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Wstęp
Żyjemy w czasach, w których internet i media przeformatowują naszą
lokalność. Nieograniczony wręcz dostęp do informacji powoduje, że
czasem można być bardziej na bieżąco i dysponować większą wiedzą
o jakimś miejscu, nie goszcząc w nim na co dzień. Szybka informacja
ma jednak to do siebie, że nim zdąży pojawić się chwila zastanowienia,
już goni ją następna i usuwa w cień. Wiadomości, obrazy przelatują jak
widok z okna rozpędzonego pociągu.
Oddając w ręce Czytelników kolejny tom „Rocznika”, chcemy zaproponować alternatywę dla niezliczonej ilości postów, memów i komentarzy. Coś innego, mniej ulotnego, popartego głębszą refleksją, ale też
wymagającego więcej czasu niż przegląd kolorowych obrazków i podpisów. W zamian za to są to treści trwalsze, których wartość zweryfikował
upływający czas.
Kolejnym tomem „Rocznika” staramy się budować większą świadomość nt. naszej lokalności. Poprzedni, debiutancki „Rocznik” poświęciliśmy jubileuszowi setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Teraz staramy się tę naszą lokalną Polskę zaprezentować taką, jaką była
na przestrzeni minionych lat i wieków. Nie jednakową, a różnorodną, tak
jak przystało na teren pogranicza. Publikujemy opracowania o ludziach.
Obok biograficznego opracowania nt. sarnackiego proboszcza ks. Jana
Krzeskiego jest też historia Karoliny Bobryk, jednej z jego parafianek,
która w czasie okupacji zachowała się po bohatersku. Zamieszczamy
historię przecinającej gminę linii kolejowej i bardzo osobistą opowieść
o Hołowczycach jako ojczyźnie najmniejszej. Piszemy o istniejącym
kościele w Sarnakach i przytaczamy dokument, który dowodzi istnienia
kościoła w Litewnikach, a także pokazujemy funkcjonowanie struktur
kościoła unickiego. Artykuł o powojennej migracji Ukraińców z terenu
naszej gminy wspiera ilustracyjna opowieść o naszych ziomkach z Borsuk,

których potomkowie tworzą swoistą kolonię na ukraińskim Wołyniu.
Ilustracjami opowiadamy także o znamiennym epizodzie II wojny światowej, czyli ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. Tłumaczymy
lokalne nadbużańskie nazwy, a całość podsumowujemy kroniką najważniejszych zdarzeń minionego roku.
To ważne spojrzenia, pozwalające zrozumieć wiele z dzisiejszej
rzeczywistości. Pokazują, że historie bliskie składają się na te większe,
obecne w szkolnych podręcznikach, w narracji państw i narodów.
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Łukasz A. Wawryniuk

Pochodzenie nazw miejscowości gminy Sarnaki
położonych w paśmie nadbużańskim
Klimczyce, Binduga, Kózki, Bużka, Mierzwice, Zabuże, Klepaczew,
Serpelice i Borsuki. Co je łączy? Wszystkie są położone w dolinie Bugu,
wśród rozległych lasów i przepięknych wąwozów, na terenie Parku
Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Dziko płynąca rzeka, malownicze pejzaże, świeże powietrze, ścieżki przyrodniczo-krajoznawcze
– to przyciąga turystów, głównie z Lublina, Białej Podlaskiej, Siedlec
i Warszawy. Obecnie te wsie znajdują się w gminie Sarnaki, w powiecie
łosickim, w województwie mazowieckim. W okresie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów leżały w granicach ziemi mielnickiej województwa
podlaskiego. W latach 1809-1816 – w powiecie łosickim departamentu
siedleckiego. W latach 1816-1844 – należały do powiatu łosickiego województwa podlaskiego (od 1832 przemianowanego na gubernię podlaską), 1844-1867 – do powiatu bialskiego guberni lubelskiej, od 1867
roku – do guberni siedleckiej, powiatu konstantynowskiego. W czasie
II RP znajdowały się w województwie lubelskim. W latach 1939-1944
– w Generalnym Gubernatorstwie. W latach 1944-1949 należały administracyjnie do województwa lubelskiego, następnie częściowo warszawskiego, a częściowo lubelskiego. W latach 1957-1975 znajdowały się
w województwie warszawskim, a od 1975 – w bialskopodlaskim1. Czy
wiemy jednak, skąd pochodzą ich nazwy? Artykuł ten ma charakter językoznawczy, a dokładniej – onomastyczny i odpowie na zadanie powyżej
pytanie.

Zubkowicz Rafał, Zmiany granic i przynależności administracyjnej ziem dzisiejszego
powiatu łosickiego, [w:], Przemiany administracyjno-gospodarcze na Ziemi Łosickiej XV
– XXI wiek, red. Indraszczyk Arkadiusz, Warszawa – Łosice 2006, s. 15-37.
1
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Klimczyce, Binduga, Kózki i Bużka
Wieś Klimczyce to dziś dwie miejscowości: Klimczyce i KlimczyceKolonia2. Istniała ona już przed 1500 r. Etymologia tego słowa pochodzi od
nazwy osobowej «Klimek», «Klimko» (Klemens)3, poprzez dodanie sufiksu
-ice. Nazwa wsi według onomastów może też pochodzić od dawnego słowa
«Klimczyk» w formie liczby mnogiej. Jak podają źródła, pierwsze wersje
nazwy tej miejscowości miały formy Klimczice4, dalej, w 1662 r. widnieją
w różnych dokumentach nazwy Klimczycze i Klimczyce. Ciekawostką jest
nazwa Klimiczyce (1827). Wieś w dawnych czasach była przystanią dla statków. Pod Klimczycami w dniach 14-15 października 1812 r. Francuzi przeprawiali się promem podczas powrotu z wojny z Cesarstwem Rosyjskim.
Binduga to miejscowość położona 9 km od Siemiatycz. Jej nazwa pochodzi
od słowa «binduga», które kiedyś miało formy «bienduga» i «wienduga», co
oznaczało tyle, co miejsce przy rzece, gdzie składano drzewo przeznaczone
na spław5. Samo słowo «winduga» czy «binduga» pochodzi od niem. binden,
czyli ‚wiązać’. Dawniej do spławiania drzewo trzeba było wiązać w tratwy,
dlatego wiele miejscowości o takiej nazwie istniało – nie tylko nad Bugiem,
ale też nad Niemnem czy Narwią6. Pierwsze wzmianki o tej nazwie pochodzą
z I poł. XVI w., gdzie pojawia się ona pod nazwą pierwotną, tj. Wenduga.
W roku 1795 miejscowość figuruje jako Bienduga7, zaś od pocz. XIX w. – już
jako Binduga (m.in. na topograficznej karcie Królestwa Polskiego z 1839 r.).
W aktach satnu cywilnego w XIX wieku, istniał podział Klimczyce (a potem Klimczyce
Stare) w rozumieniu dzisiejszych Klimczyc Kolonii, wówczas dwór i jego otoczenie,
służba dworska, natomiast Klimczyce Nowe to wieś zaistniała po uwłaszczeniu. Zob.
zespół 35/1916 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnakach, przechowywany w Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL)
3
Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 3, red. W. Taszycki, s. 497.
4
Zob. [w:] Źródła dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym,
t. VI, cz. I: Podlasie, Warszawa 1908.
5
Binduga [w:] Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. I, red. K.
Rymut, Kraków 2004, s. 200.
6
Zob.: Binduga [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, s. 230.
7
Mappa szczegulna woiewodztwa podlaskiego zarządzona z innych wielu mapp mieyscowych tak dawniey iak i pozney odrysowanych tudziez goscincowich y niewątpliwych
wiadomości, wszystko reguł geograficznych y obserwacyi astronomicznych przez K. de
Perthées, Paryż 1795.
2
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Jadąc na wschód od Klimczyc i Bindugi, spotkamy Kózki – obecnie wieś
wypoczynkową. Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Kuzka w formie liczby
mnogiej. Kiedyś słowo kuzka (*kuz-), tak jak gwarowe kuza8 oznaczało ‚starą
brzydką krowę’. W Regestrze pogłównego dwojga w roku 1676 uchwalonego
(Biblioteka Czartoryskich, rkps nr 1099) pojawia się miejscowość pod nazwą
Kuzki. Taka postać nazwy miejscowej funkcjonuje aż do II wojny światowej9.
Forma współczesna w dokumentach istnieje po 1945 r.
Kierując się z Kózek w kierunku Mierzwic spotkamy Bużkę. Etymologia
tego toponimu jest prosta – pochodzi od nazwy rzeki Bug z sufiksem -ka.
Dawniej była to forma liczby mnogiej. Pierwotna nazwa brzmiała Buska.
Nastąpiła tu wtórna singularyzacja i przesunięcie granicy morfologicznej (Bus-ka)10. Pierwotną nazwę Buska potwierdzają już źródła z 1580 r.11,
z 1676 r.12, zaś Buszka – dokumenty z 1795 r.13, 1828 r.14 czy 1921 r.15 I tak jak
w przypadku nazwy Kózki, wersja graficzna Bużka funkcjonuje po 1945 r.
Mierzwice
Wieś Mierzwice jest położona nad rzeką Bug w odległości około 12 km na
południowy wschód od Siemiatycz. Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej apelatywu (wyrazu pospolitego) «mierzwa», «mirzwa», co oznaczało
Karłowicz J., Słownik gwar polskich, t. II, Kraków 1901, s. 540.
Zob. więcej [w:] Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, cz. I, Warszawa 1827; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej
opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30
IX 1921 roku, t. IV, Województwo lubelskie, Warszawa 1924, s. 45. W aktach parafii
Sarnackiej od 1810 r. pisane są Kózki lub Kozki, zob. 35/1916 Akta stanu cywilnego
Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnakach
10
Bużka [w:] Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. I ... s. 469.
Kazimierz Rymut pisze tu także o tym, że „w odczucie użytkowników nazwy pierwsza
część to nazwa rzeki (stąd Busz-, Buż-) z końcówką -ka.
11
Źródła dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. VI,
cz. I, dz. cyt., Warszawa 1908.
12
Regestr pogłównego dwojga w roku 1676 uchwalonego (Biblioteka Czartoryskich, rkps
nr 1099).
13
Mappa szczegulna woiewodztwa podlaskiego..., dz. cyt.
14
Tabella miast, wsi, osad..., dz. cyt.
15
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej..., dz. cyt., s. 45. wersja Bużka pojawiła się w Aktach Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnakach w 1863 r. zob. 35/1916 Akta
stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnakach.
8
9
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dawniej pomiętą, połamaną słomę i puste kłosy bądź plewy16. Dziś mieszkańcy
Mierzwic, zapytani o pochodzenie nazwy wsi, podają mierwę bądź mierzwę17
– nazwę rośliny trawiastej. W każdym razie nazwa Mierzwice wiąże się
z uprawą roli i określa jej charakter. Pierwsza wzmianka o tej wsi pojawia się
w 1545 r. pod nazwą Mierwice18. W Lustracjach województwa podlaskiego
pod rokiem 1576 widnieje nazwa Mierwicze19. Nazwy Mierwice i Mierzwicze
funkcjonują w różnych zapisach z XVI w. Zapewne oboczną formą tej nazwy
wsi była Miewica20. Trzeba pamiętać, że właśnie w wieku XVI kształtuje się
literacki język polski i stąd mogą pochodzić owe oboczności onomastyczne.
Pod rokiem 1622 pojawiła się obecna nazwa wsi, a pod latami 1627, 1697 i 1722
nazwa Mierzwica21. Ewa Borysiak przytacza jeszcze z Mappy szczegulnej
woiewodztwa podlaskiego22 pod rokiem 1785 nazwę Mierzewice! W 1901 r.
pojawia się głównie nazwa Mierzwice23. Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego opisuje miejscowość Mierzwice pod nazwą Mierzwina. Pod koniec
XIX w. Mierzwina (Mierzwice) była wsią i folwarkiem w ówczesnych powiecie konstantynowskim, gminie Chlebczyn, poczcie Łosice, okręgu sądowniczym Komarno, a w parafiach rzymsko-katolickiej Sarnaki i greko-katolickiej
Chłopków24. Autorzy Słownika geograficznego Królestwa Polskiego wydanego w 1885 r. podają, że Mierzwina posiadała gruntów włościańskich 1249
Borysiak Elżbieta: Mierzwice. W: Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie.
Zmiany, t. VII, red. K. Rymut, Kraków 2007, s. 85. Redaktorzy tego tomu opierają się na
informacji [z:] Słownik staropolski, red. S. Urbanczyk, Warszawa 1953, s. 234.
17
Słownik staropolskich nazw osobowych podaje pochodzenie nazwy wsi Mierzwice od
nazwy osobowej Mierzwa. Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 3, red. W. Taszycki,
s. 475.
18
Borysiak E.: dz. cyt., s. 85. Nie podaję form graficznych nazw, a jedynie zapisy form
językowych.
19
Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski,
Wrocław 1959, s. 88.
20
Źródła dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. XVII,
cz. 1, Podlasie, Warszawa 1908-1909, s. 60 (wydany przez J. Jabłonowskiego).
21
Elżbieta Borysiak przytacza te informacje ze Słownika historyczno-geograficznego
województwa podlaskiego w średniowieczu.
22
Mappa szczegulna woiewodztwa podlaskiego..., dz. cyt.
23
Bobiński Antoni, Bazewicz Józef Michał, Przewodnik po Królestwie Polskim, t. 1,
Warszawa 1901, s. 378.
24
Mierzwina [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885, s. 357.
16
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morgów, gruntów folwarcznych 316 morgów, a ludności 430 mieszkańców25.
Dla porównania – w 1827 r. żyło w niej 224 osób. Mierzwice należały do królewszczyzn. Król Stanisław August Poniatowski dał je dożywotnio pułkownikowi Byszewskiemu, a po jego śmierci w 1792 r. wojewodzie podlaskiemu
Tomaszowi Aleksandrowiczowi jako dodatek do starostwa łosickiego.
W II połowie XIX w. Mierzwice były własnością rządową.26 Obecnie na
dawne Mierzwice składają się trzy wsie: Nowe Mierzwice, Stare Mierzwice
oraz Mierzwice-Kolonia. Człony odróżniające pojawiły się stosunkowo późno,
po podziale wsi na części. Pierwsze odnotowane nazwy miejscowe podzielonych Mierzwic pojawiają się w 1921 roku27. Po wojnie nadal te nazwy funkcjonują28. Od 2000 r. zmieniono nazwy tych miejscowości poprzez umieszczenie członów odróżniających przed nazwą wsi: Nowe Mierzwice29, Stare
Mierzwice.
Zabuże, Klepaczew, Serpelice i Borsuki
Nazwa wsi Zabuże informuje, iż jest ona położona za-Bugiem. Występuje tu
alternacja spółgłoskowa g>ż. Miejscowość w okresie Królestwa Polskiego
wchodziła w skład dóbr rządowych Hołowczyce. Sąsiednia wieś – Klepaczew
– swój źródłosłów bierze od nazwy osobowej Klepacz z sufiksem -ew, -ewo,
-owo. Od II połowy XVI w. była zapisywana jako Klepaczewo bądź rzadziej
Klepaczowo. Sporadycznie w tekstach źródłowych możemy natknąć się na
dziwną dla nas formę oboczną Klepiczewo. Od XIX w. ustabilizowała się
forma współczesna.
Tamże.
Tamże.
27
Pojawiają się [w:] Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na
podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 IX 1921 roku, t. IV,
województwo lubelskie, Warszawa 1924, s. 45.
28
Na przykład [w:] Wykaz gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia
1 VII 1952, Warszawa 1952, s. 34; Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Warszawa 1967, s. 190; Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, cz.
128: powiat łosicki, red. W. Taszycki, 1971, s. 36, 37.
29
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych nazwa urzędowa Fronołowa to Nowe Mierzwice.
http://lex.pl/serwis/du/2005/2208.htm (dostęp: 19.01.2019 r.).
25

26
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Toponim Serpelice może pochodzić od nazwy osobowej *Sielpiel(a)
z sufiksem -ice. Porównać w tym miejscu trzeba nazwę os. Siepiel/Siepiela,
co w zestawieniu z gwarowym ‚szepielić’ oznacza tyle co seplenić. Późniejsza
nazwa Sierpielice powstała prawdopodobnie poprzez adiedację do apelatywu sierp (wschodniosłowiańskie serp). Forma toponimiczna z XVI w. miała
postać Sielpielicze bądź Szelpielicze. W XVII w. możemy zauważyć formę
Sierpielice. W okresie rozbiorowym (XVIII w.) coraz częściej jest spotykana
forma Serpelice.
Ostatnia z opisywanych w niniejszym artykule miejscowości – Borsuki
– swe pochodzenie bierze od słowa borsuk w formie liczny mnogiej. Nazwa
ta nie pochodzi od gnieżdżenia się borsuków, a określała dawniej osadników,
którzy zajmowali się hodowlą i polowaniem na borsuki. W II połowie XVI w.
była stosowana forma Borsuki obok obocznej Borszuka. Zastanawiający jest
fakt, że tej miejscowości, jako jedynej z tu opisywanych, nie rejestruje Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego.
Jak wynika z przedstawionych przykładów, nazwy miejscowe nadbużańskich wsi w gminie Sarnaki pochodzą głównie od nazw osobowych, nazw
pospolitych bądź od nazwy rzeki Bug, charakteryzując tym samym położenie
geograficzne miejscowości.
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Rafał Zubkowicz

Kościół i dwór biskupi w Litewnikach
Źródła dziejowe dotyczące majętności biskupów janowskich uzupełniają naszą
wiedzę nt. przeszłości Litewnik. W sąsiedztwie tej wsi znajdowała się rezydencja ordynariuszy i drewniany kościół.
Cytowany niżej dokument jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt
Dawnych w zespole Archiwum Skarbu Koronnego (XVLVI, sygn. 135b). To
inwentarz dóbr biskupów janowskich spisany w 1790 r. Rezydujący w Janowie
ordynariusze diecezji łuckiej posiadali wówczas 10 tzw. kluczy (ośrodków)
rozlokowanych na obu brzegach Bugu. Klucz litewnicki był jednym z nich.
Stanowił on ośrodek dóbr, w skład których oprócz Litewnik wchodziły także
wsie Bonin, Ogrodniki, Raczki i Walim oraz kompleks leśny, który te wsie
otaczały.
Inwentarz powstał w ostatnich latach władania dobrami przez kościół. Na
mocy postanowienia Sejmu z 1789 r. majątki biskupie przechodziły na własność
państwa. W przypadku diecezji łuckiej do tzw. inkameracji doszło po śmierci
bp. Adama Naruszewicza (zm. 8 lipca 1796 r.), a więc już po trzecim rozbiorze
Polski (1795). Litewniki przechodziły na własność Austrii.
Inwentarz to opis dóbr (zabudowań i gruntów), wykaz powinności mieszkańców, wymienia ich nazwiska i rozmiar użytkowanych gospodarstw.
Zacytujemy jedynie wybrane fragmenty, które rzucają światło na nieznaną
przeszłość Litewnik, ukazując jej znaczenie w obrębie dóbr biskupów janowskich. Świadczą o tym obecność kaplicy oraz dworu biskupiego – ich charakterystykę przedstawimy dalej. Jaką rolę pełnił ten dwór, nie wiemy. Być może
była to rezydencja letnia, a może dwór myśliwski?
Faktem jest, że pierwsza znana nam informacja o istnieniu świątyni
w Litewnikach pochodzi z przełomu XVI/XVII w. Dowiadujemy się o niej
przy okazji oskarżenia o rzekomy mord rytualny. Sprawa miała miejsce
w marcu 1598 r. w Świniarowie (koło Łosic). Ofiarą żydowskich sprawców
miał być Wojciech Petrenia, dziecko miejscowego młynarza. 11 lipca 1598 r.
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wydano wyrok, w którym trzech oskarżonych uznano za winnych i skazano
na poćwiartowanie.
Niedługo potem biskup łucki Bernard Maciejowski podjął działania mające
na celu wypromowanie kultu rzekomo zamordowanego przez Żydów dziecka.
Pierwszym krokiem biskupa był pochówek ciała czteroletniego Wojciecha
w świątyni. Tak o tym pisano w 1618 r.: przewielebny Bernat Maciejowski,
biskup natenczas łucki, ciało dziecięcia onego jako skarb drogi kazał sobie
do wsi Litewnik pod Janowem przywieźć i z wielką czcią złożyć w kościele św.
Marcina1.
Musiały być więc Litewniki istotnym ośrodkiem w dobrach biskupich,
skoro istniał tu kościół, zaś ordynariusz diecezji to miejsce, a nie Janów wybrał
na miejsce złożenia ciała przyszłego męczennika.
Historia pobytu zwłok Wojciecha Petreni w Litewnikach była jednak dosyć
krótka. W 1600 r. Maciejowski został biskupem krakowskim (ingres do katedry wawelskiej odbył 12 sierpnia). Ciało Wojciecha zostało przeniesione do
kościoła jezuickiego w Lublinie, biskup zaś podjął w Rzymie przygotowania
do procesu kanonizacyjnego2.
Czy kaplica, którą opisano w inwentarzu klucza dóbr biskupich dwa
wieki później, była tym samym obiektem, który stał się czasowym miejscem
spoczynku Wojciecha Petreni? Można przypuszczać, że tak. Inwentarz określa
ją jako „starą”. Podobnie, jak można zakładać, że już wówczas znajdował się
tam dwór biskupi, w końcu XVIII w. mocno podupadły (w oryginale: rujnujący się).
XVIII-wieczny inwentarz wymienia także inne budynki. To dwukondygnacyjny lamus, chlew, piwnica wykopana w ziemi, szopa, kuźnia, obory
i spichlerz. Na podwórzu dworskim znajdowała się sadzawka, a w sąsiedztwie
zabudowań staw, do którego z dworu wiodła grobla. Woda upuszczana stawu
napędzała młyn.
Upaństwowione dobra litewnickie były przedmiotem dzierżaw. W dokumentach, które sporządzono w 1820 r. przy okazji przekazywania Litewnik
w użytkowanie kolejnemu dzierżawcy, interesujące nas obiekty, tj. kaplica
Miczyński S., Zwierciadło Korony Polskiey. Urazy ciężkie y utrapienia wielkie, które
ponosi od Żydów, Kraków 1618, s. 16-17.
2
Guldon Z., Wijaczka J., Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku, Kielce
1995, s. 92.
1
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i dworek biskupi, nie zostały już wymienione3. Najprawdopodobniej nie
istniały już w tym momencie.
Kaplica, dwór biskupi i inne zabudowania dworskie znajdowały się w miejscu dzisiejszych kolonii wsi Litewniki. W niektórych miejscach jeszcze dziś
można znajdować zielone fragmenty kafli pokrytych zieloną emalią – dokumenty wymieniają piece zbudowane z takich kafli w pałacyku biskupim oraz
dworze zarządcy dóbr4.
Materialnym świadectwem tamtego czasu są też kamienie nagrobne, w tym
jeden datowany na rok 1646. To najstarszy zabytek znajdujący się w przestrzeni
otwartej na terenie dzisiejszej gminy Sarnaki. Można go wiązać z istnieniem świątyni, jako że dawne cmentarze sytuowano właśnie przy kościołach.
Kamienie zostały przeniesione w sąsiedztwo kapliczki po parcelacji folwarku
litewnickiego w latach 20. XX w.5
Prócz fragmentów zawierających opis dwóch obiektów przytaczamy także
opis powinności pańszczyźnianych, jakie na rzecz dworu biskupiego obowiązani byli realizować poddani.
Dokonując transkrypcji XVIII-wiecznego opisu, zrezygnowaliśmy
z powszechnego wówczas zapisywania wielką literą rzeczowników i wprowadziliśmy interpunkcję wg współczesnych norm, czyniąc tekst bardziej zrozumiałym dla dzisiejszego czytelnika. Staraliśmy się również w przypisach
wyjaśnić część nieużywanych dziś terminów.

Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych sygn. 11283.
Autor posiada ok. 20 takich artefaktów, znajdowanych na przestrzeni kilku kolejnych lat.
5
Zubkowicz R., Zabytkowy nagrobek w Litewnikach, „Spotkania z Zabytkami”
nr 1-2/2010, s. 63.
3
4
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Kaplica
Z przyjazdu od wsi Litewnik z gościńca po prawej ręce kaplica stara z drzewa
kostkowego, gontami kryta, z kopułą na środku, w której dzwonek zawieszony,
do której drzwi na krukach1 i zawiasach trzech i z wrzeciążem2 i prybojami3
żelaznymi. Okien szklanych w ołów sadzonych miernych trzy, małych okrągłych dwa, w szczycie i na górze jedno. Ołtarz stolarskiej roboty, stary, czerwono malowany, w którym obraz św. Wawrzyńca jeden. Schody drewniane
na chór, z poręczą, stolowanie4 i podłoga z tarcic. Na około, miejscami tylko,
znajduje się stare oparkanienie.
Od tej prosto ulica płotem żerdziowym wygrodzona i wierzbami wysadzona ku dworowi. Brama na dziedziniec o trzech słupach dranicami5 kryta.
W tej wrota podwójne z tarcic z furtką takowąż na biegunach6 , od tej idąc
wygrodzeniem chruścianym w słupy po obu bokach – po lewej ręce budynek
administratorski, słomą kryty z kominami dwoma murowanymi, do którego
ganek na sześciu słupach wspierający się z stołowaniem i podłogą oraz mostkiem w stanie słabym.
Pałacyk
Jadąc od gumien ku wsi Ogrodniki pałacyk stary drewniany, dla czasowey
rezydencyi Biskupów Łuckich od dawna wystawiony, rujnujący się. Z trzech
stron sztachetkami grodzony, między któremi bram podwóynych na przeciw
siebie, to jest z przyjazdu i od wsi Ogrodniki zwanej, z tarcic, bez nakrycia
z furtką. Drzwi na biegunach, z przyjazdu na lewej ręce. Budynek stary, drewniany, rujnujący się, gontami kryty, z kominami dwoma murowanemi nad
dach wyprowadzonemi, z dwoma altankami i dymnikami, do którego wchodząc ganek na ośmiu filarach wspierający się, z podłogą i pułapem z tarcic.
Z tego drzwi na krukach i zawiasach, z klamką zaszczepką, zasuwką i probojami żelaznymi do sieni. Z tych po prawej ręce izba z alkierzem – do nich
Na krukach – na hakach, kruczkach.
Z wrzeciążem – z zaporą, prostą blokadą drzwi.
3
Pryboje, proboje – najprawdopodobniej okucia drzwiowe.
4
Stolowanie – stolarka.
5
Dranica – deska darta, szczepana, służąca do pokrywania dachu.
6
Biegun – czop, wałek, na którym się coś obraca, oś
1
2
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drzwi pojedyncze jedne, podwójne jedne na krukach i zawiasach z klamkami
i antabami7, zaszczepkami y probojami żelaznymi. Piec z kafli zielonych izbę
i alkierz ogrzewający. Kominek szafiasty murowany.
Po lewej ręce tychże sieni izba takaż z alkierzem. W nich drzwi pojedynczych z okowem równym wyżej opisanem. Piec z kafli zielonych z kominkiem
murowanym. Z tychże sieni prosto sala cała. W tej drzwi pojedynczych na
krukach i zawiasach z klamkami, haczykami i probojami żelaznymi pięć, to
jest do obuch alkierzy dwoje, a przy tychże do wyjścia w tył pałacyku dwoje,
piąte zaś do sieni, w których schody drewniane na górę. Na tej altanka nad
sienią i gankiem. Druga altanka w opposito8 tej, mnieysza. Do tych drzwi – na
krukach y zawiasach – dwoje. Przy jednych klamka z zaszczepkami i haczykiem i prybojami. Obie z drzewa w węgieł budowane.
W całym tym pałacyku i altankach stolowanie i podłoga z tarcic. Okien
bez szkła na dole 12, w górze 3 i małe nad drzwiami siennemi jedne. Okiennic
zakuwanych 12, okna zaś szklane przez opuszczenie, pobite i rozkradzione.
Półczwarta tylko wyjętych i na spichrzu w schowaniu. Tudzież dwa bryty9
obicia płóciennego starego znajduje się.
Od tego na lewą rękę kuchnia z drzewa tartego stara dranicami pobita, do
której drzwi na biegunach bez żelaza. W niej nad ogniskiem komin w sztagach
gliną oblepiony, nad dach wyprowadzony, okienek w szkła trzy. Izba kuchenna
z alkierzem, do której drzwi z zaszczepką i skoblami do alkierza, zaś bez
okowu, na biegunach. Piec z kafli starych, z kominkiem i piecykiem krzyżowym. Stolowanie z tarcic, podłoga zaś w izbie tylko. Spiżarnia w końcu kuchni,
do której drzwi pojedyncze na biegunie z zaszczepką y probojami, okna szklannego żadnego nie masz.
Przed kuchnią studnia drzewem ocembrowana, z żórawiem i korytem.
In opposito pałacyku stajnia z drzewa tartego, stara, słomą kryta, z jednym
stawem […] dzieląca się przegrodami na trzy części, po obu końcach stajni
z żłobami i drabinami, bez pomostu. Wrót podwójnych z tarcic na biegunach
dwoje. Do której wrota podwójne z tarcic na biegunach y drugie takie z furtką
w tył stajni.
Antaba – uchwyt drzwiowy.
Opposito, in opposito – (łac.) naprzeciw.
9
Bryt – szerokość płótna, sukna lub innego materiału włókiennego; płat.
7
8
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Powinności
Poddani klucza litewnickiego podobnie jako i w innych wsiach do tegoż biskupstwa należących, w chałupach […] słomą krytych nikczemnych siedzący mają
swoje własne sprzężaje10 i naczynia gospodarskie11, tudzież stodoły i chlewy
swoim kosztem wystawione. Pańszczyznę odrabiają tym sposobem:
1. Z włóki12 osiadłej we trzy ręki13 co tydzień dni męskich ośm, białogłowskich ośm, czyli z ćwierci osiadłej oziminą usianej dni dwa męskich, dni dwa
białogłowskich, z czym dwór każe, to jest sprzężajni z uprzężem, a piesi pieszo
latem o wschodzie słońca, a zimą przed wschodem, robiąc latem do zachodu,
a zimą do mroku odbywać powinni.
2. Z tejże włóki jarzyną usianej płacić powinni złotych polskich sześć
[…] czynszu prócz powinności z włóki osiadłej ciż poddani daniny dworowi
w jesieni dają, to jest żyta miary korcy warszawskich14 trzy, owsu tejże miary
korcy sześć, do tego gęś jedną, kapłonów15 dwa, kur czworo, jaj sztuk trzydzieści dwa, które to zboże w jesieni każdy do dworu odwieźć powinien,
gęsi, kapłony, kury i jajca przez dziesiętników wybierane być mają, a ogółem
dworowi za kwitem oddane.
3. Z włóki czynszowej żytem i jarzyną zasianej płacą dworowi tak swoi jako
też postronni po złotych szesnaście.
4. Łąki czynszowej włócznej, tak swoi jako też i postronni, płacić powinni
po złp 8, z osiadłej zaś nic nie dają, powinność odbywają.
5. Z ogrodu włócznego czynszowego płacą po złp 4 i kur czworo dają,
ogrody zaś osiadłe do powinności tylko należą.
6. Z zagonów wyrobionych, które że nie są wymierzone, podług rewizyi16
pod każdym się kładą, zagonami płacą to jest z zagona stajowego17 żytem zasiaSprzężaj – zwierzę pociągowe z uprzężą, wozem lub pługiem.
Naczynia gospodarskie – narzędzia, sprzęt używany w gospodarstwie.
12
Włóka – miara powierzchni gruntu rolnego równa 30 morgom, ok. 18 ha.
13
We trzy ręki – uprawianego trójpolówką, gdy na polu rozdzielonym na trzy części
w danym roku uprawia się dwie części, a trzecia ugoruje.
14
Korzec warszawski – miara objętości, wg Konstytucji 1764 r. skarbowy odpowiadał 32
garncom, ok. 120 litrom.
15
Kapłon – wykastrowany, utuczony kogut.
16
Rewizya – kontrola, inspectio (jako rewizya dóbr może być).
17
Zagon stajowy – pas zaoranego pola szerokości kilku lub kilkunastu skib,
o powierzchni trudnej do jednoznacznego ustalenia. Naturalna długość zagonu wyno10
11
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nego groszy dwa, z zagona zaś pod jarzyną18 grosz miedziany jeden, których
rewizya coroczna jesieni bydź powinna
7. Gwałty19 co tydzień zacząwszy od Św. Woyciecha, aż do Św. Marcina
odbywać powinni co tydzień po iednemu z domu z czym dwór każe, we żniwa
zaś dopóki zboża dworskiego nie zeżną, co tydzień wszyscy na gwałt wychodzić powinni, jedną tylko osobę pozostawiając do strzeżenia ognia.
8 Stróżę kolejno po pół tygodnia do dworu odbywać powinni, stróżkę zaś
takoż po pół tygodnia kolejno chodzą, lecz za to pańszczyzna onym potrąca się,
wartę zaś nocną takoż koleją do dworu po dwóch lub więcej, kiedy tego będzie
potrzeba dawać powinni.
9. Konopie i len, ile dwór mieć może pod wagą, na kule powiązawszy
włościanom rozdać, które bez pańszczyzny wymoczyć, czyli wyrosić, omiędlić
i wychędożyć, włókno tylko same takąż wagą jako próba wzięta, z takiegoż
kula we dworze zaważy, oddać powinien każdy.
10. W drogę za rozkazem dworskim jechać każdy sprzężaj mający powinien
i wiele dni w drodze zabawi, tyle mu dwór z pańszczyzny przyjmuje.
11. Ciż poddani klucza tego nie tylko z pnia ścinać drzewa i wozić na stronę
nie mają, ale i na swoich zaroślach nikomu bez wiadomości dworskiej wycinać
pozwalać nie powinni, pod karą dworską.
12. Wójci, którzy na usłudze dworskiej zostają powinni szczerze, czyli to
w polu, czyli w gumnie20 lub też przy jakiej innej robocie, ludzi dojrzeć, aby
należycie robili, nie folgując nikomu pod surową karą. W rekompensacie zaś
tej pracy ćwierć pola sadzibnego21 we trzy ręki wolne mieć mają od wszelkiej
daniny i pańszczyzny oraz gwałtów i nie płacić nic powinien przez podatku
Rz-plitej.
13. Polowi, których corocznie dwór naznacza na lato powinni mieć dozór
pilny około zbóż i łąk dworskich za co w lecie pańszczyzny i gwałtów odbywać
nie mają, a żeby zaś tego potrzeba była za rozkazem dworskim powinni dojrzeć
pańszczyzny przy plewidle ogrodów dworskich i przy żniwie.
siła staje, ok. 134 metry.
18
Jarzyna – zboże jare, wysiewane na wiosnę.
19
Gwałty – roboty nadzwyczajne, przymusowe i nieodpłatne wykonywane przez chłopów w okresie intensywnych prac rolnych (np. w czasie żniw, sianokosów lub orki),
wynagradzane jedynie poczęstunkiem.
20
Gumno – podwórze folwarczne.
21
Pole sadzibne – ta część gruntów chłopskich, na których znajduje się zagroda.
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14. Poddani zaś powinni być posłuszni nie tylko dworowi, ale też i wójtom,
kiedy co im z woli dworu rozkazują, bo w przypadku nieposłuszeństwa pierwszym zaraz razem kara dworska minąć go nie może.
15. Wołów i koni aby się poddani nie ważyli sprzedawać chyba z wiadomością dworu w czym wójci i dziesiętnicy pilną mieć baczność powinni i dworowi
donosić równie jak i o zasiewach pól chłopskich, aby każdy należycie usprawił i zasiał. A jeśliby się który opuszczał – czy z hultajstwa, czy nie mając
czym zasiać czy zasobić – natychmiast dwór o tym uwiadomić mają. Dwór zaś,
wszedłszy w kognicyę22 opuszczającego się: przez hultajstwo ukarać i przymusić, a upadłemu pomóc powinien, aby do ostatniej nie przyszedł nędzy
i ubóstwa.
16. Do zwierzyńca janowskiego podług dawnego zwyczaju i dyspartamentu23 ciż poddani powinni przęsła reperować, a ieżeliby tego potrzeba była
i nowe każda wieś stawiać bez pańszczyzny.
17. Ostrożność ognia powinna być po wsiach dla czego wójci przestrzegać powinni aby kominy wszędzie należycie opatrzone były i uporczywego
i niechcącego… komina naprawiać donieść dworowi mają, konopi i innego
przędziwa nie powinni na słupach suszyć ale gromada każdej wsi swoim
kosztem powinna suszarnię opodal wsi wystawić, gdyż przy suszeniu lnu
i konopi po chałupach największego nieszczęścia a ubóstwa swego są przyczyną. Dwór tedy winien jest mieć baczność aby w każdej wsi opodal suszarnia wystawiona była.
18. Granic powinni przestrzegać poddani, aby się postronni nie wdzierali.
Jeśliby się to trafiło, natychmiast dworowi dawać znać powinni.
19. Piwa w domach swoich robić nie powinni, ale jeżeliby się trafiło
któremu na wesela, chrzciny i prazniki24 to za wiadomością arendarską robić
mogą, któremu siódmą miarkę dać powinni, piwa zaś tego dłużej u siebie
trzymać nie mają jak tydzień jeden pod przepadkiem znalezionego piwa po
naznaczonym czasie z czego połowa arendarzowi, a połowa na ubóstwo
rozdać się powinna.

Kognicyja – zaznajomienie się, zawiadomienie, dochodzenie. Tu – rozpoznanie sytuacji chłopa, który nie wywiązuje się z powinności pańszczyźnianych.
23
Dyspartament – zarządzenie, dyspozycja.
24
Praznik – święto.
22
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20. Maty i stroisz25 do statków podług proporcji każdy gospodarz dostawić powinien, i mchu po wiązce jednej, gdy to potrzeba będzie, do lądowania
zaś gdy w bliskości statki szafować się będą, wszyscy bez excepcyi26 wysyłać
powinni flisów ile podług dyspartamentu wypadać będzie zamożniejsi gospodarze, których po dwóch lub trzech siedzi w chatach do Gdańska na statkach
pańskich wysyłać powinni, a tym ze dworu dawać się powinno na suchary żyta
i wyżywienie dla wszystkich wraz idących na dół, tymże od pala do Gdańska
płaty złotych pol. ze Gdańska zaś idącym do góry na miejsce każdemu po
złotych polskich szesnaście.
21. Pańszczyzny dwór więcej wyciągać nie ma prawa wyżej wymienionych
i wyrażonych powinności.
22. Dziakietny owies alias danny27 oddając ze zwyczaju dają miarkę od
korca […] P. Administratorowi, groszowego zaś po groszu od złotego kwitowego po groszy trzy od każdego kwitu opłacając czynsz dają, które ma administratora, i rachmistrza obracane były, co wszystko jako z poddanych wybierane, a administrator i rachmistrz są płatni tak do intraty przyłącza się.

Stroisz – drobne elementy drewniane wykorzystywane do okrywania zboża transportowanego na tratwach.
26
Bez excepcyi – bez wyjątku.
27
Dziakietny – pochodzący od dziakła, daniny w zbożu lub sianie. Danny – również
danniczny, pochodzący od dani lub daniny; podatkowy, czynszowy.
25

Il. 1. Kamienie nagrobne z ok. XVII w. (na jednym z nich napis: IWAN ZISZENIA 1636),
usytuowane przy kapliczce w Litewnikach Starych. Najprawdopodobniej pierwotnie
znajdowały się na cmentarzu przykościelnym. Fot. Rafał Zubkowicz.
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Robert Dydycz

Przynależność parafialna
wiernych obrządku wschodniego
z terenów dzisiejszej gminny Sarnaki
Gmina Sarnaki położona jest na terenie historycznego Podlasia, Ziemi
Mielnickiej, które to tereny naprzemiennie przynależały do Rusi, Polski
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kraina ta była stykiem kultur zachodniej – łacińskiej oraz wschodniej – bizantyjskiej. Ludność ją zamieszkująca to Rusini i Polacy. Można przyjąć, iż Rusini wyznawali religię
prawosławną (później unicką), a Polacy katolicyzm. Wydaje się, że na
ziemi mielnickiej struktury parafialne cerkwi prawosławnej są zdecydowanie starsze niż kościoła łacińskiego. Najstarszy zapis o istnieniu
cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Bogurodzicy w Mielniku pochodzi z roku 1260, a najstarszy kościół rzymsko-katolicki na tym terenie,
w Hadynowie, powstał prawdopodobnie w roku 14101, zaś w Sarnakach
parafia powstała w 1430 r. 2 W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć,
że w XVIII w. w oficjałacie janowskim diecezji pińskiej, na terenie
którego leżało województwo podlaskie, na jedną parafię rzymskokatolicką przypadało 4-5 parafii unickich 3, a na terenie ziemi Mielnickiej
w końcu XVII w. istniało 13 parafii łacińskich przy 24 parafiach
unickich 4.

Michaluk D., Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku, Toruń
2002, s. 116.
2
Tamże, s. 120.
3
Bieńkowski L., Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, [w] Kościół w Polsce, red.
J. Kłoczowski, t.2, Kraków 1968, s.838-839.
4
Michaluk D., Ziemia mielnicka…, załączniki mapowe.
1
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Il. 1. Kościół prawosławny na Podlasiu w II połowie XVI wieku (A. Mironowicz, Podlaskie
ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991).

Do roku 1596 ludność zamieszkująca dzisiejszą Gminę Sarnaki i wyznająca religię bizantyjską należała najpierw do prawosławnej diecezji TurowoPińskiej5, a następnie do diecezji Włodzimierskiej i podlegała jurysdykcji
namiestników brzeskich6. W tym okresie żadna parafia obrządku wschodniego
nie miała siedziby na tym terenie. Ludność prawosławna należała do dwóch
parafii Mielnickich, chociaż nie da się określić dokładnego zasięgu poszczególnych parafii. Każda z tych parafii uposażona była we dwie włóki ziemi,
Jabłonowski A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Tom VI,
Podlasie, cz. 2, Warszawa 1909, s. 227.
6
Mironowicz A., Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku,
Białystok 1991, s. 63-71, s. 272-275 (Aneks nr 2).
5
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posiadała po jednym obiekcie sakralnym i po jednym duchownym7. Inne parafie prawosławne działające w okolicach obecnej gminy Sarnaki pod koniec
XVI w. to: Siemiatycze (rok informacji źródłowej o istnieniu cerkwi – 1580 r.),
Ostromęczyn (1551 r.), Chotycze (1588 r.), Rudka (1580 r.), Kornica (1551 r.),
Konstantynów (1576 r.) i Gnojno (1592 r.)8. Z kolei A. Jabłonowski po prawej
stronie Bugu w powiecie mielnickim wymienia tylko cerkwie w Międzyrzecu
(1564 r.), Witulinie (1573 r.), Konstantynowie (Kozieradach) (1576 r.), Kornicy
(1578 r.) i Gnojnie (1592 r.)9.

L.p.

Siedziba
parafii

Ilość
Rok
Rodzaj Przynależność Uposażenie
Liczba
obiektów informacji
własności diecezjalna we włókach duchownych
sakralnych źródłowej

1

Chotycze

1

1588

prywatna

włodzimierska

2,00

2

2

Gnojno

1

1592

prywatna

włodzimierska

2,00

1

3

Konstantynów

1

1576

prywatna

włodzimierska

2,00

1

4

Kornica

1

1551

królewska włodzimierska

2,00

1

5

Mielnik

1

1551

królewska włodzimierska

2,00

1

6

Mielnik

1

1551

królewska włodzimierska

2,00

1

7

Ostromęczyn

1

1551

prywatna

włodzimierska

1,00

1

8

Rudka

1

1580

królewska włodzimierska

2,00

1

9

Siemiatycze

1

1580

prywatna

1,50

1

włodzimierska

Tab. 1. Parafie prawosławne okalające dzisiejszą Gminę Sarnaki przed Unią Brzeską
(opracowanie własne na podstawie A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje
prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991, s. 267-279).

Rok 1596 był to rok przełomowy w życiu kościoła wschodniego w granicach Rzeczpospolitej. Na synodzie w Brześciu nad Bugiem zawarta została
unia pomiędzy Kościołem wschodnim a Kościołem rzymskim, do której przystąpili biskupi prawosławni metropolii kijowskiej na czele z metropolitą oraz
biskupami włodzimierskim, łuckim, połockim, pińskim i chełmskim, uznając prymat papieża. Nie wszyscy biskupi, duchowieństwo i wierni przystąpili
Tamże, Aneks nr 3. Uposażenie, ilość duchownych i obiektów sakralnych w parafiach
podlaskich przed 1596 rokiem, s. 276-279.
8
Tamże, Aneks nr 1. Wykaz podlaskich parafii prawosławnych przed 1596 rokiem,
s.267-271.
9
Jabłonowski A., … Podlasie, cz. 2, s. 229.
7
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do zawartej unii, co spowodowało podział kościoła prawosławnego na unicki
i dyzunicki. Przy prawosławiu pozostali biskupi przemyski i lwowski10. Parafie
ziemi mielnickiej z biegiem czasu wszystkie przystąpiły do unii (choć w przypadku cerkwi w Mielniku nie odbyło się to łagodnie)11 i do czasu zaborów na
terenie tym nie funkcjonowała żadna parafia prawosławna.

Il. 2. Kościół unicki na terenie dzisiejszej gminy Sarnaki pod koniec XVII w. (opracowanie
własne).

W wieku XVII, już po podpisaniu Unii Brzeskiej, na interesujących nas
terenach również nie istniała żadna parafia obrządku wschodniego, w tym
przypadku unicka. Możemy już jednak określić, przynajmniej w przybliżeniu, zasięg terytorialny sąsiednich parafii obejmujących obszar dzisiejszej
gminy Sarnaki. Miejscowości Hołowczyce i Mierzwice należały do parafii
pw. Narodzenia NMP w Mielniku, a Serpelice, Wola Horoszkowa, Borsuki,
Klepaczew i Wajków należały do parafii Zmartwychwstania Pańskiego
10
11

Bieńkowski L., Organizacja Kościoła wschodniego …, s.838-839.
Michaluk D., Ziemia mielnicka…, s.139.
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w Mielniku12. Mieszkańcy tych miejscowości przekazywali na rzecz swoich
cerkwi parafialnych rocznie po jednej kopie żyta ozimego i po jednej kopie
jarzyny z każdej włóki13. Litewniki, Rzewuszki, Binduga, Bużka, Kózki,
Chlebczyn i Grzybów należały do parafii w Chłopkowie14. Nie jest znana data
powstania parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopkowie, ale wydaje się, że
powstała już po zawarciu Unii Brzeskiej. Przynależność miejscowości istniejących pod koniec XVII w. do poszczególnych parafii unickich przedstawiono
na rys. nr 2. Jak wynika z przedstawionej powyżej mapy, na uwagę zasługuje
brak przynależności do parafii unickich takich miejscowości, istniejących już
w tamtym okresie, jak Sarnaki, Klimczyce, Rozwadów, Chybów, Terlików,
Ogrodniki, Płosków, Bonin i Raczki. Rozwadów, Chybów i Terlików są to
zaścianki szlacheckie, a więc brak jest w nich mieszkańców wyznających religię wschodnią. Ogrodniki, Płosków, Bonin i Raczki są to władności kościelne,
rzymskokatolickie, chociaż Litewniki, również w owym czasie stanowiące
własność kościelną, ujęte są jako przynależne do parafii chłopkowskiej.
W XIX w. w księgach metrykalnych parafii unickich, a później prawosławnych
w Konstantynowie i Chłopkowie dużo jest zapisów o udzielaniu sakramentów unitom z Bonina, Raczek oraz Ogrodnik, a w związku z tym brak tych
miejscowości w strukturze parafialnej cerkwi unickiej pod koniec XVII w.
może dziwić. Nie jest znana przynależność parafialna unitów zamieszkujących
Klimczyce, o ile tacy byli. Według rejestru pogłównego z 1674 r. Klimczyce
(wieś i dwór) zamieszkiwało 51 poddanych15, więc należałoby przepuszczać, że
wśród nich znajdowali się również unici. Miejscowość Wajków do pierwszej
dekady XX w. istniała także po lewej stronie Bugu, więc została ujęta w tym
wykazie, natomiast wieś Ogrodniki, powstała w pierwszej połowie XVII w.,
obecnie jest częścią Litewnik.
W XVIII w. struktura parafialna nie uległa zmianie. Nadal miejscowości
z dzisiejszej gminy Sarnaki należały do trzech parafii dekanatu mielnickiego
(dwóch w Mielniku i jednej w Chłopkowie) brzeskiej części unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej. Dekanat mielnicki z 25 przynależnymi w tym
Tamże, s. 140.
Michaluk D., Mielnik stolica Ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku),
Mielnik 1999, s. 31.
14
Michaluk D., Ziemia mielnicka…, s. 140.
15
Tamże, s. 166.
12
13
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okresie parafiami był jednym z mniej licznych w tej diecezji, gdzie na jeden
dekanat przypadało średnio 29,6 parafii16. Dla porównania, na terenie unickiego dekanatu mielnickiego funkcjonowało w tym okresie 15 parafii oraz filii
obrządku rzymskokatolickiego17. D. Weredzie udało sie ustalić 8 duchownych
pracujących w ostatnim wieku istnienia Rzeczpospolitej w interesujących nas
parafiach. Wykaz duchownych przedstawiono w tabeli 2. Nie są to z pewnością wszyscy duchowni pracujący w tych parafiach. Kolatorem obu parafii
Mielnickich był król, a parafii w Chłopkowie Karol Siedlnicki Odrowąż18.
Największa była parafia w Chłopkowie, licząca w 1774/75 r. 1337 wiernych.
W tym samym okresie parafie mielnickie liczyły: pw. Narodzenia NMP – 897
osób i pw. Zmartwychwstania Pańskiego – 896 osób19.

