W. należały do Stefana Czarnieckiego, pisarza

koronnego, synowca wodza. Może on założył to miasteczko. W ostatnich czasach
należało do hr. Poletyłłów. W. gmina należy do sądu gm. okr. IV we wsi Żmudź, st.
pocz. i urz. gm. w Wojsławicach. Ma 17.212 mr. obszaru i 7766 mk. Śród stałej
ludności jest 2669 praw., 18 prot. i 1828 żyd. W skład gm. wchodzą: os. Wojsławice i
wsi: Alojzów, Huta, Krasne, Majdan Nowy i Stary, Popławy, Putnowice, Rozięcin,
Tartak, Teresin, Turowiec, Wojsławice, Wólka Putnowska, Wygnance. (...) 2.)M.,
mstko, pow. chełmski. W r. 1564 płaci szosu fl. 32, od 7 kół młyn. korzecz. po gr. 12,
od 2 bań gorzałcz. po gr. 24, od Żydów wogóle fl. 25. Istnieje tu kościół par.
łaciński.[482,t.13,s.761]
- W 1869 r. Wojsławice utraciły prawa miejskie. (...) Około 1890 r. wzniesiono
budynek synagogi.[493,s.25]
- Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 r. w powiecie chełmskim utworzono z
ludności bezrolnej 13 nowych przysiółków, które powstały albo z ziemi państwowej,
albo z ziem należących poprzednio do majątków duchowieństwa. Oczywiście nowo
powstałe osady były niewielkie i nie mogły być samowystarczalne. Przysiółek
Wojsławice powstał w 1867 r. z własności duchowieństwa, miał 112 mr. 20pr. i 30
osad.[537,s.211-212]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wojsławickiej
cerkwi ks. L. Korostecki.[9,s.237]
- W 1916 r. w Wojsławicach był urząd gminy. Mieszkały tam wówczas 2273 osoby,
w tym 830 Żydów. (...) W gminie Wojsławice w 1916 r. było: 3077 katolików, 299
prawosławnych, 1 ewangelik i 360 Żydów.[73,s.190 i 204]
- W 1916 r. Austriacy zbudowali kolej wąskotorową. Łączyła ona Wojsławice z
Uchaniami. Odcinek rozebrano w 1942r.por.[485]
- W 1917 r. ławnikiem Sadu Pokoju w Sielcu był Kazimierz Głowacki z Wojsławic. W
1918 r. delegatem do Rady Powiatowej w Chełmie był Ignacy Wojtiuk W 1918 r. do
Rady Gminnej w Wojsławicach wchodzili: Mikołaj Czagarin i Ignacy Wójtiuk.[195]
- 9 lutego 1918 r. w Brześciu podpisano traktat pomiędzy Niemcami i Austrią z
jednej strony, a tak zwana Radą Ukraińską. Na jego mocy Chełmszczyzna i Podlasie
miały być odstąpione Ukrainie. Do ratyfikacji traktatu nie doszło, na co wpływ miało
nie wywiązanie się ukraińskiego rządu Skoropatskiego ze zobowiązań zbożowych,
zbliżająca się klęska Niemiec i Austrii oraz zgodne potępienie tego aktu przez polską
opinię publiczną.[478] Zdecydowany głos w tej sprawie zabrała również społeczność
gminy Wojsławice.
- Uchwała Nr 11 Schodu gminnego gminy Wojsławice, powiatu chełmskiego z dnia
16 kwietnia 1918 r. Na gminny schód przybyło 280 gospodarzy mających prawo
głosu na schodzie, wobec czego postanowienia schodu są prawomocne i
obowiązujące.
- Zgromadzeni na prawomocnym zebraniu gminnym gminy Wojsławice
najuroczyściej oświadczają że:

a/ Gmina Wojsławice jest i będzie polską, że żadne uchwały o nas bez nas - nas nie
obowiązują, żenię chcemy należeć do jakiejś Ukrainy, ale zarówno z całą Ziemią
Chełmską i Podlaską, jak dawniej do Polski.
b/ Żadnej innej państwowości prócz niepodległego Państwa Polskiego, któremu
nadal z gorliwością wiernych synów Ojczyzny podlegać pragniemy, (...) praw naszych
do ostateczności bronić będziemy.
c/ Żądamy stanowczo od władz państwowych polskich zwołania jak najrychlej
ustawodawczego Sejmu polskiego na zasadach demokratycznych oraz przejścia
wszelkich funkcji państwowych w ręce polskie z przeważającym udziałem
inteligentnych jednostek wyłonionych z ramienia ludu polskiego.[195]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej gminy Wojsławice obsadą: jeden kapral i sześciu szeregowych.[75,s.96]
- W 1926 r. w osadzie miejskiej mieszkało 2270 osób. Jarmarki odbywały się 2 razy
w miesiącu. Funkcjonowały: gorzelnia, garbarnia, Kasa Spółdzielcza, Stów. Spółdz.
Spożywcze, tartak i młyn.Ponadto działalność usługową prowadzili między innymi: A.
Sadowski (lekarz), H. Kamiński (apteka), Sz. Wajsberg (blacharz), J. Miller (bednarz),
A. Burda (cegielnia), J. Bergier (fryzjer), Fr. Sosnowski (kołodziej), H. Lubrzyńska
(eksploatacja lasów), M. Michalak (malarz), U. Rud i Ch. R. Sztyglic
(piekarze).por.[426,s.1192]
- W 1926 r. w szkole pracowała Marian Piwiński, od 1928 r. uczyła Irena Szenko, w
1930 r. zatrudniona została Jadwiga Piwińska, w 1931 r. rozpoczęła pracę Regina
Podkowa, a w 1932 r. Roma Podkorowska, od 1933 r. pracowali: Józef Kusz i Eugenia
Kozak, w 1934 r. zatrudniony został Mikołaj Tałanda, a w 1935 r. rozpoczęła pracę
Helena Tałanda.por.[467]
- Ośrodek dworski podzielony między różnych użytkowników. W miejscu nie
istniejącego starego dworu postawiono budynek szkolny. Z dużego zespołu
parkowego, liczącego kilkanaście hektarów, zachowały się jedynie pojedyncze okazy
starych drzew, fragmenty alei lipowych oraz stary, częściowo zarośnięty staw.
Największe skupienie drzew znajduje się wokół szkoły i zajmuje pow. ok. 0,5 ha.
Utrzymało się ok. 150 drzew należących do 27 gat. Licznie rosną: klon pospolity 35
szt., jesion wyniosły 10, lipa drobnolistna 15, grab pospolity w żywopłotach 150 szt.
Większe rozmiary osiągają topola biała 3,7 m obw., lipa drobnolistna 4,5; 3,6 m.
Podszycie towarzyszy głównie żywopłotom i szpalerom. W jego skład wchodzi 5 gat.,
wśród nich: ligustr pospolity 100 m żywopłotu, porzeczka złota 6 szt., bez czarny 5
szt.[361,s.181-182]
- W 1930 r. w pobliskim lesie miejscowa ludność wyodrębniła części zwane
Koluszki i Zarowie.[192]
- 17 kwietnia 1931 r. zarejestrowane zostało miejscowe Kółko Rolnicze
„Braterstwo".[64,s.426]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa
lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi:
cerkiew prawosławna drewnianą z XVIII (?) w., cerkiew prawosławną murowaną z

XVIII (?) w., dzwonnicę przy kościele z XVIII w., kościół p.w. św. Michała Archanioła z
1596 r. Przebudowany po pożarze w 1668 r. Restaurowany wewnątrz w 1847 r.,
zameczek średniowieczny.[64,s.178]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 2 z 1931 r. zamieszczono ogłoszenie
następującej treści: „Chełmski Powiatowy Związek Komunalny ogłasza niniejszym na
rok gospodarczy 1931/32 publiczny przetarg, na wykonanie dostawy 2.000 mtr
kamienia granitu łamanego, lub narzutowego granitu polnego, wraz z wykonaniem
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robót brukarskich na długości 2500 m.b., czyli powierzchni 10.000 mtr. na budowie
drogi powiatowej Chełm - Wojsławice. Dostawa 1500 m winna być uskuteczniona
przez przedsiębiorcę loco plac składowy stacji kolejowej wąskotorowej Wojsławice,
2
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zaś 500 m loco plac składowy w Chełmie w terminie do 1 kwietnia 1931 r.”[64,s.29]
3

- Ambulatorium Przychodni Lekarskiej w Wojsławicach: uruchomione w kwietniu
1934 roku, czynne w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9 do 12-tej. Opłaty za
udzielenie porady lekarskiej z wypisaniem recepty wynosiły po 1 zł na korzyść
lekarza, którym w okresie sprawozdawczym (od 1 kwietnia 1935 r. do 31 marca 1936
r.) był dr. Jerzy Zakrzewski. Chorych w ciągu roku przyjęto 810, w tym z gminy
Wojsławice 591, Rakołupy 180, Żmudź 17, Rejowiec 1, Grabowiec 9, Uchanie 5,
Czajki 5, Hrubieszów 2.[213]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodzili: Józef Rogowski i Jan
Radek (członek komisji oświaty pozaszkolnej).[220]
- W 1936 r. do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach należało 5073 wiernych,
a w rok później 5165 osób. W 1936 r. urodziło się 150 dzieci, związek małżeński
zawarto 70 osób, zmarły 64 osoby, rozdano 17145 komunikantów, 6 osób przeszło z
prawosławia na katolicyzm, a około 700 dzieci uczyło się w szkołach powszechnych.
Było 5 rodzin Badaczy Pisma Świętego, a dom modlitwy znajdował się w
Teresinie.[200]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkały 3643 osoby. Było 30
radnych gromadzkich. W skład gromady wchodziły: Rynek (1354 osoby), Uchańska
(428 osób), kol. Folwark (163 osoby), Kolonia (86 osób), Kolonia Borowina (9 osób),
Kolonia Zarowie (17 osób), Chełmska (610 osób), Grabowiecka (660 osób), kolonia
Popówka (14 osób), Krasnystawska (302 osoby).[194]
- W 1939 r. wójtem gminy był Józef Rogowski. 5 grudnia 1939 r. burmistrzem
Wojsławic został Edward Grunka. Urzędował do 28 września 1940 r.[193]
- 25 V 1940. Funkcjonariusze szwadronu 1 pułku SS Totenkopf ,zaalarmowani
przez swego konfidenta o konspiracyjnych zebraniach młodzieży ze wsi Czarnołozy,
Ostrów, Majdan Ostrowski i Wierzbica, które miało rzekomo się odbywać w lesie k.
Wojsławic, dokonali wielkiej operacji. Nikogo nie znajdując we wskazanym miejscu,
zastrzelili 12 okolicznych chłopów. (...) X 1942. Na łączce przy cerkwi żandarmi z
Uchań rozstrzelali około 60 Żydów. Wśród ofiar było około 20 dzieci w wieku do lat
14. Zwłoki pochowano w miejscu egzekucji. (...) 4 V 1943. Żandarmi zastrzelili 3
Żydów. (...) VI 1943. Hitlerowcy zastrzelili 3 Polaków. Zginęli: Ignacy Oliwiak, Marian

Pakulski i Antoni Petryk. (...) Żandarmi zastrzelili 2 mężczyzn. Zginęli: Mieczysław
Gnida, l. 28, Tadeusz Sapiecha. (...) 17 IV Funkcjonariusze SS i żandarmerii
rozstrzelali 14 Polaków oraz 3 jeńców radzieckich.Ustalono nazwiska 8 Polaków:
Aleksander Górniak, Mieczysław Łuchtaj, Stanisław Oberda, l. 17, Władysław Ożóg,
Wacław Palczyński, Zygmunt Szęk, Stanisław Ważny, Edward Wlizło.Ponadto
ustalono, iż wśród zamordowanych partyzantów znajdował się dowódca oddziału o
nazwisku - Fiodorow - major. (...) Pierwsze dni V 1944. Ukraińcy, pozostający w
służbie hitlerowskiej (z dywizji „SS Galizien"), stacjonujący we wsi Uchanie, napadli
na wieś i zamordowali 2 Polaków.[470,s.114-115]
- W 1947 r. decyzją Wojewódzkiej Komisji do spraw upaństwowienia
przedsiębiorstw w Lublinie do upaństwowienia przewidziano dwa młyny zbożowe.
Właścicielem jednego z nich byli spadkobiercy Józefa Baranowskiego.[61,s.68]
- W lipcu 1996 r. obchodzono 90-lecie istnienia Banku Spółdzielczego.[74,s.541]
- W czerwcu 1997 r. oddano do użytku gminną oczyszczalnię ścieków. Jej budowa
trwała rok i kosztowała około 1,2 miliona złotych.[75,s.312]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Parafia należy do najstarszych w dawnej diecezji chełmskiej.
Wojsławice otrzymały prawa miejskie w 1440 r. i już po 6 latach mógł się odbyć tu
sejmik Ziemi Chełmskiej. Prawdopodobnie w tak znacznym ośrodku musiała
funkcjonować parafia. Erekcja wypadłaby więc ok. 1440 r. Parafię uposażono w
ziemię i dziesięcinę. Pod koniec XV w. istniał w Wojsławicach klasztor Dominikanów,
był też szpital dla ubogich z kaplicą - wzmianki od końca XVI w., działała szkoła
parafialna (formalnie powstała pod koniec XVI w., chociaż są przypuszczenia, że była
już wiek wcześniej). Stara plebania jest budynkiem zabytkowym - wymurowana z
cegły i kamienia ok. 1840 r., a powiększona w 1918. Na terenie parafii do 1875 r.
mieszkali unici, w Wojsławicach posiadali oni 2 świątynie. Po kasacie przeznaczono je
na cerkwie (jedna pozostała do dziś, ale jest w stanie ruiny.) 11 wojna światowa nie
oszczędziła ofiar wśród parafian, także miejscowy proboszcz, ks. Jan Kozak został
osadzony w obozie koncentracyjnym. Cmentarz grzebalny powstał w latach
1793-1803 (nowy), powiększony w 1902 r. Archiwum przechowuje m. in. księgi
metrykalne od początków XIX w.
Kościół. Dwa pierwsze kościoły parafialne były drewniane. Obecny murowany,
wybudowano w latach 1595-1608, p.w. św. Michała Archanioła (początkowo p.w. NMP
i Wszystkich Św.) Fundatorem był Mikołaj Czyżowski. Kościół był niszczony
kilkakrotnie przez pożary (1671,1736,1840,1915), w czasie 1 wojny światowej
uszkodzony, remontowany: przed 1648 r., w 1714-27,1736,1847,1924-32, 1948.
Został częściowo zmieniony w porównaniu z wyglądem pierwotnym: przed 1684 r.
dobud. 2 kaplice, kruchtę kościelną w 1915, 2 składziki od zachodu w 1905-15.
Kościół jest z kamienia i cegły, 1-nawowy, późnorenesansowy, zbarokizowany. Dwie
kaplice otwarte do prezbiterium arkadami, przy nawie kruchta , wewnątrz 5 ołtarzy
drewnianych. W ołtarzu głównym, późnobarokowym, po 1736 r., figura Chrystusa
Ukrzyżowanego z XVII w. W ołtarzu bocznym prawym, przy tęczy - obraz św.
Franciszka Ksawerego z XVIII w. W kaplicy południowej - ołtarz z obrazem MB

Lewiczyńskiej. W kaplicy północnej ołtarz z obrazem św. Antoniego. Ołtarze w
kaplicach pochodzą z XIX w. Ambona regencyjna z I poł. XVIII w., chrzcielnica
późnobarokowa z XVII/XVIII w., na chórze bardzo stare organy 10-głosowe, mają
prawdopodobnie 300 lat, renowacja ich w 1890 i 1974 r. Na ścianach kościoła kilka
zabytkowych obrazów z XVI-XVIII w., tablice pamiątkowe i epitafia. Obok świątyni
murowana dzwonnica z I poł. XVIII w., kilkakrotnie remontowana i przebudowana z 2
dzwonami konsekrowanymi przez bpa Tomasza Wilczyńskiego 25.02.1954 r. Przy
uliczkach wjazdowych do osady stoi 5 kapliczek wybudowany w 1762 r. przez
Mariannę Potocką: św. Barbary, św. Michała, św. Elżbiety, św. Jana Nepomucena, św.
Floriana.[49]
Najważniejsze zabytki kultury
- Zespół kościelny. Zespół obejmuje kościół parafialny p.w. Św. Michała
Archanioła, murowany, zbudowany w latach 1595-1608, zniszczony pożarem po
1671 odbudowany i powiększony o 2 kaplice przed 1684 r, (architekt Jan Michał
Link), remontowany w latach 1714-1727, restaurowany po pożarze w 1736 r.,
remontowany przed 1803 r., i po pożarach w 1840 r. i 1846 r., restaurowany w 1847
r., uszkodzony w 1915 r., remontowany w latach 1924-1932 i 1948 r.; dzwonnicę
murowaną, wybudowana przed 1750 r, przebudowaną w 1948 r., remontowana w
1962 i 1973 r., ogrodzenie murowane z XVIII w. i plebanię murowaną przed 1846
(1840?). Wpisany do rejestru zabytków 10.05.1967 r 527 i 534.s.376-377]
- Cerkiew. Greckokatolicka p.w. Św. Eliasza Proroka: Zbudowanaw 1771 r., z
iundacji Marianny z Daniłowiczów Potockiej. Dzwonnica postawiona w latach
1913-1915, dokończona w 1929r. Używana obecniejako składnica terenowaMuzeum
Wsi Lubelskiej. Wpisana do rejestru zabytków 31.01.1970 r. 473 i 480.s.377]
- Układ urbanistyczny. Obejmuje rozplanowanie oraz utrzymanie w tradycyjnej
skali relacje przestrzenne miejskiej zabudowy z XIX - XX w. z charakterystycznymi
akcentami monumentalnych zespołów architektonicznych kościelnego, cerkiewnego,
bożniczego. Jest to przykład osiedla o układzie sprzężonym, obejmującym trzy
struktury przestrzenne: ośrodek miejski - dwór (d. Zamek) – ulice przedmiejskie o
charakterze wsi. Zachowany do dziś układ założony na koncepcji siatki 16 kwadratów
wytyczono w 1440 r. Wpisano do rejestru zabytków 3.05.1972 r.[527]
- Bożnica. Murowana wzniesiona około 1890 r. na planie prostokąta. Ma
zachowany tradycyjny układ przestrzenny z Salą Modlitw i przedsionkiem na parterze
a babińcem na piętrze. Jest jedną z nielicznych budowli kultowych żydowskich jakie
przetrwały na terenie byłego województwa chełmskiego o planie, bryle oraz detalu
architektonicznym charakterystycznym dla budownictwa prowincjonalnego z końca
XIX w. Wpisana do rejestru zabytków 2.06.1987 r. [527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczki: Św. Barbary (ul. Grabowiecka), murowana, z 1762 r, Św. Floriana (ul.
Uchańska), murowana, z 1762 r., Św. Jana Nepomucena (ul. Uchańska), murowana, z
1762 r., Św. Michała Archanioła (ul. Krasnostawska), murowana, z 1762 r., Św. Tekli
(ul. Chełmska), murowana, z 1762 r.[473s377]

- Pozostałości zespołu dworsko - folwarcznego ul. Szkolna (dwór rozebrano w
1959 r.): pozostałości zamku (fundamenty), murowany z przełomu XV i XVI w., ruina
oranżerii z połowy XIX w., brama wjazdowa z połowy XIX w., ruina stajni z połowy XIX
w., park z aleja lipową z końca XVIII w., folwark: rządcówka (obecnie poczta) z 1892
r., dom murowany z połowy XIX w., czworak drewniany (własność Stefan Ufhal) z ok.
1830 r, 2 czworaki, obecnie domy, ul. Uchańska 6 i 10, drewniane z około 1830
r.[473.s.377]
- Pozostałości zespołu folwarcznego ul. Szkolna: rządcówka, budynek
gospodarczy, czworak murowany i ogrodzenie - z początku XX w. [384.s.377]
- Inne obiekty: 84 domy z końca XIX w. do 1937r., 3 zagrody z latok. 1880- 1934,
pozostałość fabryki ul. Rynek 1, drewniana, z ok. 1920r., młyn elektrycznyul.
Krasnystawska, murowany z 1924 r., przebudowany w 1960 roku., spichlerz w
zagrodzie ul. Uchańska 24, drewniany, przed 1914 r.[473,s.377-381]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz niemiecki, wojenny, XX w.[530] Położony w lesie, na płn. od Wojsławic,
przy drodze leśnej z Zariowia (nazwa miejscowej ludności) do Sarniaku. Powierzchnia
0,22 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1914 r. Jest tam pochowanych ok.
700 żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej.[248]
- Cmentarz rzymskokatolicki, prawosławny, polskokatolicki. XVIII -XIX w.
(1793-1803 ).[530] Położony na obrzeżach miejscowości przy szosie do Chełma.
Powierzchnia 3.08 ha. Najstarsze istniejące nagrobki pochodzą z 1852 r. (+ W.
Wolski) i (+ J. Derezański). Pochowani są tam między innymi: Josif Pauk zm. 1937 r.
znany miejscowy „znachor", ks. Maciej Kazimierz Czechoński zm. 1896 r., ppor.
Szymon Typczyński, weteran powstania narodowego w 1863 r, zm. w 1922 r., mjr
Wincenty Wolski B. W. Polskich, zm. 1852 r., Kazimierz Poletyło zm. 1928 r.,
Aleksander Jeleniowski, ps. „Opona", żołnierz AK, zm. 1944 r., ppor pilot Adam
Blacha, zm. 1967 r.[308]
- Cmentarz żydowski. 2 poł. XIX w.[530] Położony ok. 300 m od szosy z Wojsławic
do Grabowca. Powierzchnia 0,64 ha. Ostatni pochówek w 1941 r.[325]

Wojsławice Kolonia. (23°35' E i 50°55' N) W 2000 roku mieszkało tam 149 osób,
w tym 34 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 2
studentów, 14 wdów, 1 wdowiec i 5 starych kawalerów. Było 45 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 7 telefonów stacjonarnych, 20
samochodów osobowych, 18 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 1 kombajn, 3 anteny
satelitarne i 8 domów drewnianych. W Wojsławicach Kolonii funkcjonował Zespół
Szkół Publicznych (dyr. Alina Sygnowska), w skład których wchodziły: szkoła
podstawowa, jej terenowe filie oraz gimnazjum. Był wodociąg, z którego korzystały
wszystkie domostwa. Miejscowość leżała na wzniesieniu zwanym Zamczyskiem.
Wypiętrzało się ono ponad 15 metrów ponad poziom przyległych łąk. Wzgórze
opadało kilkoma sztucznie uformowanymi tarasami. Radnym gminy był Janusz
Stasiuk , a funkcję sołtysa pełniła Danuta Śmiech. Od 1967 r. we wsi jest światło
elektryczne.
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- W 1961 r. występuje wspólnie z Wojsławicami osadą miejską. Należała wówczas
do GRN w Wojsławicach.[16]
Parki
- Park pałacowy, powierzchnia 3,5 ha, z końca XVIII w.[530]

Putnowice. W 2000 r. miejscowości o takiej nazwie nie istniała.[452] Wcześniej
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Turowcu.[329,s.117]
Z dziejów
- Datowane na 1427 r. Należały wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Hrubieszowie.[74,s.53]
- Około 1430 r. przyłączone przez biskupa chełmskiego Jana Biskupca do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237-238]
- W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne) (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach- popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego
ziemi chełmskiej: (...) Putnowice (1492r.) (...) Z parafii (prawosławnych) wiejskich
tego (chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w:
(...) Putnowice.[366,s.150 i 165]
- W 1661 r. wymienione jako Putnowce. W 1921 r. pojawia się nazwa Putnowice
Dolne, w 1970-Putnowice - Kolonia.[344,s.189]
- Putnowicze wieś. Tej wsi połowica przynależy do starostwa hrubieszowskiego, a
druga połowica paniej Katarzyny z Thenczina, paniej Barzinei. A tak pro interesse
starostwa niniejszego jest kmieci na półłankach pomiernych siedzących 9. Dawa
każdy s nich czynszu doroczniego po gr 16 1/2 owsa po kor. 2 valoris gr 16. Dziesiąty
odkupując robotę daje fl. 2, to wszytko uczyni fl. 11/22/9. (f 99v) Tamże zagrodników
5, dawająpo gr 6. Szósty zagrodnikdaje gr 15. Tamże pop daje gr 15, to wszytko
uczyni fl. 2/0/0. Tamże browar do roku arendą czyni fl. 9/18/0. Summa wszytkiego
uczyni fl. 23/10/9. (...) Młyn w Putnowiczach na poły z p. Barzyną, który pro interesse
tego starostwa (hrubieszowskiego), wedle wymiaru tak roczniego miernie rachując,
może uczynić do roku fl. 14/0/0. (...) W Putowiczach staw na poły z p. Barziną, który
pro interesse starostwa (hrubieszowskiego) tego czasu spustu w czwartym roku czyni
fl. 52 (bo go było przedano za fl. 104). A tak wyrachowawszy trzecią część na jeden
rok, uczyni fl. 17/10/0. (...) Folwark Putniowski. W którym wwieziono do gumna kop:
żyta 330, pszenice 370, owsa 30, grochu nie wiązanego pół brogu, na podobieństwo
będzie s niego kor. 3., jęczmienia 57, prosa 40. Obora: krów dojnych 18, cieląt
latosich 18, owiec dojnych 9, jagniąt 7, świni 28.[442,s.100,101 i 103]
- Wieś Putnowce. W tej wsi osiadłych poddanych bywało 10, czynszu płacili z
osiadłych ról per 0/17/9. Owsa po 2 korca dawali. Rabiali jako w inszych wsiach i
powozy odprawowali. Teraz osiadłych poddanych 2, jeden co 4 dni robi w tydzień, a
drugi 3 dni w tydzień. Czynszu płacą per 0/7/9 ... 0/15. Owsa dają po kor. 2,
przychodzi kor. 4 per fl. 1/6... 4/24. Jajec po dziesiąci, przychodzi jajec 20. Sianożęci
dziesięć przedano, płaco za 1 per fl. 1/15 ... 15/0. Zagrodników bywało 7, czynszu ci
płacili 6. Teraz żadnego nie masz. Rabiali we żniwa po 3 dni w tydzień, a zimie 2 dni.
Prząść powinni po sześci łokci z zamkowej przędze, a jeżeli nie przędzie, tedy ma dać
per 0/15 ... 1/0. Komorników 5, ci robią dzień w tydzień. Na kiermasz według
dawnego zwyczaju, wolno im robić piwo na swą własną potrzebę. Młyn tu bywał, ten
zaginął i spustoszał, który spoiny z częścią szlachecką. Dostawało się z niego żyta

kor. 12. Arenda karczmy na rok facit 15/0. Z pustych ról 10, których najmują per fl. 2
... 20/0. Summa prowentuz tej wsi facit fl. 56/12/6. (...) Urodzaj folwarku
putnowskiego(...) Grochu nie siano. Łaknie koszono, że poddanych nie
masz.[441,s.284 i 285]
- Putnowice 1.) wś i fol., pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice, odl. 25 w. od
Chełma, posiada szkołę począt. ogólna, pokłady wapna, piec wapienny, wiatrak. W
1827 r. było 24 dm., 95 mk.; należała do parafii Swierże. W 1877 r. fol. Putnowice
rozl. mr. 1258: gr. or. i ogr. mr. 495, łąk mr. 251, pastwisk mr. 18, lasumr. 469,
nieuż. mr. 25; bud. mur. 2, z drzewa 17; płodozmian 8 i 11-polowy; las urządzony w
kolei 100-letniej. WśP. os. 41, z gr. mr. 852.[482,t.9,s.322]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Putnowice.[332]
- W 1916 r., wieś należała do gminy w Wojsławicach. Mieszkały tam 223 osoby, w
tym 50 Żydów.[73,s.204]
- 1918 r. do Rady Gminnej w Wojsławicach wchodził Andrzej Paszkiewicz.[195]
- W 1935 r. w szkole pracował Aleksander Gargul (4.05.1940 r. aresztowany przez
Gestapo i rozstrzelany) od 1936 r. uczył Stanisław Tałanda.por.[467]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 314 osób. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.40]
- W pobliskim lesie zwanym Korytyna, na powierzchni 13 hektarów znajduje się
cmentarzysko kurhanowe, na którym rozsianych jest 47 niedużych kurhanów z
wczesnego średniowiecza.[517]
- (Inf. Ostrowski (75 lat), 1961 r.) Na „Żydówce" koło Maziami miały być zakopane
kiedyś pieniądze. (Inf. Stanisław Brzuchala, 1961 r.) Ok. 1932 r. Stanisław Panasiuk
wyorał na polu należącym do Wojtali, na wzgórzu, monety srebrne - „kwadratowe"
blaszaki, które sprzedał do Muzeum w Lublinie za 30 zł (Inf. Stefan Panasiuk, kol.
Putnowice, 1964 r.) W 1924 r. wyorałem ok. 60 sztuk „kwadratowych" monet, które
mogły być w woreczku, ale nic z niego nie zostało i monety leżały luźno w ziemi.
Wszystkie blaszki były jednakowe, srebrne i widniały na nich odciski „pieczęci" z
napisami, podobno łacińskimi. Wielkość blaszek była w przybliżeniu 2x2 cm.
Świadkiem znaleziska był sąsiad zza miedzy Bolesław Zięba. Kilka blaszek rozdałem
znajomym, resztę zawiozłem do Muzeum Lubelskiego, gdzie od jakiegoś księdza
otrzymałem 30 zł za nie. (Inf. Stefan Fronckowiak, Chełm 1964 r.) Przypominam
sobie, że otrzymałem jedną monetę od S. Panasiuka. Nie pamiętam jednak, czy była
ona srebrna, lecz niebyła ona „kwadratowa", tylko miała nieregularne brzegi. Była
wielkości dzisiejszej 50-groszówki i miała j jakieś napisy. Nie wiem, gdzie mi się ona
zapodziała.[87]