L.p.

Imię i nazwisko

Parafia

1

Bielawski Jakub

Mielnik – pw. Narodzenia NMP

2

Bukrowicz Teodor

Mielnik – pw. Zmartwychwstania Pańskiego

3

Koźmiński Leon

Chłopków

4

Koźmiński Michał

Chłopków

5

Mańkowski Mateusz

Mielnik – pw. Narodzenia NMP

6

Sosnowski Grzegorz

Chłopków

7

Wacewicz Jan

Mielnik – pw. Zmartwychwstania Pańskiego

8

Zieliński Jan

Mielnik – pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Tab. 2. Wykaz duchownych pracujących w parafiach w Mielniku i Chłopkowie w XVIII
w. (opracowanie własne na podstawie: D. Wereda, Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska
(część brzeska) w XVIII w., Siedlce 2014, s. 195-212).

Wereda D., Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII w., Siedlce
2014, s. 24-28; W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczpospolitej około 1772 roku,
Lublin 1998, s. 35, 317.
17
Wereda D., Unicka diecezja… Parafie brzeskiej części unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej w XVIII wieku na tle parafii łacińskich – załącznik mapowy.
18
Tamże, s. 213-221 (Aneks nr 2).
19
Tamże, s. 136-137.
16
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Taka struktura parafialna przetrwała do końca XVIII w., kiedy to Mielnik
i tereny obecnej gminy Sarnaki, w wyniku III rozbioru Rzeczpospolitej,
znalazły się w dwóch różnych państwach – odpowiednio w Królestwie Prus
i w Monarchii Habsburgów. Część brzeska diecezji włodzimierskiej znalazła
się w trzech zaborach. W wyniku trzeciego rozbioru tereny lewobrzeżne Bugu
weszły w skład Austrii i stanowiły jej część do 1809 r. Również granice diecezji kościoła unickiego uległy zmianie. Tereny pięciu dekanatów części brzeskiej diecezji włodzimierskiej, w części lub w całości (bialskiego, brzeskiego,
drohiczyńskiego, mielnickiego i włodawskiego leżące po lewej stronie Bugu)
zostały włączone do diecezji chełmskiej, tworząc dekanaty: bialski, kodeński,
włodawski, międzyrzecki, łosicki, wisznicki i sokołowski z ok. 101 parafiami20.
W tym czasie wykształcona struktura parafialna nie uległa zmianie już
do likwidacji unii w 1875 r. Dużo informacji na temat miejscowości należących do poszczególnych parafii dają nam akta stanu cywilnego poszczególnych
parafii. Dla przykładu podano tu wykaz udzielonych sakramentów w parafiach
greckokatolickich w Chłopkowie, Konstantynowie i Gnojnie w latach 18101825 (początek obowiązku zapisywana akt jako dokumentacji Urzędu Stanu
Cywilnego) oraz w roku 1868 dla parafii w Gnojnie (ostatni rok zdigitalizowanych akt) i w latach 1870-1874 dla parafii w Chłopkowie i Konstantynowie (ostanie lata przed likwidacją obrządku greckokatolickiego na terenie Królestwa
Polskiego).

20

Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 178.
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Parafia Konstantynów
rok

Serpelice

Horoszki

Bonin

Raczki

ur. mał. zg.

ur. mał. zg.

ur. mał. zg.

ur. mał. zg.

1810-1811

17

2

3

4

1

8

3

0

0

-

-

-

1812

12

0

8

3

0

3

3

0

3

-

-

-

1813

9

1

3

7

0

6

4

0

0

-

-

-

1814

8

2

6

5

2

7

1

1

1

-

-

-

1815

12

1

12

2

1

6

2

1

0

-

-

-

1817

12

3

7

8

2

3

8

0

2

-

-

-

1818

14

1

8

4

1

7

4

1

1

-

-

-

1819

11

1

10

11

0

2

5

1

5

-

-

-

1820

12

3

5

7

1

10

5

0

2

-

-

-

1821

14

2

9

5

1

6

6

0

1

-

-

-

1822

8

3

7

8

2

1

8

1

0

-

-

-

1823

13

3

6

8

2

9

5

0

1

-

-

-

1824

12

7

12

9

0

3

7

0

5

-

-

-

1825

13

3

10

5

1

9

4

2

0

-

-

-

1826

10

1

9

6

1

4

1

0

2

-

-

-

1827

14

5

6

6

2

6

5

1

3

-

-

-

1828

13

7

5

4

1

3

5

0

2

-

-

-

1829

14

2

13

5

2

3

4

1

1

-

-

-

1830

14

1

12

9

0

4

4

1

0

-

-

-

1870

13

2

8

10

0

2

4

2

2

1

0

0

1871

15

1

5

8

2

5

5

1

1

1

0

0

1872

8

3

6

7

0

7

1

3

3

2

0

1

1873

14

3

20

9

1

9

1

0

7

0

0

2

1874

3

1

4

3

0

4

1

1

3

0

0

2

Tab. 3. Wykaz udzielonych sakramentów w miejscowościach z terenu obecnej Gminy Sarnaki
w parafii greckokatolickiej Konstantynów w latach 1810-1825 i 1870-1874 (opracowanie
własne na podstawie: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Konstantynowie –
zespół: 35/2027/0).
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Parafia Gnojno
rok

Borsuki

Klepaczew

Wajków

ur.

mał.

zg.

ur.

mał.

zg.

ur.

mał.

zg.

1810-1811

29

3

31

7

2

4

1

0

0

1812

20

2

12

1

0

5

1

0

0

1813

20

2

17

1

0

1

0

0

0

1814

21

0

14

0

1

4

1

0

4

1815

22

7

22

3

0

2

1

0

0

1816

22

1

29

3

0

1

0

0

0

1817

37

7

6

6

2

1

0

1

1

1818

15

3

13

6

1

3

1

0

0

1819

27

2

22

6

0

5

0

0

1

1820

21

2

15

7

0

7

0

0

0

1821

26

4

11

4

1

8

1

0

0

1822

20

3

24

6

0

0

0

0

0

1823

16

4

17

7

0

2

2

0

0

1824

18

1

7

2

2

2

0

0

0

1825

13

5

13

8

2

1

0

0

0

1868

17

7

10

7

0

6

1

0

0

Tab. 4. Wykaz udzielonych sakramentów w miejscowościach z terenu obecnej Gminy Sarnaki
w parafii greckokatolickiej Gnojno w latach 1810-1825 i roku 1868 (opracowanie własne na
podstawie: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Gnojnie – zespół: 35/1997/0).
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4
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6
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0

2

2

1

5

3

3

1

2

1

2

4
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4
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2

3

0

4
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7

4

4

2

2

7

5

4

4

6

1

1

4

4

8
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9
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1

7
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8
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4
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0

1

2
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0

1

6
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2

2

0

1

0

3

6

9

3

2

6

5

3

7

3

9

7

5

4

3

9

21

7
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1

0

1
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0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0
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1
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0
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1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

2

0

ur. mał. zg.

0

1

0

1

1

1

3

1

2

4

1

1

2

0

1

2

1

2

1

2

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

1

2

0

1

0

2

2

0

0

1

0

0

1

2

ur. mał. zg.

0
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1

2

2

0

0

0
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1
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1
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0

0

0

0

0

1
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0

0

1

1

0

1

1

0

2

0

0

2

1

1

2
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0

0

0

0

1

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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1
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0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0
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Rzewuszki Terlików

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

1

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0
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0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0
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0
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0
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0

0
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0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

ur. mał. zg.

Rozwadów Chlebczyn

Chybów

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ur. mał. zg.

Płosków

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ur. mał. zg.

Binduga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ur. mał. zg.

Tab. 5. Wykaz udzielonych sakramentów w miejscowościach z terenu obecnej Gminy Sarnaki w parafii greckokatolickiej Chłopków
w latach 1810-1825 i 1870-1874 (opracowanie własne na podstawie: Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Chłopkowie –
zespół: 62/375/0 i 35/1970/0).

11

12

1823

7

1822

11

1819

11

13

1818

12

12

1817

1821

14

1816

1820

9

10

1815

1813

1814

6

15

1812

25

ur. mał. zg.

ur. mał. zg.

ur. mał. zg.

ur. mał. zg.

Parafia Chłopków
Sarnaki

Litewniki Hołowczyce Mierzwice Grzybów Ogrodniki

18101811

rok
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Z przedstawionych powyżej tabel wynika nowy układ parafialny
powstały po ustabilizowaniu się podziału Rzeczpospolitej pomiędzy zaborców. Większość terenów obecnej Gminy Sarnaki należała
do parafii w Chłopkowie. Do parafii pw. Św. Paraskiewi w Gnojnie

Il. 3. Kościół unicki na terenie dzisiejszej gminy Sarnaki w XIX w. (opracowanie własne na
podstawie akt parafialnych).

należały miejscowości: Borsuki, Klepaczew i Wajków, do parafii pw. Opieki
NMP w Konstantynowie miejscowości: Serpelice, Horoszki, Bonin i Raczki,
a do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopkowie miejscowości: Binduga,
Rzewuszki, Chlebczyn, Grzybów, Sarnaki, Chybów, Rozwadów, Mierzwice,
Hołowczyce, Płosków, Terlików, Litewniki i Ogrodniki. Taki podział świadczy o tym, że miejscowości należące wcześniej do parafii pw. Narodzenia
NMP w Mielniku zostały włączone do parafii w Chłopkowie, natomiast miejscowości należące do parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego – do parafii
w Gnojnie i Konstantynowie. Sytuacja ta została przedstawiona na il. nr 3.
W tym miejscu zwrócić trzeba uwagę, że wg tabeli nr 2 w latach 1810-1825
nie występuje miejscowość Raczki mimo tego, że już istniała w tych latach,
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jednak w tamtym okresie stanowiła część Bonina21. Także brak w aktach parafialnych miejscowości Bużka, Kózki i Klimczyce. Bużka (Buszka) w tym
czasie stanowiła jedynie awuls folwarku Klimczyce22, a Klimczyce i Kózki
(Kuzki) mogły być zamieszkałe w zdecydowanej większości przez łacinników. Również wymienione w aktach miejscowości takie jak Grzybów,
Sarnaki, Rzewuszki, Terlików, Rozwadów, Chlebczyn, Chybów, Płosków,
Binduga w większości zamieszkane były przez wyznawców innych wyznań,
co można wywnioskować po ilości udzielonych sakramentów zapisanych
w aktach parafialnych.
Duchownych pracujących w parafiach w Chłopkowie, Konstantynowie
i Gnojnie w XIX w. ukazuje tabela nr 6. W okresie od roku 1810 do roku
1875 w parafiach w Chłopkowie, Konstantynowie i Gnojnie w charakterze proboszcza bądź administratora pracowało 28 duchownych pełniących
jednocześnie funkcje Urzędnika Stanu Cywilnego (ks. Antoni Dziczkowski
w latach 1823-1825 był jednocześnie proboszczem konstantynowskim i administratorem gnojeńskim). Wieloletnim proboszczem w Konstantynowie był ks.
Jan Kaliński – biskup nominat chełmski w latach 1863-1866. Jednak władze
carskie nie dopuściły do jego święceń. W 1866 r. został internowany i wywieziony w głąb Rosji, gdzie jeszcze tego samego roku zmarł23. Funkcje pełnoprawnych proboszczów pełnili księża: w Chłopkowie – Andrzej Sosnowski
i Ludwig Kaliński; w Konstantynowie – Antoni Dziczkowski, Jan Kaliński
i Mikołaj Kalinowski; w Gnojnie – Józef Szymowski, Julian Paszkiewicz,
Antoni Mazanowski i Jozafat Lebedyński. Pozostali księża byli jedynie administratorami w większości pełniącymi jednocześnie funkcje proboszczów
w innych parafiach. Z trzech interesujących nas parafii jedynie proboszcz
parafii w Gnojnie, Jozafat Lebedyński przyjął prawosławie w czasie likwidacji greckokatolickiej diecezji chełmskiej na przełomie lat 1874-1875 i zmarł
jako proboszcz gnojeński w roku 187724. Długoletni proboszcz chłopkowski,
Chlebowski B, Walewski W., red. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, Tom IX, Warszawa 1888 r., s. 372.
22
Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., red. Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IV, Warszawa 1883 r., s. 147.
23
Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992,
s. 136.
24
Tamże, s. 143. W. Kołbuk w swoim wykazie nie podaje J. Lebedyńskiego jako proboszcza unickiej parafii w Gnojnie a jedynie jako administratora i o jego śmieci w 1877 jako
21
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Ludwig Kaliński, pełniący swoją funkcję do końca roku 1873, został w 1874
internowany w Piotrkowie25. W ostatnich dniach 1873 r. administratorem
chłopkowskim mianowany został Józef Futasiewicz (nie był jednocześnie
administratorem innej parafii), ale na początku roku 1875 pozbawiony został
parafii i internowany w okolicach Augustowa26. Po nim krótkotrwałym administratorem został ksiądz z Łysowa Henryk Górski, który przyjął prawosławie
w roku 187527, a następnie, urodzony w Galicji, Mikołaj Janowicz, wyświęcony
w roku 1874, który przyjął prawosławie w 1875 r.28 Również proboszcz parafii
konstantynowskiej, Mikołaj Kalinowski, nie przyjął prawosławia. Na początku
1875 r. został internowany w Kielcach29, a administratorem i później proboszczem został Michał Łąkiewicz, podobnie jak Janowicz urodzony w Galicji
i wyświęcony na księdza w 1874 r., który przyjął prawosławie w roku 187530.
Z dwunastu żyjących w 1875 r. proboszczów bądź administratorów czterech
przyjęło prawosławie: Henryk Górski, Mikołaj Janowicz, Michał Łąkiewicz
i Jozafat Lebedyński, jeden Jan Mazanowski wyjechał do Galicji, gdzie był
proboszczem w Borszczowie oraz Rudzie31 i zmarł w 1896 r., a siedmiu było
internowanych: Ludwig Kaliński, Józef Futasiewicz, Nikanor Futasiewicz32,
Henryk Kaliński33, Walerian Kaliński34, Stefan Wachowicz35 oraz Mikołaj
Kalinowski.

proboszcza w Gnojnie.
25
Tamże, s. 136.
26
Tamże, s. 126.
27
Tamże, s. 128.
28
Tamże, s. 135.
29
Tamże, s. 136.
30
Tamże, s. 147.
31
Tamże, s. 150.
32
Tamże, s. 127.
33
Tamże, s. 136.
34
Tamże, s. 136.
35
Tamże, s. 171.
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L.p.

Imię i nazwisko

Lata

Parafia

1

Welinowicz Piotr

1810-1815

Administrator w Chłopkowie

2

Górski Michał

1815-1816

Administrator w Chłopkowie

3

Sosnowski Andrzej

1816-1850

Administrator/Proboszcz w Chłopkowie

4

Wereszko Mikołaj

1850

Administrator w Chłopkowie

5

Szokalski Aleksander

1850

Administrator w Chłopkowie

6

Kaliński Ludwig

1850-1873

Administrator/Proboszcz w Chłopkowie

7

Futasiewicz Józef

1873-1875

Administrator w Chłopkowie

8

Górski Henryk

1875

Administrator w Chłopkowie

9

Janowicz Mikołaj

1875

Administrator w Chłopkowie

10

Dziczkowski Antoni

1810-1837

Proboszcz w Konstantynowie

11

Dziczkowski Józef

1838-1841

Administrator/Proboszcz w Konstantynowie

12

Horoszewicz Symeon

1841-1842

Administrator w Konstantynowie

13

Charłampowicz Marek

1842-1846

Administrator w Konstantynowie

14

Futasiewicz Nikanor

1846-1847

Administrator w Konstantynowie

15

Kaliński Jan

1847-1863

Administrator/Proboszcz w Konstantynowie

16

Kaliński Henryk

1863-1865

Administrator w Konstantynowie

17

Kaliński Walerian

1865-1867

Administrator w Konstantynowie

18

Wachowicz Stefan

1867

Administrator w Konstantynowie

19

Kalinowski Mikołaj

1867-1875

Administrator/Proboszcz w Konstantynowie

20

Łąkiewicz Michał

1875

Administrator w Konstantynowie

21

Szymowski Józef

1810-1823

Proboszcz w Gnojnie

22

Dziczkowski Antoni

1823-1825

Administrator w Gnojnie

23

Paszkiewicz Julian

1826

Proboszcz w Gnojnie

24

Ponosowicz Jan

1826

Administrator w Gnojnie

25

Szulakiewicz Tomasz

1826-1828

Administrator w Gnojnie

26

Mazanowski Antoni

1828-1866

Administrator/Proboszcz w Gnojnie

27

Mazanowski Jan

1866

Administrator w Gnojnie

28

Welinowicz Jan

1866

Administrator w Gnojnie

29

Lebedyński Jozafat

1866-1875

Administrator/Proboszcz w Gnojnie

Tab. 6. Wykaz duchownych pracujących w parafiach w Chłopkowie, Konstantynowie
i Gnojnie w XIX w. (opracowanie własne na podstawie akt parafialnych) Tabela sporządzona
została na podstawie wpisów do ksiąg metrykalnych: parafii chłopkowskiej – Archiwum
Państwowe w Siedlcach, zespół: 62/375/0 Akta stanu cywilnego gminy Chłopków powiat
Łosice z lat 1810-1825, zespół 62/391/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej
w Chłopkowie powiat Łosice z lat 1826-1864, Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół
35/1970/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Chłopkowie z lat 1865-1875;
parafii konstantynowskiej – Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół: 35/2027/0 Akta stanu
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cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Konstantynowie; parafii gnojeńskiej – Archiwum
Państwowe w Lublinie, zespół: 35/1997/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej
w Gnojnie.

Obecnie na terenie naszej gminy brak jest już wyznawców chrześcijańskich obrządków wschodnich zjednoczonych z Rzymem, jednakże obszar jest
przyporządkowany parafii greckokatolickiej. Zgodnie z dekretem Arcybiskupa
Przemysko-Warszawskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce Jana
Martyniaka nr 642/XII/2011 z 2011 r. teren całego powiatu łosickiego należy
do greckokatolickiej, bazyliańskiej parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
w Warszawie przy ul. Miodowej36. Najbliższą natomiast istniejącą katolicką
parafią obrządku wschodniego jest parafia bizantyjsko-słowiańska (neounicka)
pod wezwaniem św. Nikity w Kostomłotach.
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Irena Paździor

Kościół w Sarnakach
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika powstała w roku 1430 i jest
jedną z najstarszych parafii na naszym terenie. Założycielem jej był ówczesny
dziedzic Sarnak – Piotr Sarnacki (lub Sarnicki). Sarnaccy przybyli tu jako
koloniści. Byli oni katolikami, zbudowali pierwszy kościół i postarali się, aby
powstała tu parafia. Uposażyli też probostwo własnym sumptem, jak powie Jan
Makaruk w swojej monografii Sarnak i parafii Sarnackiej. Dokument erekcyjny parafii nie istnieje – prawdopodobnie zaginął w czasie najazdu kozackiego w 1657 r.
Pierwszy kościół stał po przeciwnej stronie drogi asfaltowej, przy której
znajduje się kościół dzisiaj. Nie wiemy, jak wyglądał. Na pewno był drewniany. Ponieważ drewno nie jest zbyt trwałym materiałem, kościół z pewnością remontowano i przebudowywano. Dość szczegółowy opis wyglądu tego,
wtedy już prawie czterystuletniego kościoła pochodzi z 1802 r. Napisany był
w języku łacińskim, a potem został przetłumaczony na polski i tylko w tej
postaci przetrwał w opisie parafii Jana Makaruka. Brzmi on następująco:
Dzwonnica. Na cmentarzu po prawej stronie od wejścia z ulicy znajduje się
budowla z drewna i z belek zrobiona, pokryta gontami i z powodu starości
podparta ze wszystkich stron belkami drewnianemi, mimo to podupadła.
Wejście do niej z cmentarza jest bez drzwi.(…) Kościółek jest z drzewa łupanego zbudowany, pokryty gontami. W środku całości jest kopuła drewniana,
pokryta gontami, tu i ówdzie brzegi jej blachą pokryte. Na jej powierzchni
znajduje się krzyż żelazny, a w niej wisi sygnatura. Większe wejście do przedsionka kościoła jest z przeciwnej strony w stosunku do wejścia na cmentarz od
ulicy. Jego drzwi są zaopatrzone hakami żelaznemi, zawiasami i ryglem drewnianym. Jest mniejsze wejście z prawej strony wejścia większego. Próg przy
nich jest ułożony ze zwykłych kamieni. Zegar słoneczny umieszczony jest na
gontach. Po prawej stronie od wejścia większego są drzwi na chór ze wszystkiemi dodatkami drewnianemi. Wejście do kościoła z bramy jest z przeciwnej
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strony wejścia większego. W tym kościele tarcza i zegar słoneczny są ułożone
z gontów. Okien jest osiem i tablica szklana w ołowianej oprawie. Ten kościółek jest podparty ze wszystkich stron słupami drewnianemi i jest bardzo stary,
znajduje się jednak w średnim stanie1. W 1812 r. w inwentarzu kościelnym
znajdą się informacje, że wieżyczka na dachu pokryta jest belkami, zwieńczona krzyżem. Wspomniana przez Makaruka tablica szklana w ołowianej
oprawie została nazwana witrażem. Podłoga w kościelnym krużganku wybrukowana była kamieniami, a z lewej strony od większego wejścia znajdował się
balkon z belek. Opis późniejszy, z 1812 r. podkreśla zły stan budynku, grożący
zawaleniem (cztery lata później powstał już nowy kościół).
Wewnątrz budynku pierwszego kościoła znajdowały się prawdopodobnie
trzy ołtarze – główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnych
koronach, a także dwa boczne – jeden świętego Stanisława, drugi – świętego
Wawrzyńca. Przed obrazem Najświętszej Marii Panny z Jezusem w ołtarzu
głównym w 1657 r. podczas najazdu kozackiego ludzie modlili się o ocalenie, a potem ofiarowywali wota dziękczynne, które umieszczali przed tymże
obrazem.
Jak widać z opisów, na początku XIX wieku pierwszy sarnacki kościół
podupadł na tyle, że nie nadawał się do remontu i należało postawić nową
świątynię.
Ufundował ją miejscowy dziedzic Sarnak – Stanisław hrabia Ossoliński.
W 1816 r. nowy kościół został poświęcony z upoważnienia biskupa Lewińskiego
przez ówczesnego proboszcza parafii – ks. Pawła Wolskiego, który zmarł
w 1841 r. i pochowano go jako ostatniego na cmentarzu przy starym kościele
prawdopodobnie w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się krzyż obok bramy
w ogrodzeniu plebanii.
Kilka słów o fundatorze kościoła. Początków rodu Ossolińskich należy
szukać w średniowieczu. Protoplastą rodu był Nawój z Morawicy, podkomorzy sandomierski i krakowski, wojewoda sandomierski, kasztelan krakowski.
Zmarł w 1331 r., a jego syn, Jaśko zwany Owcą (zm. przed 1404 r.), kasztelan wiślicki i krakowski, marszałek wielki koronny osiadł w majątku położonym na Sandomierszczyźnie, zwanym Ossolin. Od tego czasu tytułował się
panem na Ossolinie, a jego potomkowie zwali się Ossolińskimi. Ich herbem
1

Zob. Makaruk Jan, Sarnaki w byłym powiecie konstantynowskim, Sarnaki 2006, s. 28-29.
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był Topór. Na początku dobra rodzinne tej rodziny skupione były wokół
Ossolina, a potem drogą koligacji rodzinnych powiększano je o kolejne majątki
w różnych miejscach w kraju. W piątym pokoleniu do dóbr Ossolińskich
trafiły nowe majątki na Podlasiu. Stało się to w 1628 r. w wyniku małżeństwa
Zbigniewa Ossolińskiego i Barbary Iwanowskiej, córki Jakuba Iwanowskiego
i Anny z Ciechanowca Kiszkówny. Wiano Iwanowskiej, które powiększyło
dobra Ossolińskich (Toporczyków), stanowiły majątki: Rudka, Ciechanowiec
i Sterdyń. Wspomniane wyżej małżeństwo Anny Iwanowskiej i Zbigniewa
Ossolińskiego zapoczątkowało podlaską gałąź rodu Ossolińskich, która
trwała aż do II połowy XIX wieku. Zbigniew (żonaty trzykrotnie) z pierwszego małżeństwa ze wspomnianą Barbarą Iwanowską miał trzech synów –
w tym Maksymiliana Franciszka zmarłego po 1703 r. Maksymilian Franciszek
ożenił się z podkomorzanką mielnicką, Teodorą Krassowską herbu Ślepowron.
Z tego małżeństwa miał córkę i czterech synów – dwóch zmarłych bezpotomnie oraz Franciszka Maksymiliana i Jana Stanisława, którzy dali początek
dwóm najważniejszym gałęziom rodu Toporczyków podlaskich. Jan Stanisław
(zm. po 1770 r.) podstoli podlaski, starosta grodowy drohicki, a także kasztelan gostyński ożenił się z Ludwiką Załuską, córką Aleksandra Józefa,
wojewody rawskiego. Miał z nią Jan Stanisław cztery córki i dwóch synów
– Aleksandra i Antoniego. Antoni (zm. przed 1788 r.) generał wojsk koronnych w 1764 r. został posłem i elektorem ziemi drohickiej, a potem starostą
sulejowskim. Po śmierci ojca w 1770 r. został spadkobiercą dóbr podlaskich,
w skład których weszły majątki: Sterdyń, Seroczyn, Łazów i Grodzisk. Żoną
Antoniego została Rozalia hrabianka Butlerówna, córka starosty mielnickiego
Aleksandra i Katarzyny Granowskiej herbu Leliwa, starościanki jabłonowskiej.
Starościanka Butlerówna wniosła do małżeństwa majątek Sarnaki. Owocem
ich małżeństwa był jedyny syn – Stanisław. Odziedziczył on po ojcu dobra sterdyńskie i urząd starosty sulejowskiego. Po śmierci ojca dobrami niepełnoletniego wówczas Stanisława zarządzał jego stryj – Aleksander Maciej Ossoliński
(do pełnoletniości, czyli do 1781 r.). Po osiągnięciu wieku dorosłego Stanisław
dokończył rozpoczętą przez jego ojca budowę kościoła w Sterdyni. Dziedzic
Sarnak w 1786 r. pojął za żonę Józefę z Raciborska Morsztynównę, herbu
Leliwa. Z tego małżeństwa miał tylko córkę Emilię, która wyszła za mąż za
Józefa Wawrzyńca Korwina Krasińskiego, oboźnego koronnego. Na początku
XIX wieku Stanisław rozbudował pałac w Sterdyni, przekształcając barokową
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rezydencję w okazały klasycystyczny dwór. Ufundował też dwa drewniane
kościoły – jeden prawdopodobnie jeszcze w XVIII w.– w Seroczynie, a drugi
w 1816 r. w naszej parafii w Sarnakach2, gdy proboszczem był ksiądz Paweł
Wolski (1812-1841).
Budynek kościoła znajduje się po prawej stronie drogi z Sarnak do
Chybowa. Zbudowany został przez miejscowych cieśli. Według podań, drzewo
na budowę dowoził z okolicznych lasów koń, który sam, bez woźnicy, trafiał na
miejsce budowy. Miejscowe podanie głosi, że został on pochowany w pobliżu
kościoła. Nie potwierdzają tego jednak żadne źródła pisane.
W aktach parafialnych z 1816 r. znajduje się następujący opis nowego wtedy
kościoła: Kościół nowy wzniósł sumptem swoim Stanisław Hrabia Ossoliński,
wybudowano go z drzewa tartego, oszalowano deskami sosnowymi i pokryto
gontem. Na dach od frontu kościoła wzniesiono wieżę również drewnianą, na
niej jest krzyż żelazny rozmiarów dość znacznych, pobita jak i kościół gontami
i oświetlona trzema oknami zwyczajnymi. Nad nawą kościelną dochodzącą
do wielkiego ołtarza znajduje się druga wieżyczka drewniana rozmiarów
mniejszych z krzyżykiem żelaznym na wierzchu., w niej znajduje się dzwonek
sygnaturką zwany. W całym kościele podłoga i sufit w półkole (sufit w półkole
to tzw. pozorna kolebka – pozorne sklepienie kolebkowe) na sześciu oparty
drewnianych filarach jest ułożony z desek sosnowych. Ściany i wspomniany
sufit z filarami były bielone glinką zwyczajną. Okien w kościele jest wszystkich dziesięć półokrągłych. Ołtarzy znajduje się pięć. Ołtarz wielki z drzewa
po snycersku ozdobiony. Mensa murowana portatylem z relikwiami świętymi
opieczętowanymi opatrzona. Na mensie ustawiono cyborium z drzewa po
stolarsku zrobione. Do ołtarza wchodzi się po trzech gradusach. W ołtarzu
wielkim brak jest obrazu, będzie wstawiony później. [opis pochodzi z roku
1816 – przyp. I.P.] Po prawej stronie są dwa ołtarze boczne. Pierwszy mieści
w sobie obraz Najświętszej Panny Maryi Szkaplerznej, malowany olejno na
drzewie w sukience srebrnej i ze srebrnymi koronami na głowie Matki Boskiej
i dzieciątka Jezus. Dalej jest ołtarz przy ścianie, na którym obraz świętego
Antoniego Padewskiego olejno na płótnie malowany z zasłoną na boku, na
której jest obraz świętego Wawrzyńca Męczennika. Po lewej stronie są także
Por. Niewiarowska – Bogucka Krystyna, Mecenat rodziny Ossolińskich w XVIII i XIX
wieku na Podlasiu, s. 13-22.
2
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dwa ołtarze boczne. Naprzód ołtarz z drzewa po stolarsku zrobiony, na nim
jest obraz olejno malowany wyobrażający Przemienienie Pańskie. Pod nim zaś
małych rozmiarów w ramach zwyczajnych drewnianych obraz św. Mikołaja
Biskupa olejno na płótnie malowany. Dalej jest ołtarz przy ścianie z drzewa
po stolarsku zrobiony, w nim jest obraz św. Stanisława Biskupa Męczennika na
płótnie olejno namalowany.

Il. 1. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach, fot. Irena Paździor.

Kościół fundował Stanisław Ossoliński w czasach, gdy świetność jego
majątku była już przeszłością. Na budowę podobno się zapożyczył, więc zrozumiałym jest, że i materiał, i wykonanie kościoła nie były najwyższej jakości. Ks. Andrzej Oleszczuk, proboszcz parafii Sarnaki w latach 2004-2008,
w pracy dyplomowej na temat kościoła napisze: Niezbyt starannie postawiony
kościół był kilkakrotnie gruntownie przebudowywany: w 1873 r., w latach
1880-1886, po zawaleniu się 6 sierpnia 1880 r. jednego z bocznych filarów
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przy ołtarzu M. Bożej na zgromadzonych ludzi (zabijając jedną kobietę).
Uszkodzenia naprawiono natychmiast w nocy, by nie dopuścić do zamknięcia
kościoła przez władze carskie, które tylko czyhały na takie okazje, by wznieść
tu cerkiew. Starzy ludzie opowiadali, że ks. proboszcz Sadowski był przez całą
noc z robotnikami, bez przerwy modlił się i leżał krzyżem, by naprawę udało
się przeprowadzić. Stwierdzono przy tej okazji, że podobny jest stan pozostałych pięciu filarów i że one również mogą się zawalić.
Podczas prac w latach 1880-1886 kościół został przerobiony bardzo znacznie. Wymieniono bowiem ścianę dzieląca nawę od kruchty, poprawiono drzwi,
dorobiono drugie drzwi boczne, nowe okna i oszklono je. Dano nowe podmurowanie i rozszerzono kruchtę. Wszystko to zrobiono skrycie przed władzami.
Według opowiadań starszych ludzi materiał przygotowywano oficjalnie na
budowę stodoły plebanijnej i wybrano chwilę, gdy policja była poza Sarnakami.
Szybko rozebrano starą wieżę i przez dzień i noc wzniesiono dzisiejszy fronton kościoła z małą wieżyczką. Nowa dzwonnica była początkowo złączona
z kościołem. Teraz zbudowano ją osobno. Długość kościoła wewnątrz 30,09 m;
szerokość 14,15 m; wysokość do sklepienia od posadzki 9,50 m.
Wymienione remonty prowadzili ówcześni proboszczowie: w latach 1873
i 1880 ks. Adam Sadowski (1871-1882), a kolejne ks. Edward Podbielski (18821900) i ks. Jan Krzewski, proboszcz naszej parafii w latach 1900-1918, który
u władz carskich wystarał się o pozwolenie na ich wykonanie w 1903 r.,
a rozpoczął remont w 1904 r. Wymieniono wtedy podwaliny, powiększono
okna, dodając od dołu do istniejących półokrągłych prostokątne skrzydła. Po
wyjściu carskiego ukazu tolerancyjnego w 1905 r. wewnątrz ułożono posadzkę,
wytynkowano, pomalowano wapnem. Sprawiono dwa zupełnie nowe dębowe
ołtarze. Na wielkim ołtarzu mieszkaniec Sarnak Józef Szummer swym kosztem
wystawił nowe dębowe tabernakulum3.
Nawiązując do roku 1905, po wspomnianym ukazie tolerancyjnym, do
parafii oficjalnie powrócili unici przedtem przymusowo zagarnięci do cerkwi
prawosławnej. Byli to mieszkańcy m.in. Hołowczyc i Litewnik. Ich powrót był
pięknym, radosnym i wzruszającym wydarzeniem. Prawdopodobnie to mieszkańcy Hołowczyc na pamiątkę swojego powrotu do Kościoła katolickiego
3

Oleszczuk Andrzej Ks., Kościół Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnakach. Praca dyplomowa
napisana w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa pod kierunkiem prof. dr hab. inż.
Jana Tajchmana, Toruń 2006, s. 7-8.
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ofiarowali obraz Najświętszego Serca Jezusowego, który widnieje na zdjęciu
z około 1932 lub 1933 r. Przedstawia ono dużą grupę ludzi wraz z księżmi:
proboszczem Kazimierzem Czarkowskim i wikariuszem Janem Berlińskim
skupionych wokół tego właśnie obrazu Serca Jezusowego. W białym habicie
brat Andrzej Polikarp Sawicki z Grzybowa ze stowarzyszenia Stanisławitów.

Il. 2. Zdjęcie przedstawiające grupę wiernych z księżmi: proboszczem Kazimierzem
Czarkowskim i wikariuszem Janem Berlińskim z obrazem Serca Jezusowego. Archiwum
prywatne I. Paździor.

Za probostwa ks. kan. dra Bolesława Kulawika (1942-1968) kościół
otrzymał wewnątrz ładną polichromię. Został też pomalowany z zewnątrz.
Wymieniono podniszczoną zardzewiałą blachę na dachu na ocynkowaną.
Aleksander Melech z Chlebczyna wykonał ozdobne stalle, wykonano też nowe
ławki. W 1947 r. okna po obu stronach ołtarza głównego ozdobiono witrażami.
Jeden z nich, przedstawiający św. Antoniego, ufundowała Maria Szummer (jej
nazwisko, jako fundatorki, umieszczono w dolnej części witraża, choć inne
źródła jako fundatora podają jej męża – Józefa Szummera), a witraż przedstawiający św. Stanisława zakupiono z funduszy uzyskanych ze zorganizowanej
przez parafię na ten cel loterii fantowej.
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Il. 3. i 4. Witraże w oknach prezbiterium kościoła w Sarnakach, fot. I. Paździor.

W 1950 r. ks. Kulawik ze zniszczonego kościoła protestanckiego w Lwówku
Śląskim sprowadził do naszego kościoła organy, które są dumą naszej parafii
do dnia dzisiejszego. Należy dodać, że sprawa pozyskania tych organów nie
była łatwa ze względu na ich wspaniałą jakość. Chociaż były mocno zniszczone i wymagały renowacji, to takie instrumenty umieszczano w dużych
miejskich kościołach lub w filharmoniach. Ks. Kulawik jednak dokonał tego,
że organy trafiły do Sarnak – niewielkiej parafii na Podlasiu. Wymagały one
wtedy gruntownego remontu, który przeprowadził warszawski organmistrz
Antoni Grygorcewicz. Dokupiono też nowe głosy – powiększono ich liczbę do
50. Przed zamontowaniem powiększono chór muzyczny w kościele, wysuwając o metr do przodu balustradę, usunięto też sufit nad częścią przeznaczoną
na organy. Takie umieszczenie instrumentu – częściowo wewnątrz kościoła,
a częściowo na jego poddaszu, nie wpłynęło dobrze na stan instrumentu. Latem
poddasze pod blachą nagrzewa się, zimą panuje mróz. Gdy kościół wewnątrz
zyskał ogrzewanie, różnica temperatury wewnątrz i części pozostającej na
poddaszu tym bardziej destrukcyjnie działa na instrument.
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Prospekt organowy jest drewniany, pomalowany na biało z pozłacaną
dekoracją. Całość o linii wygiętej, bogato ozdobiona. W zwieńczeniu nad przęsłem środkowym znajduje się tzw. kartusz. Nad nim widnieje Oko Opatrzności
z promieniami, z dwóch stron którego umieszczono siedzące na belkowaniu
dwa anioły grające na instrumentach. Prospekt jest w stylu rokokowym, bardzo
ozdobnym, pełnym tak charakterystycznego dla tego stylu ruchu i niepokoju,
z około połowy XVIII w.

Il. 5. Prospekt organowy, fot. I. Paździor.

Wyremontowane organy poświęcono 17 czerwca 1951 roku. Z tej okazji
wirtuoz organowy i profesor konserwatorium w Warszawie, Feliks Rączkowski
wykonał koncert organowy. Było to wielkie wydarzenie, które przyciągnęło do
Sarnak tłumy ludzi. Ksiądz Kulawik, który przysłużył się bardzo Sarnakom
i całej okolicy m.in. tym, że dzięki niemu powstała w Sarnakach przetwórnia owocowo-warzywna i stacja kolejowa, pozostawił przyszłym pokoleniom
testament dotyczący organów, istniejący do dziś w rękopisie, zawierającym
następujące wskazania: „MOIM PRAGNIENIEM JEST, ABY KIEDYŚ,
KIEDY SARNAKI POBUDUJĄ NOWY KOŚCIÓŁ, ORGANY ZNALAZŁY
GODNE I ODPOWIEDNIE MIEJSCE, CZEGO OBECNIE NIE POSIADAJĄ.
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NALEŻY O NIE DBAĆ I NIE DOPUŚCIĆ DO ZNISZCZENIA I RUINY.
A WIĘC JEST SPRZĘT, O KTÓRY NALEŻY DBAĆ I CENIĆ GO”4.
Obecnie, staraniem proboszcza, ks. Andrzeja Jakubowicza, rozpoczęto gruntowny remont zabytkowych organów, które po remoncie znajdą się zapewne
w nowej sarnackiej świątyni.

Il. 6. Dzwonnica brama przy kościele w Sarnakach, fot. I. Paździor.

Dzisiejszy kościół położony jest w południowej części Sarnak, przy ulicy
Kościelnej, na środku prostokątnego cmentarza przykościelnego. Budynek
zwrócony jest frontem na północ w kierunku centrum miejscowości. Przed
nim, wkomponowana w kamienne ogrodzenie, stoi murowana dzwonnica.
Budynek kościoła jest trójnawowy, czteroprzęsłowy, w kształcie prostokąta. Prezbiterium wewnątrz jest węższe od całości kościoła, ma szerokość
głównej nawy, a po bokach, z obu stron znajdują się dwie zakrystie o szerokości naw bocznych, nad którymi są dwie loże kolatorskie otwierane ku kościołowi półkolistymi dużymi oknami, obecnie pełniące rolę schowków. Zakrystie
4

Pismo księdza Kulawika przechowywane w Archiwum Parafii Sarnaki.
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z zewnątrz nie są wyodrębnione. Nawa główna jest dwukrotnie szersza od
bocznych, a prostokąt kruchty nieco węższy od korpusu głównego. Cały kościół
z zewnątrz jest pionowo oszalowany, zwieńczony prostym gzymsem, z dużymi,
prostokątnymi, u góry mającymi kształt półkola oknami. Prezbiterium oświetlają dwa witrażowe okna szczytowej południowej elewacji, nawy – sześć opisanych wyżej okien w ścianach bocznych. Nawa główna otwarta jest na chór
muzyczny położony nad całą kruchtą – także otwartą na kościół. Nad nawami
bocznymi są belkowe płaskie stropy. Nawę główną i prezbiterium wieńczy
sklepienie kolebkowe, podwieszane pod drewnianą więźbą dachową. Dach
kościoła niegdyś kryty gontem, obecnie blachą, dwuspadowy, na nim znajduje się blaszana wieżyczka na sygnaturkę, z hełmem ostrosłupowym. Nawa
główna połączona jest z prezbiterium, nakryta wspólnym sklepieniem opartym
na obiegającym dookoła nawę i prezbiterium belkowaniu z frezem ząbkowym,
zaś belkowanie oparte na smukłych doryckich kolumnach na wysokich cokołach oraz ścianach zakrystii. Nawy boczne są o połowę węższe, otwarte całą
swoją długością do nawy głównej. W prezbiterium są dwa ołtarze: przedpoborowy i posoborowy.5
Ołtarz przedpoborowy w stylu klasycystycznym jest wykonany z drewna,
pomalowany obecnie na kolor écru ze złoconymi płaskorzeźbami ozdobnymi
wykonanymi przez Andrzeja Lipkę. Ołtarz jest przyścienny, jednoosiowy, po
jego bokach są dwie kolumny. Mensa jest prosta, nad nią nastawa z obrazem
w prostej złoconej ramie z trójkątnym zwieńczeniem. Czas powstania ołtarza
datuje się na drugą połowę XVIII wieku. Dwa lata po wybudowaniu kościoła
nad głównym ołtarzem umieszczono malowany olejno na płótnie obraz przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego. Centralną postacią kompozycji jest
Chrystus na krzyżu. Pod krzyżem stoi Matka Boża w różowej sukni i niebieskim płaszczu oraz święty Jan w zielonej tunice i czerwonym płaszczu. Pod
krzyżem klęczy św. Maria Magdalena w ubraniu w kolorach brązu. Matka
Boża z uniesioną głową spogląda na Syna. Tło obrazu jest ciemne. Rozpoznać
na nim można pochmurne niebo i u dołu kontury drzew. Cały obraz ma
wymiary 1,8 na 3,6 m.

5

Por. Oleszczuk A., dz. cyt., s. 10 i nn.
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Il. 7. Ołtarz przedsoborowy wraz z tabernakulum w nawie głównej Sarnackiego kościoła,
fot. I. Paździor.

Na ołtarzu ustawiono ufundowane przez wspomnianego już wcześniej
Józefa Szummera tabernakulum. Jego drzwiczki są udekorowane sercem
otoczonym cierniami na tle promieni. Nad tabernakulum jest tron, a w nim trzy
obrotowe nisze. Po bokach kolumny z głowicami zwieńczonymi liśćmi akantu,
w głębi kolumny w stylu jońskim. Kolumny podpierają odcinki belkowania,
na których jest półkolisty przerywany gzyms. W zwieńczeniu na poduszce
znajduje się korona z kabłąkami i krzyżykiem maltańskim. Na belkowaniu
bocznym wyryto napis: ANNO DOMINI MCMVI.
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Po prawej stronie w prezbiterium stoi drewniana chrzcielnica, wokół której
biegnie dębowa balustrada z ozdobnymi tralkami. Chrzcielnica pomalowana
jest na brązowo z nielicznymi złotymi ozdobami. Baza jej na planie kwadratu
z profilowanymi bokami, trzon tralkowy, a czasza i pokrywa są poprzecznie
puklowane. W poprzek umieszczono ośmioboczny pas z dużymi pozłacanymi
stylizowanymi kwiatami. Chrzcielnica ma styl ludowy, a wykonano ją na
początku XIX wieku.

Il. 8. Chrzcielnica w prezbiterium kościoła w Sarnakach,
fot. Agata Wasilewska.

W prezbiterium naprzeciwko chrzcielnicy pod baldachimem znajduje się
ambona. Jest przytwierdzona do ściany i wsparta na kolumnie. Wykonano ją
w stylu eklektycznym. Wchodzi się na nią dębowymi schodkami od strony
ołtarza bocznego. W pierwotnej wersji była koloru brązowego, imitującego
drewno, dzisiaj ambona jest pomalowana na kolor ciemnobrązowy i ozdobiona
licznymi złoceniami.
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Il. 9. Ambona, fot. I. Paździor.

Patrząc od wejścia głównego w lewej nawie, równolegle do ołtarza głównego stoi ołtarz boczny drewniany. Ma on z każdej strony po dwie kolumny,
od połowy złocone, zakończone ozdobnymi kapitelami z liśćmi akantu. Nad
nimi znajdują się bardzo ozdobne gzymsy, a wyżej pilastrowe tło otacza
wnękę, w której jest umieszczona wykonana z drzewa lipowego i polichromowana figura świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus na rękach. W ołtarzu
umieszczono też małe tabernakulum na mensie, które jest, jak cały ołtarz,
z dębu, pociągnięte matową politurą. Nad nim znajduje się obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem w srebrnej pozłacanej sukience. Ołtarz wykonano w stylu
neobarokowym w 1906 r. staraniem księdza Krzewskiego, a obraz datuje
się na wiek XVII. Został on przeniesiony do obecnej świątyni z pierwszego
sarnackiego kościoła.

Kościół w Sarnakach

|53

Il. 10. i 11. Ołtarz w nawie bocznej z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej w srebrnej sukience
(fot. I. Paździor). Na zdjęciu obok ten sam obraz bez sukienki, fot. Mariusz Dudziuk.