Popławy. (23°33' E i 50°53' N) W 2000 roku wieś zamieszkiwało 25 osób, w tym
2 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 2 studentów, 2 wdowy i 1 stary kawaler. Było
17 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon
stacjonarny, 3 samochody osobowe, 6 traktorów i 4 domy drewniane, w tym 1
opuszczony. Wszystkie domostwa posiadały przyłącza wodociągowe z gminy
Grabowiec. Wspólnie z ulicą Grabowiecką w Wojsławicach tworzyły jedno sołectwo.
Sołtysem byl Leszek Grabarczuk. W Popławach był krzyż przydrożny. Wieś należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach,[517]
Z dziejów
- Wzmiankowane w 1662 r.[344,s.188]
- Popławy 2.) P., pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice. W 1827 r. było 4 dm., 15
mk. (...) Wś Popławy os.5,mr. 70.[482,t.8,s.793]
- W uchwałach zebrań gminnych Gminy Wojsławice z 1917 r. zapisano między
innymi: „Ponieważ i 3 wioski w gminie: Turowiec, Krasne i Popławy są bardzo małe,
zabudowane po parę chałup, to dla zmniejszenia wydatków gminy, w tych trzech
wioskach skasować sołtysów, a załatwianie (interesantów) obowiązków sołtysinych w
tych wioskach polecić sołtysom sąsiednich wiosek, a mianowicie: Turowiec:- sołtys
Wólki Putnowieckiej, Krasnego - sołtysowi z Wygnaniec i Popławów sołtysowi z
Nowego Majdanu".[195]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkały 72 osoby.[194]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka z figurą św, Jana Nepomucena, drewn., z XIX w.(473,s.373]

Czarnołozy. (23°31' E i 50°56' N) Wieś leży w pobliżu rzeki Wojsławki. W 2000
roku w Czarnołozach mieszkało 116 osób, w tym 22 dzieci w wieku od 0 do 15 roku
życia, 8 uczniów szkół średnich, 10 wdów i 10 starych kawalerów. Były 52
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 1 telefon stacjonarny,
10 samochodów osobowych, 18 ciągników, 3 kombajny, 1 antenę satelitarną, 30
domów drewnianych, w tym 4 opuszczone. Wszystkie zagrody posiadały przyłącza do
lokalnego wodociągu. Sołtysem był Alfred Szerement. Od 1959 r. wieś posiada
elektryczność. Były trzy krzyże przydrożne bez napisów. Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- Jedna z najstarszych miejscowości powiatu chełmskiego. Wzmiankowana już w
1359 r. Ówczesna nazwa brzmiała - Cziemnelozy. Od 1564 r. występuje jako
Czarnołozy.[344,s.162]
- W 1443 r. używano nazwy Olchów. Wieś należała wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[74,s.58]
- Czarnołozy, wś, pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. Wojsławice. W 1827 r. było tu
9 dm. i 36 mk. (...) W 1885 r. (...) fol.gr. or. i ogr. mr. 99, pastw. mr. 18, lasu mr. 49,
nieuż. mr. 5, razem mr. 171; bud. z drzewa 4.[482,t.I,s.760]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkało tam wówczas 130 osób, w
tym 13 Żydów.[73,s.203]
- Według stanu na 1 kwietnia 1933 r. w miejscowości była siedziba gminy
Rakołupy.[341,s.133]
- 25 maja 1940 r. miała miejsce operacja policyjno - wojskowa 1 pułku SS
„Totenkopf z Chełma. Z tej miejscowości oraz z Ostrowa, Majdanu Ostrowskiego i
Wierzbicy zabito 12 osób. Ponad 100 wywieziono do Niemiec.[517]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Ostrowie Kolonii.[15]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Domy: nr 29, wł. Feliks Osoliński, drewn., z ok. 1900 r., nr 26, wł. Jan Torowski,
drewn., z 1914 r.[473,s.367]

Huta. (23°36 'E i 50°56 'N) W 2000 roku mieszkało tam 315 osób, w tym 50 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 21 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 25 wdów, 3
wdowców i 10 starych kawalerów. Było 126 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi 1 telefon stacjonarny, 35 samochodów osobowych, 63
ciągniki, 1 samochód ciężarowy, 6 kombajnów, 5 anten satelitarnych i 51 doniów
drewnianych, w tym 10 opuszczonych. Wszystkie domostwa posiadały przyłącza
wodociągowe. Istniała tu filia szkoły podstawowej. Działała Ochotnicza Straż Pożarna.
Radnym gminy był Krzysztof Szponar, a sołtysem - Stanisław Kudyba. Od 1961 r. we
wsi jest elektryczność. Zachowała się figura przydrożna, postawiona w 1936 r. na
pamiątkę jubileuszu Odkupienia. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej
w Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- Po raz pierwszy (wieś Huta) występuje w r. 1784. W tym też okresie miała inna
nazwę - Placypol, prawdopodobnie tak nazwana została na cześć Placyda
Kurdwanowskiego, ówczesnego dziedzica Wojsławic.[490,s.40]
- W 1796 r. wymieniona jako Huta Woyslawska. W 1827 r. wieś nazywano Huta
maydan. Maydan Huta-1839 r.[344,s.169]
- Huta 21.) H., wś, pow. chełmski, gmina i par. Wojsławice W 1827 r. było tu 32
dm., 149 mk.[482,t.3,s.230]
- Pod koniec XIX wieku była tam huta szkła i cegielnia. Na frontonie miejscowej
szkoły znajduje się tablica upamiętniająca zamordowanego 17 kwietnia 1943 roku
nauczyciela tej placówki Antoniego Grudniewskiego. We wsi jest pomnik
przypominający pacyfikację wsi przez UB i NKWD w czerwcu 1945 r.[517]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1918 r. delegatem do rady Powiatowej w Chełmie był Sitarz Michał z Huty, a
do Rady Gminnej w Wojsławicach wchodził Franciszek Mazur.[195]

- W 1922 r. oddano do użytku budynek szkoły podstawowej. Pierwszym
kierownikiem był Antoni Grudniewski.[452]
- W 1923 r. w szkole pracowała Maria Grudniewska, a od 1936 r. uczył Antoni
Grudniewski (17.04.1943 r. zastrzelony przez policję ukraińską).por.[467]
- W 1936 roku, na polach Marianny Szajner został znaleziony grób z okresu neolitu.
W 1960 r. spadkobierca pola Stanisław Giza natrafił na drugi tego typu grobowiec.
Najprawdopodobniej na polu Karola Pleczuka znajduje się kolejny grobowiec
kamienny.[31]
- Według wykazu z 20 października 193 8 r. we wsi mieszkało 575 osób. Było 16

radnych gromadzkich. W skład gromady wchodziła Okrągła Choina-kol. (13
osób).[194]
- IX 1939. Żołnierze Wehrmachtu zastrzelili rolnika o nazwisku Władysław Koza.
(...) V 1942. Żandarmi z Żółkiewki zastrzelili jeńca radzieckiego. (...) 20 IV 1943.
Funkcjonariusze SS oraz Ukraińcy, pozostający w służbie hitlerowskiej, otoczyli o
świcie wieś i dokonali obławy na wysiedlonych zbiegów z pow. Hrubieszów. Ujęli ok.
30 osób, spośród których 5 rozstrzelali na miejscu. Wśród rozstrzelanych był
miejscowy nauczyciel. [470,s.43]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka obok domu nr 112, mur., 4 ćw. XX w., stodoła w zagrodzie nr 85, wł.
Zenon Kręczyk, drewn., z ok. 1910r.[473,s.367]

Krasne. (23°37' N i 50°68' N) Położone w pobliżu rzeki Wełnianki. W 2000 roku w
tej wsi mieszkało 56 osób, w tym 11 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów
szkół średnich, 2 studentów, 6 wdów, 1 wdowiec i 2 starych kawalerów. Było 67
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne,
7 samochodów osobowych, 14 ciągników, 1 kombajn i 10 domów drewnianych, w
tym 5 opuszczonych. To jedna z dwóch miejscowości w gminie, w której nie było
wodociągu. Funkcję sołtysa pełnił Eliasz Godziszewski. Od 1965 r. miejscowość
posiada światło elektryczne.[517] Integralną częścią miejscowości były Cztery
Słupy.[529]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Turowcu.[329,s.117]

Z dziejów
- Wzmiankowane po raz pierwszy w 1430 r. Należało wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[74,s.55]
- W 1466 r. wymienione jako Crasno. Od 1564 r. - Krasne.[344,s.174]
- W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne) (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach-popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego ziemi
chełmskiej: (...) Krasne koło Leszczan (1430r.) (...) Z parafii (prawosławnych)
wiejskich tego (chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są
cerkwie w: (...) Krasnem.[366,s.150 i 165]
- Krasne 2.) K., wś, pow. chełmski, gm. Wojsławice, par. Turowiec. W 1827 r. 19
dm., 76 mk. (...) Wś Krasne os. 39, z grun. mr. 768.[482,t.4]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Wojsławicach. Mieszkało tam wówczas 77
osób, w tym 5 Żydów.[73,s.204]
- Na terenie kopalni piasku, eksploatowanej systemem gospodarczym, odkryto
ślady cmentarzyska datowanego na epokę wczesnego kamienia (około 3 tysięcy lat
p.n.e.).[5l7]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 329 osób. Było 12
radnych gromadzkich.[194]
- Orzeczeniem Starosty Powiatowego w Chełmie z 20 września 1949 r. (...)
wszelkie mienie położone w Krasne, gm. Wojsławice, (...) składające się z
gospodarstw rolnych, zabudowań, inwentarza żywego i martwego oraz ruchomości,
pozostałe po osobach przesiedlonych do ZSRR (łącznie 111 gospodarstwa o pow.
470,71 ha) przejęte zostało 1 lipca 1945 r. na własność państwa.[62,s.222-223]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 18, wł. Michał Szurmak: dom, obora i stodoła, drewn., z 1944
r.[473,s.368]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz unicki (przycerkiewny). XVIII w.[530]

Kukawka. (23°28' E i 50°55' N) W 2000 roku w Kukawce mieszkało 181 osób, w
tym 12 wdów, 1 stara panna i 2 starych kawalerów. Było 97 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 3 telefony stacjonarne, 28 samochodów
osobowych, 44 ciągniki, 2 samochody ciężarowe, 3 kombajny, 6 anten satelitarnych i
21 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Wszystkie posiadały przyłącza
wodociągowe. Radnym gminnym był Marian Polak, a funkcję sołtysa pełnił Roman
Blacha. W lesie obok drogi prowadzącej z Kukawki do Olszanki znajdowało się
grodzisko pochodzące z wczesnego średniowiecza. We wsi istniała szkoła filialna.
Działała Ochotnicza Straż Pożarna. Stał młyn i tartak. Z tej wsi pochodził Władysław
Majkutewicz - poseł na Sejm 1 kadencji. Wybory odbyły siew styczniu 1947 r, a
parlamentarzysta startował z listy bloku ludowego. W 1954 r. we wsi założono
światło elektryczne. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Bończy.[517]
Z dziejów
- Grodzisko Kukawka „Zamczysko". (...) Położone na terenie uroczyska „Bończa".
(...) Leży ok. 1 km na południowy zachód od wsi Kukawka. (...) Zajmuje kulminację
wzgórza, zwanego przez miejscową ludność „Zamczysko"- najwyższe wzniesienie
wśród pasma wzgórz o nazwie „Bałkany". Majdan ma w przybliżeniu kształt owalny, o
średnicy ok. 50 m. Jest on otoczony wałem ziemnym, od strony wschodniej wał jest
podwójny i prowadzi tu wjazd do grodziska. Powierzchnia majdanu - około 0,2 opada łagodnie w stronę wschodu. Około 200 m na zachód od stanowiska płynie
niewielka rzeczka (...). Przekopano łącznie powierzchnie 50 m , rozpoznano głównie
umocnienia obronne grodu. Okazało się, iż wał umacniany był konstrukcją palową odkryto dwa rzędy bali - palisady, między nimi glina; być może są to pozostałości
konstrukcji skrzyniowych. Od strony wewnętrznej odkryto bale zalegające poziomo,
są to pozostałości konstrukcji rusztowej lub przekładkowej. Stopień ich zachowania
świadczy o gwałtownym pożarze grodu. Z wykopów wydobyto niewielką ilość
ceramiki - ok. 10 fragmentów małych, nie charakterystycznych. Kierująca badaniami
nie sprecyzowała bliżej chronologii, stwierdziła jedynie, iż pochodzą one z wczesnego
średniowiecza. (...) Obiekt reprezentuje zapewne typ grodu schronieniowego lub też,
na co wskazywałaby morfologia i rozmiary, mamy do czynienia z grodziskiem
„cyplowym".[340,s.49-50]
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- Wzmiankowana w 1796 r.[344,s.175]
- Kukawka, wś i folw., pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. Wojsławice (rus.
Rakołupy). Posiada 1 cerkiew par. dla ludności rusińskiej. W 1827 r. 12 dm., 62 mk.
(...) W 1885 r. (...) fol. Kukawka gr. or. i ogr. mr. 299, łąkmr. 45, pastwiskmr. 92,
lasumr. 153, nieuż. mr.-12, razem mr. 601; bud. z drzewa 11; płodozmian , 10
polowy; las urządzony i wiatrak.[482,t.4,s.853]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).|332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkały tam wówczas 282 osoby,
w tym 23 Żydów.[73,s.203]

- W 1937 r. w szkole uczył Stanisław Pudełko.por.[467]
- W zbiorach Muzeum w Chełmie znajdują się znalezione we wsi Kukawka 2
siekierki z krzemienia nadbużańskiego. Zabezpieczył je Stanisław Pudełko, kierownik
Szkoły w Majdanie Starym.[101]

Majdan. (23°36' E i 50°53' N) W 2000 roku we wsi mieszkało 238 osób, w tym 32
dzieci od do 15 roku życia, 11 uczniów szkół średnich, 6 studentów, 19 wdów, 3 stare
panny i 14 starych kawalerów. Było 119 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi 1 telefon stacjonarny, 14 samochodów osobowych, 40
ciągników, 6 kombajnów, 2 anteny satelitarne i 30 domów drewnianych, w tym 3
opuszczone. 47 domostw posiadało przyłącza wodociągowe. Istniała szkoła filialna
oraz kaplica p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wybudowana w 1984 r., należąca
do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach. Radnym gminy był Kazimierz Wlizło, a
funkcją sołtysa pełnił Tadeusz Bańka. Od 1959 r. we wsi jest światło elektryczne.
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[517]

Z dziejów
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 610 osób. Było 16
radnych gromadzkich. W skład gromady wchodziła Wierzbica - wieś (58 osób).[194]
- W 1961 r. występuje jako Majdan wieś. Należał wówczas do GRN w
Wojsławicach.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 79, wł. Bronisław Fort: obora, mur. z 1936 r., spichlerz, stodoła i
wozownia, drewn., z pocz. XX w.[473,s.368-369]

Majdan Kukawiecki. (23°29'E i 50°54'N) W 2000 roku mieszkało tam 69 osób, w
tym 4 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 9 wdów, 2
wdowców i 7 starych kawalerów. Było 39 gospodarstw rolnych. Ich właściciele
posiadali między innymi 2 telefony stacjonarne, 8 samochodów osobowych, 17
ciągników, 1 kombajn i 19 domów drewnianych. Wszystkie posiadały przyłącza
wodociągowe. Sołtysem był Józef Szarzyński. Od 1956 r. we wsi jest światło
elektryczne. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Bończy.[517]

Z dziejów
- Majdan Kukawski założony w 1775 r. był drugą miejscowością powiatu
chełmskiego powstałą na„zasadzie majdanu". Większość wsi i osiedli o nazwach
Majdan, czy Majdanek powstała w XVIII i XIX wieku. Termin „majdan" przejęty został
za pośrednictwem Turków z języka perskiego i oznaczał u nas obozowiska
robotników trzebiących lasy.[91]
- Kukawski Majdan, pow. chełmski, przy wsi Kukawka. (...) Majdan 38.)
M.-kukowski, pow. chełmski, gmina Rakołupy, parafia Wojsławice. (...) Wś Majdan
Kukawski os. 14, z gr. mr. 13O.[482,t.5]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Kukawce.[15]
- W 1961 r. występuje jako Majdan Kukawiecki wieś. Należał wówczas do GRN w
Woj sławkach.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zagroda nr 12, wł. B. Ożóg: dom, obora i piwnica, drewn., z 1919 r.[473,s.269]

Majdan Ostrowski. (23°29' E i 50°57' N) W 2000 roku mieszkało tam 190 osób,
w tym 28 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 3 uczniów szkół średnich, 20 wdów i
2 wdowców. Było 79 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 4
telefony stacjonarne, 6 samochodów osobowych, 20 ciągników, 2 kombajny, 3
anteny satelitarne i 40 domów drewnianych, w tym 3 opuszczone. Wszystkie
posiadały przyłącza wodociągowe. Radnym gminy był Jan Szponar, który
jednocześnie pełnił funkcję wiejskiego sołtysa. Funkcję radnego powiatu pełnił Jacek
Semeniuk.[452]Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- Większość wsi i osiedli o nazwach Majdan czy Majdanek powstała w XVIII i XIX
wieku. Termin „majdan" przejęty został za pośrednictwem Turków z języka perskiego
i oznaczał u nas obozowiska robotników trzebiących lasy.[91]
- W 1796 roku wymieniony jako Maydan Ostrowski.[344,s.179]
- Majdan 41.) M., Ostrowski, pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. Wojsławice. (...) Wś
Majdan Ostrowski os. 53, z gr. mr. 955.[482,t.5]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) Majd. Ostrów.[332]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 711 osób. Działalność prowadziło Stowarzyszenie
Spożywców „Wzmocnienie".[426,s.1148]
- Od 1937 r. w szkole uczyła Alina Sawa, a od 1937 r. Stefania i Ignacy
Palczyńscy.por.[467]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.39]
- W 1955r. Spółdzielnia Produkcyjna z Majdanu Ostrowskiego przodowała w
obowiązkowych dostawach zbóż. Plon czterech podstawowych zbóż wynosił 13 q z 1
ha.[206]
- (Inf. Fidelis Jarosz, Rejowiec Fabryczny, 1964 r.) W Majdanie O. już w okresie
Polski Ludowej znaleziono około 200 sztuk monet.
- (Inf. Jan Semeniuk, 1964 r.) Na polu należącym do Witolda Turczyna rósł krzak
bzu czarnego. Przed ok. 60 laty W. Turczyn w czasie wykopywania krzaku czy też
orania znalazł w tym miejscu, w ziemi gliniany garnek z monetami srebrnymi
(prawdopodobnie polskimi), „byle jak obrobionymi". Monet miedzianych nie było.
Pieniądze te brat znalazcy - Paweł Turczyn wymienił na obiegowe „w rządzie”.[87]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 4, wł. Stefan Kapitan, drewn., z 1919 r.[473,s.370]

Nowy Majdan. (23"35' E i 50" 53' N) Położony w pobliżu rzeki Wojsławki. W 2000
roku mieszkało tu 227 osób, w tym 45 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4
uczniów szkół średnich, 25 wdów, 5 wdowców, 1 stara panna i 10 starych kawalerów.
Było 110 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 5 telefonów
stacjonarnych, 18 samochodów osobowych, 33 ciągniki, 1 antenę satelitarną i 56
domów drewnianych, w tym 7 opuszczonych. Wszystkie miały przyłącza
wodociągowe. Działała Ochotnicza Straż Pożarna. W okolicach wsi występowały
liczne głębokie i długie wąwozy, przecinające sfalowany teren wysoczyzny. Na cyplu
wierzchowinowym, w części wsi zwanej Pohulanka, znajdowało się grodzisko
wczesnośredniowieczne z mało widocznymi trzema pierścieniami wałów. U podnóża
wzniesienia wypływało źródło. W pobliżu drogi prowadzącej do Popław na
powierzchni około 1 hektara znajdowało się 9 kurhanów. Sołtysem był Łoś Krzysztof.
Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach. Od około 20 lat w
miejscowości działał Zespół Śpiewaczy „Mąjdanianki". Tworzyły go: Halina Radomska
(kierownik zespołu), Aniela Grzesiak, Stefania Ważna, Teresa Majewska , Marianna
Łoś, Maria Mojsym, Halina Rycko i Janina Paluch. W 1987 r. na festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu solistka zespołu Halina Radomska została
uhonorowana wyróżnieniem.[517] Integralnymi częściami tej miejscowości były
Pohulanka i Zaderba.[529] Od 1988 r. za pomnik przyrody uznawana jest nisza
źródłowa o powierzchni 0,64 ha. Miejscowość należała do parafii Rzymskokatolickiej
w Wojsławicach.[531]
Większość wsi i osiedli o nazwach Majdan, czy Majdanek powstała w XVIII i XIX
wieku. Termin „majdan" przejęty został za pośrednictwem Turków z języka perskiego
i oznaczał u nas obozowiska robotników trzebiących lasy.[91]
Z dziejów
- Wioską, którą bezsprzecznie zaliczyć należy do najstarszych z otoczenia
Wojsławic jest majdan Pohulanka. Dziś nazwa ta wyszła z użycia. Całą, najdłuższą w
tej okolicy wioskę określa się nazwą - Majdan Nowy. Jest to niezgodne z prawda
historyczną. Właściwie wioska składa się z trzech części: Majdanu Pohulanki,
Majdanu i Majdanu Nowego. Najstarszą częścią tej trójczłonowej wioski jest Majdan
Pohulanka. Leży on obok wzgórza, na którym zachowały się wyraźne ślady grodziska.
Wzgórze z trzech stron otoczone jest głębokim jarem, a na jego szczycie jeszcze do
dziś odróżnić można ślady wałów i fos.[490,s.41] Grodzisko Majdan Nowy,
„Zamczysko". (...) Rozpoznano stosunkowo dobrze konstrukcje obronne grodziska,
zwłaszcza wał wewnętrzny z bramą wjazdową. Wał umocniony był konstrukcją
drewniano - kamienną, pełniącą najpewniej również samodzielnie funkcje obronne.
Silny stopień zniszczenia uniemożliwia dokładniejszy ich opis i rekonstrukcję ich
wyglądu. Nie odkryto żadnych śladów stałej zabudowy na majdanie czy innych
pozostałości świadczących o intensywnym osadnictwie w obrębie wałów. Wszystko
wskazuje na to, iż obiekt z majdanu Nowego pełnił funkcję grodu schronieniowego
dla bezpośredniego zaplecza. Ślady osadnictwa otwartego z wcześniejszego
średniowiecza odkryła w czasie badań powierzchniowych U. Ruszkowska. Datuje ona
grodzisko na VIII - X wiek.[527,s.51-54]
- W dokumentach z 1786 r. - Nowy Maydan. Maydan Nowy i Stary - w 1839 r. Stary

Majdan – 1839 r.[344,s.184]
- Nowy Majdan, pow. chełmski, gm. i par. Wojsławice. (...) Wś Nowy Majdan os. 79,
mr. 1422.[482,t.7,s.302]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) Majdan Nowy;[332]
- W 1917 r. ławnikiem Sadu Pokój u w Sielcu był Leon Charczuk z Nowego
Majdanu. W 1918 r. do rady Gminnej w Wojsławicach wchodzili: Stanisław Kulawczuk
i Franciszek Błazucki.[195]
- W 1926 r. we wsi mieszkało 1121 osób. Handlem artykułami spożywczymi
zajmowali się W. Gawłowski i P. Kupfer., a właścicielem wiatraka był A.
Mazur.[426,s.1148]
- W 1929 r. w szkole pracowała Władysława Tomaszewska, a w 1931 r. uczyli
Feliks Jarosz (XII 1944 obóz w ZSRR) i Leona Jarosz.por.[467]
- Według wykazu z 20 października 1938 r. we wsi mieszkało 701 osób. Było 16
radnych gromadzkich. W skład miejscowości wchodziła Okrągła Choina - kol. (13
osób).[194]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 62,05 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 45, wł., A. Stryniecki, drewn., pocz. XX w.[473,s.37l]

Ostrów. (23°28' E i 50°56' N) Położony w pobliżu rzeki Wojsławki. W 2000 roku
we wsi mieszkały 153 osoby, w tym 23 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10
uczniów szkół-średnich, 17 wdów, 1 wdowiec i 13 starych kawalerów. Były 63
gospodarstwa rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 2 telefony stacjonarne,
9 samochodów osobowych, 20 ciągników, 2 anteny satelitarne i 27 domów
drewnianych, w tym 9 opuszczonych. Wszystkie posiadały przyłącza wodociągowe.
Radnym gminy był Jan Maciuk, a funkcję sołtysa pełnił Dariusz Borowicz. W latach
1959-1960 do miejscowości doprowadzono światło elektryczne. Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Bończy.[517]
Z dziejów
- Datowany na 1444 r. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Bończy.[74,s.59]
- Istnienie wsi potwierdzono w 1462 r.[460,s.136]
- Ostrowie w 1564 r. Ostrów w 1606 r. Ostrów - Kolonia 1970 r.[344,s.185]
- Ostrów, 36.) O., wś i fol., pow. chełmski, gm. Rakołupy, par. rzym.-kat.
Wojsławice, wsch. obrz. Rakołupy, odl. 19 w. od Chełma. W 1827 r. było tu 19 dm.,
84 mk.[482,t.7,s.700]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Rakołupy. Mieszkały tam wówczas 352 osoby,
w tym 15 Żydów.[73,s.203]
- O godzinie 11 w nocy, w dniu 11 sierpnia r.b. (1923 r. przyp. aut.) we wsi Ostrów,
gmina Rakołupy, z nieznanych przyczyn wybuchł pożar. W ogniu spłonęło: 9
zabudowań gospodarskich i 4 domy mieszkalne oraz zboże i ruchomości. Straty
wynoszą ogółem 700.000.000 mk.[109]
- W 1930 r. w szkole pracowała Anastazja Drewniak.por.[467]
- 6 maja 1943 r. Niemcy zabili 3 mieszkańców wsi, 7 aresztowali i wywieźli na
Majdanek, 7 zabudowań spalili.[96,s.7-9]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół szkoły: szkoła, ob. dom mieszkalny nr 32, wł. UG Wojsławice, drewn., z ok.
1890 r., park, wł. UG Wojsławice, ok. 1890 r.[473,s.371]