Obraz Matki Boskiej Szkaplerznej w tym ołtarzu jest kopią obrazu
Matki Bożej Śnieżnej, znajdującego się w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej
Większej (Santa Maria Maggiore). Matka Boska Śnieżna to potoczna nazwa
tego wizerunku, znana jest też pod nazwą Salus Populi Romani (Ocalenie
Ludu Rzymskiego). Zgodnie z przekazami latem 352 r. na rzymskie wzgórze Eskwilin spadł śnieg. Wydarzenie to poprzedzały objawienia, w których
Maryja ukazała się patrycjuszowi Janowi, przepowiadając mu, iż urodzi mu
się długo oczekiwany syn. Matka Boża prosiła Jana o wystawienie świątyni na
pamiątkę tych wydarzeń. Ukazała się także papieżowi Liberiuszowi, polecając, by wydał zgodę na zbudowanie kościoła. Miejsce, w którym ma powstać
świątynia, miało być naznaczone śniegiem. Aby upamiętnić to wydarzenie,
nadano świątyni wezwanie Matki Bożej Śnieżnej. Matka Boska Śnieżna jest
patronką kobiet w stanie błogosławionym, ludzi dotkniętych chorobami oczu,
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sportowców i turystów. Kopie tego obrazu, zarówno bezpośrednie jaki pośrednie, są bardzo liczne.6
Nasz sarnacki obraz, słynący już w XVII wieku licznymi łaskami (stąd
dziękczynne wota umieszczone w gablotach przy ołtarzu) jest jedyną kopią
MB Śnieżnej, która ma wzorzysty płaszcz. Wzór na tkaninie wskazuje, że jest
to prawdopodobnie jedwab włoskiej produkcji z 1. połowy XVII wieku. Stąd
można wnioskować, że obraz namalowano w pierwszej połowie wieku XVII,
być może we Włoszech i stamtąd go przywieziono. Prawdopodobnym jest,
według badacza tego obrazu, ojca profesora Michała Gronowskiego, benedyktyna z Tyńca, że jest to kopia kopii MB Śnieżnej kwirynalskiej – jednej z trzech
pierwszych kopii Śnieżnej wykonanej na polecenie Franciszka Borgiasza
w 1569 roku i umieszczonej w kaplicy nowicjatu zakonu jezuitów przy kościele
św. Andrzeja na Kwirynale – tam zresztą zmarł św. Stanisław Kostka. Według
wspomnianego historyka sztuki sakralnej, ks. Michała, w skali polskich obrazów Śnieżnej, ten jest najbliższy kopii Kwirynalskiej7.
Po przeciwnej stronie w prawej bocznej nawie, patrząc od wejścia głównego do kościoła stoi drugi niemalże identyczny ołtarz neobarokowy, dębowy,
politurowany i bogato złocony. Różni się od poprzedniego tylko figurą wysoko
we wnęce oraz obrazem. Figura we wnęce tego ołtarza to lipowa polichromowana rzeźba św. Stanisława Kostki, a obraz przedstawia Przemienienie
Pańskie na górze Tabor i powstał w XVII w. Ołtarze te wykonała warszawska
firma Grmela, a projekty są dziełem artysty o nazwisku Bogaczyk.
W nawach bocznych znajdują się dwa prostopadłe do głównego boczne ołtarze drewniane z polichromią na wzór marmuru w kolorach białym i szarym.
Są to ołtarze klasycystyczne, przyścienne, dwukolumnowe z trójkątnymi
zwieńczeniami. Ich mensy i nastawy są proste, a kolumny gładkie ze złoconymi bazami i kapitelami. W ołtarzu po lewej stronie od wejścia głównego
do kościoła wisi obraz św. Antoniego Padewskiego z drugiej połowy XVII w.
Postacie świętego Antoniego i Dzieciątka Jezus na tym obrazie są w srebrnych
pozłacanych koronach. Koronowane obrazy św. Antoniego są rzadkością, więc
sarnacki obraz jest unikatem. Symetrycznie w prawej nawie jest drugi taki
sam ołtarz, a w nim barokowy obraz przedstawiający patrona naszej para6
7

Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Boska_Śnieżna
Informacja ze zbiorów Mariusza Dudziuka.
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fii – świętego Stanisława Biskupa i Męczennika wskrzeszającego Piotrowina8.
Obraz powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XVII wieku. Według opisu
z katalogu zabytków „centralną postacią obrazu jest święty Stanisław przedstawiony w pozycji stojącej, górujący nad innymi otaczającymi go postaciami.
Ubrany w szaty biskupie – złocistożółtą kapę i infułę, lekko pochyla się nad
grobem, z którego wyłania się Piotrowin. Obok świętego i za nim stoi grupa
osób duchownych i świeckich. W tle architektura i krajobraz. Całość w tonacji
ugrowo-brązowo-oliwkowej”9.

Il. 12. Klasycystyczny ołtarz
św. Stanisława wraz z obrazem przedstawiającym św.
Stanisława wskrzeszającego
Piotrowina, fot. I. Paździor.

Niewątpliwą ozdobą Sarnackiego kościoła są neogotyckie, z początku XX
wieku, stacje drogi krzyżowej. Są to obrazy prostokątne ujęte w ramy dekorowane u dołu uskrzydlonymi główkami, u góry półkoliście zakończone i zwieńczone krzyżem równoramiennym. Dominują na nich barwy nasycone: zieleń,
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, woj. Warszawskie, z. VI, powiat łosicki, red.
I. Galicka, H. Sygietyńska, D. Kaczmarczyk, Warszawa 1965.
9
Karta Architektury Kościoła parafialnego w Sarnakach, Archiwum Parafii w Sarnakach.
8
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czerwień i brąz. Na obrazach poszczególnych stacji Męki Pańskiej jest kilka
postaci, zawsze z Chrystusem w centrum kompozycji. Postacie ukazane są
w ruchu z dużą dozą ekspresji.
Otoczenie kościoła
Dzwonnica znajduje się, patrząc od kościoła, po stronie północnej. Przed nią
rozciąga się ogrodzony i zadrzewiony teren, na którym przy wejściu stoją
dwie kolumny z figurami: Matki Bożej oraz Chrystusa. Dzwonnica zbudowana została około 1820 r. Jest to budowla murowana z cegły i otynkowana.
Ma kształt bramy triumfalnej, z trzema arkadowymi przejściami oraz trzema
prześwitami na dzwony w górnej kondygnacji. Rozczłonkowana pilastrami.
Wyższa część środkowa z gzymsem konsolkowym. Daszki trzy- i czterospadowe, przedtem kryte gontem, a obecnie pokryte blachą. W przejściach przez
kilkanaście lat od wybudowania były bramy drewniane, które uległy zniszczeniu i które usunięto.10
Ciekawa jest historia dzwonów Sarnackiego kościoła. Pierwsze trzy (większy, średni i mały) pochodziły jeszcze ze starego kościoła. W 1827 r. większy
dzwon rozbił się. Przelano go w Węgrowie dopiero w 1869 r. W 1914 r. wszystkie trzy dzwony wywieziono do Rosji. Po dziesięciu latach jeden dzwon odzyskano, a w 1930 r. zakupiono dwa nowe– jeden ze składek parafian, a drugi
ufundował Aleksander Butler11. W czasie II wojny światowej dzwony po raz
kolejny zostały zabrane, tym razem przez Niemców.
Nowe piękne dzwony, odlane we Wrocławiu, pojawiły się w Sarnakach
w 1946 r. staraniem proboszcza ks. kan. dra Bolesława Kulawika. Pierwszy
dzwon nazywa się Stanisław i widnieje na nim napis: „Uroczystości uświetniam, Bogu chwałę”. Ma on tonację g. Drugi – Maria-Bolesław z tonacją h
i napisem: „Żywych zwołuję, umarłych opłakuję”, a trzeci tonacji d nazywa się
Antoni. Widnieje na nim napis: „Łamię pioruny, uśmierzam klęski”.
Obok dzwonnicy w północnowschodnim rogu cmentarza przykościelnego stoi pobudowana pod koniec XIX wieku kamienna granitowa kostnica,
a przy niej stoi krzyż misyjny, pod którym leży, przeniesiony z poprzedniego
10
11

Por. Makaruk J., dz. cyt. s. 29 – 30.
Por. Katalog zabytków sztuki w Polsce…, s. 27.
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Il. 13., 14., 15. Dzwony dzwonnicy przy kościele w Sarnakach: Stanisław, Maria-Bolesław
i Antoni, fot. I. Paździor.
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kościoła, wydrążony kamień, który pełnił zapewne rolę kropielnicy, chociaż
według niektórych była to chrzcielnica.
W naszym kościele i przy kościele znajduje się jeszcze wiele obiektów,
które należałoby omówić i pokazać, choćby wybudowaną za czasów ks.
Jana Krzewskiego grotę postawioną na wzór groty z Lourdes, figurę świętego Jana Nepomucena przeniesioną na teren kościoła z tzw. Górki Świętego
Jana (naprzeciwko obecnej stacji benzynowej), czy choćby bardzo ciekawy
zachowany fragment polichromii w prezbiterium kościoła, a także niektóre
obrazy. Interesujące są dwa klasycystyczne nagrobki na cmentarzu przykościelnym: wykonany z piaskowca nagrobek z dedykacją: Szymonowi i Joannie
z Pawlickich Baderom małżonkom. Pierwszemu jako zawsze gorliwie z narażeniem własnego życia niosącemu ulgę cierpiącym lekarzowi. Drugiej jako
wzorowej Żonie w domowe cnoty bogatey. Oboygu jako wiernym owieczkom
trzody Pana Chrystusowey; Tomasz Bader brat, Elżbieta z Baderów Witajewska
Siostra i ich dzieci Tę wieczną Pamiątkę położyli Roku Zb. 1827 oraz murowany z cegły nagrobek z zatartym już obecnie napisem: Brat bratu Szymonowi
Kosińskiemu d. 20 kwietnia 1828 r. zmarłemu ku pobożnemu westchnieniu ten
pomnik czyni.
Mam nadzieję, że parafia w Sarnakach doczeka się obszernej, całościowej monografii. Być może stanie się to na sześćsetlecie jej istnienia? Obecnie
mamy kilka opracowań na jej temat, jednak dotyczą one tylko pojedynczych
zagadnień. Póki co, realizujemy życzenie ks. B. Kulawika dotyczące godnego
miejsca dla naszych wspaniałych organów, które znajdą miejsce w nowym
murowanym kościele, jaki powstaje staraniem obecnego proboszcza ks. prał.
dra Andrzeja Jakubowicza.
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Agata Wasilewska

Ks. Jan Krzewski (1866-1918) – 100. rocznica śmierci
23 listopada 2018 r. minęło 100 lat od śmierci ks. Jana Krzewskiego, proboszcza parafii Sarnaki pierwszych 18 lat minionego wieku. Spoczywa na sarnackim cmentarzu. Cieszył się zasłużoną opinią dobrego kapłana i wzorowego
proboszcza, był patriotą i niestrudzonym działaczem społecznym. Warto przypomnieć tę postać.

Il. 1. Ks. Jan Krzewski proboszcz parafii Sarnaki 1900-1918, ze zbiorów własnych.
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Ksiądz Jan Krzewski pochodził z rodziny włościańskiej, która od co
najmniej kilku pokoleń należała do parafii św. Stanisława w Siedlcach. Urodził
się 13 lipca 1866 r. w Starejwsi pod Siedlcami (od 1907 r. jest to dzielnica
Siedlec1) jako najstarszy syn młodych kolonistów Andrzeja Krzewskiego
i Apolonii z Harasimów. Jeszcze tego samego dnia został ochrzczony. Chrztu
udzielił mu ks. Józef Kietliński kapelan więzienny2.

Il. 2. Odpis aktu urodzenia Jana Krzewskiego, źródło: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach,
Akta osobowe.
http://www.siedlce-zwiedzanie.pl/historia.htm, dostęp 11.01.2019 r.
Akt urodzenia Nr 143/1866 (Siedlce) https://szukajwarchiwach.pl/62/220/0/1/68/
str/1/2/15/46G676RGbzEs27jTBRGsnw/#tabSkany, dostęp 11.01.2019 r.
1
2
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Jego pradziadkowie ze strony ojca, Wojciech i Katarzyna Krzescy, mieszkali początkowo we wsi Topórek nieopodal Siedlec, z czasem przenieśli się
bliżej miasta do Starejwsi. Tam dziadek przyszłego księdza, Jan Krzeski,
poznał Małgorzatę Strzałek i ożenił się z nią w 1829 r. On miał lat 23, ona 17.
Doczekali się dziesięciorga dzieci, z których troje zmarło w wieku dziecięcym.
Andrzej Krzeski, ojciec przyszłego księdza, urodził się w 1846 r. jako szósty
z kolei. W 1864 r., mając 18 lat, ożenił się z 16-letnią Apolonią Harasim3, córką
Jana Arasima i Katarzyny z Wronów, pochodzącą z pobliskich Golic.
Młodzi zamieszkali w Starejwsi i tak jak rodzice zajmowali się rolnictwem.
Po dwóch latach (w 1866 r.) urodził się ich pierworodny syn, któremu na cześć
dziadka dano imię Jan. Potem przyszło na świat jeszcze siedmioro dzieci: trzy
siostry i czterech braci.4 Nie wszystkie doczekały dorosłości.
Jan, jak sam mówił, pierwsze wychowanie odebrał w domu rodzicielskim,
następnie w roku 1877 został oddany do Gimnazjum Siedleckiego. Miał 11 lat.
Bardzo możliwe, że już wówczas planował swoją przyszłą drogę kapłańską
– a może pomogli mu w tym rodzice. W Gimnazjum Męskim w Siedlcach
spędził sześć lat, w 1883 r. ukończył czwartą klasę. Mimo że otrzymał promocję do klasy piątej, za zgodą ówczesnych władz oświatowych opuścił szkołę.
Ze świadectwa5 wynika, iż z łaciny, greki i języka niemieckiego uzyskał oceny
dobre (choroszije), natomiast z języka rosyjskiego, geometrii, algebry, arytmetyki oraz Zakonu Bożego – zadowalające (udowlietworitielnoje). Językiem
wykładowym był rosyjski.
Jako 17-latek wstąpił w 1883 r. do Seminarium Duchownego w Lublinie.
Nie wiemy, jak tam sobie radził, ale chyba dobrze. Nauka w seminarium trwała
pięć lat i dokładnie przez tyle czasu tam się uczył. Był już na drugim roku, gdy
urodziła się jego najmłodsza siostra Helena. A w rok później, jesienią 1885 r.
zmarł mu ojciec, mający zaledwie 39 lat. Matka została z pięciorgiem dzieci
Akt ślubu 18/1864 (Siedlce), https://szukajwarchiwach.pl/62/220/0/1/66/str/1/4/15#tabSkany, dostęp 11.01.2019 r. W akcie jest napisane, że mieli lat 19 i 17, ale z dat ich urodzenia wynika, iż byli o rok młodsi. Nazwiska młodych: Krzeski i Arasim z biegiem lat
przybierają postać Krzewski i Harasim.
4
Antonina (1869-1903), Ludwik (1872), który przeżył zaledwie 10 tygodni, Aleksander
(1873-1875), Aleksander (1876-…), Bronisława (1878-…), Władysław (1882-1912) i Helena
(1884-…).
5
Świadectwo z 13 sierpnia 1883 r. Archiwum Diecezjalne w Siedlcach (dalej ADS), Akta
osobiste ks. Jana Krzewskiego, bns.
3
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w wieku 16, 9, 7 lat oraz 3,5 roku i 1 rok. Z pewnością życie rodziny nie
było teraz łatwe. Można się domyślać, że sporo obowiązków przejęła 16-letnia
Antonina, pomagając matce w gospodarstwie i w opiece nad młodszymi
dziećmi. W przyszłości nie wyszła za mąż. Jan studiów nie przerwał.
17 marca 1888 r. w parafii św. Krzyża w Warszawie z rąk biskupa K.
Ruszkiewicza Sufragana Warszawskiego6 otrzymał święcenia subdiakońskie,
następnie 15 lipca tegoż roku święcenia diakońskie. Wkrótce – 18 listopada
1888 r. – udał się znowu do Warszawy i tam w kościele św. Krzyża otrzymał
święcenia kapłańskie także z rąk biskupa Kazimierza Ruszkiewicza7.
Wydaje się, że w ówczesnym czasie w Lublinie brakowało księży, gdyż jeszcze jako dyiakon kończący kurs nauk teologicznych8, Jan Krzewski został skierowany z dniem 24 października 1888 r. na wikariusza do parafii Nawrócenia
św. Pawła w Lublinie, aby bezzwłocznie niósł pomoc proboszczowi parafii
(…) w opowiadaniu słowa Bożego i spełniał te posługi religijne w powierzonej parafii, które z mocy przyjętego Dyakonatu pełnić może, za wiedzą jednak
i zezwoleniem miejscowego ks. proboszcza9. Nominacja ta nastąpiła za zgodą
Nr 1776 generał-gubernatora warszawskiego z dnia 8 października.
Na wyznaczonym wikariacie pracował niemal dwa lata. W kwietniu
1889 r. na polecenie kanonika katedralnego ks. Franciszka Jaczewskiego, przyszłego biskupa lubelskiego, udał się do parafii w Krzczonowie, aby tam zastąpić złożonych chorobą proboszcza i wikariusza. O powyższej decyzji został
powiadomiony gubernator lubelski10.

Po śmierci Ks. Kazimierza Wnorowskiego (1818-1885) biskupa ordynariusza lubelskiego
(1883-1885) przez kilka lat diecezja lubelska nie posiadała pasterza. Dlatego klerycy
lubelskiego seminarium duchownego przyjmowali święcenia z rąk biskupa archidiecezji
warszawskiej ks. Kazimierza Ruszkiewicza. Władze rosyjskie dopiero w grudniu 1889 r.
wyraziły zgodę na nominację ks. kan. Franciszka Jaczewskiego na biskupa lubelskiego
i administratora diecezji podlaskiej.
7
Pismo Nr 2329 z 24.07/08.08.1902 r., ADS, Akta osobiste…, bns; Zaświadczenie
Nr 88/70, Archiwum Parafii w Sarnakach (dalej APSar), Akta osobowe x. J. Krzewskiego
proboszcza, za l. 1884-1912, bns.
8
Pismo Nr 1781 z 12/24.10.1888 r. ADS, Akta osobiste…, bns.
9
Do S. Dyakona Jana Krzewskiego, Pismo Nr 1786 z 24.10.1888 r. ADS, Akta osobiste…, bns.
10
Do ks. Jana Krzewskiego Wikariusza parafii Nawrócenia S. Pawła w Lublinie, Pismo
z 13.04.1889 r. APSar, Akta osobowe …, bns.
6
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W czerwcu 1890 r. młody wikariusz zwrócił się z prośbą do biskupa, aby
przeniósł go do jakiejś innej parafii, gdyż dotychczasowe warunki mieszkaniowe źle wpływają na jego zdrowie11. Prośbie stało się zadość i z dniem 22
sierpnia 1890 r. otrzymał nominację na wikariusza w Skrzeszewie w powiecie
sokołowskim, którą to funkcję pełnił przez 2,5 roku.
Tymczasem dotychczasowy administrator parafii Huszlew w powiecie
konstantynowskim, ks. Stefan Obłoza12, naraził się bardzo władzom rosyjskim. W wioskach należących do parafii mieszkało wielu unitów. I właśnie
z powodu posług udzielanych unitom w końcu stycznia 1893 r. został przeniesiony do parafii Stoczek w powiecie węgrowskim. Na wakujące stanowisko
w Huszlewie skierowano ks. Jana Krzewskiego.
27 lutego 1893 r. złożył on wyznanie wiary i przysięgę na wierność Świętemu
Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu, Jego Głowie widzialnej Namiestnikowi
Chrystusowemu Papieżowi i nareszcie Zwierzchnikowi swej Dyecezyi. Był to
warunek konieczny przy obejmowaniu posady duchownej. Świadkami tego
wydarzenia byli: ks. Franciszek Jaczewski biskup Diecezji Lubelskiej, ks.
prałat Władysław Koglarski sędzia surrogat Konsystorza Jeneralnego Diecezji
Lubelskiej, ks. kan. Feliks Krokowski regens Konsystorza Jeneralnego Diecezji
Lubelskiej, ks. Ludwik Kwiek sekretarz Konsystorza Jeneralnego Diecezji
Lubelskiej, ks. Adam Zajkowski archiwista Konsystorza Jeneralnego Diecezji
Lubelskiej13.
7 marca 1893 r. zastępujący tymczasowo ks. Obłozę ksiądz Jakub Szpringer,
w obecności dziekana dekanatu konstantynowskiego oraz przedstawiciela
władz administracyjnych – radcy kolegialnego powiatu konstantynowskiego
Do Jaśnie Wielmożnego Księdza Biskupa Diecezji Lubelskiej, Pismo z 16.06.1890 r.
ADS, Akta osobiste …, bns.
12
Ks. Stefan Obłoza (1847-1924) został przeniesiony z Huszlewa do parafii Stoczek
w powiecie węgrowskim na wniosek jenerał-gubernatora, który pismem Nr 22 z dnia
15.12.1892 zwrócił się do bpa Fr. Jaczewskiego o usunięcie księdza S.O. z probostwa
w Huszlewie pow. konstantynowski gub. siedlecka za „szkodliwy” wpływ, jaki wywierał
na złączoną z prawosławiem byłą unicką ludność, z prawem jednak nadania mu administracji innej parafii, lecz w okolicy bez unitów. Z kolei decyzją Nr 79 z 13.07.1894 jenerał-gubernator skazał księdza, będącego już proboszczem parafii Prostyń, na zapłacenie
100 rubli kary za to, że zbierał bez pozwolenia władz rządowych fundusze i materiały na
budowę kościoła.
13
Działo się w Konsystorzu Jeneralnym Dyecezyi Lubelskiej z 27.02.1893 r. ADS, Akta
osobiste…, bns.
11
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i członków dozoru kościelnego, przekazał ks. Janowi Krzewskiemu administraturę parafii Huszlew. Nowy administrator miał 27 lat życia i niecałe 5 lat
kapłaństwa.
Kościół w Huszlewie był mocno zniszczony i wymagał natychmiastowej
restauracji, ale władze nie pozwalały go remontować. Miało to na celu wzmocnienie parafii prawosławnych w Mszannie, Makarówce, Mostowie. Zabiegi
ks. Krzewskiego, wręczane łapówki, napitki – zdołały pozwolenie uzyskać na
bardzo skromne poprawki. Ks. Krzewski robił jednak, co trzeba było, rozbudzając ducha u okolicznych mieszkańców i dysponując ofiarami ludzkimi
kościół odrestaurował, a umiał władze niższe usposobić, że donosów nie było
i całość placówki polskiego i katolickiego ducha do dziś istnieje14.
Z czasów jego pobytu w Huszlewie mamy ciekawą informację: Z jednej
strony rząd rosyjski i władze cerkiewne zazdrosnym okiem spoglądały na
wpływ, jaki duchowieństwo katolickie miało na społeczeństwo, z drugiej znów
strony we wszelkich potrzebach często nawet religijnych, ten sam rząd i te same
władze cerkiewne zwracały się o jego usługi tak, jakby ani rząd, ani władze
cerkiewne nie było stać, by same sobie wystarczyły. Szczególniej uwydatniało
się to rażąco przy różnych procesjach i potrzebach prawosławnych zwłaszcza
tam, gdzie nie było na miejscu cerkwi cesarskiej. W tym kierunku miał kłopot
ksiądz Jan Krzewski, jako proboszcz parafii Huszlew, powiatu konstantynowskiego, guberni siedleckiej, o którym doniósł gubernator siedlecki 9 listopada
1898 r. Nr 894 do w. jenerał-gubernatora15, że ksiądz Jan Krzewski nie chciał
wydać ze swego kościoła świec ani nie pozwolił odezwać się kościelnym dzwonom na pogrzebie prawosławnego gminnego sędziego III okręgu w powiecie
konstantynowskim16.
Już na początku swego proboszczowania ks. Krzewski zatrudnił młodego,
niespełna 20-letniego Władysława Dąbrowskiego jako organistę. Można
Odpowiedzi na formularz, Nr 2312 z 14.06.1920 r., APSar, bns.
Generał-gubernator, w Rosji 1775–1917 administrator prowincji, bezpośrednio podległy carowi; w Królestwie Polskim generał-gubernator miał pełnię władzy cywilnej
i wojskowej, a także był odpowiedzialny za ścisłe przestrzeganie przepisów prawa; urząd
wprowadzony w 1874 (zamiast namiestnika), zniesiony w 1915.
16
Kubicki Paweł, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915.
Materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Część pierwsza. Dawne Królestwo Polskie, T II, diecezje: lubelska
z podlaską i płocka, Sandomierz 1933, s. 119.
14

15
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domniemywać, iż współpraca obu układała się dobrze, gdyż kiedy po siedmiu
latach ksiądz odchodził z Huszlewa do Sarnak, zabrał ze sobą zaprzyjaźnionego muzyka.
Tak na marginesie można jeszcze wspomnieć, iż jako administrator parafii huszlewskiej ks. Jan Krzewski w maju 1900 r. udzielił w Siedlcach ślubu
swojej siostrze Bronisławie, która wyszła za mąż za Józefa Cioka17.
W Sarnakach
Trudne (jak można się domyślać) warunki pracy w Huszlewie skłaniały ks.
Krzewskiego do starania się o zmianę miejsca. Jednak możliwość przeniesienia się do innej parafii pojawiła dopiero w związku z wakatem w Sarnakach18.
19 czerwca 1900 r. ks. Edward Podbielski, proboszcz parafii św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Sarnakach, po 18 latach pełnienia tej funkcji, został
przeniesiony do archidiecezji warszawskiej. Tymczasowy zarząd nad parafią powierzono ks. Czesławowi Grzymale. Natomiast nominację Nr 2030 z 4
września 1900 r. na administratora otrzymał ks. Jan Krzewski. W tymże dniu
w obecności świadków: ks. Ignacego Szpota kanonika Kapituły Katedralnej
Lubelskiej i ks. Ludwika Olechowskiego sekretarza Konsystorza Generalnego
Lubelskiego złożył on wyznanie wiary i przysięgę na wierność Kościołowi19.
Objęcie parafii w Sarnakach i przekazanie mienia kościoła nastąpiło 11
października 1900 r. Wprowadzającym był dziekan konstantynowski ks. S.
Dąbrowski, towarzyszył mu przedstawiciel powiatowych władz administracyjnych – każda nominacja musiała być zatwierdzona przez władze. Na
protokole zdawczo-odbiorczym podpisał się również ks. Czesław Grzymała
jako zdający, ks. Jan Krzewski jako przyjmujący oraz członkowie Dozoru
Kościelnego w Sarnakach: Józef Sidewicz, Karol Lewczuk i Mikołaj Stefański
(za którego na jego prośbę jako niegramotnego podpisał się Karol Lewczuk)20.
Akt ślubu nr 32/1900 (Siedlce), https://szukajwarchiwach.pl/62/220/0/1/107/
str/1/6/15#tabSkany dostęp 16.01.2019 r. Gdy w 1904 r. wychodziła za mąż najmłodsza
siostra Helena, ks. Jan Krzewski był nieobecny podczas jej zaślubin.
18
Administratory r.k. prichoda Guszlew, ksiendzu Krzewskomy, Pismo Nr 1345
z 25.05/07.06.1900 r. APSar, Akta osobowe…, bns.
19
Administratoru rimsko-katoliczewskiego prichoda ks. Krzewskomu, Pismo Nr 2030
z 22.08/04.09.1900. ADS, Akta osobiste…, bns.
20
Protokół – załącznik do pisma Nr 162 z 29.08/12.09.1900 r., tamże.
17

66|

Rocznik Ziemi Sarnackiej tom II

Il. 3. Podpis ks. Krzewskiego jako administratora parafii Sarnaki, nagłówek pisma
urzędowego, źródło: Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, Akta osobowe.

Młody 34-letni proboszcz, mający 12 lat kapłaństwa, energicznie zabrał
się do pracy w nowej parafii. Zaczął od oględzin drewnianego kościoła, wybudowanego w 1816 r.21, gdyż wymagał on natychmiastowego generalnego
remontu. Jego stan techniczny zagrażał przebywającym w nim osobom, co
w konsekwencji mogło doprowadzić do likwidacji parafii przez władze rosyjskie, a więc jedynego w tym czasie ośrodka promieniującego polskością.
Dlaczego takie sytuacje się zdarzały? Dziekan łosicki, wizytujący parafię
Sarnaki w 1920 r., tłumaczy to następująco: Moskiewskie rządy prześladujące
religię katolicką, a mające za zadanie sprawosławienie tutejszego zakątka,
nie pozwalały dopełniać restauracyi, odnawiań świątyń katolickich i tylko
sprytem, łapówkami, ukradkiem przeprowadzono najkonieczniejsze roboty
około kościołów i budynków plebańjalnych. Celem i zabiegami rządu prześladowczego było, aby prawosławne cerkwie i budowle plebańjalne były jak
najokazalsze, [a] wszystko, co katolikom przynależało, miało mieć wygląd jak
najskromniejszy. Archiwum tutejsze ma plany plebanii, które ciągle jako za
bardzo okazałe przerabiano, aż zgodzono się na budowlę przypominającą

Fundatorem kościoła w 1816 r. był ówczesny właściciel majątku Klimczyce i Sarnaki
Stanisław hr. Ossoliński.
21
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zwykłą wiejską chatę, którą za czasów ks. Podbielskiego wybudowano. Kościół
nie restaurowany, że był z drzewa, coraz bardziej ulegał zniszczeniu22.
Już poprzednik, ks. Podbielski, czynił starania w kierunku remontu
świątyni. Wiosną 1896 r. wybrany został Komitet Remontowy Kościoła
Sarnackiego. Według sporządzonego kosztorysu na remont potrzeba było
2941 rubli 32 kopiejki. Pieniądze miały pochodzić od parafian, a zbiórka przeprowadzona w ciągu trzech lat, w równych częściach. Tymczasem na dzień
19 czerwca 1900 r. (przekazanie parafii) stan finansów zbieranych od parafian na restaurację kościoła wynosił: 1988 rubli srebrem 78 kop. przychodu,
z czego wydatkowano 1683 ruble 10 kopiejek. Dotychczasowe prace to było
m.in. pokrycie dachu kościoła blachą żelazną w miejsce gontów i pomalowanie go. Gromadzono również materiał potrzebny do remontu oraz wykonano
podwójne duże wrota i dwie furtki do ogrodzenia kościoła23.
Dozór Kościelny z inspiracji nowego proboszcza przystąpił do sporządzenia „Protokołu” z oględzin kościoła w celu określenia i zweryfikowania stanu
budynku kościelnego. Poprzednio określenie stanu miało miejsce 2 stycznia
1895 r. i na jego podstawie uzyskano zgodę na remont kościoła oraz zatwierdzenie kosztorysu przez władze Gubernialne w dniu 12 stycznia 1896 r. Poza
wykonanym już nowym dachem kosztorys ten obejmował przede wszystkim:
ułożenie nowych podłóg, obicie ścian wewnątrz, malowanie farbą olejną po
nowym drzewie, obicie i malowanie ścian na zewnątrz, odnowienie ołtarzy,
malowanie balustrad przedołtarzowych.
Po kolejnych oględzinach stwierdzono, że z tych dozwolonych do przeprowadzenia prac w obecnym czasie nic wykonać nie można, ponieważ podwaliny
kościoła, a także dolne wieńce ścian są zupełnie zgniłe i wymagają wymiany,
niezbędne jest również wzmocnienie ścian i w miejsce starych podgnitych
należy zrobić nowe podszycie pod tynk.
Dozór Kościelny sporządził nowy, obejmujący koszty dodatkowych robót
kosztorys i wystąpił do władz o zezwolenie na rozszerzony remont kościoła
w Sarnakach. Zabiegi o to trwały długo, kierowano nawet pisma do warszawskiego generał-gubernatora, ale przeszkody ze strony władz zaborczych wciąż
się piętrzyły i przez kilka lat nie można było rozpocząć remontu. Wreszcie
Inwentarz kościoła i parafii Sarnaki, rozdział 2. z 01.12.1920 r. Archiwum Diecezjalne
w Drohiczynie (dalej ADD), Akta parafii Sarnaki, bns.
23
Nowosielski J.W., Kronika parafii Sarnaki, maszynopis. W posiadaniu autorki.
22
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pismem Nr 53 z dnia 1 lipca 1903 r. uzyskano stosowne pozwolenie i w maju
1904 r. prace ruszyły24. W międzyczasie okazało się, że konieczne są dalsze
modyfikacje planów remontu, co udało się przeforsować u władz. Remont
budynku ukończono w 1905 r.
W efekcie kościół został gruntownie przebudowany: wymieniono podwaliny i część ścian, budynek oszalowano na zewnątrz, a wewnątrz otynkowano,
całość odmalowano. Ściany wzmocniono metalowymi ściągaczami idącymi
w poprzek naw. Aby polepszyć oświetlenie i dać możliwość wietrzenia, powiększono okna, zamieniając półokrągłe na prostokątne z górną częścią półokrągłą. Przebudowany został tylny okap dachu, aby nie zaciekało na ściany. Dach
powtórnie pomalowano – dobrej farby przeciwko rdzy ks. Krzewski szukał aż
w Berlinie.25 Zamieniono podłogi drewniane na płyty cementowe i terakotę.
Wykonano kamienne schody przy kościele.
Z zachowanych rachunków wystawianych Komitetowi Remontowemu
wynika, że wiele prac przy remoncie i przebudowie kościoła wykonali miejscowi rzemieślnicy: sarnaccy murarze Ludwik Kondracki, Polikarp Kondracki,
Aleksander Zaborowski oraz Piotr Wieczorkiewicz z Chybowa, stolarz Piotr
Gill i kowal Stanisław Sawicki obaj z Sarnak, drzewo dostarczył Jan Soszyński
z Terlikowa, a cegłę paloną na posadzkę Franciszek Zieliński z Grzybowa.
W latach 1905-1906 sprawiono do kościoła nowe wyposażenie. Dwa ołtarze do bocznych naw, z drewna dębowego, w stylu neobarokowym, z urządzeniem zasuw do frontowych obrazów, z dwoma ramami ozdobnymi i złoconymi
do tylnych stałych obrazów, wykonane zostały w warszawskiej firmie Fabryka
Wyrobów Stolarskich i Magazyn Mebli Bau Moebel und Kunsttischlere
Antoniego Fr. Grmela. Do nich zainstalowano w górnej części każdego
z ołtarzy sześć polichromowanych figur z drewna lipowego: św. Józefa, św.
Stanisława Kostkę oraz cztery aniołki. U stóp obu świętych leżą korony,
takie same jak nad tabernakulum. Koszt całości opiewał na kwotę 1950 rubli.
Rozebrano również i przerobiono wielki ołtarz z drewna sosnowego, pomalowano go i częściowo pozłocono – za 350 rubli26. Projekty rysunkowe robił

Tamże.
Oferta firmy Dr Graff & Comp., Berlin 21.06.1901 r. APSar, bns.
26
Nowosielski J.W., Ziemia Sarnacka 1900-1920, Warszawa 2013, s. 38.
24
25
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p. Szpaczek z firmy Grmela. Przy montażu ołtarzy pracował sarnacki stolarz
Józef Krzyż27.
W tej samej firmie, według projektu artysty W. Bogaczyka, wykonano
z drewna dębowego tabernakulum w stylu neobarokowym do wielkiego ołtarza: na drzwiczkach rzeźba serce na tle stylizowanych promieni, powyżej tron
z trzema obrotowymi niszami28, pomalowanymi na złoto, fioletowo i zielono,
z cyborium wybitym wewnątrz brązową blachą złoconą, ozdobione po bokach
dwoma aniołkami z lipowego drewna, zwieńczone złotą koroną na poduszce.
Przy okazji przebudowano dwa boczne ołtarze: św. Stanisława i św.
Antoniego, wykonano również piękną dębową balustradę przed wielki ołtarz29
i do chrzcielnicy oraz przebudowano ambonę30, aby stylistycznie pasowała
do nowych ołtarzy, zaś do prezbiterium zainstalowano stalle. Wszystkie
elementy powstały w pracowni Grmela. Prace stolarskie przy montażu wykonał m.in. Józef Krzyż, ale właściciel firmy osobiście czuwał nad całością
przedsięwzięcia31.
Rachunki z 1905 r. APSar, bns.
Ks. Oleszczuk Andrzej, Kościół parafii rzymskokatolickiej w Sarnakach, Toruń 2006,
praca dyplomowa, s.17; Kosztorys Dla Wielmożnego Pana Szummera w Sarnakach,
19.02.1905 r.: tabernakulum na trzy strony obracane, z drzewa dębowego czystego
i suchego, podług przedstawionego projektu, z cymborjum wewnątrz wybitem bronzową
blachą grubo złoconą, a dwoma aniołami z drzewa lipowego i polichromowane, całe
tabernakulum suto pozłacane prawdziwem złotem. APSar, bns.
29
Obecnie balustrada ta znajduje się przy ołtarzach bocznych św. Stanisława i św. Antoniego.
30
Rachunki z 02.02.1908, 05.03.1908 r. APSar, bns.
31
List z 01.02.1905 r. APSar, A. Fr. Grmela tłumaczy się ks. Krzewskiemu, dlaczego nie
mógł przyjechać do Sarnak: Niewątpliwie różne przekleństwa się na mnie sypią, żem na
oznaczony termin nie przyjechał, lecz niestety nie było mi pod żadnym warunkiem wolno
z domu się oddalić, a nie tylko oddalić, lecz ani telegraficznie nie byłem w możności o tym
zakomunikować. Oto się w piątek o godz. 4tej po poł. Zaczęło ogólne bezrobocie, które
w sobotę zamieniło się w rewolucję i rozbój. Na setki liczyć można rozbitych sklepowych
dużych lustrzanych szyb, a dużo sklepów doszczętnie zrabowanych. Ogólna była trwoga,
tem bardziej, że wszystkie latarnie porozbijano, na ulicach ogólna ciemnota, a przy tym
multum strzałów rewolwerowych i karabinowych. Za chleb płacimy 10 kop. funt. Nędza
ogólna, która opisać się nie da! Wczoraj pokazało się kilka dorożek i tramwai na mieście,
które przez wojsko były eksportowane. Na ulicach strach, różne rewizje i stan oblężenia.
Aby w tych warunkach pozostawić dom, żonę z dziećmi samą, a pojechać za interesem,
to przypuszczam, że Wielmożny ksiądz Proboszcz w tym wypadku mnie będzie miał za
wytłumaczonego, choć przyznam się, że bym był szczególnym obecnie tego nie widzieć
i tu nie być. Gazety żadne do dziś nie wychodzą, oprócz Warsz. Dziennika. Przypuścić
należy, że w tym tygodniu te niepożądane rozruchy się zakończą, wobec czego na przy27

28
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Także sprawione zostały ławki do kościoła nowe, stare zaś usunięte jako
już nieużyteczne. Prawdopodobnie trafiły do kościoła w Łosicach, o co zabiegał ks. Piotr Kucharski z Łosic.32 Z czasem do zakrystii sprawiono dębową
komodę i zaopatrzono w gustowne aparaty (m.in. piękna puszka na komunikanty, z wygrawerowaną na cokoliku stopy informacją, że została przekazana w 1912 r. od młodzieży parafii sarnackiej, za staraniem ks. Jana
Krzewskiego) i bieliznę kościelną (współcześnie nazywa się to bielizną kielichową). Odrestaurowano 10-głosowe organy33. W szwalni u Sióstr Miłosierdzia
w Warszawie na Tamce zakupiono sporo różnego rodzaju szat liturgicznych,
jak ornaty, alby, komże, kapy, stuły, pelerynki34. Przybyło nowych chorągwi,
feretronów – jeden z nich z dedykacją: Na pamiątkę koronacji obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej dn. 22 maja 1910 r. od Pątników Parafii Sarnackiej.
Z tego też okresu pochodzi obraz Chrzest Pana Jezusa35 znajdujący się przy
chrzcielnicy w prezbiterium.
Jak widać, wszystkie te inwestycje były bardzo kosztowne, ale ks.
Krzewski potrafił zjednać sobie ludzi, zachęcić ich i przekonać do ofiarności.
Na przykład fundatorem tabernakulum (kosztowało 900 rubli srebrem), jak
też czternastu stacji Męki Pańskiej wykonanych w warszawskim Zakładzie
Robót Artystyczno-Kościelnych Feliksa Krauze, był właściciel miejscowego
browaru Józef Szummer36. Mniej zamożni parafianie składali datki wedle
swoich możliwości. Zamawiane rzeczy wysyłane były z Warszawy koleją do

szły tydzień bym wyjechał do Sokołowa, do Zambrowa, a z Zambrowa do Sarnak, lecz
o tym jeszcze Wielm. Księdzu Proboszczowi napiszę. Rzecz naturalna, że przed zupełnem uciszeniem wyjechać nie będę w stanie. U mnie samego szkód ani szczególnych
nieporządków nie było i do tej pory nie ma. Załączając przy tym wyrazy mego wysokiego
uszanowania dla Wielmożnego Księdza Proboszcza, miło mi pisać się sługą. Ofiar około
60 i tyleż rannych, około 300 aresztowanych.
32
Do jego Excellencji Księdza Biskupa Dyecezyj Lubelskiej i Podlaskiej, Pismo Nr
1306 z 06.04.1906, ADD, APwSar, bns. Ks. Piotr Kucharski był pierwszym proboszczem (1905-1908) odtworzonej parafii Św. Zygmunta i budowniczym nowego kościoła
w Łosicach. http://zygmuntlosice.pl/proboszczowie-zygmunta/ dostęp 03.01.1919 r.
33
Inwentarz kościoła i parafii Sarnaki, rozdział 2, z 01.12.1920 r. ADD, Akta parafii..., bns.
34
Rachunki z lat 1905-1913. APSar, bns.
35
Rachunek z 01.04.1909 r., malarz Ignacy Stelmaski. Tamże.
36
Ks. Borkowski Zdzisław, Z dziejów parafii i duszpasterstwa w Sarnakach, Sarnaki
2006, s. 44.
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Il. 4. Tabernakulum w ołtarzu głównym, ufundowane przez Józefa Szummera, obraz Chrzest
Pana Jezusa, fot. A. Wasilewska.

Siedlec lub do Platerowa, skąd trzeba je było odebrać we własnym zakresie,
transportem konnym.
Rok 1905 i jego konsekwencje
Niepowodzenia Rosji w wojnie z Japonią przyczyniły się do wzrostu nastrojów rewolucyjnych na terenie Imperium Rosyjskiego. Wzrosły ceny żywności, pogarszały się warunki pracy, dochodziło więc do strajków robotniczych
w różnych ośrodkach, w miastach odbywały się liczne demonstracje. Podobnie
zaczęło się dziać również na terenie Królestwa Polskiego, w wielu polskich
miastach manifestowali robotnicy, młodzież szkolna. W starciach z policją i wojskiem byli ranni, zabici i aresztowani. W wyniku tych wydarzeń
car Mikołaj II zgodził się na pewne ustępstwa. Jednym z nich był tzw. ukaz
tolerancyjny.
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30 kwietnia 1905 r. car ogłosił ukaz wprowadzający tolerancję religijną. Na
jego mocy dawni unici mogli powrócić na łono kościoła rzymskiego, a odejście
z prawosławia nie pociągało za sobą żadnych konsekwencji, nie miało żadnego
wpływu na życie cywilne i od tej chwili mogli oni w sposób dowolny zmienić
wyznanie. W carskim dekrecie znalazł się bowiem zapis: Rozkazujemy uznać,
że odpadnięcie od religii prawosławnej do innej religii chrześcijańskiej lub
nauki nie podlega prześladowaniu i nie powinno pociągać za sobą żadnych
następstw, szkodzących pod względem praw osobistych i cywilnych, przy czym
osoba, która po dojściu do pełnoletności odpadła od prawosławia, uznawana
jest za należącą do tego wyznania lub nauki, jaką sobie sama obrała...37
Na terenie parafii sarnackiej w wielu wioskach mieszkali unici, nazywani
wówczas przez władze opornymi, gdyż nie chcieli przyjąć prawosławia i trwali
w oporze wobec carskich rozporządzeń w kwestii wyznania. Szczególnie licznie zamieszkiwali wsie takie, jak Litewniki, Hołowczyce, Mierzwice. Ks. Jan
Krzewski potajemnie udzielał im chrztów, ślubów, dysponował na śmierć,
rozbudzając w ten sposób polskiego ducha38, ale narażając się na prześladowania ze strony urzędników carskich, podobnie jak jego poprzednik, ks. E.
Podbielski. Restrykcje zaborcy dotykały zarówno unitów, jak i katolickich
księży.
Unici, prześladowani od trzydziestu lat za wiarę39, masowo skorzystali
z nowych możliwości. A ponieważ wszystkie cerkwie unickie były obecnie
świątyniami prawosławnymi, więc teraz przechodzili do kościoła rzymskokatolickiego. Było to równoznaczne z uznaniem ich polskości. Jednak wolność
religijna była jeszcze niepełna. Według zarządzeń władz rosyjskich niepełnoletni musieli czekać ze zmianą wyznania aż do uzyskania pełnoletniości40.
Dotyczyło to także dzieci z małżeństw mieszanych, w których jedno z rodziKalinowski Zdzisław, Ukaz o tolerancji religijnej cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia
1905 roku w zaborze rosyjskim, s. 10.
http://kalinowski.weebly.com/uploads/4/9/1/6/4916495/ukaz_o_tolerancji_religinej_
cara_mikolaja_ii_z_17_30_kwietnia_1905_roku_w_zaborze_rosyjskim.pdf,
dostęp
10.12.2018 r.
38
Nowosielski J.W., dz. cyt., s. 38.
39
Kasacja unii nastąpiła w 1875 r.
40
Geresz Józef, Z dziejów kościoła św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec
Podlaski 1997, s. 20. Za osoby pełnoletnie uważano wówczas tych, którzy ukończyli 21
lat życia.
37
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ców było wyznania prawosławnego41. W przyszłości okoliczność ta będzie
powodem nękania ks. Krzewskiego przez urzędników carskich.
Możliwość jawnego wyznawania wiary przez byłych unitów była źródłem
ogromnej radości i wzruszeń zarówno dla nich samych, jak też parafian
sarnackich. Dowiadujemy się o tym z ówczesnej prasy: 7 maja, kiedyśmy
byli w kościele, ksiądz proboszcz ogłosił z kazalnicy: że według słów ukazu
najwyższego możemy teraz jawnie wyznawać wiarę katolicką; że spadło dla
nas po trzydziestu latach to dobrodziejstwo, iż możemy, ojcowie, znaleźć swoje
dzieci i być dla nich ojcami, a dzieci mogą być dziećmi dla swoich ojców.
Wtedy każdy stanął w zdumieniu i słuchał tej radosnej nowiny. Zrobił się
szmer w kościele, bo popłynęły z oczu łzy nie tylko nam, unitom, którym pękły
zapory krępujące nas, ale i wszystkim dobrym katolikom. Szczególniej kobiety
w głos płakać zaczęły tak, że i proboszczowi zabrakło sił, i musiał poprzestać
na krótszym przemówieniu. Otóż, bracia w Chrystusie, wy wszyscy, którzy
z dala od nas żyjecie, którzy może i nie wiedzieliście o naszych cierpieniach,
czy możecie pojąć naszą radość? Gdyśmy wyszli z kościoła, to każdy ze łzami
witał swego znajomego, a niektórym słów zabrakło i mówić nie mogli, bo serce
z radości tylko łzy lało42 . (…)
W innej korespondencji czytamy: Gdy w niedzielę 7 maja usłyszeliśmy
w kościele radosną nowinę, że z woli Najjaśniejszego Pana skończył się ucisk
i każdy może wyznawać taką wiarę, jaką ma w duszy i do jakiej ma przekonanie; gdy ksiądz proboszcz przedstawił nam, ile to żon odzyska teraz mężów,
ilu mężów żony, a ile dzieci rodziców, to w kościele był już nie płacz, ale jęk
i łkanie – płakali z radości i rozczulenia wszyscy bez wyjątku. Choć kto się
wstydził płakać, to mu łzy radości same płynęły. Kto tego nie widział na własne
oczy, a nie słyszał swojemi uszami, to nie uwierzy, co się działo. Dziś spojrzeć
po ludziach, to każdy jakby odrodzony, jakby o kilkanaście lat młodszy43.
Do parafii sarnackiej należały wówczas nadbużańskie wsie Klepaczew
i Zabuże, zamieszkane przez łacinników, prawosławnych i unitów, a po ukazie
również Serpelice. Zdarzyło się, że Jak tylko wiadomość ta się rozeszła, zaraz
nasz ojciec duchowny został wezwany z Panem Bogiem do chorego do wsi
Cabaj Jarosław, Unici Podlascy wobec ukazu tolerancyjnego z 30 kwietnia 1905 r., [w:]
Rocznik Bialskopodlaski, Tom IV, Biała Podlaska 1996, s. 157.
42
Ze wsi Litewnika, „Gazeta Świąteczna” nr 1277 z 25 czerwca 1905 r., s. 2.
43
Z Sarnak, tamże, nr 1279 z 9 lipca 1905 r., s.2.
41
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Serpelic. A jak się tam we wsi przygotowywano na przyjęcie tych nawiedzin, to
i opisać trudno. Drogę oczyszczono ze wszelkich brudów, wysypano piaskiem,
posypano zielenią i kwiatami, a po obu stronach wysadzono drzewkami
i gałęźmi. Przed domem zaś, gdzie był chory, stały dziewczątka odświętnie
ubrane, w wiankach na głowach i z dużym wiankiem w rękach, a gdy ksiądz
przyjechał, przystąpiły z tym wieńcem do woza tak, że ksiądz wysiadając wstąpił w środek wieńca, i tak go wprowadziły do domu. Jaki tam był płacz, to
opisać niepodobna. A kiedy kapłan skończywszy obrządek zapytał: – Bracia,
czego wy tak płaczecie? – to wszyscy odpowiedzieli: – Z radości płaczemy44.
Oficjalne przyjęcie unitów do kościoła katolickiego stało się też okazją do
swego rodzaju manifestacji religijnej. Ksiądz proboszcz Krzewski przez dwa
tygodnie przygotowywał ludzi do tego ważnego wydarzenia.
W niedzielę 21 maja, kiedy proboszcz nasz znowu do nas z kazalnicy przemówił, każdy od razu zalał się łzami, bo się każdemu przedstawiło, jak to
starzy, co mają posiwiałe głowy, tacy, co już żadnej nadziei nie mieli, teraz
o wolności wiary posłyszeli, jak ci, co po ciemnych nocach się tułali i religijnej
pociechy szukali, nieraz mil kilkadziesiąt, chociaż był mróz srogi, albo śniegiem zawiane, kopne były drogi, choć nieraz noc pochmurna, wiatr świszczał,
deszcz padał, lecz oni się zmawiali: – Jedźmy! Trudna rada! – A ile to wypadków w tych podróżach bywało, ile nam się dziatek małych zaziębiało! Ile to łez
płynęło, gdy trzeba było pochować ojca lub matkę, zmarłych bez pojednania
się z Panem Bogiem! A dziś? Dziś możemy iść jawnie do kościoła rzymsko-katolickiego! Ksiądz proboszcz ogłosił, że uroczyste wprowadzenie do kościoła
rozpocznie się od wsi Hołowczyc.
Ach, Boże! Cóż za nieopisana radość opanowała serca nasze! Zabraliśmy
z sobą do wsi dwa obrazy, dwie chorągwie, dwa sztandary i krzyż. Dziatwa
zaraz wyruszyła na pobliskie łąki po kwiaty do sypania przed księdzem,
a dziewczęta pomknęły do lasu po rozmaite kwiaty i zieleń na wieńce, których
uwiły kilka. Choć czasu było mało, jednak zakrzątnięto się tak, że na godzinę
czwartą rano wszystko było w porządku. Oprócz obrazów świętych mieliśmy
też dużą, oprawioną w ramy podobiznę Ojca Św. Piusa Dziesiątego. Obraz
ten przystrojono podobnie jak i obrazy święte ślicznym wiankiem z kwiatów,
i dwóch dobranych młodzieńców niosło go na czele uroczystego pochodu,
44