Ostrów Kolonia. (23°29' E i 50°56' N) Wieś położona w pobliżu rzeki Wojsławki.
W 2000 roku mieszkało tam 100 osób, w tym 31 dzieci w wieku od 0 do 15 roku
życia, 4 uczniów szkół średnich, 1 student, 7 wdów, 1 wdowiec, 1 stara panna i 4
starych kawalerów. Było 50 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między
innymi: 6 telefonów stacjonarnych, 18 samochodów osobowych, 22 ciągniki, 3
kombajny, 1 antenę satelitarną i 18 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone.
Wszystkie posiadały przyłącza wodociągowe. Znajdował się tam cmentarz wojenny z
czasów 1 wojny światowej, na którym pochowani zostali żołnierze austriaccy.
Sołtysem była Jolanta Tarajko. Od 1965 r. we wsi założono światło elektryczne.
Należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Bończy.[517]
Z dziejów
- Datowana na 1970 r.[344,s.185] Patrz Ostrów.
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego w
miejscowości znajdowała się siedziba GRN.[15]
- W 1961 r. występuje jako Ostrów osada leśna. Należał wówczas do GRN w
Brzeźnie.[16]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Zespół dworski Poletyłów, wł. Jadwiga Nowaczek: dwór, piwnica, ruina czworaka i
spichlerz, mur., z 1931 r., stodoła z oborą, mur., z końca XIX w.[473,s.373]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz z I wojny światowej. XX w. (1915).[530]

Partyzancka Kolonia. (23°35' E i 50°55' N) W 2000 roku mieszkało tam 138
osób, w tym 21 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 7 uczniów szkół średnich, 3
wdowy i 5 starych kawalerów. Było 61 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali
między innymi: 9 telefonów stacjonarnych, 17 samochodów osobowych, 21
ciągników, 2 anteny satelitarne i 8 domów drewnianych, w tym 5 opuszczonych.
Jedna z dwóch miejscowości w gminie, w której nie było wodociągu. Poprzednia
nazwa - Wojsławice Kolonia. 17 kwietnia 1944 r. w trakcie walk partyzantów z
oddziałami niemiecko-ukraińskimi wieś została spalona. Od tego momentu nazywa
się Partyzancka Kolonia. Sołtysem był Jan Banaś. Od 1970 r. we wsi jest światło
elektryczne. Były dwa krzyże przydrożne oraz dwie kapliczki. Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Wojsławicach.[517]
Z dziejów
- „Akt na pamiątkę postawienia krzyża. Dzień 17-go kwietnia 1944-go roku jest
zapisany krwią w historii ludności Wojsławskiej. Krwiąnaszej młodzieży, która w imię
najświętszych ideałów, miłości Boga i Ojczyzny oddała życie w ofierze. Dnia 17
kwietnia 1944-go roku silny oddział Niemiecki razem z Ukraińskim SD przeszedł od
strony Uchań pod wioski Roziencin i Nowy Majdan płosząc strzałami ludność,
posuwali się pod miasteczko Wojsławice. W tym czasie Partyzanci z najbliższych
placówek stanęli pod wsią Huta gotowi zginąć za wiarę i Ojczyznę. Gdy padł rozkaz
do ataku Polacy (z karabinem co w ziemi leżał pięć lat) rzucili się na wroga, który
mimo przewagi cofał się w popłochu pod Uchanie. Lecz drugi oddział Niemców
zaszedł Polaków od tyłu, i Polacy musieli się kryć w lasach zostawiając zabitych: Jan
Moskwa. Jan Mołczan, Stanisław Oberda, Edward Wlizło, Stanisław Ważny, Ozóg,
Wacław Palczyński, Mieczysław Łóchtąj, Aleksander Górnik i Jan Rożek. I my gromada
Kolonii Partyzanckiej w druga rocznicę powyższego zdarzenia stawiamy krzyż na
chwałę Bogu a na pamiątkę naszym przyszłym pokoleniom. Na tą pamiątkę
zbiorowego wysiłku młodzieży naszej w walce z wrogiem Ojczyzny przekazujemy
miłość i poświęcenie życia przyszłym naszym pokoleniom dla Boga i Ojczyzny,
Gromada Kolonii Partyzanckiej. 17 kwietnia 1946 roku".(Oryginał Aktu w posiadaniu
rodziny Mojsym z kol. Partyzantów).[452]
- Pierwszym po II wojnie światowej doktorem nauk z Partyzanckiej Kolonii został
ks. Jan Żukowski. Jest on autorem monografii pt. „Dzieje parafii w
Wojsławicach".[489,s.194]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Wojsławicach.[15]
- W 1959 r. do wsi doprowadzono światło elektryczne. Realizacją tego
przedsięwzięcia zajmował się Komitet Elektryfikacyjny Wsi, w skład którego
wchodzili: Jan Nazar, Czesław Obara i Mieczysław Popek.[489,s.195]
- W 1961 r. występowała jako Kolonia Partyzancka kol.[l6]

Najstarsze obiekty budownictwa

- Dom nr 12, wł. Stefan Czuba, drewn., z lat 1935-1936.[473,s.368]

GMINA ŻMUDŹ
Gmina położona w południowo - środkowej części powiatu. Przez obszar gminy
przebiegała droga wojewódzka Chełm - Hrubieszów. Gmina typowo rolnicza, o
powierzchni ogólnej 144 km2; prowadzona jest tu głównie uprawa zbóż oraz roślin
okopowych. Na obszarze gminy można wyróżnić dwa rejony: północny, o glebach
słabych i dużej ilości użytków zielonych oraz przeznaczonych pod zalesienie i rejon
południowy, o glebach dobrych. W gminie istniały trzy stacje wodociągowe w
miejscowościach: Żmudź, Klesztów, Wólka Leszczańska. Do wodociągów
podłączonych było 369 gospodarstw. Długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła
36,1 km. Gmina posiada dobrą lokalizację. Przez jej obszar przebiega 10,7 km drogi
wojewódzkiej Chełm - Hrubieszów oraz 48,6 km dróg powiatowych. Drogi gminne
stanowiły 183 km, w tym 47 km to drogi utwardzone. Ponadto w Żmudzi
funkcjonowały dwie oczyszczalnie ścieków, a na terenie gminy czynne były dwa
wysypiska śmieci. Na terenie gminy znajdowała się gorzelnia. Istniały tu szerokie
możliwości działalności gospodarczej, opartej o miejscowe zasoby naturalne oraz
rolnictwo. Do zasobów naturalnych należały złoża piasków oraz zbiorniki wodne o
powierzchni powyżej 22 ha. Istniało również zapotrzebowanie na działalność
gospodarczą z zakresu przetwórstwa rolno -spożywczego i rozbudowy bazy
turystycznej. Atrakcją przyrodniczą były następujące pomniki przyrody: dąb
szypułkowy o obwodzie pnia 520 cm, wysokości 26 m i rzucie korony 18 m rosnący w
miejscowości Puszcza, oraz lipa drobnolistna o obwodzie pnia 290 cm, wysokości 22
m i rzucie korony 18 m, rosnąca w miejscowości Bielin.
Ponadto istniał we Żmudzi rezerwat przyrody o po w. 5,81 ha. Utworzono go w
celu zachowania unikalnych form erozyjnych zbudowanych ze skał kredowych oraz
ochrony stanowisk kserotermicznych z licznie występującym lnem złocistym.
Utworzono też Chełmski i Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu.
Obejmował on północno - zachodnią część gminy - tereny niezwykle bogate pod
względem faunistycznym i florystycznym: doliny rzek Udał i Krzywólka z licznymi
stawami i torfowiskami oraz kompleksy leśne okolic Pobołowic i Puszczy. Południowy
fragment gminy należał do Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i obejmował atrakcyjną kraj obrazowo rzeźbę terenu okolic Maziami i
fragment doliny rzeki Wełnianki.
Elementy kompozycyjne parku w Wólce Leszczańskiej to aleje grabowo - klonowo żywopłotowe, gdzie między innymi występowało 557 drzew. Ponadto na terenie
gminy występowało 10,00 ha użytków ekologicznych. Działalność gospodarczą
prowadziło 56 firm, w tym 26 zajmowało się handlem.
Gminę zamieszkiwało 3710 osób, w tym 17 osób było zameldowanych na pobyt
czasowy.
Z terenu gminy Żmudź zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy 288
osób bezrobotnych poszukujących pracy. Z tego 2 osoby z wykształceniem wyższym,
84 osoby z wykształceniem średnim, 106 osób z wykształceniem zawodowym, 96
osób z wykształceniem podstawowym.

Pomocą społeczną objętych było 316 rodzin, tj. 1130 osób. Główną przyczyną
trudnej sytuacji życiowej jest: ubóstwo - 20 rodzin, sieroctwo — 1 rodzina, potrzeba
ochrony, macierzyństwa - 14 rodzin, bezrobocie - 76 rodzin, długotrwała choroba- 25
rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych - 19 rodzin, rodziny
niepełne - 4, rodziny wielodzietne 17, alkoholizm - 14 rodzin. W szkołach
podstawowych oraz gimnazjum, istniejących na terenie gminy, naukę pobierało 521
uczniów (w szkołach podstawowych 342 uczniów); funkcjonowały również oddziały
przedszkolne, do których uczęszczało 54 sześciolatków.
Rolę ośrodków rekreacyjnych pełniły miejscowości Pobołowice i Puszcza. Istniały
tam rozległe zbiorniki wodne. Ponadto zbiorniki wodne funkcjonowały w miejscowości
Puszcza (o powierzchni 10,00 ha), w Wołkowianach (o powierzchni 4,00 ha), w
Pobołowicach (o powierzchni 9,50 ha), oraz w miejscowości Wołkowiany „Dębowy
Las" (o powierzchni 27,60 ha).
Zabytki gminy to dawny zajazd z początku XIX w. w Wólce Leszczańskiej, młyn
drewniany w Pobołowicach z początku XX w. oraz stanowiska archeologiczne Jak
głoszą dokumenty, w bitwie pod Grunwaldem brała udział chorągiew Chełmska, która
wsławiła się męstwem i odwagą. (...) Król Władysław Jagiełło w nagrodę osiedlił na
naszych ziemiach rodowitych Żmudzinów z dawnego księstwa żmudzińskiego. Kolejni
osadnicy przybyli z dawnych Inflantów oraz dzisiejszych Mazur. (np. Rudno zasiedlili
w całości Mazurzy). Stąd też prawdopodobnie wzięła się nazwa Żmudź.[518]

Borysowiec. (23°44' E i 51°05' N) Miejscowość wchodzi w skład Ksawerowa. W
2000 r. był tam jeden budynek - dawna szkoła - w którym mieszkała czteroosobowa
rodzina Anny Kałkus, od 1985 r. do 1996 r. kierowniczki szkoły.[452] Wieś należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie.[452]

Z dziejów
- Kolonia niemiecka Borysów założona po 1864 r. Powstała na dobrach Dorohusk,
których właścicielem był hr. Teodor Suchodolski.[500,s.122 i 367]
- W 1928 r. w szkole pracowała Stanisława Łysakowska, a od 1936 r. Antoni
Wolański.por.[467]

Bielin. (23°46' E i 51°03' N) W 2000 r. mieszkało tam 60 osób, w tym 18 dzieci, z
których 3 uczyło się w szkołach średnich. Było 14 gospodarstw rolnych oraz jeden
dom letniskowy, którego właścicielem był mieszkaniec Gdyni. Mieszkańcy posiadali
między innymi: 2 samochody osobowe, 1 kombajn zbożowy, 3 telefony stacjonarne,
7 traktorów, 2 stawy hodowlane i 2 telefony stacjonarne. Światło doprowadzano na
raty. W 1968 r. otrzymało je trzy rodziny. Ostatnie gospodarstwa podłączono w 1974
r. Od 1979 r. przez wieś przebiega szosa Klesztów - Dubienka. Był przystanek
PKS.[518] Rosła lipa drobnolistna o obwodzie pnia 290 cmi wysokości 22 m. Od 1988
r. uznawanajest za pomnik przyrody.[531] Istnieją pozostałości po cmentarzu
ewangelickim. Po stojącej kiedyś naprzeciw nekropolii świątyni nie zachowały się
żadne ślady.[518]Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Klesztowie.[329,s.115]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1863 r. (...) Powstała wraz z kolonią Syców na
dobrach Klesztów należących do Fudakowskiego. Obok nich na dobrach ziemianina
Radziejowskiego, powstała kolonia Radziejów. Koloniści, którzy się tu osiedlili,
pochodzili z Prus i Wiekopolski.[500,s.48 i 261]
- Bielin, kol., pow. chełmski, gm. i par. Żmudź, par. ew. Lublin.[482,t.I,s.212]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako kol. Bielin.[332]
- W 1916 r. Bielin kolonia należał do gminy Żmudź. Mieszkało tam wówczas 80
osób, w tym 21 Żydów.[73,s.204]
- W rejestrze urodzonych, zawartych związków małżeńskich i zmarłych z 1928 r. w
tej miejscowości zapisano jednego noworodka.[137]
- Według wykazu z 1932 r. w Bielmie mieszkały 173 osoby, w tym 17
rzymskokatolików, 1 prawosławny, 141 ewangelików, 1 baptysta i 13 Żydów. 18 osób
mówiło na co dzień po polsku, 142 po niemiecku, a 13 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. 60 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 417 mórg i 151
prętów ziemi. Musieli odpracować 188 dniówek szarwarkowych.[l98]
- W 1949 r. w kosztorysie projektowych robót drogowych do wykonania
świadczeniami w naturze zapisano: Kajetanówka - Bielin wyrównanie nawierzchni na
długości 500 m, nawiezienie ziemi, dniówek pieszych 70, furmanek jednokonnych 10,
furmanek dwukonnych 10.[132]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki, k. XIX w.[530] Położony w centrum wsi obok przystanku
PKS. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1912 r.[230]

Annopol. (23°46 'E i 51°00 'N) W 2000r. w tej wsi mieszkało 75 osób, w tym 15
dzieci. Było 16 gospodarstw rolnych. Rolnicy posiadali między innymi: 8 samochodów
osobowych, 9 traktorów, 1 antenę satelitarną oraz 9 telefonów stacjonarnych. Przez
miejscowość przebiegała droga polna. Najbliższy przystanek PKS znajdował się w
Stanisławowie. Z miejscowości pochodziła s. Czesława Czerkawska - szarytka. W
1999 r. wieś podłączono do wodociągu.[452] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Klesztowie.[329,s.115]
Z dziejów
- Wieś datowana na 1900 r.[344,s.158]
- Annopol, 8.) A., os. fabr., pow. chełmski, gm. Żmudź. Fabryka parowa sukna i
młyn parowy. Należała do dóbr Klesztów.[482,t.I,s.40]
- W 1916 r. wieś należała do gminy Żmudź. Mieszkało tam wówczas 158 osób, w
tym 68 Żydów.[73,s.204]
- Według wykazu z 1932 r. w Annopolu kolonii mieszkały 94 osoby, w tym 1
prawosławny, 83 i 16 baptystów. 94 osoby mówiły na co dzień po polsku.[197]
- W 1935 r. 44 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 262 morgi i 150
prętów ziemi. Musieli odpracować 178 dniówek szarwarkowych.[198]

Dryszczów. (23°43 'E i 51°01 'N) W 2000 r. mieszkały tam 144 osoby. Było 36
gospodarstw rolnych. W 21 z nich przynajmniej 1 osoba pobierała świadczenie
rentowe. Wychowywało się 18 dzieci w wieku szkolnym, 3 osoby uczyły się w
szkołach średnich, a 3 dalsze studiowały. Do mieszkańców wsi należało m.in. 7
samochodów osobowych, 2 ciężarowe, 13 traktorów, 19 telefonów stacjonarnych, 3
kombajny zbożowe, 1 kombajn ziemniaczano-buraczany. Od 1967 r. we wsi jest
światło elektryczne, a od 1977 r. przez wieś przechodzi szosa. Był przystanek PKS.
We wsi działała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu M. Na końcu wsi, tuż
przed Stanisławowem stał przydrożny krzyż, na którym wyryto słowa (pisownia
oryginalna) „Jezu Chryste prozbe naszej broń nas od powietrza, głodu ognia i wojny,
zachowaj nas panie. Rok 1906". Postawił go Stanisław Kołodziej. W 1999 r. figurę
wzmocniono cementowa podpórką i umieszczono kapliczkę z figurką matki Bożej
Fatimskiej, którą wykonał Stanisław Snowalski. Krzyżem opiekuje się rodzina
Kołodziejów.[518] Część miejscowości leżąca na północ od szosy Chełm - Hrubieszów
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie.
Z dziejów
- W 1420 r. wymieniony jako Drzisczow. W 1481 r. zapisany - Drysthow, w 1661 Dryszczow.[344,s.165] Podobnie jak strażnice w Stołpiu i Bielawinie - Dryszczów
spełniał istotną rolę strategiczną w pierścieniu obrony miasta Chełma, leżał bowiem
na ważnym szlaku komunikacyjnym wiodącym do Hrubieszowa i dalej do Lwowa i na
Podole.[416,s.1]
- Około 1420 r. przyłączony przez biskupa chełmskiego Jana Biskupca do Parafii
Rzymskokatolickiej i w Kumowie.[1,s.237]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Zmodz i Drisczow. Dwie wsie pospołu leżące. W których dworzyszcz wedle
staradawnego , wymiaru i postanowienia, jest 14, z których robota żadna nie idzie,
tylko uroczni czynsz z półtrzynastka I dworzyszcza per fl. 4, owsa kor. po 8, każdy
volaris gr 12, to uczyni fl. 90/0/0. Ciż powinni przynieść; drzewa, po które jeżdżą
siedm mil, każde jako p. Laurenty Krziwcziczki, oeconomus praesentis capitaneatus,
oszacował) volaris gr 12; to wszytko uczyni florenów 40/0/0. Ciż za wolne do cudzych
młynów mleć jeżdżenie dająna każdy rok fl. 25/0/0. (f. 28 v)A przedsię miarki
słodowe na zamek dają, które do roku mogą uczynić, miernie szacując fl. 10/0/0. Na
ostatnich półtoru dworzyszczu siedzi niejaki Stanisław Hricz z bracią swoją, którzy
czynszu żadnego praetextu assertae liberatationis et scartabeliatus, nie okazując się
z tym na sejmie, ani przed pany rewizormi, jeśli za to powinien onera castro
necessaria, nie daje, od którego computatis computandis annuatim miałoby przyć fl.
16, gr 24. Tamże kmiecie wyszej opisani powinni na kożdy rok ku potrzebie
zamkowej siana sprawić opera sua dwie styrcie. Suma wszytkiego uczyni fl.
165.[442,s.29-30]
- ŻMUDŹ, DRYSZCZÓW WSIE. We Żmudzi półłanków 20 osiadłych, a w Dryszczowie
18, ale półtora pusto leżą. Płacą czynszu dorocznego po groszy 12 z półłanka, owsa

korzec, po 2 kapłonów i j ajec po 12. Zagrodników w Żmudzi 17, a w Dryszczowie 3.
Płacą czynszu po groszy 6. Tamże z karczmy daje złotych 120 i soli na folwarkowa
potrzebę, którego folwarku jest niżej opisanie. ROBOTA. Kmiecie robią po 3 dni w
tydzień, a zagrodnicy po 2 dni. (...) We Żmudzi i w Dryszczowskim borku barci jest
niemało, pszczół osiadłych teraz 22. Z tych barci zamkowych wszystkich wedle roku
miodu nabierają. Kiedy rok zły na pszczoły, bardzo go mało bywa. (...) 1 we Żmudzi
Dryszczowski Bór także nadpustoszony.[76,s.89]
- Dzierżawa WJMP Gottarda Buttlera, podkomorzego koronnego, na którą prawa
dla niebytności JM nie pokazano, niedawno od starostwa chełmskiego odłączona. (...)
W tej wsi iuxta lustrationem a.1627 było osiadłych półłanków 18, teraz osiadłych
ćwierci 6, z których każdy pługiem swym robi w tydzień 2 dni lecie, a zimie, do czego
obrócą, także 2 dni w tydzień. Czynszu z ćwierci powinni dawać per 0/6, facit 1/6.
Owsa z ćwierci po półkorca, przychodzi kor. 3 per fl. 1/6... 3/18. Kapłonów z ćwierci 1,
przychodzi kapłonów 6 per 0/6... 1/6. Jajec z ćwierci 6, przychodzi jajec 36, kopa per
0/10... 0/6. Stróżnej pszenice, kiedy ich do straży nie będą pociągać ze dworu, dawać
powinni po ćwierci, przychodzi kor. 1" per fl. 3 ... 4/15. Zagrodników i komorników,
młyna, karczmy tu nie masz. Summa prowentu z tej wsi facit fl.
10/12”.[441,s.220-221]
- Dryszczów, wś i folw., pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów. Posiada stacyą
pocztową. W 1827 było tu20 dm. 140mk..Folw. D. Od Lublina w. 85, od Chełma w.
19, od Dubienki w. 14,od rzeki Bugaw. 14. Rozl. wynosi m. 301, a mianowicie: grunta
orne i ogrody m. 167, łąk m. 67, pastwisk m. 1, lasum. 60, nieużytki i placem. 4. Bud.
mur. 5, drew. 10, pokłady marglu. Folw. ten w r. 1873 oddzielony od dóbr Żmudź.
(...) Dryszczów, r. 1565 Dziszczow, wś, pow. chełmski. W r. 1565 wsi: „Zmodz i
dziszczow" łączące się ze sobą należały do ststwa chełmskiego. Miały 14 dworzyszcz,
na 12" siedzieli kmiecie a 1 " dworz. zajmował Stanisław Hyricz z bracią, którego król
liberował. Ogólny dochód zł 165.[482,t.2,s.180]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Pozostałości dworu i ogrodu zajmują 0,5 ha. W parku zachowały się jedynie
pojedyncze drzewa. Znaczna powierzchnia parku została zniszczona w ostatnim
okresie przez lokalizację składowiska buraków cukrowych. Pozostało 30 drzew
reprezentowanych przez 7 gat. Są to głównie: jesion wyniosły 15 szt., świerk
pospolity 4, klon pospolity 3. Zwarte jest podszycie. Składa się ono z 6 gat. krzewów,
głównie z: dereń świdłowa 6 a, bez czarny 3 a, bez turecki, grab pospolity i leszczyna
pospolita po 1 a.[361,s.166]
- Według wykazu z 1932 r. w Dryszczowie mieszkało 312 osób, w tym 82 wyznania
rzymskokatolickiego, 208 prawosławnych, 4 ewangelików, 1 luteranin, 1
grekokatolik, i 16 Żydów. 290 osób mówiło na co dzień po polsku, 1 po rosyjsku, 3 po
rusińsku, 1 po białorusku, 1 po ukraińsku i 16 po żydowsku. Ponadto w Dryszczowie
folwarku mieszkało 57 osób, a w Dryszczowie kolonii 5 osób. Tylko jedna z nich
posługiwała się na co dzień językiem białoruskim. Pozostali mieszkańcy mówili po
polsku.[197]

- W 1935 r. 150 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 810 mórg ziemi.
Musieli odpracować 384 dniówek szarwarkowych. W tym samym roku w Kolonii
Dryszczów było 20 płatników podatku gruntowego. W rękach chłopskich było 39
mórg ziemi. Rolnicy musieli odpracować 15 dniówek szarwarkowych. (...) Istniał
Majątek Dryszczów, folwark Dryszczów. Posiadał 239 mórg ziemi. Płatnikiem był
Tittenbrunk Stefan.[196]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka św. Jana Chrzciciela „Na źródle", drewn., z 1857 r., (?) remontowana
ok. 1975 r.[473,s.406] krzyż kamienny z XIX w.[518]

Gałęzów. (23°47' E i 51°05' N) W 2000 r. mieszkały tam 3 osoby: Weronika i
Stanisław Lejman oraz Bronisław Głaz. Były 2 gospodarstwa rolne.[518] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w KIesztowie.[329,s.115]
Z dziejów
- Wzmiankowana po raz pierwszy w 1921 r.[344,s.165]
- Wieś powstała prawdopodobnie w 1921 r., kiedy to Gałęzowski -właściciel
terenów położonych w północno-wschodniej części gminy Żmudź-postanowił
sprzedać ponad 300 hektarów pól i łąk (...) Jedną z pierwszych osób, które przyszły
tu na świat była Józia, urodzona 6 września 1925 roku. Jej rodzice nabyli 30
hektarów. Stefcia (dziś sąsiadka pani Józefy) urodziła się trzy lata później. Wcześniej 13 czerwca 1927 roku - przyszedł na świat Stasio Lejman. (...) Pierwsza trójka
mieszkańców urodzonych w Gałęzowie żyje w tej wsi do dziś (1997 r.) W czasie wojny
w Gałęzowie przyszło na świat tylko jedno dziecko. (...) Za to po jej zakończeniu, w
ciągu czterech lat urodziło się piętnaście dziewcząt i chłopców. Natomiast w latach
1950-1953 wieś wzbogaciła się o czternaścioro nowych obywateli. W 1965 r. wieś
opuściło 21 osób. A potem nie było już wiosny, by ktoś nie wyjeżdżał. (...) W latach
1965-1977 z Gałęzowa wyjechało 177 osób, zmarło 9 mieszkańców, a ostatni
pogrzeb odbył się w 1993 r. Chowano wówczas Stanisława Miszczuka. W 1968 roku
odnotowano ostatni meldunek. Do wsi przybyli Lucyna i Henryk Pmcnalowie.
Mieszkali tylko rok. Ostatnie dziecko urodziło się tu w 1961 roku. Do 1997 r. w
Gałęzowie mieszkali: Stefania Kowalczuk, Bolesława Kościuk, Edward Kościuk,
Bronisław Głaz, Weronika i Stanisław Lejmanowie oraz Józefa i Wacław Kiczyńscy.[40]
- Według wykazu z 1932 r. w Gałęzowie mieszkało 228 osób. Wszyscy byli
rzymskokatolikami i wszyscy na co dzień mówili po polsku.[197]
- W 1935 r. 78 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 661 mórg i 23
pręty ziemi. Musieli odpracować 227 dniówek szarwarkowych.[351]
- 22 maja 1943 r. Niemcy zabili 8 osób: 2 we wsi a 6 w Chełmie.[96,s.7-9]
- 1943 podczas łapanki na roboty przymusowe hitlerowcy zamordowali 7 osób.
Zginęli: Czesław Gadziła, l. 20, Ksawery Gadziła, l. 26, Tadeusz Gadziła, l. 31,
Stanisław Urbańska, l. 34, Karol Waczyński, l. 60, Stanisław Witmiler, l. 40, Wiktoria
Witmiler, l. 33. (...) 9 IV 1944. Nie ustalone jednostki wojska niemieckiego
przeprowadziły pacyfikację, podczas której spalono 16 gospodarstw i zabito 4 osoby.
Ustalono 2 nazwiska ofiar: Karol Łaciński, Stanisława Urbańska.[470,s.39]
- Po drugiej wojnie światowej w Gałęzowie mieszkał Urban Andrzej - akordeonista.
Na jego posesji odbywały się wiejskie zabawy.[452]
- Na polach kolonii Gałęzów znalezione zostały różne narzędzia krzemienne i
kamienne, które kierownik miejscowej szkoły, Marian Skoczyłaś, przekazał do
Muzeum w Chełmie lub udzielił wiadomości o podobnych zaginionych zabytkach.
Wykaz obejmuje wiele zabytkowych przedmiotów, a wśród nich między innymi: 5

siekierek krzemiennych i 1 granitowa, fragmenty 3 toporków kamiennych, sierp i
grot krzemienny.[101]

Kazimierówka. (23°46' E i 51°04' N) W 2000 r. mieszkało tam 49 osób. Było 19
gospodarstw rolnych, z których 10 właścicieli to renciści. We wsi wychowywało się 7
dzieci. Sześcioro z nich chodziło do szkoły. Mieszkańcy wsi posiadali między innymi:
2 samochody osobowe, 4 traktory, 2 telefony stacjonarne oraz 6 stawów
hodowlanych. Ostatni ślub miał miejsce w 1994 r. Ostatnie chrzciny odbyły się w
1997 r. W kwietniu 2000 r. żegnano ostatniego zmarłego. Na polu Czesława Prusa
zachowała się stępka i słup po byłej olejarni. Przetrwał też żuraw do czerpania wody.
Od 1963 r. we wsi jest światło elektryczne. W 1995 r. wykonano stabilizację drogi z
cementową nawierzchnią. Był magazyn pasz Koła Łowieckiego.[518] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie.[329,s.115]
Z dziejów
- Używano też nazwy Kaźmirówka.[344,s.172]
- Kolonia niemiecka Kazimierówka Wielka założona w 1876 r.[500,s.367]
- Kazimierówka 5.) K., wś i folw., pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów.
Fabryka terpentyny i smoły, z produkcyą na 6.000 rs. rocznie. Folw. K. Wielka
rozległy m. 361; grunta orne i ogrody m. 35, łąk m. 70, lasu m. 253, nieużytki i place
m. 3. Bud. drew. 5. Folwark ten w r. 1879 odłączony od dóbr Żmudź.[482,t.3,s.921]
- Według wykazu z 1932 r. w Kazimierówce mieszkało 47 osób, w tym 15
rzymskokatolików, 26 prawosławnych, 6 ewangelików augsburskich i 8 baptystów. 28
osób mówiło na co dzień po polsku, 13 po rusińsku i 6 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. 107 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 43 morgi ziemi.
Musieli odpracować 172 dniówek szarwarkowych.[196]

Klesztów. (23°43‘ E i 51°02‘ N) W 2000 r. mieszkało tam 281 osób, w tym 68
dzieci w wieku od O do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 4 studentów, 20
wdów, 3 wdowców, 1 stara panna i 9 starych kawalerów. Były 63 gospodarstwa
rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 38 telefonów stacjonarnych, 30
samochodów osobowych, 40 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 3 kombajny, 3
anteny satelitarne i 6 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Od 1960 r. wieś
posiada światło elektryczne. W miejscowości działała jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej typu M. Istniał zespół sakralny, złożony z murowanego Kościoła
Rzymskokatolickiego p. w. Wniebowzięcia NMP, dzwonnicy, przytułku, domu kościelnego, muru ogrodzeniowego, dawnego cmentarza przykościelnego z porastającym
go drzewostanem oraz plebani. Malowidła wykonane w 1772 r. przez Gabriela
Sławińskiego, pokrywały ściany i sklepienie wnętrza kościoła. W kościele znajdowały
się obrazy: Matki Boskiej Chełmskiej z 1745 r. oraz Świętego Łukasza Ewangelisty z
drugiej połowy XVIII w, barokowe drzwi z kruchty do nawy datowane na 1772 r.[518]
W lutym mieszkańcy wsi oraz władze gminy uroczyście odsłonili tablice
upamiętniającą prace duszpasterską i społeczną ks. Stanisława Wawrzyszuka. W
uroczystościach uczestniczył metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński.[452]
Integralnymi częściami miejscowości były: Dębinki, Kolonia i Przyczynki.[429]
Działalność duszpasterską prowadziła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia
NMP, erygowana w 1920 r. Liczba wiernych 1270. Kościół parafialny wybudowany
przed 1772 r. Proboszczem był ks. Józef Serej, który kontynuował rozpoczęty przez
ks. Wawrzyszuka remont plebani z przełomu XVIII i XIX w.[329,s.115]
Z dziejów
- W 1432 r. znany jako Klestów. Należał wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w
Chełmie.[73,s.53]
- Najprawdopodobniej po 1432 r. biskup chełmski Jan Biksupiec przyłączył
Klesztów do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237-238]
- W 1436 r.
Klesztowa.[364,s.180]
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- Najstarsze dzieje Żmudzi sięgają XV w., kiedy to „(...) Filip Czoplik z Klesztowa
otrzymał od Władysława Warneńczyka) jako podkomorzy przywilej datowany w
Budzie 1442 r., który mu nadał trzy dworzyszcza we wsi Klesztów jako przyłączenie
do czwartego dworzyszcza. Tenże Filip sprzedał dworzyszcza Gniewoszowi z
Mościsk.[404,s.1]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
r., który munadał trzy dworzyszcza we wsi Klesztów jako przyłączenie do czwartego
dworzyszcza. Tenże Filip sprzedał dworzyszcza Gniewoszowi z Mościsk.[400,s.1]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Klesztów - dwór murowany. 1590 - dwór. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny,

dwutraktowy z sienią na osi. W jednym trakcie izba wielka, komnata, w drugim
piekarnia z komorą i sionką. W sieni izba. Wybudowany przed rokiem 1590.
Właścicielem w roku 1590 był Paweł Orzechowski. (...)Dwór murowany (kamienica)
1590 - nowy dwór. Dwór na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, trójdzielny, w
dolnej kondygnacji dwu i półtraktowy, w górnej kondygnacji zapewne
jednoprzestrzenny. W dolnej kondygnacji w jednym trakcie izba wielka o 6 oknach z
komnatą. W drugim trakcie komnata dworska. W sieni izba. Górna kondygnacja
„zamczysta". Dwór kryty gontem. Obok dworu murowana piwniczka, na niej „letnie
siedzenie" (altana?). Wybudowany w latach 1590-1598. Właścicielem w roku 1590
był Paweł Orzechowski.por.[471,s.184-185]
- W 1672 r. obraz (Matki Boskiej Chełmskiej) znajdował się w obozie wojennym
króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Następnie przewieziono go do Chełma, aż
do najazdu Szwedów za panowania Augusta II. Wtedy ukryto obraz i przewieziono go
przez Klesztów do Zamościa.[488,s.13]
- Założony w tej wsi przez Franciszka Węgleńskiego ogród włoski miał w 1750 r.
szpalery we dwie linie wysadzone lipiną i grabiną, w którym kwater dwanaście,
agrestem i porzeczkami wysadzone, kwatery zaś lewandą(!), niektóre józefkiem i
szołwiją wysadzane. Pomiędzy kwaterami orzechów włoskich pięć, kasztan jeden,
brzoskwiń trzy, śliw hiszpańskich jedenaście (-). W 62 lata później ogród ten był w
części płotem chruścianym opasany, rozległości półtora pomiaru trzymający, ma w
sobie ulice na krzyż równoległe przecinające się, a czworograny kwater formujące;
które to ulice są lipami w rząd koło siebie stawianemi po obuch stronach
obsadzone.[480]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1811-1874 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z 1891 r.[11,s.183 i 194]
- Na skutek zadłużeń w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, dobra Klesztów
zostały sprzedane w 1841 roku „(...) na publicznej licytacji Ksaweremu Kosseckiemu generałowi b. Wojsk Polskich, dyrektorowi głównemu w Komisji Rządowej
Sprawiedliwości, za sumę złp 269.975 (...)". W trzy lata później Klesztów, Roztoka i
Żmudź - przeszły do Stanisława Kosseckiego. Późniejsi właściciele to: Michał
Chmieleński i Łucja z Skomorowskich Kossakowska - do 1849, Wilhelm Kazimirus - do
1853, Ignacy Fudakowski do 1865 r. W 1886 dobra te nabył Witold lir. Poletyło a w
1867 Saturnin Dudkiewicz 1/3 części oraz Jan Papi 2/3 całości. Po nich majątek
należy do Jana Kryszkiewicza 1869-1870, Wiktora Rakowieckiego 1870-1899 i Zofia
Stefania Kicińska od 1899 aż do zniszczeń w okresie I wojny światowej parcelacji
majątku znacznie uszczuplonego w wyniku wcześniejszego oddzielenia Żmudzi i
Roztoki i pomniejszenia ziem w wyniku uwłaszczenia włościan po 1864 r. oraz
zasiedlenia ludnością rusińską (ukraińską). W okresie międzywojennym działkę o
pow. 4.40 ha, gdzie stał dwór, budynki gospodarcze i rozciągał się ogród dworski
kupił Antoni Słoniec. Dzisiaj gospodaruje na tej działce jego wnuk Zbigniew Słoniec.
Po zniszczeniach wojennych I wojny światowej budynki dworskie uległy stopniowej
rozbiórce a drzewa wycięte. Do dzisiaj pozostał jedynie fragment dworu zamieniony
na oborę i pojedyncze drzewa.[404,s.4-5]

- Około 1860 r. dobra Klesztów znajdowały się w północnej części powiatu
hrubieszowskiego i należały do Fudakowskiego.[500]
- Klesztów, wś, folw. kol., pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów. Posiada
gorzelnie i cerkiew parafialna pounicką. W 1827 r. było tu 31 dm. i 198 mk. Por,
Chełm, 1.1,556. Dobra Klesztów składają się z folwarku Klesztów attynencyi Rudno,
wsi Klesztów, Puszcza i Wołkowiany, od rzeki Bugu w. 10; granicą północną
przepływa rzeczka Skordyówka. Rozl. wynosi m. 1928, grunta orne i ogrody mórg
673, łąk m. 392, wody m. 6, lasum. 389, zarośli m. 460, nieużytki i placem. 8, bud.
mur. 1, z drzewa 18, wiatrak, pokłady wapna i torfu. W koloniach wieczysto dzierżawnych m. 205, grunta cerkiewne m. 72. Wś Klesztów osad 20, z gruntem m.
388; wieś Puszcza osad 10, z gruntem m. 116; wieś Wołkowiany osad 29, z
gruntemm. 864.[482,t.4,s.138]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Klesztów
A. Zaremba.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Obiekt rozparcelowany i zabudowany. Nie ma już śladów istniejącego tu dawniej
dworu i ogrodu, który w okresie międzywojennym zajmował jeszcze 4 ha. Kilka drzew
i krzewów otacza tylko zabudowania gospodarcze. Są to: robinia akacjowa 5 szt,
orzech włoski 4, klon pospolity i jesion wyniosły. Z krzewów występuje tylko śliwa
ałycza, trzmielina zwyczajna, bez czarny i bez turecki.[361,s.166]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym na 20 stycznia 1930 r. wpisano:
XI. Szkoła Klesztów: gruntu ukazowego 271 pręt bez budynków - wartość 1.000 zł
[197]
- Według wykazu z 1932 r. w Klesztowie wsi, kolonii, Malinówku i Janinie mieszkało
471 osób, w tym 175 rzymskokatolików, 272 prawosławnych, 4 osoby wyznania
ewangelicko-augsburskiego, 10 ewangelików zreformowanych, 5 baptystów i 5
Żydów. 421 osób mówiło na co dzień po polsku, 8 po rosyjsku, 1 po rusińsku, 17 po
ukraińsku, 19 po niemiecku i 5 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. 88 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 450 mórg i 204
pręty ziemi. Musieli odpracować 192 V dniówek szarwarkowych. (...) W Kalinówce vel
Klesztowie było 36 płatników podatku gruntowego.[196]
- W 1937 r. w miejscowej szkole pracował Władysław Chomik.por.[467]
- 22 maja 1943 r. Niemcy zabili 5 mieszkańców wsi.[96,s.7-9]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 598,62 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]

- Mieszkańcy Klesztowa wdzięczni za odzyskanie wolności w 1920 r. wznieśli
pomnik niepodległości. Został on zniszczony w latach II wojny światowej. W latach
dziewięćdziesiątych odbudowany przez społeczeństwo gminy Żmudź. Uroczyste
odsłonięcie nastąpiło 11 czerwca 1995 r.[452]
Historia parafii i kościoła
Historia parafii. Parafię erygował bp Marian Fulman 9.02.1920 r. Przedtem
miejscowość należała do parafii Kumów. Parafię przyłączono do dekanatu Chełm,
obecnie Chełm Wschód. Do 1875 r. istniała tu parafia unicka, zamieniona po kasacie
na cerkiew i do II wojny światowej teren parafii zamieszkiwała też ludność
prawosławna. Byli również protestanci, koloniści niemieccy, którzy posiadali nie
istniejącą już świątynię w Roztoce. Archiwum zawiera akta i dokumenty od 1920 r.
Kościół. Kościół murowany, wybudowany przed 1772 r. p.w. Wniebowzięcia NMP
dla unitów. Konsekrował go bp unicki M. Ryłło 13.11.1773 r. W 1875 r., po kasacie
unii zamieniony na cerkiew, od 1920 r. jest kościołem katolickim. Restaurowany był
w 1927 r. i 1958 - prof. Kadłuczka z Krakowa polichromię, w 1960 r. dobudowano
nową zakrystię, w 1975 - prof. Alojzy Goss z Torunia dokonał renowacji polichromii
kruchty, starej zakrystii i prezbiterium. Świątynia jest murowana z cegły, 1-nawowa,
późnobarokowa, przy prezbiterium 2 zakrystie, nawa z kruchtą, polichromia wyk. ok.
1772 r. przez Gabriela Sławińskiego. Ołtarze drewniane, malowane iluzjonistycznie.
W głównym - obraz MB Chełmskiej z 1745 r., po lewej stronie nawy - św. Łukasza z II
poł. XVIII w., po prawej - MB Częstochowskiej. Na małym chórze muzycznym
fisharmonia, w zakrystii późnobarokowa szafa z II poł. XVIII w. Cmentarz otoczony
murem z bramą-dzwonnicą (wymurowane z cegły po 1772 r.) W obrębie cmentarza
inne budynki zabytkowe, niezamieszkałe: dla służby kościelnej i szpital dla ubogich.
Plebania z kamienia i cegły z XVIII (XIX w.).[49]
Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół parafialny. Pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, murowany, wpisany
do rejestru wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome i otaczającym go
drzewostanem oraz ogrodzeniem z dzwonnicą jako przykład budowli barokowej z II
połowy XVIII w. Wpisany do rejestru zabytków 13.02.1967 r.[527]
- Zespól sakralny. Złożony z murowanego kościoła rzymskokatolickiego p.w.
Wniebowzięcia
NMP,
dzwonnicy,
przytułku,
domu
kościelnego,
muru
ogrodzeniowego, dawnego cmentarza przykościelnego z porastającym go
drzewostanem - wpisany do rejestru zabytków 13.02.1967 r. 24.05.1995 r. obszar
ochrony poszerzony o część działki nr 218 i znajdującym się na nim budynkiem
plebani, która jest jednym z niewielu zachowanych na naszym terenie budynków
mieszkalnych związanych kompozycyjnie z zespołem sakralnym i stanowi integralna
część całego założenia.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 16, wł. J. Waluch, drewn., z pocz. XX w.[473,s.407]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki 1 poł. XX w.[530] Położony na południowym stoku
łagodnego wzniesienia, około 600 m na pomocny wschód od kościoła parafialnego w
kierunku do miejscowości Puszcza. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1926 r.[298]
Parki
- Park dworski, własność prywatna, z poł. XVIII w.[530]

Lipinki. (23°45' E i 51°04' N) W 2000 r. mieszkało tam 98 osób. Były 22
gospodarstwa rolne. 10 właścicieli pobierało świadczenia rentowe.[518] Ostatni ślub
miał miejsce w 1994 r., chrzciny w 1997 r., a ostatniego zmarłego żegnano w
kwietniu 2000 r. Było 7 dzieci, w tym 6 w wieku szkolnym. Od 1991 r. zamieszkiwała
tam polska rodzina Paciorów z Ukrainy. Do kraju przyjechali na zaproszenie
prywatne. Od 1995 r. posiadają obywatelstwo polskie. Rolnicy z Lipinek posiadali
między innymi: 13 samochodów osobowych, 1 samochód ciężarowy, 5 telefonów
stacjonarnych, 4 traktory i 2 telefony stacjonarne. Od 1962 r. we wsi było światło
elektryczne. Stabilizację drogi wykonano w 1988 r. Do wsi należały: Banki i
Bukijowiec. We wsi stały trzy przydrożne krzyże. Jeden z nich był prawosławny. Na
kolejnym – obok mieszkania Wacława Głaza (był 35 lat radnym Gminy Żmudź)
umieszczono napis: „Na pamiątkę Roku Bożego 1946 r.".[452] Miejscowość należała
do Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie.[329,s.115]

Z dziejów
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Wieś wymieniona w dokumentach w 1564 r.[77,s.49]
- Dzierżawa JMP pana Gottarda Butlera, podkomorzego koronnego. Na którą prawa
dla niebytności JM nie pokazano, w której są wsi te: Rostoka, Mołodutyn, Dypultycze,
nigdy jeszcze nie lustrowane. W tej wsi było półłanków osiadłych 7, teraz osiadłych
ćwierci 3, każdy pługiem swym robi w tydzień 2 dni lecie, a zimie zaś, do czego
którego obrócą, także 2 dni w tydzień. Czynszu z ćwierci powinni dać per 0/6 ... 0/18.
Owsa z ćwierci powinni dać po półkorcu, przychodzi owsa kor. 1" per fl. 1/6, facit
1/24. Kapłona z ćwierci 1, przychodzi kapłonów 3 per gr 6, facit 0/18. Jajec z ćwierci
po sześci, przychodzi jajec 18, kopa per 0/10... 0/3. Zagrodnik 1, ten 2 dni pieszo
robić powinien tak lecie, jako i zimie. Czynszu daje gr 6 ... 0/6. (f. 70) Kapłona 1 per
0/6... 0/6. Jajec 6, kopa per 0/10 ... 0/1. Mielnik Jaśko na rolej, która należy do młyna,
do roboty dworskiej powinien. Młyn tam był; iniimgimus JMP dzierżawcy, aby go
restaurował i naprawił. Komorników tam jest 3, ci dzień w tydzień pańszczyznę robić
powinni o strawie dworskiej. Summa prowentu z tej wsi fl. 3/16.[441,s.217-218]
- W aktach grodzkich z 1725 r. zachował się dokument następującej treści: Do
ksiąg grodu i chełmskiego starościńskich przyszedł osobiście urodzony Imcipan
Michał Popławski, administrator Klucza Rostockiego, dóbr JW. Imci pana starosty
Tłumackiego (-), przeciwko panu Dawidowi Murawskiemu, porucznikowi Chorągwi
Lekkiej JWI mci pana wojewody podlaskiego, hetmana polnego Koronnego, a
rotmistrzostwa Impana Krzeczowskiego - protestował się w ten niżej opisany sposób:
Iż Impan Murawski porucznik, stanąwszy z Chorągwią na wsiach dwóch - Rostoce i
Lipinkach (-) i ufundowawszy sobie leżą od lat kilku, co się pokaże, że nie asygnacyją
żadną wielkie poczynił tak wiolencyje, jako też i z chrześcijanek we wsi Lipinkach (-)
poczynił bisurmanki i na Chocim powysyłał. Jako też primario nomine Marzankę,
dziewkę ze wsi Lipinek namówiwszy i kazawszy nocnym sposobem wywieźć, przesłał
ją na Chocim, gdzie w tym nie tylko szkoda pryncypałowi manifestanta, ale

przeciwko krzywdzie Boga Wszechmogącego i wierze naszej chrześcijańskiej. Druga jeżeli w tym nie obraza Boska i w zgorszenie, nie tylko całej Chorągwi, ale i
wszystkim, że w tejże wsi Lipinkach uczyniwszy pan porucznik gwałt dziewce,
imieniem Anusia (...), którą już prawie gwałtownym sposobem za swego wydawszy
czeladnika i odesławszy onejże męża do Litwy i nie powściągnąwszy się swoich
pierwszych nienależnych sprawek i teraz oczywiście pod Chorągwią złe, nienależyte i
nieuczciwe z tąż pełni akcje, i nie tylko z nią, ale i drugie dziewki, którym gwałtowna
poczynił wiolencyją, za swoją przypuszczonym sposobem powydawał czeladź, gdzie
stąd niemała pryncypałów manifestanta krzywda, i które też same, co za czeladź
pochodzili Impana porucznika, jako podwładni powinni należności pańszczyzny
odbywać. A gdy manifestant ordynować tywona dla rozkazowania pańszczyzny,
Impana porucznika tamże kijmi w Lipinkach - gdyby był nie uszedł - rozkazał ubić,
oraz też na manifestanta przechwalając się. Które ordynowane były do tychże ludzi,
aby stawali do dworu - Impan porucznik pismo wydarłszy, dał pocztowemu swemu i
rozkazał w błoto podeptać. Tak tu loco jako też i na obecnych miejscach nie ma
manifestant pokoju tak od lmci porucznika, jako też i od czeladzi jego".[70]
- Lipinki 3.) L., wś, pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów (rus. Roztoka) W 1827
r. wś rząd. 30 dm. 131 mk.[482,t.5,s.261]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Według wykazu z 1932 r. w Lipinkach mieszkało 380 osób, w tym 27
rzymskokatolików, 339 prawosławnych il4 Żydów. 260 osób mówiło na co dzień po
polsku, 95 po rusińsku, 11 po ukraińsku i 14 po żydowsku.[l97]
- W 1935 r. 152 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 746 mórg i 136
prętów ziemi. Musieli odpracować 364 dniówki szarwarkowe.[196]
- 15 czerwca 1936 r. uprawomocniło się (...) orzeczenie Starosty Chełmskiego (...)
dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia
gruntów wsi Lipinki, położonej w gminie Żmudź.[530,s.226]
- 1941.Żandarmi z Okszów zabili Żyda o nazwisku Bocian (imieniabrak).(...) 10V
1942 i 15X1943. Żandarmi rozstrzelali 4 Polaków z Przychodu, podejrzanych o
współdziałanie z partyzantami, oraz 5 Żydów i 5 jeńców radzieckich. Zwłoki
niektórych ofiar pochowano na cmentarzu, pozostałych zakopano w lesie. (...) VII
1944. Hitlerowcy rozstrzelali 2 mężczyzn. Zginęli: Władysław Prystupa i Józef
Tymoszczuk.[470,s.61-62]
- Orzeczeniem Starosty Powiatowego w Chełmie z 21 marca 1949 r. (...) mienie
położone w Lipinkach, gm. Żmudź, (...) składające się z gospodarstw rolnych,
zabudowań, inwentarza żywego i martwego oraz ruchomości, pozostałe po osobach
przesiedlonych do ZSRR (łącznie 162 gospodarstwa o pow. 776.1105 tn2) przejęte
zostało 1 lipca 1945 r. na własność państwa.[62,s.63-68]

Najstarsze obiekty budownictwa

- Zagroda nr 53: dom, drewn., z końca IX w., kuźnia, drewn., z lat 20. XX
w.[473,s.408]

Leszczany. (23°36' E i 51°00' N) W 2000 r. mieszkało tam 475 osób. Było 97
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 39 telefonów
stacjonarnych. We wsi działała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu S.
Funkcjonowały: Wiejski Dom Kultury oraz szkoła podstawowa. Zachował się cmentarz
prawosławny z wieloma nagrobkami oraz miejsce pochówku proboszczów
prawosławnych.[518] Do wsi należały Leszczany - Kolonia z częściami: Borodyska i
Góra.[529] Na początku lutego nieznani sprawcy okradli miejscowy sklep spożywczy.
Ich łupem padło ponad 1000 paczek papierosów, 200 konserw, 50 butelek wina, 80
butelek likieru, wyroby wędliniarskie oraz słodycze. Straty oszacowano na 10 tys. zł
[452] Integralnymi częściami Leszczan były: Chełmska, Nowinki, Poczekajka,
Podkoczowie, Stara Wieś i Szkolna.[529] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie Plebańskim.[329,s.116]
Z dziejów
- Wzmiankowana w 1359 r. jako Lesczany. Nazwy Leszczany Dolne i Górne
pojawiły się w 1884 r., a Leszczany - Kolonia w 1970 r.[344,s.176]
- W 1359 r. należały do Parafia Rzymskokatolickiej w Kumowie.[74,s.48]
- W XV w. poświadczone są parafie (prawosławne) (poprzez wzmianki o cerkwiach
lub parochach-popach) w następujących miejscowościach powiatu chełmskiego ziemi
chełmskiej: (...) Leszczany (1441r.) (...) Z parafii (prawosławnych) wiejskich tego
(chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w: (...)
Leszczanach.[366,s.150 i 165]
- Wzmianka źródłową odnoszącą się do Leszczan jest akt grodzki chełmski z 1690
r. Jako właściciel dóbr Leszczany, w skład których wchodzą „villarum Wola
Leszczańska i Wygnance" występuje Andrzej Michał Kuropatnicki.[432,s.1]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1818-1875 (-1869) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1816-1822, 1876-1891.[341,s.188 i 196]
- Leszczany, wś, pow. chełmski. W r. 1564 należała do par. rz. kat. w Kumowie.
Drohiczański płacił tu od 10 " łan., 1 zagr, 11 kom.. 3 rzem., cerkiew. Horoch daje od
1" łan., 4 zagr. W r. 1578 własność Lanckorońskich. Leszczany, wś w pow.
chełmskim, gm. Żmudź, par. Kumów. Posiada cerkiew paraf, dla ludności rusińskiej,
gorzelnię produkującą za 5000 rs. rocznie i cegielnię. W 1827 r. miały 44 dm., 193
mk. Cerkiew par. należała do gr. unickiego dek. dubieńskiego, w 1834 r. spłonęła, w
1838 odnowiona. Dobra L. składają się z folwarków: L. Górne i L. Dolne, os.
młynarskiej Wołosów, wsi: L., Koczów, Wólka Leszczańska, Krasne, Turowiec,
Aloizów, Toresin, Wygnaniec; od rz. Bugu w. 14; własność Leopolda lir. Poletyłło.
Rozległość wynosi mr. 3012: folw. L. Górne grunta orne o ogrody mr. 657, łak mr. 58,
pastwisk mr.i 3, lasu mr. 1655, nieużytki i place mr. 40 razem mr. 2413, bud. mur. 4,
z drzewa 25, płodozmian 5,6,7 i 9-polowy; folw. L. Dolne grun. orne i ogr. mr. 201,
łąk mr. 230, pastw. mr. 6, lasumr, 127, nieuż. i place mr. 35, razem mr. 599, bud.
mur. 1, z drzewa 12, płodozmian 5, 6, 7 i 9 -polowy. Gorzelnia, 2 młyny wodne,

wiatrak, cegielnia, pokłady torfu, kamienia wapiennego i marglu. Wś L. osad 83, z
gruntem mr. 1237.[482,t.5,s.169]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi
Leszczany ks. I. Omeljański.[9,s.237]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym na 20 stycznia 1930 r. wpisano:
VI. Szkoła Leszczany: gruntu ukazowego 1 mg. bez zabudowań-wartość 1.000 zł
[197]
- Według wykazu z 1932 r. w Leszczanach wsi, kolonii i folwarku mieszkało 946
osób, w tym 315 rzymskokatolików, 1 ewangelik zreformowany, 1 grekokatolik, 601
prawosławnych, 26 baptystów i 6 Żydów. 769 osób mówiło na co dzień po polsku, 91
po rusińsku, 76 po rosyjsku i 18 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. 62 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 1236 mórg i 186
prętów ziemi. Musieli odpracować 699 dniówek szarwarkowych; Leszczany
serwitutowe: 262 podatników, którzy posiadali 647 mórg i 250 prętów ziemi, musieli
odpracować 362 C dniówek szarwarkowych; Leszczany popówka 2 płatników podatku
gruntowego, posiadało 31 morgi i 53 rety ziemi, musieli odpracować 13 E dniówek
szarwarkowych; Leszczany kolonia: 127 podatników, którzy posiadali 595 mórg i 208
prętów ziem, musieli odpracować 3641 dniówek szarwarkowych. (...) Istniał majątek
Leszczany, folwark Wólka Leszczańska który posiadał 694 morgi ziemi. Płatnikiem był
Tadeusz Drzewiecki.[196]
- W 1936 r. w
Eliaszczuk.por.[467]

szkole

pracowali:

Wanda

i
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Jagiełło

i

Mieczysław

- W 1938 r. wykończono budynek murowany 3 klasowej szkoły powszechnej.[215]
- W 1936 r. w szkole pracowała Jadwiga Koziańska.por.[467]
- (Inf. Paweł Dąbski, Zażdżary, 1964r.) Około 1930r. niejaki Kiryk kopał uschłą
czereśnię i wykopał cały żelazny garczek starodawnych polskich pieniędzy
miedzianych. Były tam „trojaki" takie duże, jak dzisiejsze 10-złotówki. Zawiadomił o
znalezisku władze i znalezisko zabrane zostało na posterunek policji.[87]
- W 1947 r. we wsi istniała 3 letnia szkoła przysposobienia rolniczego.[61,s.40]
- Orzeczeniem Starosty Powiatowego w Chełmie z 15 kwietnia 1949 r. (...) mienie
położone w Leszczanach, gm. Żmudź, (...) składające się. z gospodarstw rolnych,
zabudowań, inwentarza żywego i martwego oraz ruchomości, pozostałe po osobach
przesiedlonych do ZSRR (łącznie 252 gospodarstwa o pow. 930 ha 8096 m ) przejęte
zostało 1 lipca 1945 r. na własność państwa.por.[62,s.70-74]
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Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 83, wł. B. Pękała, drewn., z 1920 r., przeniesiony z Roztoki.[473,s.408]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz przycerkiewny greckokatolicki. 1 poł. XIX w.[530] Położony na
podwórzu prywatnej zagrody. Powierzchnia ok. 20 m . Znajdująsię tam dwa nagrobki
(jeden z nich z 1857 r.) osób duchownych: ks. Wiktora Skomorowskiego i ks. Izydora
Omielnickiego.[284]
2

- Cmentarz ewangelicki, k. XIX w. [530]
- Cmentarz prawosławny, k. XIX w.[530] Położony na skraju lasu, ok. 500 m od wsi.
Powierzchnia 0,24 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1907 r.(+ Antonina
Żoch)[272]
Parki
- Park dworski, własność prywatna, powierzchnia 1 ha, z przełomu XVIII i XIX
w.[530]

Ksawerów. (23°43' E i 51°04' N) W 2000 r. mieszkało tam 66 osób. Było 12
gospodarstw rolnych,[518] w tym 4 właścicieli miało do 40 lat życia. W Ksawerowie
ostatni ślub był 15 lat temu, ostatni pogrzeb odnotowano w 1999 r. Rok temu
przyszedł na świat najmłodszy obywatel. Było 13 dzieci od 15 roku życia, 7 uczyło
siew szkołach średnich. Było 3 studentów. Od 1975 r. wieś ma energię elektryczną, a
od 1986 r. drogę z utwardzoną nawierzchnią. Do przystanku PKS w Skordiowie było
około 4 km, do gminy 10 km, a do ośrodka zdrowia w Andrzejowie 4 km. Mieszkańcy
wsi posiadali między innymi: 4 samochody osobowe, 6 traktorów, 8 telefonów
stacjonarnych. Do wsi należał Borysowiec, gdzie zachował się tylko budynek byłej
szkoły podstawowej. Wraz z rodziną mieszkała tam Anna Kałkus, w latach 1985-1996
kierowniczka placówki.[518] Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Klesztowie.[329,s.115]

Z dziejów
- W 1883 r. zamiennie używano też nazwy Mościska. Gwarowo - ksavernu, maidan
.[344,s.175]
- Ksawerów 2.) K., al. Mościska, wś, pow. chełmski, gm. Żmudź, par Kumów (rus.
Kleszczów). Por. Husynne. (...) Folw. Mościska grunta orne i ogrody m. 78, (...) bud.
drew. 8. (...) wś Ksawerów lub Mościska osad 10 z gruntem m. 93.[482,t.4.s.824]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Według wykazu z 1932 r. w Ksawerowie (łącznie z Borysowcem - 54 osoby)
mieszkało 227 osób, w tym 136 rzymskokatolików, 50 prawosławnych, 33
ewangelików augsburskich i 8 Żydów. 193 osoby mówiły na co dzień po polsku, 14
po rusińsku, 12 po niemiecku i 8 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. 52 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 273 morgi ziemi.
Musieli odpracować 119 E dniówek szarwarkowych. W integralnej części dzisiejszej
wsi - Borysowcu było 49 płatników podatku gruntowego. Rolnicy posiadali 210 mórg
ziemi. Musieli odpracować 82" dniówek szarwarkowych.[196]
- 8 IV 1944. Podczas pacyfikacji wsi, funkcjonariusze SS i Ukraińcy, pozostający w
służbie hitlerowskiej, spalili 17 gospodarstw i zamordowali 5 osób. Zginęli: Bronisław
Dec, 1. 17, Jan Ostapiuk, 1.20, Józef Waszkiewicz, 1.28, Józef Wojciechowski, 1.48,
Józef Wojtasiuk.[470,s.58]
- W 1954 r. ukazało się obwieszczenie, na mocy którego 1,12 ha ziemi po osobach
przesiedlonych do ZSRR przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im
prawami na własność państwa.[17]
- 34 lata sołtysem wsi był Stanisław Ożóg. Jego ojciec pracował jako wójt Gminy
Żmudź. Z Ksawerowa pochodzi lek. med. laryngolog Alicja Ożóg.[452]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 9, drewn., z ok. 1900 r.[473,s.407]

Maziarnia. (23°39' E i 50°59' N) W 2000 r. mieszkało tam 169 osób, w tym 37
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 10 uczniów szkół średnich, 9 studentów, 17
wdów, 1 wdowiec, 3 stare panny i 11 starych kawalerów. Było 39 gospodarstw
rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 13 telefonów stacjonarnych, 10
samochodów osobowych, 30 ciągników, 1 samochód ciężarowy, 5 kombajnów i 12
domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Od 1970 r. wieś posiada światło
elektryczne. We wsi działała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu M.[518]
Integralną częścią tej miejscowości były Cztery Słupy.[529] Miejscowość należała do
Parafii Rzymskokatolickiej w Turowcu.[329,s.117]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pisana o tej miejscowości pochodzi z 1787 r.[344,s.180]
- Maziarnia 5.) M., folw., pow. Chełmski, gm. i par. Wojsławice. Fabryka
terpentyny i smoły.[482,t.6,s.187]
- Absolwentem Gimnazjum Lubelskiego w 1894 r. był (...) Stanisław Brzozowski,
syn ziemianina z Maziami w pow. chełmskim, wybitny filozof, krytyk literacki, pisarz,
estetyk.[391,s.227]
- Według wykazu z 1932 r. w Maziami mieszkały 263 osoby, w tym 178
rzymskokatolików, 75 polskokatolików (Kościół narodowo - katolicki) i 10
prawosławnych. 259 osób mówiło na co dzień po polsku i 4 po rusińsku.[197] W 1935
r. 95 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 614 mórg i 166 prętów ziemi.
Musieli odpracować 405 dniówek szarwarkowych.[196]
- Od 1938 r. w szkole pracował Tadeusz Lachowski.por.[467]
- 22 maja 1943 r. Niemcy zabili 40 mieszkańców wsi.[96,s.7-9]
- (Sierpień 1999 r. przyp. aut.) Zarząd Gminy Żmudź zorganizował gminne dożynki
„Maziarnia 99". Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele.
Imprezy dożynkowe (koncert dożynkowy, występy zespołów, wystawa płodów
rolnych, kiermasz książek) odbyły się na placu przy strażnicy OSP w
Maziami.[77,s.245]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz wojenny - mogiły żołnierzy radzieckich, XX w. (1944).[530] Położony na
skraju lasu, ok. 20 m od szosy Wólka Leszczańska -Turowiec. Powierzchnia 6 m .
Nagrobek z 1944 r.[311]
2

Pobołowice. (23°39' E i 51°03' N) Leżały nad rzekąKrzywólką. W 2000r.
mieszkało 190 osób, w tym 83 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 11 uczniów
szkół średnich, 8 studentów, 16 wdów, 2 dowców, 2 stare panny i 9 starych
kawalerów. Było 39 gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 25
telefonów stacjonarnych, 30 samochodów osobowych, 20 ciągników, 2 kombajny, 4
anteny satelitarne i 7 domów drewnianych, w tym 1 opuszczony. Światło elektryczne
założono w 1965 r. Istniał zbiornik wodny o powierzchni 10.24 ha (lustro wody 8.49
ha), w pobliżu którego znajdował się drewniany młyn wodno-gazowy. Działa
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu M.[518]Do Pobołowic należała Nowa
Wieś. [529] Od 1992 r. za pomniki przyrody uznawane są 2 dęby szypułkowe o
obwodach: 425 cm i 327 cm.[531] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Żmudzi.[329,s.118]
Z dziejów
- Pierwsza informacja pochodzi z 1417 r. Pisano wówczas - Pobołowice. W 1970 r.
pojawia się nazwa Pobołowice - Kolonia.[344,s.187]
- Około 1434 r. biskup chełmski Biskupiec przyłączył Pobołowice wieś do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237-238]
- Parafia prawosławna istnieje od 1510 r. (...) Z parafii (prawosławnych) wiejskich
tego (chełmskiego) powiatu przez całe stulecie (XVI w.) wzmiankowane są cerkwie w:
(...) Pobołowicach.[366,s.165 i 232]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1872 (-1867) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1875-1891.[341,s.189 i 196]
- Pobołowice, wś, pow. chełmski, gm. Żmudź, par. obrz. rz.-kat. Kumów, gr.- kat.
Pobołowice, posiada cerkiew par. po-unicką, szkołę początkową ogólna. W 1827 r.
było 32 dm. 219 mk.[482,t.8,s.344]
- 13/25 marca 1862 r. dobra Chełm, a wśród nich osada młyńska Pobołowice
ukazem carskim została nadana hrabiemu Aleksandrowi Luders.[496,s.10]
- W 1866 r. gubernie lubelską podzielono na 10 powiatów - jednostek
administracyjnych terytorialnie mniejszych od powiatów z 1842 r. W ten sposób
Pobołowice znalazły się w nowo utworzonej gminie Żmudź, wchodzącej w skład
powiatu chełmskiego.[381,s.8]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do Gminy Żmudź. Mieszkało tam wówczas 166 osób, w
tym 19 Żydów.[73,s.205]
- W 1921 r. w miejscowości wybudowano nowy młyn. Był to młyn drewniany

napędzany turbiną wodną typu Francisa. (...) Młyn został wybudowany z drewna
świerkowego i ze względu na podmokły teren postawiony na palach. Ponieważ
powolny nurt rzeczki Krzywni nie wystarczył do napędzania turbiny Trąpczyński
(Władysław, dzierżawca Pobołowic, przyp. aut.) spiętrzył jej wodę ziemna groblą
tworząc duży, liczący ponad 15 ha powierzchni staw, który następnie zarybił. (...)
Nowi właściciele, tzn. rodzina Śliwińskich i Antoni Sztejn przystąpili do realizacji
planowej rozbudowy młyna, lecz wybuch drugiej wojny światowej zmusił ich do
odłożenia tych planów na późniejszy okres. Do prac modernizacyjnych przystąpiono
w 1940 r.. W pierwszej fazie do budynku dobudowano murowaną siłownię, w której
wmontowano dwa kotły i maszynę parową o mocy 16 koni mechanicznych. Wkrótce
maszyna parowa została zamieniona na angielski silnik gazowy firmy „Atlang" o
mocy 45 KM.[381,s.13]
- W 1926 r. założona została cegielnia polowa, której właścicielem był Kazimierz
Raczkiewicz. Rocznie produkowała 24.000 szt. cegieł.[65,s.5]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym na 20 stycznia 1930 r. wpisano:
III. Szkoła Pobołowice: budynek szkolny drewniany kryty blachą - wartość 12.000 zł,
stodoła szkolna drewniana kryta słomą - wartość 300 zł, studnia betonowa 8 m
głęboka - wartość 320 zł, gruntu ukazowego 1672 sążni - wartość 1.000 zł [l97]
- Na Walnych Zebraniach 2.X i 15.Xl 1930 r. postanowiono jednogłośnie
zlikwidować Spółdzielnie Budowlana w Pobołowicach W skład Komisji Likwidacyjnej
wchodzą: Józef Raczkiewicz, Wojciech Dyjak i Wojciech Raczkiewicz, zamieszkali w
Kolonii Pobołowice, gminie Żmudź, powiatu chełmskiego. Wszelkie pretensje
kierować do wyżej wymienionych.[64,s.91]
- 13 kwietnia 1931 r., zarejestrowane zostało miejscowe kółko rolnicze.[64,s.426]
- W 1932 r. delegatem łowieckim na powiat chełmski został Władysława
Trąbczńskiego z Pobołowic.[65,s.397]
- 27.07 1930 r. Oddział Związku Strzeleckiego z Pobołowic odegrał utwór
sceniczny Bakowa pt. Jak Kapral Szczapa wykiwał śmierć". Przedstawienie urządzono
w lesie pobołowickim ściągnęło tłum publiczności nie tylko z Pobołowic, ale i z
sąsiednich wsi.[127]
- Według wykazu z 1932 r. w Pobołowicach wsi, kolonii, nadleśnictwie i osadzie
młyńskiej mieszkały 562 osoby, w tym 322 rzymskokatolików, 239 prawosławnych i 1
Żyd.417 osób mówiło na co dzień po polsku, 144 po rusińskui 1 po ukraińsku.[197]
- W 1935 r. 103 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 597 mórg i 301
pręty ziemi. Musieli odpracować 301 dniówek szarwarkowych.[196]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Raczkiewicz Wojciech. Był
on jednocześnie członkiem Wydziału Powiatowego.[220]
- Od 1937 r. w szkole uczyła Maria Ryzińska.por.[467]

- 8 I 1944. Policjanci hitlerowscy zastrzelili w pobliskim lesie 2 mężczyzn,
prawdopodobnie członków podziemnych organizacji.[470,s.78]
Najważniejsze zabytki kultury
- Młyn. Wzniesiony w początkach XX w. przez Władysława Trąbczyńskiego. Jest
jednym z nielicznych tego typu obiektów zachowanych na terenie byłego
województwa chełmskiego. Z zespołu młyńskiego zawierającego pierwotnie trzy
części: budynek główny, siłownię i turbinę zachował się budynek główny i siłownia.
Młyn w Pobołowicach stanowi typowy przykład młynów mącznych o napędzie wodno
- gazowym z zachowaną w dobry stanie technicznym konstrukcją całego zespołu
oraz urządzeniami produkcyjnymi. Wpisany do rejestru zabytków 30.03.1984 r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 14, wł. R. Raczkiewicz, drew., z 1917 r.[473,s.408]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 2 poł. XIX w.[530] Położony w lesie, ok. 200 m od
Pobołowic. Powierzchnia 0,27 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 28. 03.
1897 r.(+Anna Gawor).[276]

Pobołowice Kolonia. (23°39' E i 51°03' N) W 2000 r. mieszkało tam 165 osób.
Były 32 gospodarstwa rolne.[518] Ich właściciele posiadali między innymi 16
telefonów stacjonarnych. Do miejscowości należała Pacówka.[529] Od 1992 r. za
pomniki przyrody uznawane są 2 jesiony wyniosłe o obwodach pni 380 cm.[531]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie i Żmudzi.[329,s.115
i 118]

Z dziejów
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Kol. Pobołowice.[332]
- W 1935 r. w kolonii Pobołowice 31 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy
posiadali 344 morgi i 97 prętów ziemi. Musieli odpracować 193 dniówek
szarwarkowych.[196]
- W 1954 r. po nowym podziale administracyjnym powiatu chełmskiego
miejscowość należała do GRN w Żmudzi.[15]
- W 1961 r. występują jako Pobołowice osada leśna i Pobołowice osada młyńska.
Ponadto w wykazach państwowych używa się nazwy Pobołowice wieś i kolonia.
Miejscowość należała do GRN w Żmudzi.[16]
- Pobołowice Kolonia od 1970 r.[344,s.187]

Puszcza. (23°41' E i 51°04' N) W2000r. mieszkało tam 41 osób. Było 8
gospodarstw rolnych. Chłopi posiadali 1 samochód osobowy, 2 traktory, 5 telefonów
stacjonarnych oraz 6 studni głębinowych. Przez główną część wsi biegła polna droga.
Kilka domów leżało przy szosie asfaltowej Klesztów - Skordiów. Od 1975 r. Puszcza
miała światło elektryczne. Istniał zbiornik wodny o powierzchni 11,21 ha (lustro wody
8 ha), a w bezpośrednim sąsiedztwie wsi była rzeka Udał, w pobliżu której
znajdowała się profesjonalnie wykonana strzelnica myśliwska. Obok zabudowań
Aleksandra Smolbika (w 2000 r. grunt Skarbu Państwa) rósł dąb szypułkowy o
obwodzie pnia 520 cm i wysokości 26 m.[518] Od 1989 r. uznawany za pomnik
przyrody.[531] Przy szosie na skraju wsi stała murowana kapliczka. Jej początki
sięgają najprawdopodobniej 1846 r. (taki rok był wyryty na figurce św. Jana
Nepomucena, która przez wiele lat był w tym obiekcie). We wsi znajdowały się 3
bocianie gniazda. Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w
Klesztowie.[518]
Z dziejów
- Po raz pierwszy wzmiankowana w 1827 r.[344,s.187]
- Puszcza l.) P., wś włość, pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów (wsch. obrz.
Klesztów), ma 10 os., 116mr.. W 1827 r. 8 dm., 59 mk. Wchodziła w skład dóbr
Klesztów.[482,t.9,s.315]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- Według wykazu z 1932 r. w Puszczy wsi łącznie z Marjampolem i Antoninem
mieszkały 102 osoby, w tym 18 rzymskokatolików, 67 prawosławnych i 17
ewangelików augsburskich.[197]
- W okresie międzywojennym mieszkał tam mężczyzna o nazwisku Dudas, który
potrafił składać kości czy nastawić zwichnięcia. Zdarzało się także że „zamawiał".
Znachor zmarł w 1934 lub 35 r.[452]
- W 1935 r. 40 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 153 morgi i 230
prętów ziemi. Musieli odpracować 671 dniówek szarwarkowych. W kolonii Puszcza
było 18 podatników, którzy posiadali 23 morgi i 105 prćtów ziemi, musieli
odpracować 14 dniówek szarwarkowych.[196]
- Najprościej pochodzenie nazwy wsi Puszcza można wytłumaczyć występującymi
tutaj kiedyś olbrzymimi borami. Dla jednych dowodem na to ma być, rosnący w
obejściu Aleksandra i Jadwigi Smolbik kilkusetletni dąb. Innych tego typu pozostałości
w pobliżu nie ma, jeśli nie liczyć pobołowickiego lasu, odległego od osady o kilka
kilometrów. (...) Do 1944 roku dominująca grupą narodowościową byli Ukraińcy. Po
ich wysiedleniu zaczęli przyjeżdżać Polacy. Dawniej były tu trzy kolonie. Przy drodze
głównej ze Skordiowa do Klesztowa leżał Mariampol. Na zachód od kapliczki świętego
Jana była Puszcza, a na południe od niej Adampol. Po ostatniej wojnie wszystkie
przysiółki nazwano po prostu - Puszcza. (...) Skąd się wzięli na tym terenie Ukraińcy i

Niemcy? Wyjaśnień udziela Józef Gut - rolnik z Kolonii Klesztów. - W 1925 roku, za
Piłsudskiego, sprzedawano te ziemie wszystkim chętnym. Pamiętam, jak mąż hrabiny
Kicińskiej, właścicielki okolicznych dóbr, polował w swoich lasach. Często spotykał
tam kłusowników. Jedzenia przecież wtedy brakowało. Nie podobało mu się
bezprawie. Więc dawaj myśliwych ganiać. Siadł sobie na konika i dubeltówkę na
siebie. Tropił ludzi. Ktoś raz jak palnął, to go zastrzelił. Hrabianka, żona zabitego,
wszystkie te ziemie sprzedała. Hrabia zaś do dziś leży na klesztowskim cmentarzu.
Prawie od zawsze, od kiedy istniała ta wieś, jej mieszkańcy tworzyli
różnonarodową mieszankę. Żyli w zgodzie Niemcy, Ukraińcy, Polacy. Siedemdziesiąt
lat mieszka w Puszczy Stanisław Dudas. W tej miejscowości żył też jego dziadek i
ojciec. Jest on jedynym rodowitym mieszkańcem Puszczy. - Mieliśmy za sąsiadów
Niemca i Ukraińca (...) Mnie to nie przeszkadzało. Nie było żadnych podziałów.
Pojawiły się one dopiero podczas drugiej wojny światowej. Po jej zakończeniu zaczęli
przyjeżdżać do nas Polacy. Pamiętam pierwszego, który tu zamieszkał. To Franciszek
Rudzki. Niestety, już dawno nie żyje. Najbogatszym przed wojną chłopem w okolicy
był Michał Suczyk - Ukrainiec. Jego syn wykształcił się za inżyniera. - Tak wspomina
dawne czasy Joanna Raczkiewicz, mieszkanka kolonii Klesztów. (...) Bronisława i
Bronisław Antonowicz mieszkają w Puszczy od 1944 r. Przyjechali zza Bugu. (...) Dziś
(1995 r.) są rencistami. Mają siedmioro wykształconych dzieci i siedemnaścioro
wnucząt. Maria i Franciszek Kwietniowie są rolnikami. Oboje nie przekroczyli jeszcze
pięćdziesiątki. Pamiętają, że światło i szosę zrobili tu chyba za Gierka. (...) Wieś już
od dawna nie ma sołtysa. Ostatnim, który pełnił tę funkcje był Józef Dudas. Niestety
zmarł w tym roku. (...) Helena i Wincenty Kalitowie osiedlili się w Puszczy w 1945 r.
(...) Przed wojną - wspomina pan Wincenty — mieszkałem niedaleko Ostrówek pod
Sokalem. Byłem żonaty. Miałem trzy córki. W czasie ukraińskiej rzezi zginęła moja
żona i dwie córeczki. (...)
W Puszczy mieszka jedenaście rodzin, trzy z nich zajmuje się zawodowo
rolnictwem. Pozostali mieszkańcy to renciści. (...) Prawdopodobnie na tym terenie
znajdowała się osada sprzed 1-2 tys. lat, o czym ma świadczyć kurhanowe
cmentarzysko przy południowym skraju wsi. Statuetka świętego Jana, która do
niedawna znajdowała się w miejscowej kapliczce, po konserwacji stoi w klesztowskim
kościele. We wsi nie ma już śladu po drewnianej kaplicy pustelniczej, młynie,
karczmie czy stawie.[38]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Kapliczka św. Jana Nepomucena, mur. z 1 poł. XIX w.[473,s.409]

Roztoka. (23°45 'E i 51°02 'N) W 2000 r. mieszkało tam 188 osób. Było 47
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 10 samochodów
osobowych, 20 traktorów, 1 kombajn zbożowy, 1 kombajn ziemniaczano - buraczany,
10 telefonów stacjonarnych, 2 anteny satelitarne i 13 telefonów stacjonarnych. We
wsi było 1 wolne mieszkanie. Na partnerki czekało też czterech dorosłych kawalerów.
Istniała sześcioklasowa szkoła podstawowa, w której uczyło się 44 dzieci, w tym 38 z
Roztoki. 20 uczniów chodziło do szkół średnich, a 3 osoby studiowały. W 1999 r. w
Roztoce przyszło na świat pierwsze po sześciu latach oczekiwania dziecko. Ostatni
ślub odbył się w kwietniu 2000 r. W 2000 r. pochowano .dwóch mieszkańców wsi. Na
skraju wsi zachował się cmentarz prawosławny z wieloma pomnikami nagrobnymi. W
1998 r. uporządkował go zmarły w 1999 r. ks. Stanisław Wawrzyszuk - proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie.[518] Do miejscowości zaliczała się także
Poręb.[529] Wieś należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie.[518]
Z dziejów
- Wzmiankowana jako Zostoka w 1396 r. Należała wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej Kumów.[74,s.49]
- Aktualna nazwa wsi pojawia się w dokumentach od 1423 r. W 1970 r. Roztoka
Kolonia.[344,s.189]
- Parafia prawosławna istnieje od 1531 r.[366,s.234]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii
Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Dzierżawa JMP pana Gottarda Butlera, podkomorzego koronnego. Na którą prawa
dla niebytności JM nie pokazano, w której są wsie te: Rostoka, Mołodutyn,
Dypultycze, nigdy jeszcze nie lustrowane. Wieś Rostoka. W tej wsi bywało z dawna
łanów 10. Teraz poddanych, którzy na ćwierciach siedzą, jest 7, każdy pługiem swym
robi w tydzień 2 dni lecie, a zimę zaś, do czego którego obrócą, także 2 dni w
tydzień. Czynszu z ćwierci dawać powinni per gr 6, faict 1/12. Owsa z ćwierci dawać
powinni po półkorca, przychodzi kor. 3" per fl. 1/6 ... 4/6. Kapłonow z ćwierci
przychodzi kapłonów 7 pergr 6... 1/12. Jajec z ćwierci 6, przychodzi jajec 42, kop aper
0/10 ... 0/7. Z osobna poddanych, którzy składają się po kilku na pług jest 14, z
których wychodzi pługów 5. Ci, także jako i ćwiertnicy, po 2 dni w tydzień pługiem
lecie, a 2 dni zimie, do czego każą, robić powinni. Ci także na pług dają czynszu per
0/6... 1/0. Owsa po półkorca, przychodzi owsa kor. 2 "per fl. l/6...3/0.Kapłonówpo
1,przychodzi kapłonów 5 per 0/6... 1/0. Jajec po sześci, przychodzi jajec 30, facit 0/5.
(f. 59v) Zagrodników jest 4, ci 2 dni piechotą lecie i zimie robić powinni. Czynszu dać
per 0/6; Kapłonów po 1, jajec po 6... 1/22. Summa prowentu z tej wsi facit fl. 14/4.
(...) Urodzaj folwarku rostockiego. W Rostoce budynek niewielki, 2 izbie w nim ze
dwiema alkierzami; stajnie, browary, obory, także gumno dobre. (...) Miara chełmska
(w kopach) żyta 77/30, pszenice 135, jęczmienia 45, owsa 63, hreczki 27, grochu 18,
siana stert 6. Skopszczyzny tego roku dostało się z pól pustych różnego zboża kop
30, z czego kor 15, rachując per fl. 2, facit 30/0. Summa prowentu z folwarku facit fl.
333. Miodu z pasieki tak polowej jako i borowej dworskiej, dostało się półbeczki, facit

fl. 25. Młynik pod dworem jest, który rzadko miele i mało pożytku czyni; kładzie się
fl.6.[441,s.217-218]
- W latach trzydziestych XVI w. pojawiają się następujące parafie (prawosławne):
Roztoka.[366,s.165]
- Rostoka (Roztoka) dwór drewniany. 1680 - dwór. Dwór na planie prostokąta,
trójdzielny, dwutraktowy, z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba o 2 oknach z
komorą, z niej drzwi na tył budynku. Po drugiej stronie sieni izba o 2 oknach z
komorą boczną. Dwór kryty słomą. System obronny; parkan z brama „wielka na
czterech słupach" kryta dranicami. Wybudowany przed rokiem 1680. Właściciele
Zamoyscy.por.[471,s.257]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1811-1874 (-1869) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1875-1891.[341,s.190 i 196]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wsi Roztoka
ks. A. Waszkiewicz.[9,s.237]
- Roztoka 5.) R., wś i fol., pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów, wsch. obrz.
Rakołupy, odl. 21 w. od Chełma, posiada cerkiew pounicka filialna. W 1827 r. 14 dm.,
145 mk. W 1886 r. folw. R. rozległy mór. 480: gr. or. i ogr. mr. 378, łąk mr. 79, wody
mr. 1, zarośli mr. 22, nieuż. mr. 8; bud. mur. 1, z drzewa 8. W skład dóbr poprzednio
wchodziły: wś R., os. 36, z gr. mr. 745, wś Dryszczów (...), wś Syczów (...), wś Żmudź
(...), wś Lipinki (...), wś Ksawerów (...). Rostock iest stwo niegrodowe, w wdztwie
ruskiem, w ziemi chełmskiej, podług spisów podskarbińskich z r. 1716 obejmowało
dwie wsie: Roztoka i Lipinki z przyległościami, które w r. 1771 posiadał Jan Zamoyski,
ordynat, ststa lubelski, opłacając zeń kwarty złp. 1790 gr. 11, a hyberny złp. 1360 gr.
20. Dyke. geogr. Echarda nazywa R. miastem. Rząd austyacki dobra te sprzedał i
odtąd stały się prywatną własnością.[482,t.9,s.799]
- Kolonia niemiecka założona przed 1900 r.[500,s.263]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Żmudzi. Mieszkały tam wówczas 351 osoby,
w tym 90 Żydów.[73,s.205]
- 31 października zarejestrowane zostało miejscowe kółko rolnicze.[64,s.152]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź, sporządzonym na 20 stycznia 1930 r.
wpisano: X. Szkoła Roztoka: budynek szkolny drewniany kryty gontem - wartość
9.000 zł, szopa szkolna drewniana kryta słomą- wartość 300 zł, studnia betonowa 8
m głęboka - wartość 250 zł, gruntu ukazowego 1 mgr. - wartość 800 zł[197]
- W 1931 r. budynki cerkiewne (dom drewniany oraz budynek gospodarczy

drewniany) użytkował osadnik wojskowy Marian Niklewicz.[198]
- W 1931 r. w szkole uczyła Maria Nikielska, a od 1936 r. Anna Waszkiewicz (od X
1944 Kazimierówka).por.[467]
- Według wykazu z 1932 r. w Roztoce wsi i kolonii mieszkało 539 osób, w tym 61
rzymskokatolików, 345 prawosławnych, 104 ewangelików augsburskich i 15 Żydów.
176 osób mówiło na co dzień po polsku, 173 po rusińsku, 70 po ukraińsku, 104 po
niemiecku, 1 po litewsku i 15 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. w skład Rady Powiatu Chełmskiego wchodził Marian Niklewski. Był on
jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej.[220]
- W 1935 r. 157 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 616 mórg i 90
prętów ziemi. Musieli odpracować 305 3/4 dniówek szarwarkowych.[196]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 581,58 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19]
Najstarsze obiekty budownictwa
- 12 domów drewnianych i 1 murowany z lat 20. i 30. XX w.[473,s.409]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz prawosławny. 1 poł. XX w.[530] Powierzchnia 0,38 ha. Najstarszy
istniejący nagrobek pochodzi z 13.04.1907 r.[279]