Tamże. s. 2.
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mając dokoła osiem panien w bieli, niosących wielki wieniec. I tak tę podobiznę Ojca Świętego trzymano przed wielkim ołtarzem przez całą wotywę45.
We wtorek 23 maja 1905 r. odbyło się uroczyste wejście do kościoła mieszkańców wsi Hołowczyce i Płosków. Korespondent „Gazety Świątecznej”
relacjonował:
W Sarnakach, w powiecie konstantynowskim, guberni siedleckiej, odbyła
się w dniu 23 maja uroczystość kościelna. Ze wsi Hołowczyc i Płoskowa przyszła liczna procesja.46 Dnia tego od rana padał deszcz, jednak nikogo to nie
zrażało. Każdy, stary czy młody, z wiązanką kwiatów w ręku lub wianuszkiem
zabierał z sobą małe dzieci i podążał za procesją. Wyszliśmy od końca wsi,
która ciągnie się na przestrzeni niemal czterech wiorst, i tak śpiewając litanię
do Wszystkich Świętych szliśmy do kościoła.
Naprzeciw cmentarza grzebalnego oczekiwał na nasze przybycie ojciec
nasz duchowny, ksiądz Krzewski, w otoczeniu ludzi przybyłych z miasta
i okolicy. Pochwaliwszy Jezusa Chrystusa przemówił do nas czule i serdecznie, a w końcu wezwał, abyśmy na znak radości zaśpiewali pieśń radosną.
Zaintonował „Wesoły nam dziś dzień nastał” i śpiewając wprowadził nas do
kościoła. Tu, wysłuchawszy wotywy, wszyscy podchodzili do ołtarza Matki
Boskiej [Szkaplerznej] i składali na nim przyniesione kwiaty i wieńce47.
Dwa dni później, w czwartek 25 maja, podobna uroczystość i nieopisana
radość stała się udziałem mieszkańców Litewnik, o czym również możemy
przeczytać w dawnej prasie.
Ze wsi Litewnika w powiecie konstantynowskim, guberni siedleckiej,
donosimy o nieopisanej radości, jaka nas spotkała. (…) Dnia 25 maja nastąpiło jawne już wejście nasze do kościoła. Dnia poprzedniego po nieszporach
wzięliśmy ze świątyni Pańskiej krzyż, dwie chorągwie, dwa sztandary i dwa
obrazy, i udaliśmy się śpiewając pieśni nabożne do wsi naszej, o milę odległej. Nazajutrz o wschodzie słońca – a było bardzo pięknie na świecie, bo po
kilku dniach słoty zajaśniała pogoda – ruszyliśmy w procesji, śpiewając pieśni
stosowne.
Tamże.
Z obu tych wsi zebrało się około 500 osób. Potem do uroczystości dołączyło jeszcze
około 300 osób, które wraz z księdzem Krzewskim witały przybywających. W Sarnakach,
tamże, nr 1274 z 4 czerwca 1905 r., s. 2.
47
Z Sarnak, tamże, nr 1279 z 9 lipca 1905 r., s.2.
45

46
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Młodzieńcy nieśli krzyż i chorągwie ubrane w kwiaty, a panny w białych
sukniach i osłonach, przepasane wstęgami, niosły wianki uwite z kwiecia, tak
duże, że koło jednego wianka szło po dziesięć dziewcząt. A szła wielka rzesza,
bo wszyscy ze wsi wylegli, nawet starcy i niemowlęta. Kto iść nie mógł, to
jechał, bo z tyłu szło dużo furmanek.
Gdyśmy przyszli do wsi Chibowa, którą się idzie już do kościoła, jakież nas
ogarnęło rozrzewnienie, gdyśmy ujrzeli przed sobą bramę z zieleni zrobioną.
Aż dech w nas zaparło i staliśmy jak wryci, bośmy i śpiewać przestali. Za tę
radość mieszkańcom wsi Chibowa składamy wielkie Bóg zapłać! Idziemy dalej,
a tu o półćwierci wiorsty od kościoła stoi wielka rzesza ludzi z proboszczem na
czele. Kapłan podchodzi do nas i powitawszy słowy: Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus! Przemawia do nas, przedstawiając, jakie to wielkie szczęście
ludzi od Boga spotkało.
Potem wprowadził nas do kościoła. Tam zaśpiewaliśmy: „Niechaj będzie
pochwalony od nas wszystkich uwielbiony”. Potem wiele rodzin poszło do
zapisu, razem pięćset siedem dusz48 .
Uroczystą procesją przyszli do kościoła w Sarnakach także mieszkańcy
Mierzwic Nowych i Starych. Towarzyszyła im orkiestra z Siemiatycz, wynajęta przez dzierżawcę mierzwickiego folwarku Zygmunta Jaworskiego49.
Przychodzili również unici z wiosek, gdzie stanowili mniejszość: z Franopola,
Rozwadowa, Chlebczyna, Klimczyc.
Dawni unici całymi rodzinami wstępowali do kościoła katolickiego.
Chrzest przyjmowały dzieci od lat kilku do kilkunastu, a nawet starsze. Ich
rodzice zawierali ślub sakramentalny. Niektórzy tego samego dnia przyjmowali chrzest i brali ślub. Bardzo wiele osób (633) zapisało się wówczas do
Bractwa Szkaplerza Najświętszej Marii Panny, istniejącego w parafii Sarnaki
od 1670 r.50 Liczba parafian wzrosła do ponad 6000 osób – w 1905 r. do ksiąg
metrykalnych parafii Sarnaki zapisało się 2452 byłych unitów, w kolejnym
roku już tylko 15.

Ze wsi Litewnika, tamże, nr 1277 z 25 czerwca 1905 r., s. 3.
Nowosielski J.W., dz. cyt., s. 39.
50
Tamże, s. 40.
48
49
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Pamiątką po tych doniosłych wydarzeniach jest portret ówczesnego
papieża Piusa X, podarowany do kościoła przez byłych unitów z Hołowczyc,
przechowywany w archiwum parafialnym51.
We wrześniu 1905 r. biskup Franciszek Jaczewski rozpoczął nawiedzanie parafii w powiecie konstantynowskim, czego nie było przez wiele lat.
Do Sarnak przybył w sobotę 9 września, witany tu bardzo uroczyście. Na
jego cześć wybudowano około 10-metrową bramę powitalną, zwieńczoną
napisem: Witamy długo oczekiwany Pasterzu! Po jej bokach przymocowano
tarcze herbowe z prawie 2-metrowymi inicjałami biskupa: F.J. Na powitanie gościa wyszły tłumy wiernych, w tym dziesiątki dziewcząt w długich
białych sukniach. Młodzi mężczyźni w białych rękawiczkach, przepasani
szarfą przez lewe ramię, tworzyli szpaler, pomiędzy którym miał wjechać
biskup. Równie uroczyście przebiegały nabożeństwa z udziałem pasterza
diecezji. Ksiądz Krzewski zadbał o ich odpowiednią oprawę muzyczną –
mimo iż w parafii był organista, sprowadził na tę okoliczność wysokiej klasy
muzyka z Knychówka Adama Koziarskiego, któremu za muzykę i śpiewy
w dniach 9 i 10 września 1905 r. zapłacił 117 rubli. W ciągu tych dwu dni
bp Jaczewski udzielił sakramentu bierzmowania wielkiej rzeszy młodzieży
i starszych parafian52.
Jak wspomniano wyżej, carski ukaz z 30 kwietnia zakazywał osobom
niepełnoletnim (tzn. tym, którzy nie ukończyli 21 lat życia) zmiany wyznania.
Mimo to w księgach parafialnych pojawiło się sporo zapisów świadczących
o nieprzestrzeganiu zakazu. W związku z tym ksiądz Krzewski wiele razy
otrzymywał od naczelnika powiatu konstantynowskiego pisma z żądaniem,
aby wyjaśnił przyczyny naruszenia art. 1 Najwyższego Ukazu z 17.04.1905 r.
przy przyjęciu do wiary rzymsko-katolickiej. W każdym piśmie podawano
imię i nazwisko dziecka, jego miejsce zamieszkania oraz dzień przyjęcia
do parafii katolickiej w Sarnakach. W archiwum parafialnym zachowały
się pisma dotyczące mieszkańców następujących wsi: Litewniki – 9 sztuk,
Hołowczyce – 6, Borsuki – 3, Klepaczew – 3, Serpelice – 1, Mierzwice – 1,
Horoszki – 1 i Klimczyce – 1. Ksiądz Krzewski w odpowiedzi na zarzuty
powoływał się niezmiennie na rozporządzenie wydane przez Lubelską
51
52

Borkowski Z., dz. cyt., s. 44, Z Sarnak, „Gazeta Świąteczna” nr 1279 z 9 lipca 1905 r., s.2.
Nowosielski J.W. dz. cyt., s. 49-50.
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Diecezję Rzymsko-Katolicką z 21.04/10.05.1905 r. Nr 1037, które pouczało
proboszczów, że przyłączenie do kościoła katolickiego byłych grekokatolików ten przepis nie obowiązuje, a jedynie prawosławnych53.
Wyobrażenie problemów proboszcza z urzędnikami carskimi daje nam
sprawa dotycząca mieszkanki Serpelic, Rozalii Łyczewskiej, urodzonej we
wrześniu 1885 r., która została ochrzczona 30 maja 1905 r., mając już niemal
20 lat. Otóż 10 marca 1911 r. pismem Nr 2109 gubernator siedlecki powiadomił jenerał-gubernatora, że ksiądz Jan Krzewski, proboszcz parafii Sarnaki,
powiatu konstantynowskiego, jeszcze w 1905 r. przyjął na łono kościoła
katolickiego Rozalię Łyczewską, „prawosławną”, ze względu jednak na przedawnienie faktu jenerał-gubernator umorzył sprawę. Powyższą decyzją
gubernator siedlecki nie zniechęcił się wcale, lecz ponownie przedstawia 2
sierpnia 1911 r. Nr 8027 jenerał-gubernatorowi podobną sprawę, że ksiądz
Jan Krzewski 17 maja 1905 r. spisał akt urodzenia Rozalii Łyczewskiej, mimo
że takiż akt, dotyczący tej dziewczynki, już 20 stycznia 1890 r. spisał proboszcz
prawosławnej parafii w Konstantynowie. Sprawa ponownie została umorzona
przez jenerał-gubernatora, ale po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty 2 i 7 lipca
1912 r. Nr 8746, 9175, 9936 i 10613 wystąpił z podobną kwestią gubernator
siedlecki z temi samemi okolicznościami, że ksiądz Jan Krzewski przyłączył
w 1905 r. do Kościoła katolickiego niepełnoletnich prawosławnych. Wszakże
jenerał-gubernator we wszystkich wypadkach dla tych samych racyj nakazał
sprawę przeciąć54.
Ponadto sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Siedlcach prowadził
śledztwo przeciw księdzu Janowi Krzewskiemu o spisanie aktu ślubnego
Bazylego Korniluka z Anną Lesiuk 55, o czym 10 lipca 1907 r. wysłał wiadomość do konsystorza w Lublinie, jednak w aktach nie zachował się wynik
tej sprawy56.

Tamże, s. 41-42.
Kubicki P., dz. cyt., s. 120-121.
55
Akt ślubu został spisany 21.01.1907 r. na wniosek Anny Korniluk z d. Lesiuk,
która przedstawiła dokument z 16.11.1906 r. potwierdzający zawarcie w 1884 r. tzw.
ślubu krakowskiego. Bazyli Korniluk pochodził z Klepaczewa, jego żona z Litewnik.
Małżonkowie mieszkali w Litewnikach. Akt ślubu 2/1907 (Sarnaki), https://szukajwarchiwach.pl/35/1916/0/2.4/49/str/1/5/15#tabSkany
56
Kubicki P., dz. cyt., s. 121.
53

54
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Etat wikariusza
Dotychczas nie było w Sarnakach stałego wikariusza. Za poprzednich proboszczów od czasu do czasu przysyłano do parafii młodego księdza do pomocy
proboszczowi, ale stałego etatu nie było. Przez długie lata pomocą kolejnym
proboszczom służył ks. Paweł Kępiński57, który po przejściu na emeryturę
pozostał w Sarnakach jako rezydent. Zmarł jednak 5 lat przed przybyciem do
parafii ks. Krzewskiego.
W związku ze znacznym wzrostem liczby parafian konieczne stało się
pozyskanie do parafii wikariusza na stałe, aby wspierał proboszcza w jego licznych obowiązkach i zadaniach. Zachodziła również obawa, iż parafia sarnacka
znajdzie w granicach tworzonej Diecezji Chełmskiej, a wówczas szanse na
wikariusza byłyby znikome. Zaniepokojeni tym parafianie w maju 1909 r.
wystosowali do biskupa lubelskiego pismo, w którym pisali m.in.: Parafia
Sarnacka licząca dziś sześć tysięcy z górą dusz i przez długie lata mająca
dwóch kapłanów niezbędnie potrzebuje i w obecnej chwili drugiego kapłana
w charakterze wikaryusza. Nie tajnem jest nam parafianom Sarnackim, że
Wasza Arcypasterska Mość potrzebę tę uznaje i tylko dotkliwy brak kapłanów
nie pozwolił Waszej Excellencyi tej potrzebie zadosyć uczynić. Wobec takiego
stanu rzeczy choć żniwo wielkie nie chcąc być natrętnemi wobec Swego
Najdostojniejszego Arcypasterza, prosiliśmy tylko Pana żniwa, aby rychło
przysłał drugiego pracownika do parafii naszej i czekaliśmy cierpliwie.
Lecz teraz wobec zamierzonych zmian w kraju warunki życia religijnego
i dla naszej parafii zmienią się na gorsze. Gdy zostaniemy i my wyodrębnieni
z granic kraju a może i odcięci od Twego Arcypasterskiego serca i opieki
troskliwej, jakiej nam raczyłeś niejednokrotnie dawać dowody, wówczas zdaje
się nie będzie można nawet marzyć o drugim kapłanie dla licznej nas rzeszy

Ks. Paweł Wiktor Kępiński ur. 20.01[6].1809 r. w Stoczku Łukowskim, s. Macieja
Kempińskiego i Katarzyny Miturskiej. Święcenia kapłańskie w 1834 r. Proboszczem
w Sarnakach był w latach 1943-1959. Żył 86 lat, w tym 61 lat w kapłaństwie i 36 lat jako
emeryt mieszkający przy krewnych [rodstwiennikach] w Sarnakach. Jako rezydent wspomagał proboszczów: ks. Andrzeja Wojewódzkiego (1859-1871), ks. Adama Sadowskiego
(1871-1882) i ks. Edwarda Podbielskiego (1882-1900). Zmarł w Sarnakach 27.09.1895 r.,
jest pochowany na miejscowym cmentarzu.
57
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parafialnej.58 W dalszej części deklarowali utworzyć w parafii fundusz, od
którego pobierane odsetki równałyby się pensji rządowej wypłacanej w kraju
wikaryuszom i błagali biskupa, aby swojem przemożnem wstawiennictwem
u władz krajowych raczył w parafii Sarnackiej utworzyć etat dla wikaryusza59.
Zważywszy na formę pisma przypuszczać należy, iż jest ono autorstwa księdza Krzewskiego, ale wyraża autentyczną troskę wiernych o przyszłość parafii. Podpisało się pod nim 116 osób, przedstawicieli różnych wiosek należących
do parafii w Sarnakach.
Nie była to jednak sprawa leżąca w gestii tylko władz kościelnych. Wszelkie
działania tyczące się nominacji kapłanów60 musiały być zaakceptowane przez
ówczesne władze państwowe na poziomie powiatu i guberni, dlatego też często
pisma w jednej sprawie wędrowały dosyć długo pomiędzy urzędami. Tak było
i w tym przypadku.
Minął rok, zanim z kancelarii warszawskiego generał-gubernatora wystosowano pismo do biskupa lubelskiego w rzeczonej sprawie. Wynika z niego,
iż władze nie widzą przeszkód w utworzeniu etatu wikariusza w Sarnakach,
jednakowoż spełnić trzeba kilka warunków. Fundusz deklarowany przez
sarnackich parafian ma być taki, aby procent od niego dawał 150 rubli rocznie. Dopóki jednak takiej kwoty nie będzie, Sarnaki wikariusza nie otrzymają. Ponadto składki mają być dobrowolne. Konieczne też jest oddzielne
lokum dla wikariusza, odpowiednio ocieplone61. Sarnaccy parafianie podjęli
wysiłek, zaczęli gromadzenie kapitału (szło bardzo opornie), zobowiązali się
nawet, że brakującą kwotę będą wypłacać wikariuszowi w naturze. Zawiązał
się również Komitet Budowlany, w skład którego weszli członkowie Dozoru
Czcinajgodniejszy i Najdostojniejszy Arcypasterzu! Pismo Nr 1384 z 09.05.1909 r.
ADD, Akta parafii…, bns.
59
Tamże.
60
Nie tylko nominacje wymagały akceptacji władz zaborczych. Ks. Krzewski w 1902 r.
zwrócił się do biskupa lubelskiego z prośbą, by ten wystąpił do władz o zgodę na przyjazd księży z sąsiednich parafii w czasie Wielkiego Postu, aby pomogli mu w spowiedzi parafian, gdyż sam ze względu na problemy ze zdrowiem nie jest w stanie podołać
obowiązkom. Inną kwestią były urzędowe wyjazdy księdza – w arch. par. Sarnaki zachowało się szereg „biletów” – urzędowych pism wystawianych np. przez Kurię w związku
ze zmianą miejsca pełnienia posługi lub z wezwaniem do wizyty w Kurii. Z takim biletem należało się zgłosić do władz, aby zaawizowawszy w biurze miejscowego naczelnika
powiatu załączający się bilet, bezzwłocznie na miejsce przeznaczenia wyjechać.
61
Lublinskomu r.k. Episkopu, Pismo Nr 1629 z 24.04.1910 r. ADD, Akta parafii…, bns.
58
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Kościelnego: sarnacki murarz Polikarp Kondracki jako przewodniczący oraz
Marek Nikoniuk, Mikołaj Pióro, Jan Kasperuk jako członkowie. Zadaniem
komitetu była budowa wikariatu.
Ostatecznie, dzięki zabiegom biskupa Fr. Jaczewskiego, już na początku
stycznia 1911 r. pojawił się pierwszy wikariusz. Był nim diakon ks. Bolesław
Karpiński. Przebywał w Sarnakach co najmniej pięć miesięcy62. Wynagrodzenie
za swą pracę otrzymywał m.in. z dochodów jura stolae, jako że obiecywany
kapitał, od którego miały być pobierane procenty, jeszcze nie został w pełni
zgromadzony. Mieszkał w wynajętym mieszkaniu, gdyż na osobny dom dla
wikarego dopiero gromadzono materiały. Wyjaśnienia odnośnie aktualnej
sytuacji składał wobec swoich zwierzchników proboszcz Krzewski, ale także
musiał się z tego tłumaczyć ks. bp Franciszek Jaczewski przed generał-gubernatorem, gławnym naczalnikiem kraja63.
Wreszcie za sumę około 3000 rubli64 powstał długi na 18 i szeroki na
15 łokci drewniany wikariat na podmurówce, kryty cementową dachówką.
Składał się z kuchni, trzech pokoi, dwóch sionek i z piwnicy pod kuchnią. Już
w grudniu 1911 r.65 zamieszkał w nim świeżo wyświęcony ks. Wacław Gąska,
przybyły do Sarnak we wrześniu na wakujące miejsce wikariusza. Pracował tu
do końca stycznia 1913 r., a w lutym zastąpił go ks. Karol Sawulski, który pozostał w parafii przynajmniej do końca października 1914 r. Czwartym wikariuszem za ks. Krzewskiego był ks. Franciszek Dzięga66. Przebywał w Sarnakach
od 15 lutego 1915 r. do 15 stycznia 1919 r. Przez ponad tydzień po śmierci
swego proboszcza odpowiadał za sprawy parafialne, później półtora miesiąca
był wikariuszem przy ks. Emilu Olędzkim67, kolejnym proboszczu sarnackim.