Rudno. (23°42' E i 51°00' N) W 2000 r. mieszkało tam 116 osób, w tym 28 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 7 wdów, 2 wdowców, 3
stare panny i 8 starych kawalerów. Były 23 gospodarstwa rolne. Ich właściciele
posiadali między innymi: 9 telefonów stacjonarnych, 10 samochodów osobowych, 7
ciągników, 2 kombajny i 12 domów drewnianych. W 1965 r. założono światło
elektryczne.[518] W skład miejscowości wchodziły Góra oraz Podlesie.[529]
Miejscowość należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Żmudzi.[329,s.118]

Z dziejów
- W 1423 r. napisano: Rudne. Od 1444 r. Rudno.[344,s.190]
- Rudno, na nim sieją pszenicy korcy chełmskich 80. Bywa kop 1000 i więcej,
czasem też i mniej, wedle roku.[334,s.95]
- Po bitwie pod Grunwaldem do wsi przyjechali osadnicy z Mazur.[518]
- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1810-1874 oraz akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Prawosławnego z lat 1876-1887.[341,s.190 i 196]
- Rudno 10.) R., przyległość dóbr Klesztów w pow. chełmskim, gm. Żmudź. Około
1870 r. istniała tu gorzelnia. (...) fol. Rudno gr. or. i ogr. mr. 322, łąk rar. 37, pastw.
mr. 11; bud. mur. 2, drew. 4, las nieurządzony.[482,t.10,s.940]
- W 1929 r. w kol. Rudno sołtysem był Andrzej Rozwadowski.[196]
- W 1929 r. założona została cegielnia polowa. Jej właścicielem był Władysław
Pyjek. Rocznie produkowała 28.000 szt. cegieł.[65,s.5]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym na 20 stycznia 1930 r. wpisano:
XII. Szkoła Rudno: budynek szkolny drewniany kryty blachą - wartość 10.000 zł,
szopa szkolna kryta blachą-wartość 1.000 zł, 150 prętów gruntu szkolnego - wartość
850 zł[197]
- Według wykazu z 1932 r. w Rudnie (łącznie z Podlesiem) mieszkało 347 osób, w
tym 220 rzymskokatolików, 7 baptystów, 4 Żydów i 123 polskokatolików (Kościół
narodowo-katolicki). 343 osoby mówiły na co dzień po polsku, a 4 po żydowsku.[197]
- W 1935 r. 86 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 725 mórg i 167
prętów ziemi. Musieli odpracować 319 dniówek szarwarkowych.[196]
- Od 1936 r. w szkole pracowała Adela Wąjcewicz.por.[467]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 6, wł. E. Steć, drewn., z lat 20 XX w.[473,s.409]

Stanisławów. (23°45' E i 51°01' N) W 2000 r. mieszkało tam 128 osób. Były 32
gospodarstwa rolne.[518] Mieszkańcy wsi posiadali między innymi: 14 samochodów
osobowych, 17 traktorów, 4 kombajny, 17 telefonów, 1 anteną satelitarną. Było 15
dzieci w wieku do 15 lat. Do szkół średnich uczęszczało 7 uczniów. Dwie osoby
studiowały. Światło elektryczne istniało od 1967 r, a droga od 1977 r. Funkcjonowała
świetlica wiejska oraz kaplica rzymskokatolicka, na placu której znajdował się
metalowy krzyż z napisem: „Jezu opiekuj się Ojczyzną". Na przymocowanej tabliczce
umieszczono ofiarodawców. Byli nimi: Maria Sieniawska, Marian Malec i Mieczysława
Lodman. Istniał przystanek PKS.[452) Z miejscowości pochodzili: Bronisława
Łopuszyńska oraz Helena Sobczuk, którzy zajmowali się malowaniem pisanek i
wykonawstwem kwiatów z papieru. Istniał zespół śpiewaczy, który występował w
składzie: Eugenia Malec, Maria Malec, Halina Zarek, Teresa Adamkiewicz, Helena
Sobczuk, Władysława Dunaj i Halina Właź. Jego kierownikiem była Romualda
Snowalska. W 1987 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
grupa zdobyła III nagrodę, w 1995 r. na Krajowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów
Artystycznych zespół uzyskał II nagrodę, a w 1996 r. na OFKiŚL grupa zdobyła
Nagrodę Specjalną im. J. Burszty.[530] Miejscowość należała do Parafii
Rzymskokatolickiej w Klesztowie.[329,s.115]
Stanisławów własna nazwa osobową związana swoim pochodzeniem z imieniem
Stanisław.por.[430,s.9 i 181]
Z dziejów
- Datowany na 1890 r.[344,s.192]
- Stanisławów 44.) S., pow. chełmski, gm. Żmudź, par. Kumów.[482,t.11,s.190]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Żmudzi. Mieszkało tam wówczas 176 osób,
w tym 6 Żydów.[73,s.205]
- Od 1931 r. w szkole pracowali Jadwiga i Mieczysław Szymczakowscy (Mieczysław
aresztowany 22.05.1942 r, zginął na Majdanku 30.05.1942 r.).por.[467]
- Według wykazu z 1932 r. w Stanisławowie mieszkało 317 osób, w tym 57
wyznania rzymskokatolickiego, 17 prawosławnych, 220 ewangelików augsburskich, 7
baptystów i 22 Żydów. 287 osób mówiło na co dzień po polsku, 5 po ukraińsku i 25
po niemiecku.[197]
- W 1935 r. 63 osoby płaciły podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 395 mórg i 60
prętów ziemi. Musieli odpracować 184 dniówek szarwarkowych.[196]
- 22 maja 1943 r.(powinno być 22 maja 1942 przyp. autora); Niemcy zabili 2
mieszkańców wsi, 36 osób aresztowali. Tylko 7 z nich powróciło do domów.[96,s.7-9]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 30, wł. Marian Dudaj, drewn., z 1924 r.[473,s.410]

Syczów. (23°45' E i 51°00' N) W 2000 r. mieszkało tam 49 osób, w tym 14 dzieci
w wieku od 0 do 15 roku życia, 1 uczeń szkoły średniej, 3 wdowy, 1 wdowiec i 2
starych kawalerów. Było 10 gospodarstw rolnych. Mieszkańcy posiadali między
innymi: 10 samochodów osobowych, 8 ciągników, 2 telefony stacjonarne i 11 domów
drewnianych, w tym 2 opuszczone. Integralną częścią miejscowości była
Kolonia.[529] Obok szosy stał krzyż drewniany ufundowany 2 lutego 1945 r. przez
wysiedlonych z Poznańskiego Marię i Michała Kozubskich.[452] Wieś należała do
Parafii Rzymskokatolickiej wKlesztowie.[518]
Z dziejów
- Kolonia niemiecka założona w 1863 r. (...) Powstała wraz z koloniąBielin na
dobrach Klesztów należących do Fudakowskiego. Obok nich na dobrach ziemianina
Radziejowskiego, powstała kolonia Radziejów. Koloniści, którzy się tu osiedlili,
pochodzili z Prus i Wielkopolski.[500,s.48 i 263]
- Wś Syczow os. 10, zgr. mr. 210.[482,t.11]
- W 1916 r. wieś należała do gminy w Żmudzi. Mieszkało tam wówczas 108 osób,
w tym 54 Żydów.[73,s.205]
- W 1926 r. działalność usługową prowadzili między innymi: Stefan (kołodziej), G.
Misal (stolarz) i M.Nilich (szewc).[426,s.1202]
- W 1928 r. w dokumentach urzędu stanu cywilnego potwierdzono, że 5 lutego
związek małżeński zawarli: Gustaw Schmidke (l. 20) i Lidia Kolm (l. 20). Był to jedyny
ślub wyznawców Kościoła ewangelicko-augsburskiego w 1928 r. w Syczowie.[133]
- Według wykazu z 1932 r. w Syczowie wsi i kolonii mieszkało 180 osób, w tym 31
wyznania rzymskokatolickiego, 11 prawosławnych, 109 ewangelików augsburskich, 7
baptystów i 12 Żydów. 155 osób, w tym wszyscy mieszkańcy kolonii osoby mówili na
co dzień po polsku, a 25 po niemiecku.[197]
- W 1935 r. 9 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 22 morgi i 140
prętów ziemi. Musieli odpracować 81' dniówek szarwarkowych,[196]

Najstarsze obiekty budownictwa
- Dom nr 5, wł. W. Daniel, drewn., z lat 20 XX w., przeniesiony spod Rzeszowa w
1962 r., dom nr 10, wł. L. Murak, drewn., z lat 20 XX w.[473,s.410]

Cmentarze i mogiły
- Cmentarz ewangelicki. XIX w. Położony około 200 m od zabudowań wsi Syczów.
Powierzchnia 0,18ha.[530]

Wołkowiany. (23°40' E i 51°03' N) W 2000 r. mieszkało tam 257 osób, w tym 50
dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 8 uczniów szkół średnich, 3 studentów, 17
wdów, 2 wdowców i 10 starych kawalerów. Było 50 gospodarstw rolnych. Ich
właściciele posiadali między innymi: 16 telefonów stacjonarnych, 10 samochodów
osobowych, 13 ciągników, 2 kombajny, 3 anteny satelitarne i 18 domów
drewnianych, w tym 1 opuszczony. Od 1960 r. wieś posiada światło elektryczne.
Istniały dwa zbiorniki wodne. Jeden o powierzchni 6.24 ha (lustro wody 4.66 ha) a
drugi o powierzchni 37 ha (lustro wody 27.60 ha). Zbiornik „Dębowy Las" został
oddany do użytku w lipcu koniec 2000 r. Jego budowa kosztowała około 1,5 miliona
złotych. We wsi działała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej typu M.
Funkcjonowały: Wiejski Dom Kultury oraz szkoła podstawowa.[518] Integralnymi
częściami tej miejscowości były: Dębowy Las oraz Kalinówka.[529] Miejscowość
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Klesztowie i Żmudzi.[329,s.115 i 118]

Z dziejów
- Wzmiankowane w 1434 r. jako Wolkowiany.[74,s.56] Należały wówczas do Parafii
Rzymskokatolickiej w Kumowie.[1,s.237]
- Wołkowiany, wś, pow. chełmski, gm. Żmudź, par. r. 1. Kumów, r. g. Pobołowice,
ma 29 os. 864 mr. Wchodziła w skład dóbr Klesztów. W r. 1827 było 27 dm., 160
mk.[482,t.13,s.847]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W sierpniu 1920 r. w rejonie Wołkowian stacjonowały jednostki III Armii Polskiej
pod dowództwem gen. Zygmunta Zielińskiego, które stoczyły tam bitwę z Armia
Radziecką. Mieszkańcy Wołkowian wdzięczni za odzyskanie niepodległości usypali
kopiec poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu. Został on zniszczony w czasie II wojny
światowej.[518]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym na 20 stycznia 1930 r, wpisano:
VIII. Szkoła w Wołkowianach: budynek szkolny drewniany kryty słomą - wartość
4.000 zł, szopa szkolna kryta słomą-wartość 150 zł, gruntu ukazowego 1
"mg-wartość 1.500 zł[197]
- Według wykazu z 1932 r. w Wołkowianach mieszkało 377 osób, w tym 62
rzymskokatolików, 282 prawosławnych i 33 Żydów. 210 osób mówiło na co dzień po
polsku, 138 po rusińsku i 20 po żydowsku.[197]
- W Wolwinowie i Wołkowianach widoczne są odcinki nasypów budowanej rzekomo
przez Rosjan linii kolejowej z Chełma do Hrubieszowa (tak głosi opowieść
ludowa).[104]
- W 1935 r. 137 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 764 morgi i 248
prćtów ziemi. Musieli odpracować 355 dniówek szarwarkowych.[196]

- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 537,98 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r., wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami, na własność
państwa.[19]
- W październiku 1997 r. miejscowa szkoła podstawowa otrzymała imię Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz ufundowany przez rodziców i przyjaciół szkoły
sztandar.[75,s.314]

Wólka Leszczańska. (23°39' E i 51°00' N) W 2000 r. mieszkało tam 345 osób, w
tym 76 dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia, 4 uczniów szkół średnich, 20
studentów, 21 wdów, 3 wdowców, 1 stara panna i 6 starych kawalerów. Było 46
gospodarstw rolnych. Ich właściciele posiadali między innymi: 41 telefonów
stacjonarnych, 13 samochodów osobowych, 13 ciągników, 4 kombajny, 4 anteny
satelitarne i 12 domów drewnianych. Od 1960 r. we wsi jest światło elektryczne.
Istniała szkoła podstawowa. W parku rosły między innymi dwa modrzewie o
obwodzie pni: 286 cm i 332 cm. Zachował się murowany budynek zajazdu z początku
XIX w.[5l8] Integralną częścią miejscowości było Gospodarstwo (PGR).[529] Od 1992
r. za pomniki przyrody uznawane są 2 modrzewie europejskie o obwodach 286 cm i
332
cm,[531]
Miejscowość
należała
do
Parafii
Rzymskokatolickiej
w
Żmudzi.[329,s.118]
Z dziejów
- Datowana na 1487 r. (...) Jej dzierżawcą był Marcin Świerszcz. W tym czasie
należała do Parafii Rzymskokatolickiej w Kumowie.[76,s.54]
- W 1531 r. napisano: Volya Lyesczanska. W 1564 r. wieś nazywała się Wolya, a w
1737 r. Wulka Leszczanska.[344,s.201]
- W 1625 r. wchodziła w skład dóbr Leszczany i należała do Marcina Borzęckiego, a
od 1666 r. do Wojciecha Tomisłowskiego podczaszego bełskiego. W 1688 r. przeszła
w posiadanie Andrzeja Kutropatnickiego kasztelana bełskiego. W 1717 r.
właścicielem dóbr został Andrzej Sługocki chorąży ziemi chełmskiej, a po jego śmierci
dziedziczy je syn Józef, który w 1736 r. sprzedał majątek Marcinowi Brodowskiemu. Z
kolei właścicielami Wólki są Potoccy, a później Miączyńscy, od których dobra
leszczyńskie odkupił Franciszek Kunicki podkomorzy chełmski. W 1795 r. nabył je
Wojciech Poletyło. W rękach tej rodziny majątek znajdował się przez okres niemal stu
lat. W 1924 r. dobra przejął Tadeusz Dziewicki. Na skutek zadłużenia został on
częściowo rozparcelowany w 1938 r.[518]
- Pierwsza wzmiankę stwierdzającą fakt istnienia zajazdu jest dokument z 1718
roku informujący o wystawieniu nowej karczmy. Niestety nie znamy dokładnie daty
wystawienia nowej karczmy. Można ja tylko ustalić w przybliżeniu, gdzie pomocnym
okazuje się dokument kontraktu Alojzego Poletyło z 1807 r., w którym mowa jest o
wypuszczeniu w 3-letnią dzierżawę Wólki Leszczańskiej, w co weszła również arenda
karczemna. Toteż daty: nabycia dóbr przez Poletyłów - 1795 i oddanie ich w
dzierżawę - 1807 trzeba przyjąć za daty ramowe wybudowania zajazdu, czyli ogólnie
przełom XVIII/XIX wieku. (...) Funkcję karczmy pełnił on prawdopodobnie do pocz. XX
w. Następnie w okresie międzywojennym użytkowany był jako pomieszczenia sądu
wiejskiego. Po II wojnie światowej część budynku przeznaczono na mieszkania, część
jako własność Inspektoratu Budownictwa Rolniczego w Chełmie, później Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" wykorzystywana jest jako sklep i klub
„Rolnika".por.[479,s.6 i 12]
- Wólka 158) W. Leszczańska, wś i folw., pow. chełmski, gm. Żmudź, par. r. 1.
Kumów, r. g. Leszczany, odl. 18 w. od Chełma. W r. 1875 istniał tu piec wapienny,

fabryka terpentyny za pomocą suchej destylacyi drzewa. W r. 1827 Leszczańska
Wola miała 23 dm., 90 mk. Dobra Wólka Leszcz., oddzielone w r. 1875 od dóbr
Wojsławice, składały się z folw.: Wólka i Maziarnia, rozl. mr. 1625: folw. Wólka
Leszcz, gr. or. i ogr. mr. 182, łąk mr. 7, nieuż. mr. 8; bud. mur. 3, drew. 10; płodozm.
8 i 9 pol.[482,t.13,s.843]
- Wieś Wólka Leszczańska od początku swego powstania wchodziła w skład
majątku Leszczany, który z kolei w późniejszym okresie do II poł. XIX wieku tworzył
część rozległych dóbr określanych jako państwo wojsławickie.[479,s.8]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.) jako Wólka Leszcz.[332]
- Obiekt dworski o pow. ok. 2 ha. Jego układ przestrzenny jest częściowo
naruszony ze względu na postawione liczne budynki mieszkalne. Zachował się
dworek murowany z kolistym objazdem, będący w użytkowaniu miejscowej szkoły.
Wiek drzew i architektura dworu wskazują na pochodzenie zespołu dworskiego z
połowy XIX w. Elementy kompozycyjne parku zachowane są fragmentarycznie w
postaci alej klonowych, grabowych i żywopłotów. Występuje w nich 330 drzew z 19
gat. Dominują: kasztanowiec biały 55 szt., sosna czarna i lipa drobnolistna po 50,
sosna pospolita 40, świerk pospolity i robinia akacjowa po 30, jesion wyniosły 20,
orzech włoski 15, klon pospolity 13, modrzew europejski i brzoza brodawkowata po
10 i 11 szt. Nadto jest dużo świeżych nasadzeń drzew na pow. ok. 0,5 ha. Do drzew
rzadszych i o większych rozmiarach należą: katalpa bignoniowa 1 szt.; świerk kłujący
2 szt. do 1,0 m obw. topola biała 4,3 m; modrzew polski 2,5; orzech czarny 1,8;
modrzew europejski 3,1 m obw. Osobliwą jest piękna aleja grabowa o długości 100
m. Podszycie bardzo słabo rozwinięte z powodu wypasania. Składa się z
odrastających i sadzonych drzew robinia akacjowa, świerk pospolity 10 a, klon
jesionolistny po 2 a, lipa drobnolistna 1,5 a. Z krzewów (2 gat.) występują głównie:
leszczyna pospolita i bez turecki po 1 a, oraz czeremcha pospolita, bez czarny i śliwa
ałycza w żywopłocie 100 m długości.[361,s.168]
- W wykazie majątku Gminy Żmudź sporządzonym, na 20 stycznia 1930 r.
wpisano: VII. Szkoła Wólka - Leszczańska: budynek szkolny drewniany kryty gontem wartość 12.000 zł, gruntu ukazowego 75 pręt. - wartość 300 zł.[197]
- W spisie zinwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie województwa
lubelskiego, który został opublikowany w 1931 r. umieszczono między innymi
czworak z pierwszej połowy XIX w, klasycystyczny (epoka romantyczna).[64,s.178]
- W Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim nr 3, z 1932 r. zamieszczono listę
kolejności osób, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli dla potrzeb
wojska w czasie pokoju. Wymieniono tam między innymi samochód osobowy LB
74147, którego właścicielem był Tadeusz Drzewiecki z majątku Wólka
Leszczańska.[65,s.59]
- Według wykazu z 1932 r. w Wólce Leszczańskiej wsi i folwarku mieszkało 556
osób, w tym 205 wyznania rzymskokatolickiego, 328 prawosławnych i 4 baptystów.
387 osób mówiło na co dzień po polsku, 27 po rusińsku i 137 po ukraińsku.[197]

- Parcelacja Wólki Leszczańskiej nastąpiła po roku 1933 kiedy to Bank Ziemski w
Warszawie kupił całość dóbr Wólka Leszczańska z Wierzbicą i Leśniowicami. Skarb
Państwa stał się właścicielem reszty dóbr na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944
r. o reformie rolnej. Ta część stanowi obecnie fragment terenu używanego przez PGR
i określana jest jako kolonia Wólka Leszczańska.[438,s.3]
- W 1935 r. (łącznie z serwitutem z majątku Wólka) 268 osób płaciło podatek
gruntowy. Rolnicy posiadali 1004 mórg i 218 prętów ziemi. Musieli odpracować 505
dniówek szarwarkowych. Istniał majątek Wólka Leszczańska, folwark Wólka
Leszczańska, który miał 513 morgi ziemi. Płatnikiem był Tadeusz Drzewiecki.[196]
- W 1936 r. w szkole pracował Wacław Majewski. (X 1944 Chełm nr 3).por.[467]
- W 1947 r. powstały PNZ przemianowane później w PGR. W 1970 r.
przedsiębiorstwo posiadało 885,4 ha ziemi, 36 mieszkań, 197 szt. bydła, 18
ciągników, 2 kombajny, 1 snopowiązałkę, 1 prasę do zbioru słomy i 1 młockarnię. W
1971 r. agronomem był Stanisław Rutkowski, a zootechnikiem Janina
Pietrzykowska.[535]
- W 1954 r. ukazało się orzeczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Chełmie, na mocy którego 581,58 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR
przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im prawami na własność
państwa.[19] Ponadto w tym samym roku ukazało się obwieszczenie, na mocy
którego 3,00 ha ziemi po osobach przesiedlonych do ZSRR przeszła w 1945 r. wraz z
wszelkimi przysługującymi im prawami na własność państwa.[17]

Najważniejsze zabytki kultury
- Zajazd. Murowany, z około 1795 r., remontowany w latach 1955 i 1962. Wpisany
do rejestru zabytków 2. 06. 1969 r.[473,s.410]
- Dwór i park. Dawny dwór (rozebrany) Poletyłów zbudowany przez T.
Dziewieckiego wraz z otoczeniem parkowym utworzonym po 1876 r. i poszerzonym
w okresie międzywojennym o część regularnego ogrodu, powierzchnia parku 2 ha,
własność Urzędu Gminy w Żmudzi. Wpisany do rejestru zabytków 17. 08. 1981
r.[527]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Szkoła (obecnie dom mieszkalny wł. Mariana Kality), drewniana, z 1924 r, 13
domów mieszkalnych z lat 1916-1936.[473,s.410-411]

Żmudź. (23°40' E i 51°01' N) W 2000 r. mieszkało tam 811 osób, w tym 168
dzieci w wieku od do 15 roku życia, 45 uczniów szkół średnich, 30 studentów, 27
wdów, 2 wdowców, 13 starych panien 15 starych kawalerów. Były 94 gospodarstwa
rolne. Ich właściciele posiadali między innymi: 117 telefonów stacjonarnych, 110
samochodów osobowych, 70 ciągników, 3 samochody ciężarowe, 4 kombajny, 20
anten satelitarnych i 15 domów drewnianych, w tym 2 opuszczone. Od 1960 r. w
osadzie jest światło elektryczne. Działała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej,
która wchodziła w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz klub
sportowy „Viktoria", którego drużyna grała w chełmskiej piłkarskiej klasie „A".
Istniała szkoła podstawowa i gimnazjum. 25 stycznia wmurowano kamień węgielny
pod budowę sali gimnastycznej miejscowego gimnazjum. Od 1986 r. działalność
prowadził Gminny Ośrodek Kultury.[518] Integralną częścią miejscowości była
Dubienka.[529] Znajdował się rezerwat przyrody o powierzchni 5,81 ha. Miał na celu
zachowanie unikalnych form erozyjnych budowanych ze skał kredowych oraz
ochronę stanowisk roślin kserotermicznych z licznie występującym lnem
złocistym.[518] Funkcję radnego powiatu pełnił Mirosław Świetlicki (przewodniczący
Komisji Oświaty).[452] Od 1992 r. za pomnik przyrody uznawany jest dąb
szypułkowy o obwodzie 421 cm. W pobliżu miejscowości znajduje się rezerwat
przyrody o powierzchni 5,81 ha, gdzie częściowej ochronie podlegają formy erozyjne
na stokach zbudowanych ze skał kredowych oraz stanowiska roślin
kserotermicznych.[531]
Działalność
wyznaniową
prowadziła
Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, erygowana w 1984 r. Kościół
parafialny drewniany wybudowany został około XVII wieku. Liczba wiernych 1552
osoby.[329,s.118] Proboszczem był ks. Michał Surowiec.[49]
Żmudź (...) jest to z pewnością nazwa miejscowa utworzona za wzorem znanej
prowincji Rzeczypospolitej położonej na Litwie nad dolnym Niemnem. Nazwa Żmudź
pochodzi od lit. ziemaj = 'nisko'; dlatego lud tutejszy nazywa siebie Żemajtis Żmujdzinami, a ziemie swoją Ziemajczis. A zatem pierwotna forma była Żmujdź.
Należy nadmienić, że lit. żem, żemas = 'niski' oznacza etymologicznie to samo, co
słów. Zemlja, por. ziemia (Słowianie byli „dolinarzami, nie góralami") - Spolszczenie
Żemajtis było Żmujdź (też Żmójdź) i z kolei Żmudź.[472,s.460]
Z dziejów
- Najstarsze dzieje Żmudzi sięgają XV w., kiedy to „(...) Filip Czoplik z Klesztowa
otrzymał od Władysława Warneńczyka jako podkomorzy przywilej datowany w
Budzie 1442 r., który mu nadał trzy dworzyszcza we wsi Klesztów jako przyłączenie
do czwartego dworzyszcza. Tenże Filip sprzedał dworzyszcza Gniewoszowi z
Mościsk.[477,s.1]
- Udokumentowane istnienie wsi pochodzi z (1440-1447) 1443 r. Należała
wówczas do Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie.[74,s.59]
- W 1505 r. dzisiejsza Żmudź nazywała się Szmodzy. W 1661 r. pojawia się nazwa
Zmudz. Żmudź -Kolonia-w 1970 r.[344,s.205]
- Rejestr poborowych z 1531 r. podaje, że miejscowość należała do Parafii

Rozesłania Apostołów w Chełmie.[495,s.272]
- Zmodz i Drisczow. Dwie wsie pospołu leżące. W których dworzyszcz wedle
staradawnego wymiaru i postanowienia, jest 14, z których robota żadna nie idzie,
tylko uroczni czynsz z półtrzynastka dworzyszcza per fl. 4, owsa kor. po 8, każdy
volaris gr 12, to uczyni fl. 90/0/0. Ciż powinni przynieść drzewa, po które jeżdżą
siedm mil, każde (jako p. Laurenty Krziwcziczki, oeconomus praesentis capitaneatus,
oszacował) volaris gr 12; to wszytko uczyni florenów 40/0/0. Ciż za wolne do cudzych
młynów mleć jeżdżenie dają na każdy rok fl. 25/0/0. A przedsię miarki słodowe na
zamek dają, które do roku mogą uczynić, miernie szacując fl. 10/0/0. Na ostatnich
półtoru dworzyszczu siedzi niejaki Stanisław Hricz z bracią swoją, którzy czynszu
żadnego praetextu assertae liberatationis et scartabeliatus, nie okazując się z tym na
sejmie, ani przed pany rewizormi, jeśli za to powinien onera castro necessaria, nie
daje, od którego computatis computandis annuatim miałoby przyć fl. 16, gr 24.
Tamże kmiecie wyszej opisani powinni na kożdy rok ku potrzebie zamkowej siana
sprawić opera sua dwie styrcie. Suma wszytkiego uczyni fl. 165.[402,s.29-30]
- ŻMUDŹ, DRYSZCZÓW WSIE. We Żmudzi półłanków 20 osiadłych, a w Dryszczowie
18, ale półtora pusto leżą. Płacą czynszu dorocznego po gr. 12 z półłanka, owsa
korzec, po 2 kapłonów i jajec po 12. Zagrodników we Żmudzi 17, a w Dryszczowie 3.
Płacą czynszu po gr. 6. Tamże z karczmy daje zł 120 i soli na folwarkową potrzebę,
którego folwarku jest niżej opisanie. ROBOTA. Kmiecie robią po 3 dni w tydzień, a
zagrodnicy po 2 dni. (...) We Żmudzi i w Dryszczowskim borku barci jest niemało,
pszczół osiadłych teraz 22. Z tych barci zamkowych wszystkich wedle roku miodu
nabierają. Kiedy rok zły na pszczoły, bardzo go mało bywa.[76,s.89 i 91]
- ŻMUDZKIEGO FOLWARKU BUDOWANIE. Dwór jest część żerdziami, część
dylowaniem oparkaniony. W nim dom o pięciu dachach. Sień z jednej strony. Izba nie
bardzo nierządna, wszytko potłuczone, słabe, ławy wkoło, okna dwie szklane, a dwie
gliną zalepione. Pieca nie masz i kominka nie masz. Z izby komora albo spiżarnia, do
sieni też ma drugie drzwi. Z drugiej strony izba. W niej komin murowany; piec zielony
polewany, ławy wkoło, stół, okna szklane. Komnata z tej izby, z niej wchód na górę.
Na górze izdebka nie naprawna. We środku pobok sieni izdebka narzędna. Na tym
budowaniu dach niedobry, drzwi jednak wszędzie narzędne, na zawiasach, z
wrzeciądzami i skoblami. Dalej trzy komórki pod jednym dachem. Po lewej spiżarnia
podła. Za nią lamus dobry, z dębiny zbudowany i dwa serniki - większy i mniejszy,
kuchnia z komorą. Tamże piwnica dobrze zbudowana od nieboszczyka Pana
Urowieckiego, dranicami pobita, do zawarcia narzędna. Przede dworem przez drogę
dom piekarniany, w którym piekarnia. Izdebka podle piekarni, dwie komory, których
przed tym nie było. Tamże chlewiki na drób, których przed tym nie było. (k. 85v) Po
pogorzeniu browaru i słodowni, w której była winnica, zbudował nieboszczyk Pan
Urowiecki słodownię dobrą, narzędna.
Gumno dobrze ogrodzone. W niem stodoła zamczysta, dosyć wielka, podle niej szopy
dwie. Brogów próżnych 63. Do tego jest stodoła dobra, od nieboszczyka Pana
Urowieckiego ze stajni zbudowana i druga szopa na kształt stodoły od niego
zbudowana. Trzecia szopa na Sochach do chowania zboża, także nowo zbudowana.
Obora dobrze ogrodzona. W niej dwie szopy na węgiel, przy niej owczarnia. W tejże

oborze jest szopa do stawiania koni, narzędna, z drabinami i żłobami, nowo od
nieboszczyka pana Urowieckiego zbudowana.
Ten folwark ma trzy pola:
1. Rudno, na nim sieją pszenicy korcy chełmskich 80. Bywa kop 1000 i więcej,
czasem też i mniej, według roku.
2. Werbok nazwano, wysiewają także korcy 80.
3. Kremeszów, wysiewająna nim żyta korcy 112. Rodzi się żyta kop 600 i 700, owsa
także. Tatarka słabo się tam rodzi, groch lepiej.[76,s.94-95]
- W 1669 r. Konstancja Butlerowa (dzierżawczyni Żmudzi przyp. aut.) układa się z
biskupem i greko-katolicką kapitułą chełmską oraz z rzymsko-katolickim
proboszczem Kumowa w sprawie zaległej dziesięciny. Wspomniana kapituła skarży w
Sądzie w 1672 roku włościan Żmudzi i Dryszczowa, którzy zagarnęli pola graniczne
należące do dóbr kapituły we wsiach Buśno i Białopole. Być może dzierżawienie
przez Butlerów część starostwa chełmskiego wpłynęło na utworzenie odrębnego,
niegrodowego starostwa rostockiego, którego dzierżawcy, choć zapewne nie zawsze
dzierżawili prawdopodobnie również często pobliską Żmudź. Tytuł takiego właśnie
starosty nosił Marcin Zamoyski IV ordynat, wojewoda bracławski i lubelski, starosta
bełzki, płoskirowski oraz bolimowski. Po jego śmierci w 1689 r. starostwo to przeszło
w ręce jego żony Anny Gnińskiej (zmarła w 1704 r.), a następnie jej syna - Marcina
Leopolda Zamoyskiego - starosty bolimowskiego i płoskirowskiego. Bezpośrednim
administratorem wsi był Jan Diakowski wspomniany w 1697 r. i 1700 r. Starostwo
zapewne tworzyły wsie Rostoka, Lipinki, Młodutyn, Żmudź i Dryszczów. (...) W 1716 r.
starostwo tworzyły tylko Rostoka i Lipinki.[492,s.37-38]
- Żmudź - dwór drewniany alkierzowy. 1680 - dwór. Dwór na planie prostokąta z
bocznym alkierzem, trójdzielny, dwutraktowy z sienią przelotową na osi. W prawym
trakcie izba biała o 3 oknach z komorą boczną i alkierzem o 2 oknach. W lewym
trakcie piekarnia o 3 oknach z komora boczną. W sieni kuchnia z komórką.
Wybudowany zapewne w I poł. XVII w. Właściciele Zamoyscy.por.[471,s.318]
- Dzierżawa WJMP Gottarda Buttlera, podkomorzego koronnego, na którą prawa
dla niebytności JM nie pokazano, niedawno od starostwa chełmskiego odłączona. W
tej wsi iuxta lustrationem a. 1627 było osiadłych półłanków 20, teraz jest osiadłych
ćwierci 12, z których każdy pługiem swym robi w tydzień 2 dni lecie, a zimie, do
czego którego obrócą, także 2 dni w tydzień. Czynszu z ćwierci powinni dawać per
0/6 ... 2/12. Owsa z ćwierci po pół korca, przychodzi owsa kor. 6, per fl. 1/6, facit...
7/6. Kapłonów z ćwierci po 1, przychodzi kapłonów 12 per 0/6... 2/12. Jajec z ćwierci
6, przychodzi jajec kop 1, kopa per 0/10, facit... 0/12. Strażnej pszenice, kiedy ich ze
dworu do straży nie będą pociągać, dawać powinni po ćwierci, przychodzi kor. 3 per
fl. 3 ... 9/0. Zagrodników jest 7, ci 2 dni pieszo robić w tydzień powinni. Czynszu dają
z zagrody per 0/6, facit 1/12. Kapłona z zagrody 1, przychodzi kapłonów 7, per 0/6...
1/12. Jajec z zagrody 6, przychodzi jajec 42, kopa per 0/10 ... 0/7. Komorników jest 6,
którzy robią dzień w tydzień o pańskiej strawie. Karczma na rok facit 100/20. Młynik
na rok facit 6/12. Summa prowentu z tej wsi facit fl. 130/25.[441,s.220-221]
- Przed powstaniem cerkwi w Żmudzi ok. roku 1753 ta wieś należała zapewne już
od XVI w. do parafii greko-katolickiej w Rostoce w dekanacie chełmskim diecezji
chełmskiej.[492,s.31]

- W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowały się akta Urzędu Stanu Cywilnego
Wyznania Greckokatolickiego z lat 1811-1875 (-1869) oraz akta Urzędu Stanu
Cywilnego Wyznania Prawosławnego z lat 1875-1891.[341,s.193 i 198]
- Rejestr pomiarowy z 1864 r. podaje, że Żmudź i Rostoka składały się z wsi:
Żmudź, Dryszczówna; kolonii: Ksawerów, Stanisławów; folwarków Żmudź i Polesie,
Rudno i Rostoka oraz z lasów należących do dóbr Żmudzi Rostoka. (...) W ostatniej
ćwierci XIX w. Żmudź była siedzibą gminy, sądu gminnego okręgu IV, we wsi
znajdował się browar i piec wapienny, stacja pocztowa była w Dryszczowie. W 112
chałupach mieszkało średnio po 4 osoby. Około 1890 r. we wsi znajdowała się
ponadto szkoła początkowa, cegielnia, młyn wodny, zaś na początku XX wieku były
tu też dwa wiatraki.por.[482,s.45-46]
- 26 lutego 1896 r. prawo do noszenia srebrnego medalu na aleksandrowskiej
wstędze na pamiątkę imperatora Aleksandra III (...) otrzymał proboszcz wioski Żmudź
ks. I. Krynicki.[9,s.237]
- Żmudź, r. 1565 Żmodz, wś, pow. chełmski. Wieś ta wraz z Drzyszczowem
(Dzisczow) w ststwie chełmskim leżąca, miała w r. 1565, 14 dworzyszcz dających po
zł 4, owsa korcy 8 i ogółem wszyscy za prawo mielenia w cudzych młynach zł 25, a
przytem miarki słodowe do zamku wartości zł 10. Było też półtora dworzyszcza, na
którym siedział Stanisław Hulicz z bracią, libertowany przez króla. Ogółem dochodu
złotych 165. 2.) Ż., wś, fol. i dobra, pow. chełmski, par. r. 1. Kumów, r. g. Żmudź, odl.
20 w. od Chełma, posiada cerkiew par., szkołę początkową, sąd gm. okr. IV, urząd
gm., browar, piec wapienny, cegielnie, młyn wodny, pokłady wapienia. W r. 1827
było 75 dm., 394 mk. Dobra Ż„ w r. 1869 oddzielone od dóbr Roztoka, składały się w
r. 1879 z fol. Ż., Podlasie, Rudno i attyn. Dryszczów i Podgórze, rozl. mr. 1501: fol. Ż.
gr. or. i ogr. mr. 357, łąk mr. 16, lasu mr. nieuż. mr. 24, bud.mur. 5, drew. 14,
płodozm. 5-polowy; fol. Podlasie gr. or. i ogr. mr. 491, lasu mr. 47, nieuż. mr. 38,
bud. mur. 1, drew. 2. (...) W r. 1887 oddzielono z dóbr 50 mr. Ż. gmina, należy do
sądu gm. okr. IV, st. poczt, w Dryszczowie. Gmina ma 24687 mr. obszaru i 6516 mk.
Śród zapisanych do ksiąg stałej ludności było w 1890 r. 4527 praw., 1459 katol.,
1044 prot. i 33 żyd.. W skład gm. wchodzą: Annopol, Antonin, Bielin, Brysławiec, kol.
Dryszczów, Haliczany, Janin, Kazimierówka, Klesztów, Koczów, Ksawerów, Leszczany,
Lipinki, Mołodutyn, Maryapol, Podgórze, Pobołowice, Polesie, Rudno, Rostoka,
Stanisławów, Syczów, Wolawce, Wólka Leszczańska, Wołkowiany, Wołosów,
Żmudź.[482,t.14,s.795]
- W 1863 r. hrabia Teofil Suchodolski wydzierżawił na 5 lat Władysławowi
Nowickiemu („gorzelnikowi i piwowarowi" ze Żmudzi) „domy szynkowe" i „dom
gorzelniany w Dorohusku z słodownią i suszarnią z pozwoleniem urządzenia kotła do
warzenia piwa i porteru, a bez prawa pędzenia okowity i wódki".[487,s.41]
- Miejscowość wymieniona na mapie Józefa Michała Bazewicza (ilustrowany atlas
Królestwa Polskiego z 1907 r.).[332]
- W 1916 r. w Żmudzi był urząd gminy. Mieszkały tam wówczas 492 osoby, w tym
49 Żydów. (...) W gminie Żmudź w 1916 r. było: 1384 katolików, 257 prawosławnych,

98 ewangelików i 288 Żydów.[73,s.205]
- W 1919 r. w tej miejscowości znajdował się posterunek powiatowej Policji
Komunalnej gminy Żmudź z obsadą: jeden kapral i pięciu szeregowych.[75,s.96]
- W 1926 r. we wsi mieszkały 472 osoby. Funkcjonował młyn oraz gorzelnia.
Ponadto działalność usługowa prowadzili: Sitarz J. (herbaciarnia), Gębicki L. (kowal),
Kandoch T. (szewc). por.[426,s.1202]
- Obiekt dworski zdewastowany zabudową i wycięciem drzewostanu w 80%.
Istniejące tu składowisko nawozów mineralnych powoduje dalsze zamieranie
jesionów. W parterowym dworku mieści się sklep i bar GS. Resztki parku zawierają
ok. 130 drzew z 8 gat. Skupiają się one niemal wyłącznie - podobnie jak krzewy - na
obrzeżach byłego parku. Są to głównie: jesion wyniosły 100 szt.., robinia akacjowa
20, kasztanowiec biały 5 i brzoza brodawkowata 3. Wśród zarośli znajdują się niemal
wyłącznie sadzone niedawno drzewka: lipa drobnolistna 50 szt., jesion wyniosły 20,
topola czarna 7 szt.[361,s.167]
- W latach 1929-31 wójtem gminy był Władysław Ożóg, a sekretarzem Aleksander
Łysakowski.[198]
- W wykazie majątku gminy sporządzonym na 20 stycznia 1930 r. wpisano:
Nieruchomość gminna: budynek gminny, murowany o 8-miu ubikacjach kryty blachą
- wartość 30.000 zł, stodoła drewniana kryta gontem - wartość 600 zł, obora kryta
gontem - wartość 600 zł, areszt murowany kryty blachą - wartość 7.000 zł, studnia
drewniana - wartość 150 zł, gruntu ukazowego 3 mórg -wartość 3.000 zł, U. Szkoła
Żmudź: budynek szkolny drewniany kryty gontem - wartość 12.500 zł, stodoła
drewniana kryta słomą- wartość 300 zł, studnia betonowa, 10 mtr. głęboka - wartość
325 zł, gruntu ukazowego i dzies. 309 sążni - wartość 2.000 zł. (...) Według wykazu z
1932 r. w Żmudzi wsi, popówce, osadzie chłopskiej i folwarku mieszkało 629 osób, w
tym 219 wyznania rzymskokatolickiego, 372 prawosławnych i 38 Żydów. 392 osoby
mówiły na co dzień po polsku, 14 po rusińsku, 14 po ukraińsku i 25 po
żydowsku.[197]
- W 1935 r. 167 osób płaciło podatek gruntowy. Rolnicy posiadali 847 mórg 101
pręty ziemi. Musieli odpracować 3 86 dniówek szarwarkowych. Istniał majątek
Żmudź, folwark Wólka Leszczańska, który miał 530 mórg ziemi. Płatnikiem był
Drzewiecki Tadeusz. (...) Gminny podatek od prawa polowania płacił w Żmudzi
Związek Łowiecki 7 p.p. Legionów w Chełmie, który posiadał 675 mórg i 85 prętów
ziemi. Podatek wyrównawczy od przemysłu płaciło 37 osób.[196]
- W 1937 r. w miejscowej szkole pracowali: Kazimierz Bator, Bolesław Dymel i
Zenobia Łomott.por.[467]
- Ostatnim właścicielem folwarku Żmudź był Tadeusz Drzewiecki, który na stale
mieszkał w Wólce Leszczańskiej, a w Żmudzi był rządca. We wrześniu 1939 r. T.
Drzewiecki jako oficer W.P. Wyruszył na wojnę, z której nie wrócił; zamordowany w
Katyniu.[477,s.3] Jak podaje najstarszy mieszkaniec, w Żmudzi folwark wraz z
ogrodami bez większych uszczerbków przetrwał do końca 11 wojny światowej i

dopiero po 1945 r. rozebrano większość budynków dworskich i wycięto drzewa. W
latach 70-tych przystąpiono do inwestycji tworząc tutaj Ośrodek Gminny. Na terenie
dawnego folwarku powstała Baza Magazynowo-Produkcyjna tutejszego GS-u, który
ten obiekt użytkuje do chwili obecnej.[402,s.4]
- W latach 1940 - 1942 w osadzie istniał niemiecki obóz pracy. Jednorazowo
przebywało w nim do 500 osób.[452]
- W latach 1942-1944 SS i gestapo zastrzeliło 69 osób, w tym 53 Żydów.1%s7<3i
Ustalono nazwiska ofiar: M. Albiniak, Demczukowa (imienia brak), Czesław Gaduła,
jego żona i 3 dzieci, Seweryn Gaduła, Tadeusz Gaduła, Andrzej Janicki, Józef
Krawczyk, Czesław Kręcisz, Antoni Smolak. Zwłoki pochowano w miejscu egzekucji.
Później część zwłok Polaków przeniesiono na cmentarz w Klesztowie. (...) 5 V 1943.
Hitlerowcy rozstrzelali 3 braci Żubr, podejrzanych o udział w partyzantce. Zwłoki
pochowano na cmentarzu w Klesztowie.[470,s.123]
- Jesienią 1945 r, i na wiosnę 1946 r. mieszkających we wsi Ukraińców wywieziono
do Związku Radzieckiego - początkowo do mikołajewskiego obwodu koło Odessy, a
następnie na Wołyń do Łucka, Równego, Kostopola, Zdołbunowa, Krajowa. W 1946 r.
i w 1947 r. Żmudź została zasiedlona przez Polaków, repatriantów z Wołynia, m. in. z
Kowla, Lubomla, Zdołbunowa, a także z Jagodzina koło Dorohuska oraz z
Tarnopola.[492,s.47]
- W 1946 r. ławnikiem Sądu Okręgowego w Lublinie był Władysław Bielecki,
biuralista ze Żmudzi.[59,s.9]
- W 1948 r. cerkiew zamieniono na kościół katolicki będący filią parafii Klesztów. W
1966 roku parafia ta znalazła się w dekanacie chełmskim-wschodnim. W roku 1975
utworzono w Żmudzi samodzielny ośrodek duszpasterski, zaś w 1984 r. erygowano
tu samodzielną parafię.[491,s.33]
- W 1954 r. ukazało się obwieszczenie, na mocy którego 3,00 ha ziemi po osobach
przesiedlonych do ZSRR przeszła w 1945 r. wraz z wszelkimi przysługującymi im
prawami na własność państwa.[17]
- 20 stycznia 1991 r. na odbytym w Chełmie Nadzwyczajnym Zjeździe NSZZ
„Solidarność" RI województwa chełmskiego przewodniczącym został Feliks Szady rolnik z gminy Żmudź.[478,s.216]

- 3 maja 1998 r. gmina otrzymała sztandar, herb i flagę.[452]
- (1999 r.) Radni gminy Żmudź zdecydowali, że Szkoła Podstawowa w Wólce
Leszczańskiej będzie nie cztero-, ale sześcioklasowa. Jeszcze w tym roku rozpocznie
się budowa obiektów sportowych dla gimnazjum w Żmudzi.[77,s.234] (...) W gminach
Żmudź i Kamień obradowały Gminne Sejmiki Chłopów Polskich.(...) W Żmudzi na
funkcję marszałka został wybrany Waldemar Szymański.[77,s.241]
Historia parafii i kościoła

Historia parafii. Od 11.01.1975 r. zaczął się tworzyć przy kościele w Żmudzi
samodzielny ośrodek duszpasterski. 7.08.1984 r. bp Bolesław Pylak erygował parafię.
Obejmuje ona miejscowości poprzednio należące do par. Klesztów.
Kościół. Kościół drewniany, wybudowany w XVIII w,, ok. 1753 r., p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. fundacji Jana Zamoyskiego. Przeznaczony początkowo dla
grekokatolików, w okresie kasaty unii zamieniony na cerkiew. W tym czasie był także
gruntownie restaurowany i oszalowany. W 1948 r. ponownie zamieniony na kościół
katolicki. Wiatach 1975-76 nastąpiła gruntowna renowacja: podniesienie kościoła o
ok. 50 cm, podmurowanie, na znacznej głębokości fundament betonowy, wymiana
podłogi. Kościół jest konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowany, 1-nawowy, nad
nawą wieżyczka na sygnaturkę (nadbudowana później niż świątynia), 3 ołtarze
barokowo-ludowe. W ołtarzu głównym obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z 1757 r. Po
prawej stronie nawy - ołtarz z obrazem MB z Dzieciątkiem z XVIII w. W ołtarzu po
lewej - obraz św. Antoniego (dawniej był tu obraz Chrystusa Panatokratora z XVIII w.)
Obok kościoła dzwonnica z XVIII w., drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana,
odnowiona ok. 1960 r. z dzwonem z 1643 r. Przy gorzelni w Żmudzi zabytkowa figura
Matki Bożej z I poł. XIX w.[49]
Najważniejsze zabytki kultury
- Kościół. Drewniany, p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, zbudowany jako
cerkiew unicka około 1753 r., gruntownie odrestaurowany w II połowie XIX w. i w
latach 1975-1978. Jest typowym przykładem sakralnego budownictwa drewnianego
dawnej Ziemi Chełmskiej. Wpisany do rejestru zabytków 22.03.1966 r.[527 i
534,s.411]
Najstarsze obiekty budownictwa
- Dzwonnica. Drewniana z końca XVIII w., remontowana w 1960 r. Wpisana do
rejestru zabytków 19.05.1966 r., kapliczka murowana z końca XIX w., budynek
urzędu gminy, murowany z 1905 r., pozostałości zespołu dworskiego:
gorzelnia, następnie dwór, obecnie buro GS Żmudź, murowana, z XIX w., gorzelnia
murowana z XIX w., magazyn gorzelni, murowany z XIX w., budynek gospodarczy,
murowany z XIX w., 11 domów drewnianych (jeden omurowany) z lat: 1920 (nr 16)1935.[473,s.411-412]
Cmentarze i mogiły
- Cmentarz rzymskokatolicki. 2 poi. XIX w.[530] Położony ok. 200 m na północny
zachód od kościoła. Powierzchnia 0,37 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z
15.03.1894 r.[306]
- Cmentarz jeńców radzieckich. XX w. (1942-44).[530] Położony na północnym
stoku wzniesienia, ok. 1000 m na południe od wschodniego skraju wsi. Powierzchnia
0,09 ha. Najstarsze istniejące nagrobki pochodzą z lat 1942- 1944.[245]
- Cmentarz ewangelicki, k. XIX w. Położony na skraju wsi, ok. 200 m od drogi.

Powierzchnia 0,13 ha.[530]

GMINA CYCÓW (od 1 stycznia 1999 r. w powiecie łęczyńskim)
Adamów. Datowany na 1921 r.[344,s.158]
Barki. Datowane na 1921 r.[344,s.159]
Bekiesza. Datowana na 1827 r.[344,s.159]
Biesiadki. Datowane na 1827 r.[344,s.159]
Cyców. Datowany na 1456 r. wówczas Czyczow.[344,s.162] W 1520r. właścicielem
miejscowości był Piotr Cycowski.[77,s.29] Cyców - dwór drewniany. 1694 - dwór
wielki. Dwór na planie prostokąta, trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi. Po jednej
stronie izba stołowa z izdebką boczną i komorą boczną, po drugiej stronie część
gospodarcza. W przestronnej sieni ustawiono stoły. Dwór kryty gontem. Obok dworu
lamus „ze schowaniem dolnym". Wybudowany ok. roku 1694. Właścicielami byli w
roku 1694 Jan (?) Węgliński, w roku 1696 Mikołaj z Buczyny i Barbara z Krzymny. (...)
Dwór drewniany, folwarczny. 1694 - dwór folwarczny. Dwór na planie prostokąta
trójdzielny, półtoratraktowy, z sienią na osi. Po jednej stronie sieni izba, po drugiej
komora. W sieni kuchnia. Wybudowany ok. roku 1694. Właścicielami byli
j.w.por.[471,s.145-146]
Cyców Kolonia Druga. (1980 r.)[344,s.162]
Garbatówka. Datowana ma 1786 r., wówczas Garbata Wola.[344,s.165]
Garbatówka Kolonia. Datowana na 1970 r.[344,s.164]
Głębokie. Datowane na 1564 r. w 1566- Głęboka.[344,s.166]
Janowica. Datowana na 1882 r.[344,s.170]
Kopina. Datowana na 1827 r. W 1888 Kopina al. Kopnia.[344,s.173]
Ludwinów. Datowany na 1884 r.[344,s.176]
Malinówka. Datowana na 1885 r.[344,s.180]
Małków. Datowany na 1885 r.[344,s.180]
Nowy Stręczyn. Streczowo w 1564 r., Stęczyn w 1786 r., Stęczyn i Stręczyn Nowy w
1890 r., Stręczyn Nowy i Stręczyn Stary w 1952 r., od 1981 r. Nowy
Stręczyn.[344,s.184]
Ostrówek Podyski. W 1921 r. Ostrówek. Od 1952 r., Ostrowek Podyski.[344,s.185]
Podgłębokie. Datowane na 1921 r.[344,s.187]

Sewerynów. Datowany na 1889 r.[344,s.190]
Stary Stręczyn. Streczowo w 1564 r., Stęczyn w 1786 r., Stęczyn i Stręczyn Nowy w
1890 r., Stręczyn Nowy i Stręczyn Stary w 1952 r., od 1981 r. Nowy
Stręczyn.[344,s.184]
Stawek. Datowany na 1796 r.[344,s.193]
Stefanów. Datowany na 1890 r.[344,s.193]
Szczupak. Datowany na 1921 r.[344,s.194]
Świerszczów. Datowany na 1419 r.[344,s.195]
Świerszczów Kolonia. Datowana na 1970 r.[344,s.196]
Wólka Cycowska. Datowana na 1786 r., wówczas Wulka Cycowska.[344,s.201]
Wólka Nadrybska. W
Nadrybska.[344,s.201]

1885

r.

Nadrybska

Wólka.

Od

Zagórze. Datowane na 1893 r.[344,s.203]
Zaróbka. Datowana na 1895 r., wówczas Zarubka.[344,s.204]
Zosin. Datowany na 1921 r.[344,s.204]

1893

r.

Wólka

GMINA REJOWIEC (od 1 stycznia 1999 r. w powiecie krasnostawskim)
Adamów. Datowany na 1900 r.[344,s.158]
Aleksandria Krzywowolska. Datowana na 1883 r. W 1900 r. – Aleksandrówka
Krzywowolska, w 1921 r. Aleksandrja Krzywowolska.[344,s.158]
Aleksandria Niedziałowska. W 1886 r. Aleksandrya, w 1900 r. Aleksandrówka
Niedziałowska. Od 1921 r. Aleksandia Niedziałowska.[344,s.158]
Bańkowszczyzna. Datowana na 1921 r.[344,s.159]
Bieniów - Niemirów. W 1749 r. Bieniów.[344,s.159]
Czechów Kąt. Datowania brak.
Elżbiecin. Datowany na 1839 r.[344,s.165]
Hruszów. W 1786 r. Ruszów, w 1921 r. Gruszow.[344,s.168]
Kobyle. 1421.[344,s.240-241]
Leonów. W 1884 r. Leonów majdan.[344,s.176]
Marynin. Datowany na 1885 r.[344,s.180]
Marysin. Datowany na 1885 r.[344,s.180]
Niedziałowice Pierwsze. W 1481 r. Nyedzalovicze. W 1952 r. Niedziałowice.
Niedziałowice Drugie. W 1481 r. Nyedzalovicze. W 1952 r. Niedziałowice. Od 1970
r. Niedziałowice Pierwsze i Drugie. [344,s.182]
Rejowiec. W 1564 r. Reiowiec. Od 1827 r. Rej owiec.[344,s.189] (W 1901 r. przyp.
aut.) osada, dawniej miasto w guberni lubelskiej, powiecie chełmskim, przy kolei z
Lublina do Chełma położona. Domów 140. Ludność 2200, a w tej liczbie 80% Żydów.
Miasto założone przez sławnego poetę Mikołaja Reja w roku 1547 za przywilejem
Zygmunta I, który nadal też prawa niemieckie i 2 jarmarki. Jednocześnie Rej założył
tu zbór kalwiński. W końcu XVII stulecia już tu kalwinów nie było. W r. 1720 Rzewuscy
wystawili cerkiew unicką, a w r. 1796 zbudowano murowana cerkiew prawosławną,
wykończona przez Ossolińskich. W roku 1853 właścicielem był książę Woroniecki,
wreszcie hr. Łubieński. Kościoła katolickiego nie ma, a parafia należy do Pawłowa. W
osadzie istnieje też synagoga, szkoła początkowa, urząd i sąg gminny, poczta,
telegraf, stacja kolejowa, pałac właścicieli z ogrodem, fabryka wyrobów miedzianych,
2 garbarnie, olejarnia i kilka innych drobnych zakładów przemysłowych. Jarmarków 6.
Od czasów przeprowadzenia kolei osada wzrasta szybko. W lesie, na wzgórzu stoi
budowla zwana przez lud „grobiskiem", niewiadomego pochodzenia, należąca do
jednego z włościan.[520,s.225] Rejowiec - kamienica murowana z basztą (?). 1601 -

dwór. Kamienica na planie zbliżonym do kwadratu, dwukondygnacjowa. Górna
kondygnacja na planie krzyża. Wybudowana w XVI w., rozbudowana w 2 ćw. XIX w.
Właścicielem od roku 1540 był Mikołaj rej (posag Zofii z Koścień h. Jastrzębiec
Rejowej), w rękach Rejów do roku 1720, później Rzewuskich.por.[471,s.255]
Rejowiec Kolonia. (1970 r.)[344,s.189]
Rybie. W 1564 r. Robie alias Wierzchowni. Od 1889 r. Rybie.[344,s.190]
Siedliszczki. Datowane na 1827 r.[344,s.191]
Stary Majdan. W 1884 r. Majdan Stary. Od 1982 r. Stary Majdan.[344,s.193]
Wereszcze Duże. W 1553 r. Sawczin, w 1564 r. Sawczin alias Werescze. Od 1970 r.
Wereszcze Duże i Małe.[344,s.198]
Wereszcze Małe. W 1553 r. Sawczin, w 1564 r. Sawczinalias Werescze. Od 1970r.
Wereszcze Duże i Małe.[344,s.198]
Wólka Rejowiecka. W
Rejowiecka.|344,s.202]

1796

r.

Wulka

Rejowiecka.

Od

1893

r.

Wólka

Zagroda. Datowana na 1734r.[344,s.203]
Zawadówka. Datowana na 1580 r. (?)[344,s.204]
Zyngierówka. W 1827 r. Zyngorówka maydan, w 1895 r. Zingierówka.[344,s.205]

Objaśnienie skróceń najczęściej w tem dziele używanych [482.s.XVIII -XIX]
akad. - akademia,
Gal. - Galicya,
al. - alians, inaczej,
Gaz. - Gazeta,
analf. - analfabeci, nieumiejący
gimn. - gimnazyum,
czytać,
gł. - głęboki, -a,-e,
apt. - apteka,
gm.- gmina,
art. - artykuł,
gr. kat. greko-katolicki, -a, -e,
bisk. - biskup, biskupi, -a, -e,
gub. - gubernia, gubernialny, -a, -e,
biskupstwo,
ha - hektar,
brz. - brzeg,
hr. - hrabia, hrabstwo,
c, centr. - cent austryacki,
i in. - i inne,
chrz. - chrześcianie,
incl. - inclusive, wyłącznie,
c. k. - cesarsko - królewski,
inst. - instytut,
cm. - centimetr,
izr.- izraelici, izraelski, -a, e,
cz. - część,
jarm. - jarmark,
czet. - czetwiert,
J.Ch. - Jezus Chrystus,
czyt. - czytaj,
jez. - jezioro,
d., dm., - dom, domy,
jęz. - język,
dek. - dekanat,
j.w. - jak wyżej,
dł. - długi, -a,-e, długość,
k., kop. - kopiejka,
dł. g. - długość geograficzna,
Kal.- kalendarz,
domin. - dominium,
kapl. - kaplica,
dr. - drewniany, - a, -e,
kat. - katolik, katolicki, -a, -e,
druk. - drukowany, -a, -e,
kil. - kilometr,
dr. żel. - droga żelazna,
kl. - klasa,
dyec. - dyecezya,
kob. - kobiety,
dz., dzies. - dziesięcina,
kol. - kolonia,
Dzień. - Dziennik,
kom. cel. - komora celna,
emfit, - emfiteuza,
kop. - kopiejki,
ew., ewang. - ewangelik, ewangelicki,
kość. - kościół,
-a,-e,
kr.- król, kraj car,
exel. - exlusive, wyłącznie,
król. - królewski, -a, -e,
f. - fenig pruski,
Król. Poi. -Królestwo Polskie,
fabr. - fabryka,
ks. - książę,
fil. - filia,
kś. - ksiądz,
11 - floren, złoty reński,
kw. - kwadratowy, -a, -e,
folw. - folwark,
fr. - frant, francuski, -a, -e,

1., ludn. - ludność,
lit. - litewski, -a, -e,
łac.- łacina
łot. - łotewski, -a, -e,
M. - Mały, -a, -e,
mad. - madziarski, -a, -e,
men. -menonici,

Pam. -Pamiętnik,
par. - parafia, parafialny, -a, -e,
płd. - południe,
płn. - północ,
pobl. - pobliski, w pobliżu,
pol.- polski,-a,-e,
poł. - położony, -a, -e,

męż. - mężczyzna,
m. i. - między innymi,
mil. - milion,
mk. - mieszkańcy,
mko - miasteczko,
mm. - milimetr,
mr. - morg,
mrk. - marka (niemiecka moneta),
mt. - metr,
mur. - murowany, -a, -e,
n. - nad,
N. - Nowy,-a,-e,
nal. - należy,
Nadw. - Nadwiślańska (dr. ż.),
nied. - niedaleko,
niem. - niemiecki, -a, -e,
n. p. m. - nad powierzchnią morza,
n. s. - nowego stylu,
ob. - obacz,
obr. - obraz,
odl. - odległy, -a, -e; odległość,
odn. - odnowiony, -a, -e,
okr. - okrąg,
os. - osada,

półw. - półwysep,
por. - porównaj,
pow. - powiat,
prawosł. - prawosławny, -a, -e,
prod. - produkcya,
pryw. - prywatny, -a, -e,
przyl. - przyległość,
przyst. - przystań, przystanek,
przyw. - przywilej,
p. w. - pod wezwaniem,
r. - rok,
ref. - reformowani (ewangelicy),
reg. - regencya,
rob. - robotnicy,
rodź. - rodzina,
roln. - rolnik, -cy,
ross. - rosyjski, -a, -e,
rs. - rubel srebrny,
rz. - rzeka,
rz.-kat. -rzymski-katolik, -cy,
rząd. - rządowy, -a, -e,

saż., sąż. - sążeń, sążeń,
s. gm. - sąd gminny,
s. s. - starego stylu,
st. stopa; stacya; stopień,
St. - Stary; Sanet,
staroż. - starożytny,
st. dr. ż. - stacya drogi żelaznej,
stoi. - stolica,
st. p. stacya pocztowa,
str. - stronnica,
st. tel. - stacya telegraficzna,
stul. - stulecie,
stwo - starostwo,
sz., szer. - szeroki, -a, -e, szerokość,
sz., sześć. - sześcienny, -a, -e,
sz. g. - szerokość geograficzna,
szk. - szkoła,
szl. - szlachecki, -a, -e,
Szl. - Szląski,
szp. - szpital,
Ś., Św. - Święty, -a, -e,
t. - tom; tonna,
tal. - talar,
tm. - tamże,

v. - vel, albo; von,
vol. - volumen, tom,
w. - wiek; wiorsta,
W. - Wielki, -a, -e,
w. a. - waluty austryackiej,
Wiad. - Wiadomości,
W. Ks. P. - Wielkie Księztwo
Poznańskie,
wł. - włóka,
wł, włas. - własność,
właś. - właściwy,
włość. - włościanie, włościański -a, -e,
woj. - województwo,
wsch. - wschód, wschodni, -a, -e,
wś. - wieś,
wyd. - wydanie,
wym. - wymawiaj,
wys. - wysoki, -a, -e, wysokość,
wyst. - wystawiony, -a, -e,
wzn. - wzniesiony, -a, -e,
zach. - zachód, zał. - założony, -a, -e,
zaśc. - zaścianek,
zabud. - zabudowany, -a, -e,
złr. - złoty reński w. a.,

t.n. - tegoż nazwiska,
tys. - tysiąc,
u. gm. - urząd gminny,
um. - umarł, uniw. - uniwersytet,
ur. - urodził się,

zm. - zmarł, -a, -e,
zw. - zwany, -a, -e,
żr. - źródło.

Porównanie wspomnianych w tem dziele miar wielkości wszelkiego rodzaju
[482, s.IX-XXII]
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łokieć polski = 2 stopy polskie= 0,8099 aryszyna = 0,576 metra,
sążeń polski = 3 łokcie polskie,
arszyn =16 werszkom. = 0,7111936 metra,
stopa ross. = 0,3047973 metra,
sążeń = 3 arszyny = 7 stóp =2,1336 metrów,
łokieć austr. = 0,7775586 metrów,
sążeń austr = 1,896484metrów,
łokieć pruski = 0,66694 metrów,
stopa pruska lub reńska = 0,3238535 metrów,
metr = 1,73611 łokci polskich.
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mila geogrr. = 7407,4074 metrów = 4286,695 sąż. polskie = 6,9437 wiorst.
mila polska lub ross. = 7 wiorst,
wiorsta = 1500 arszynów = 1066,7805 metrów,
kilometr. = 1000 metrów,
mila austr. = 7585,937 metrów.
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włóka pols. (nowopolska) = 30 morgów,
mórg polski = 55,9872 arów =0,512459 dziesiątyn,
diesiatyna (diesiącina) = 1,9508 morgów n. p. = 109,252 arów,
hektar = 100 arów,
ar = 100 metrów kw.
mórg austr. = 57,7464 arów,
mórg pruski = 25,532 arów,
mórg chełmiński = 56,170 arów.
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kwarta polska = 1 litr,
korzec = 120 kwart.
łaszt polski = 30 korcy,
beczka = 25 garncy,
czetwert' = 209,9076 litrów,
łasz ross. = 16 czetwerti,
wiadro = 12,99276 litrów,
beczka = 40 wiader,
szefel pruski = 54,9615 litrów,
wispel = 24 szefie,
łaszt pruski = 60 szefli.

1
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funt polski = 405,504 gramów,
kamień = 25 funtów,
cetnar = 4 kamienie,
funt ross. = 409,51156 gramów,

1
1
1
1
1
1

pud = 40 funtów,
berkowiec = 10 pudów, 1 funt austr. = 560,060 gramów,
cetnar = 100 funtów austr., 1 funt pruski - 500 gramów,
kilogram = 1000 gramów,
tona = 1000 kilogramów,
łasz okrętowy = 2 tony.

1
1
1
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1

złp = 15 kop.
rubel = 100 kop.
złr. w. a., gulden albo reński = 61,742 kop.
marka niemiecka w złocie = 30,871 kop.
talar = 3 marki.

INDEKS MIEJSCOWOŚCI
Adolfin, gm. Siedliszcze
Aleksandrówka, gm. Sawin
Alojzów, gm. Leśniowice
Andrzejów, gm. Kamień
Annopol, gm. Żmudź
Antonin, gm. Chełm
Anusin, gm. Siedliszcze
Bachus, gm. Sawin
Bakus - Wanda, gm.Wierzbica
Barbarówka, gm. Dorohusk
Beredyszcze, gm. Dorohusk
Bezek- Kolonia, gm. Siedliszcze
Bezek Dembiński, gm. Siedliszcze
Bezek wieś, gm. Siedliszcze
Białopole, gm. Białopole
Bielin, gm. Żmudź
Borysowiec, gm. Żmudź
Brzeziny, gm. Siedliszcze
Brzeźno, gm. Dorohusk
Brzozowiec, gm. Dubienka
Bukowa Mała, gm. Sawin
Bukowa Wielka, gm. Sawin
Busieniec, gm. Białopole
Busówno - Kolonia, gm. Wierzbica
Busówno, gm. Wierzbica
Buśno, gm. Białopole
Buza, gm. Wierzbica
Chełm Miasto
Chojeniec - Kolonia, gm. Siedliszcze
Chojeniec, gm. Siedliszcze
Chromówka, gm. Ruda Huta
Chutcze, gm. Sawin
ChylinMały, gm. Wierzbica
Chylin Wielki, gm. Wierzbica
Chylin, gm. Wierzbica
Czarnołozy, gm. Wojsławice
Czemiejów, gm. Kamień
Czułczyce - Kolonia, gm. Sawin
Czułczyce Małe, gm. Sawin
Czułczyce, gm. Sawin
Depułtycze Królewskie - Kolonia, gm. Chełm
Depułtycze Królewskie, gm. Chełm
Dębina, gm. Leśniowice

Dobromyśl, gm. Siedliszcze
Dobryłów, gm. Ruda Huta
Dobryłówka, gm. Dorohusk
Dorohusk Osada gm.Dorohusk
Dorohusk, gm. Dorohusk
Dryszczów, gm. Żmudź
Dubienka, gm.Dubienka
Gałęzów, gm. Żmudź
Gdola, gm. Ruda Huta
Gliny, gm. Siedliszcze
Gołąb, gm. Rejowiec Fabryczny
Gotówka, gm. Ruda Huta
Grobelki, gm. Białopole
Haliczany, gm. Kamień
Helenów, gm. Wierzbica
Henrysin, gm. Chełm
Hniszów - Kolonia, gm. Ruda Huta
Hniszów,gm. Ruda Huta
Holendry, gm. Dubienka
Horeszkowice, gm. Białopole
Horodysko, gm. Leśniowice
Horodyszcze - Kolonia, gm. Chełm
Horodyszcze, gm. Chełm
Hredków, gm. Sawin
Husynne, gm. Dorohusk
Huta, gm. Woj sławice
Ignatów - Kolonia, gm. Kamień
Ignatów Wieś, gm. Kamień
Iłowa, gm. Ruda Huta

Jagodne, gm. Sawin
Jankowice, gm. Siedliszcze
Janostrów, gm. Dubienka
Janowica, gm. Siedliszcze
Janów, gm. Chełm
Janówka, gm. Leśniowice
Jasienica, gm. Dubienka
Jazików, gm. Ruda Huta
Józefin, gm. Chełm
Józefin, gm. Kamień
Józefin, gm. Rejowiec Fabryczny
Józefów, gm. Dubienka
Julianów, gm. Siedliszcze
Kajetanówka, gm. Dubienka

Kamienna Góra, gm. Wierzbica
Kamień - Kolonia, gm. Kamień
Kamień Wieś, gm. Kamień
Kamionka, gm. Siedliszcze
Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny
Karczunek, gm. Wierzbica
Karolinów, gm. Ruda Huta
Kasiłan, gm. Leśniowice
Kazimierówka, gm. Żmudź
Kępa, gm. Dorohusk
Kicin, gm. Białopole
Klesztów, gm. Żmudź
Koczów, gm. Kamień
Kolemczyce, gm. Dorohusk
Kolonia Leśniowice, gm. Leśniowice
Kolonia Plisków, gm. Leśniowice
Koza Gotówka, gm. Chełm
Kozia Góra, gm. Wierzbica
Krasne, gm. Rejowiec Fabryczny
Krasne, gm. Wojsławice
Krobonosz, gm. Sawin
Kroczyn, gm. Dorohusk
Krowica, gm. Siedliszcze
Krynica, gm. Dubienka
Krzywice - Kolonia, gm. Chełm
Krzywice, gm. Chełm
Krzywowola, gm. Rejowiec Fabryczny
Ksawerów, gm. Żmudź
Kukawka, gm. Wojsławice
Kulik - Kolonia,gm. Siedliszcze
Kulik wieś, gm. Siedliszcze
Kumów Majoracki, gm. Leśniowice
Kumów Plebański, gm. Leśniowice
Kurmanów, gm. Białopole
Ladeniska, gm. Dorohusk
Lechówka, gm. Siedliszcze
Leszczanka, gm. Rejowiec Fabryczny
Leszczany, gm. Żmudź
Leśniczówka, gm. Ruda Huta
Leśniowice, gm. Leśniowice
Lipinki, gm. Żmudź
Lipniki, gm. Dubienka
Lipówki, gm. Siedliszcze
Liszno - Kolonia, gm. Rejowiec Fabryczny
Liszno, gm. Rejowiec Fabryczny
Ludwinów, gm. Chełm
Ludwinów, gm. Dorohusk

Łowcza - Kolonia, gm. Sawin
Łowcza, gm. Sawin
Łukówek, gm. Sawin
Majdan Kukawiecki, gm. Wojsławice
Majdan Leśniowski, gm. Leśniowice
Majdan Ostrowski, gm. Wojsławice
Majdan Pławanicki, gm. Kamień
Majdan Skordiów, gm. Dorohusk
Majdan Zahorodyński, gm. Siedliszcze
Majdan, gm. Wojsławice
Malinówka, gm. Sawin
Marynin, gm. Ruda Huta
Marynin, gm. Siedliszcze
Marysin, gm. Ruda Huta
Mateuszowo, gm. Dubienka
Maziarnia, gm. Żmudź
Maziamia Strzelecka, gm. Białopole
Michałówka, gm. Dorohusk
Miłosław, gm. Ruda Huta
Mogilnica, gm. Siedliszcze
Mołodutyn, gm. Kamień
Mościska, gm. Dorohusk
Myszkowiec, gm. Dorohusk
Natalin, gm. Kamień
Nowe Chojno, gm. Siedliszcze
Nowe Depułtycze, gm. Chełm
Nowiny, gm. Chełm
Nowokajetanówka, gm. Dubienka
Nowosiółki - Kolonia, gm. Chełm
Nowosiółki, gm. Chełm
Nowy Folwark, gm. Leśniowice
Nowy Majdan, gm. Wojsławice
Ochoża Pniaki, gm. Wierzbica
Ochoża, gm. Wierzbica
Ochoża. Ochoża - Kolonia, gm. Chełm
Okopy - Kolonia, gm.Dorohusk
Okopy, gm. Dorohusk
Okszów - Kolonia, gm. Chełm
Okszów, gm. Chełm
Olchowiec - Kolonia, gm. Wierzbica
Olchowiec, gm. Wierzbica
Olenówka, gm. Dorohusk
Ostrów Kolonia, gm. Wojsławice
Ostrów, gm. Dorohusk
Ostrów, gm. Wojsławice

Partyzancka Kolonia, gm. Wojsławice
Parypse, gm. Chełm
Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny
Petryłów, gm. Sawin
Plisków, gm. Leśniowice
Pławanice - Kolonia, gm. Kamień
Pławanice Wieś, gm. Kamień
Pniówno, gm. Wierzbica
Pobołowice, gm. Żmudź
Pobołowice - Kolonia, gm. Żmudź
Poczekąjka, gm. Ruda Huta
Podgórze, gm. Chełm
Podpakule, gm. Sawin
Pogranicze, gm. Dorohusk
Pokrówka, gm. Chełm
Politówka, gm. Leśniowice
Poniatówka, gm. Leśniowice
Popławy, gm.Wojsławice
Przysiółek, gm. Sawin
Puszcza, gm. Żmudź
Puszki, gm. Dorohusk
Putnowice - Kolonia, gm. Wojsławice
Putnowice Wielkie, gm. Wojsławice
Putnowice, gm. Wojsławice
Raciborowice - Kolonia, gm. Białopole
Raciborowice, gm. Białopole
Radzanów, gm. Sawin
Radziejów, gm. Dubienka
Rakołupy (wieś), gm. Leśniowice
Rakołupy Duże, gm. Leśniowice
Rakołupy Małe, gm. Leśniowice
Rejowiec Fabryczny Miasto
Rogatka, gm. Dubienka
Romanówka, gm. Siedliszcze
Rozięcin, gm. Wojsławice
Rozkosz, gm. Dorohusk
Roztoka, gm. Żmudź
Rożdzałów - Kolonia, gm. Chełm
Rożdzałów, gm. Chełm
Ruda - Kolonia, gm. Ruda Huta
Ruda Huta, gm. Ruda Huta
RudaOpalin, gm. Ruda Huta
Ruda, gm. Ruda Huta
Rudka-Kolonia, gm. Ruda Huta
Rudka,gm. Chełm
Rudka, gm. Ruda Huta
Rudno, gm. Żmudź

Rudolfin, gm. Kamień
Sajczyce, gm. Sawin
Sarniak, gm. Leśniowice
Sawin, gm. Sawin
Semiawy - Kolonia, gm. Sawin
Semiawy, gm. Sawin
Siedliszcze, gm. Dubienka
Siedliszcze, gm. Siedliszcze
Sielec, gm. Leśniowice
Skordiów, gm. Dorohusk
Skryhiczyn, gm. Dubienka
Srebrzyszcze, gm. Chełm
Stadamia, gm. Wojsławice
Stanisławów, gm. Żmudź
Stanisławówka, gm. Dubienka
Stanków, gm. Chełm
Stare Chojno, gm. Siedliszcze
Stare Depułtycze, gm. Chełm
Starosiele, gm. Dubienka
Stary Majdan, gm. Wojsławice
Stasin Dolny, gm.Siedliszcze
Staszyce, gm. Wierzbica
Staw, gm. Chełm
Stefanów, gm. Dorohusk
Stołpie, gm. Chełm
Strachosław, gm. Kamień
Strupin Duży, gm. Chełm
Strupin Łanowy, gm. Chełm
Strupin Mały, gm. Chełm
Strzelce - Kolonia, gm.Białopole
Strzelce, gm. Białopole
Syczów, gm. Żmudź
Syczyn, gm. Wierzbica
Średni Łan, gm. Sawin
Świerże- Kolonia, gm. Dorohusk
Świerże, gm. Dorohusk
Święcica, gm. Wierzbica
Tarnów, gm. Wierzbica
Tarnówka, gm. Ruda Huta
Teosin gm. Dorohusk
Teremiec, gm. Białopole
Terenin, gm. Wierzbica
Teresin, gm. Białopole
Teresin, gm. Leśniowice
Tomaszówka, gm. Sawin

Toruń, gm. Rejowiec Fabryczny
Trościanka, gm. Wojsławice
Tuchanie, gm. Dubienka
Turka, gm. Dorohusk
Turowiec, gm. Wojsławice
Tytusin, gm. Chełm
Uchańka, gm. Dubienka
Uher, gm. Chełm
Werejce, gm. Wierzbica
Weremowice, gm. Chełm
Wierzbica, gm. Leśniowice
Wierzbica, gm. Wierzbica
Witoldów, gm. Wojsławice
Władysławów, gm. Wierzbica
Wojciechów, gm.Siedliszcze
Wojniaki, gm. Chełm
Wojsławice - Kolonia, gm. Wojsławice
Wojsławice, gm. Wojsławice
Wola Korybutowa Druga, gm.Siedliszcze
Wola Korybutowa Kolonia, gm. Siedliszcze
Wola Korybutowa Pierwsza, gm. Siedliszcze
Wola Korybutowa, gm.Siedliszcze
Wolawce, gm. Kamień
Wołkowiany, gm. Żmudź
Wólka Czułczycka, gm. Chełm
WólkaKańska - Kolonia, gm. Rejowiec Fabryczny
Wólka Kańska, gm. Rejowiec Fabryczny
Wólka Leszczańska, gm. Żmudź
Wólka Okopska, gm. Dorohusk
Wólka Petryłowska, gm. Sawin
WólkaPutnowicka, gm.Wojsławice
Wólka Tarnowska, gm.Wierzbica
Wygnance, gm. Leśniowice
Wygoda, gm. Wierzbica
Zabitek, gm. Siedliszcze
Zabudnowo, gm. Białopole
Zagómik, gm. Dubienka
Zagroda, gm, Chełm
Zalasocze, gm. Dorohusk
Zalesię Kańskie, gm. Rejowiec Fabryczny
Zalesię Krasieńskie, gm. Rejowiec Fabryczny
Zamieście, gm. Dorohusk
Zanowinie, gm. Dorohusk
Zarudnia, gm. Ruda Huta
Zarzecze, gm. Chełm

Zawadówka, gm. Chełm
Żalin Kolonia, gm. Ruda Huta
Żalin, gm. Ruda Huta
Żmudź, gm. Żmudź
Żółtańce - Kolonia, gm. Chełm
Żółtańce, gm. Chełm
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