Od czerwca 1911 r. chrztów udzielał wyłącznie proboszcz ks. Jan Krzewski.
B Kancelariu Warszawskogo Gienerała – Gubernatora, Pismo Nr 2219 z 14/27.10.1911 r.,
ADD, Akta parafii…, bns.
64
Objasnienjie administratora r-k prichoda Sarnaki na predmiet sostawlenija fonda na
sodierżanije wikaria, z 27.06/10.07.1911r. tamże, bns.
65
Pismo nr 101 z 7/20 kwietnia 1912 r. do biskupa lubelskiego, tamże, bns.
66
Ks. Franciszek Dzięga ur. 03.10.1884. Święcenia kapłańskie w 1909 r. Żył 79 lat, w tym
54 w kapłaństwie. Zmarł 08.11.1963 w Samogoszczy i tam jest pochowany. Będąc wikariuszem w Sarnakach, brał udział w zlocie szkół ludowych 03.05.1917 w lesie Lipowcu.
67
Ks. Emilian Andrzej Olędzki (częściej używał formy Andrzej Emil) ur. 03.12.1873
w Wyrzykach pow. łosicki, s. Konstantego Olędzkiego i Marianny z Wyrzykowskich.
Święcenia kapłańskie w 1896 r. Budowniczy kościoła w Konstantynowie. Proboszcz
62

63
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Działalność duszpasterska
Jak już wspomniano, wraz z księdzem Krzewskim do Sarnak przybył organista Władysław Dąbrowski. Zamieszkał z rodziną w części tzw. organistówki
– był to podwójny drewniany dom gospodarski, pokryty gontem. Drugą część
budynku zajmował kościelny. Do wspólnego użytku mieli stodołę, chlew
i drwalkę. Wszystkie budynki były w złym stanie, ale ks. Krzewski nie zdążył
nic z tym zrobić. Jedynie przygotował drewno na nową organistówkę68.
Ksiądz doceniał znaczenie muzyki i śpiewu w liturgii i szerzej w krzewieniu kultury wśród parafian. Dlatego też jeszcze w 1904 r., równolegle
z remontem kościoła, zawarł umowę z organmistrzem z Warszawy Leopoldem
Hartmanem na odrestaurowanie 10-głosowych organów kościelnych69. Prace
trwały niemal dwa lata, zakończyły się w maju 1906 r.
Gdy we wrześniu 1905 r. parafię nawiedził bp Fr. Jaczewski, proboszcz
zadbał o godną oprawę tej wizyty, powierzając sprawy muzyczne doświadczonemu organiście, o czym już była mowa. Zaś na początku 1906 r. zakupił
w warszawskiej Fabryce Muzycznych Instrumentów Dętych Kruszewskiego
kilkanaście instrumentów, aby założyć w parafii orkiestrę dętą, co też się stało.
Najprawdopodobniej pierwszym nauczycielem muzyków-amatorów był miejscowy organista. I kiedy w lipcu 1906 r. ks. Krzewski udał się z grupą swoich
parafian na uroczystość poświęcenia kaplicy w Konstantynowie, ówczesna
prasa donosiła, iż tam podczas mszy św. przygrywała kapela i śpiewała drużyna
śpiewacza z parafii Sarnaki70. Jednak poziom wykonawstwa i umiejętności
kapeli nie w pełni zadowalały proboszcza. Dlatego wiosną 1907 r. sprowadził
on do Sarnak fachowca z Częstochowy, kapelmistrza A. Rudnickiego, który
przez cztery miesiące uczył członków orkiestry parafialnej gry na instrumentach i za swoją pracę zainkasował 240 rubli71. Sukcesywnie w latach 1906-1909

parafii w Sarnakach w latach 1918-1921. Żył 90 lat. Zmarł 24.09.1963 w Zbuczynie,
pochowany na cmentarzu w Siedlcach.
68
Kwestionariusz dotyczący wizyty pasterskiej, z 21.05.1920. ADD, Akta parafii…, bns.
69
Zostały zakupione przez ks. Edwarda Podbielskiego w 1891 r., obecnie znajdują się
w katedrze w Drohiczynie.
70
„Gazeta Świąteczna” Rok XXVI, Tydzień 39, Rok 1906, s. 2-3, za: Nowosielski J.W.,
dz. cyt., s. 40.
71
Rachunek z 16.06.1907 A. Rudnicki, APSar, bns.
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były dokupowane dęte instrumenty muzyczne w Warszawie i Częstochowie.72
W sumie orkiestra posiadała 23 instrumenty73. Można już było znowu
podnieść poziom umiejętności sarnackiej orkiestry, dlatego proboszcz ponownie umówił się z kapelmistrzem A. Rudnickim, aby w 1909 r. przywiózł z sobą
nowe utwory i nauczył je grać na instrumentach74.
Z nut zakupionych na użytek orkiestry możemy wnosić, iż w repertuarze
gry orkiestry parafialnej znajdowały się utwory religijne i świeckie. Na początek oprócz nut Mszy zakupiono nuty trzynastu utworów świeckich, między
innymi: Oberek, Polka, Mazur, Walc, Galop, Marsz, Polonez, Walc strażacki75.
Do nowego repertuaru w 1909 r. zostały włączone takie utwory kościelne, jak
Msza II Sonntagsmesse F. Schallera, Veni Kreator i osiem nowych, niewymienionych z nazwy kolęd oraz utwory świeckie: Fantazja „Przy księżycowym świetle” Donizettiego, Walc z opery „Wesoła Wdówka” F. Lehara, Marsz
„Pięknych ócz”, Marsz „Ceremonialny płastoński”76 . Koszty szkolenia orkiestry za każdym razem ks. Krzewski pokrywał z własnej kieszeni77.
Z powyższych informacji można wysnuć wniosek, iż ks. Jan Krzewski,
zabiegając o dobry stan organów i przykładając tyle wagi do rozwoju muzyki
kościelnej w Sarnakach, na pewno wspierał również działalność chóru parafialnego prowadzonego przez organistę Dąbrowskiego. Niestety, brak na ten
temat przekazu. Do stałych zwyczajów należało, że w niedziele i święta nabożeństwo rozpoczynało się w kościele w lecie o 7, w zimie o 8 jutrznią, poczem
godzinki odśpiewują na chórze78 .

Rachunki: Warszawa z 5.01.1906 i 2.05.1906 A. Kruszewski; Warszawa z 12.02.1906
W. Kuziński; Warszawa z 27.02.1907, 29.04.1907, 18.06.1907, 27.08.1907, 30.09.1907,
9.01.1908 A.W. Gier; Częstochowa z 4.02.1909, 18.03.1909 S. Malko, tamże, bns.
73
Nowosielski J.W., dz. cyt., s. 40. Były to: Kornety C-3szt, Klarnety C-2 szt., Flety
C-2 szt., Tenory C-3 szt., Baryton C-1 szt., Trąba C-2 szt., Bas C-1 szt., Bas F-1 szt., Bas
B-1 szt., Basek mały F-1 szt., Flet -2 szt., Trójkąt -1 szt., Bęben -1 szt.
74
List A. Rudnickiego, Do Wielmożnego ks. Proboszcza, Częstochowa 14.11.1908 r.
APSar. bns.
75
Wykaz i rachunek za nuty w wysokości 26 rubli 50 kop. Tamże, bns.
76
Wykaz i rachunek za nuty, Częstochowa 6.12.1909 r. A. Rudnicki. Tamże, bns.
77
Protokół z wizytacji ks. bpa Henryka Przeździeckiego z 17.08.1924 r. ADD, Akta
parafii…, bns.
78
Kwestionariusz dotyczący wizyty pasterskiej, z 21.05.1920 r. tamże, bns. Do tej pory
przed pierwszą mszą św. w niedziele i święta śpiewa się godzinki.
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Ks. Krzewski całym sercem wspierał chwalebne inicjatywy swoich parafian.
Oto w 1910 r. mieszkańcy Lipna postanowili uporządkować zaniedbany kawał
ziemi na skraju wsi i wznieść tam figurę Matki Boskiej79, o czym zawiadomili
swego proboszcza. Ten pochwalił ich zamiary i nawet zamówił w Warszawie
figurę Matki Boskiej, bardzo pięknie wykutą z kamienia, trzy łokcie wysoką.
Kosztowała 145 rubli wraz z przywiezieniem. Pod figurę lipianie wymurowali
podstawę z cegły cementowo-piaskowej, wypalanej w miejscowej cegielni.
W wigilię koronacji Matki Boskiej na Jasnej Górze, to jest 21 maja, figura już
stała. Warto tu wspomnieć – pisze korespondent „Gazety Świątecznej” – że na
koronację Matki Boskiej do Częstochowy udała się z naszej parafii Sarnackiej
pierwszy raz kompania z czcigodnym naszym księdzem proboszczem na czele.
Po powrocie kompanii z Częstochowy odbyło się święcenie pól, a jednocześnie poświęcenie figury Matki Boskiej. Był to widok dla nas bardzo rozrzewniający, gdyśmy idąc z procesją z kościoła parafialnego ku wsi ujrzeli wznoszącą się figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Po poświęceniu ksiądz
proboszcz w bardzo pięknej mowie wyraził serdeczną radość z tego naszego
dzieła i zachęcał nas gorąco, abyśmy około figury założyli ogródek owocowy,
a także, żebyśmy gościniec prowadzący do miasteczka Sarnak wysadzili drzewami owocowymi80.
Zaangażowanie ks. Jana zostało dostrzeżone również poza parafią. W grudniu 1905 r. otrzymał on zaproszenie do Warszawy na zjazd księży z Królestwa
Polskiego81. Czy uczestniczył w nim? Legalny zjazd, na który przybyło 417
księży, głównie spośród niższego duchowieństwa, odbył się 12 grudnia 1905 r.
w sali warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego82. Były to działania związane z obozem narodowym.
Na pewno wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym
w Wiedniu we wrześniu 1912 r. Wystawiono mu legitymację Nr 1968883.

Wasilewska Agata, Stefański Janusz, Lipno wczoraj i dziś, Lipno 2013, s. 61. Wokół
figury pobudowano w 1933 r. murowaną kapliczkę, która jeszcze w tym samym roku
została erygowana przez ks. bpa Czesława Sokołowskiego jako kaplica publiczna.
80
Ze wsi Lipna, w parafii Sarnackiej na Podlasiu, „Gazeta Świąteczna” nr 1568
z 19.02.1911, s. 6-7.
81
Pismo Wielmożny Księże Dobrodzieju! z 07.12.1905 r. APSar, Akta osobowe…, bns.
82
http://www.mysl-polska.pl/node/99, dostęp 06.02.2019 r.
83
Legitimationskarte Nr 19688.APSar, Akta osobowe…, bns.
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Il. 5. Zaproszenie na Kongres
Eucharystyczny,
źródło:
Archiwum
Parafialne
w Sarnakach, Akta osobowe.

Zachowało się też zaproszenie84. W tym czasie zastępstwo za niego w parafii
pełnił wikariusz ks. Wacław Gąska85. Być może jednym z efektów tego uczestnictwa jest wspomniana puszka na komunikanty, podarowana przez młodzież
właśnie w 1912 r.
Jedną z trosk ks. Krzewskiego była praca nad dziatwą, by znała katechizm,
co mu się udało – po kilku latach ks. bp Henryk Przeździecki powie o nim, że
orientowanie się młodzieży i dzieci w rzeczach wiary, co stwierdziliśmy, jest
niemałem wspomnieniem o ks. Janie Krzewskim86 . W ciągu swego proboszczowania rozwinął lub założył różne bractwa: Bractwo Szkaplerza NMP (w 1915 r.
do bractwa zapisały się 332 osoby), Bractwo Różańcowe, Bractwo Trzeciego
Kongresskarte No 14832. Tamże, bns.
Akta metrykalne parafii Sarnaki z 1912 r., https://szukajwarchiwach.
pl/35/1916/0/2.4/60#tabJednostka dostęp 29.01.2019 r.
86
Protokół z wizytacji ks. bpa Henryka Przeździeckiego z 17.08.1924 r. ADD, Akta parafii…, bns.
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Il. 6. Grota Matki Bożej z Lourdes na cmentarzu przykościelnym, fot. A. Wasilewska.

Zakonu, Bractwo Trzeźwości (aby odciągnąć młodzież od karczemnych rozrywek87), kółka żywego różańca. Otoczył murem teren przy kościele. Powiększył
cmentarz grzebalny. Na cmentarzu przykościelnym stanęła grota Matki Bożej
na wzór groty z Lourdes, z mensą ołtarzową, zbudowana z kamienia polnego,

87

Tamże.
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ufundowana przez byłych unitów z Klimczyc88. Wewnątrz groty figura Matki
Bożej pięknego dłuta, z kamienia janikowskiego, wykonana przez Teodora
Skoniecznego z Warszawy89.
Działalność społeczna
17 marca 1906 r. ukazało się carskie rozporządzenie o stowarzyszeniach,
dzięki któremu mogło zaistnieć wiele inicjatyw społecznych. Ksiądz
Krzewski, jako gorący patriota, angażował się w różnorodną działalność
społeczną, wykorzystując złagodzenie kursu polityki wewnętrznej Rosji
w niektórych dziedzinach życia. Inicjował lub popierał powstawanie ważnych
dla miejscowego społeczeństwa przedsięwzięć.
We wrześniu 1906 r. w Siedleckim Gubernialnym Urzędzie ds.
Stowarzyszeń zarejestrowane zostało Koło Polskiej Macierzy Szkolnej
w Sarnakach90, z inicjatywy którego we dworze Przesmyckich założono
prywatną szkołę z polskim językiem wykładowym, działającą równolegle ze
szkołą rosyjską. Na przewodniczącego Zarządu Koła wybrano sarnackiego
proboszcza ks. Jana Krzewskiego, sekretarzem został ziemianin Mateusz
Tatarzyński, właściciel majątku Mężenin91. Koło założyło również bibliotekę i poprzez nią szerzyło czytelnictwo wśród miejscowej ludności92. Gdy
po roku działalność PMS została oficjalnie zlikwidowana przez władze,
szkoła funkcjonowała potajemnie nadal, ksiądz natomiast założył bibliotekę
parafialną. Stosownie do potrzeb istniejących w parafii dokonywał zakupów pozycji z różnych dziedzin: z dziedziny religii, zdrowia i nowoczesnego
gospodarowania oraz książki poszerzające wiedzę o języku polskim i historii
Polski, co na tym terenie było bardzo ważne, gdyż pomagały kształtować

Kalendarium historii parafii Sarnaki – plansza w gablocie na ścianie wewnątrz kościoła
w Sarnakach.
89
List z 07.08.1906 r. do ks. Krzewskiego z pracowni Zakład Artystyczno-Rzeźbiarski
i Kamieniarski Teodora Skoniecznego w Warszawie. APSar,
90
Głowacka-Maksymiuk Urszula, Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w guberni Siedleckiej,
„Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 14/2004, s. 170,171; Odpowiedź na formularz
Nr 2312 z 14.06.1920 r. APSar. Bns.
91
Mężenin należał wówczas do gminy Chlebczyn z siedzibą w Sarnakach.
92
Głowacka-Maksymiuk U., dz. cyt., s. 177.
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świadomość narodową. Zakupów dokonywał w Księgarni Nakładowej M.
Szczepkowskiego w Warszawie, o czym świadczą zachowane rachunki93.
Na rachunkach widnieją tytuły książek o tematyce religijnej, m.in.:
Błogosławiony Andrzej Bobola; Aby wszyscy byli jedno; O świeckiej władzy
papieża. Także książki pomagające zwalczać nałogi, np. alkoholizm: Dlaczego
i jak powinniśmy walczyć z alkoholizmem; Czem zastąpić napoje alkoholiczne.
Z książek służących poznaniu historii Polski, sprawom społeczno-politycznym
i pogłębianiu znajomości mowy polskiej zakupiono: dwa komplety po 6 tomów
Trylogii; O socjalizmie; Ruch chrześcijańsko-społeczny za rok 1908 – cały rocznik; Nauka mowy (2 egz.); Słownik 22 tys. wyrazów obcych. Prenumerowane
były czasopisma, np. Posłaniec Serca Jezusa (na 10 miesięcy), w jednym
wypadku zakupiono wstecznie 20 numerów za 10 miesięcy roku 1909 Głosu
Katolickiego, a następne miały przychodzić w miarę, jak będą wychodziły
z drukarni94. Do tej pory w archiwum parafialnym zachowało się kilka numerów „Gazety Świątecznej” z 1905 r. Biblioteka mieściła się w kancelarii parafialnej. Na koniec kadencji ks. Krzewskiego liczyła 110 tomików treści pobożnej i 240 broszur gospodarskiej i ogólnie oświatowej treści95.
Gdy po dziesięciu latach, w 1916 r. Polska Macierz Szkolna wznowiła
swoją oficjalną działalność i zaczęła otwierać szkoły ludowe, do współpracy
w tym dziele zaangażowali się właściciele okolicznych majątków i oczywiście
sarnacki proboszcz ks. Jan Krzewski. W ówczesnej prasie czytamy: W okolicy
naszej powstał za zgodą władzy rządowej związek szkolny [PMS], z upoważnionymi do kierowania sprawą szkolną właścicielami majątków Humnickim
i Grodzickim na czele. Powoławszy do wspólnej pracy innych właścicieli dóbr
w okolicy oraz proboszczów z Sarnak, Górek, Ruskowa, Niemojek, Przesmyków
i Łosic, nie pomijając i włościan chętnych do popierania oświaty, wzięto się
wspólnymi siłami do pracy. (…) Robota koło otwierania szkółek idzie ocho-

Księgarnia Nakładowa M. Szczepkowskiego w Warszawie, ul. Nowogrodzka 23,
Rachunek z 15.02.1906 r. APSar. opiewał na sumę 177 rubli 60 kop., widnieje na nim
także zamówienie na 159 opraw po 10 kop i 194 oprawy po 6 kop.
94
Rachunki z 10.04.1908 r., 30.09.1908 r., 15.02.1906 r., 30.09.1908 r. 10.04.1908 r.,
10.04.1908 r., 10.04.1908 r., 30.09.1908 r., 30.09.1908 r., 10.04.1908 r., 12.10.1909 r.
tamże, bns.
95
Kwestionariusz dotyczący wizyty pasterskiej, z 21.05.1920. ADD, Akta parafii…, bns.
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czo, w czem pierwsze miejsce przyznać trzeba Przesmykom i Sarnakom96.
W Sarnakach powstała najpierw szkoła prywatna, która następnie przekształcona została w szkołę ludową PMS. Obaj księża – proboszcz i wikariusz –
uczyli w niej religii.
Z inicjatywy ks. Krzewskiego97 w 1910 r. założono w Sarnakach „Zakład
Wyrobów Cementowo-Piaskowych Spółki Sarnackiej”, do której to spółki należało 29 członków. W 1911 r. rozpoczęło działalność Sarnackie Chrześcijańskie
Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, liczące ponad 90 członków –
członkiem zarządu był organista Władysław Dąbrowski98.
W tym samym czasie powstało kółko rolnicze „Skiba Sarnacka”, do
którego należeli gospodarze sarnaccy i z okolicznych wsi. Według stanu
z 1911 r. liczyło 19 członków, natomiast w 1913 r. liczba członków wzrosła do
40. Pierwszym prezesem koła był ks. Jan Krzewski99. On również był jednym
z założycieli w 1912 r. Stowarzyszenia Mleczarskiego „Walka” w Sarnakach
z 25 udziałowcami. Najwięcej członków pochodziło z Sarnak – 13, z Klimczyc
– 5, z Chlebczyna – 3, z Grzybowa – 2, z Mierzwic – 1 i z Rozwadowa – 1.
Łącznie członkowie stowarzyszenia zadeklarowali posiadanie 114 krów100.
We wrześniu 1911 r. odbyła się w Sarnakach wystawa (pokaz) rolnicza:
koni, bydła rogatego, trzody chlewnej, zbóż, produktów rolnych i przemysłu
domowego (rękodzieła). Ks. Krzewski otrzymał list pochwalny za krowę101.
Zasłużył się bardzo dla rozwoju i unowocześnienia rolnictwa na terenie
swojej parafii. Pomagał urządzać drobnorolnicze wystawy i pokazy inwentarza, sprowadzał instruktorów, którzy wygłaszali odczyty rolnicze i ogrodnicze,
ucząc włościan nowoczesnego gospodarowania, był inicjatorem i propagatorem
zakładania sadów – jako pierwsze powstały sady pod Grzybowem i Lipnem,
nazywane później żywymi pomnikami jego społecznej działalności102 . Tu
znowu warto oddać głos dawnym parafianom z Lipna. Zaraz po żniwach wzięZ parafii Niemojki pod Łosicami, na Podlasiu, „Gazeta Świąteczna”, Nr 1868
z 19.11.1916 r., s.4.
97
Z Sarnak w powiecie konstantynowskim, tamże, nr 1980 z 12.01.1919 r., s. 4.
98
Nowosielski J.W., dz. cyt., s. 53.
99
Tamże, s. 52.
100
Tamże, s. 56.
101
Lista nagrodzonych na pokazie w Sarnakach, „Głos Podlasia”, nr 32 z 1911 r., s. 7.
102
Protokół z wizytacji ks. bpa Henryka Przeździeckiego z 17.08.1924 r. ADD, Akta parafii…, bns.
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liśmy się do obsadzania drogi od wsi naszej do miasteczka Sarnak drzewami
owocowymi. Czyniliśmy to według rad i wskazówek ogrodnika objazdowego
sprowadzonego z Warszawy. Sprowadziliśmy z Towarzystwa Ogrodniczego
Warszawskiego103 drzewka owocowe, przeważnie jabłonie, po dwa złote jedno,
i zasadziliśmy je na przestrzeni półtorej wiorsty104 po dwóch stronach drogi.
Dla zabezpieczenia drzewek pooplataliśmy je koszami. Na wiecu gromadzkim
wybraliśmy czterech gospodarzy do dozorowania drzewek. Uchwaliliśmy też
zwracać się w razie potrzeby w imieniu całej wsi do sądu o ukaranie szkodnika. W niedzielę 13 listopada, w dzień świętego Stanisława Kostki, przybył
do naszej wsi z Sarnak czcigodny ksiądz proboszcz i udawszy się z procesją
na drogę poświęcił nam drzewka. W pięknej przemowie bardzo nam serdecznie dziękował i zachęcał młodzież do pielęgnowania drzewek. (…) Za parę lat
owoce z tych drzew, jeżeli Bóg pozwoli, wystarczą nam na całoroczne podatki.
A i dzieci, i wnuki nasze będą miały po nas pamiątkę105. Wydaje się, że sad
rosnący wokół plebanii w okresie międzywojennym – śliw 106, jabłonek 19,
grusz 21, wisień 14106 – mógł być dziełem ks. Krzewskiego.
Wojna 1914-1918
Gdy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa, rosyjskie władze zaborcze zarządziły powszechną mobilizację. Z terenu parafii powołano do armii carskiej
kilkuset mężczyzn w wieku od 20 do 43 roku życia. Pamiątką odejścia do
wojska kilku mieszkańców Rozwadowa, powołanych w związku z wojną, są
dwa drewniane krzyże, postawione w 1914 r. na początku i na końcu wsi107.
Wielu wojna zastała już w trakcie odbywania służby wojskowej. Nie wszystkim żołnierzom dopisało szczęście – jedni zginęli na wojnie, inni dostali się do
niewoli. Większość jednak w 1918 r. wróciła do domu108.
List z 31.10.1908 r., APSar, bns., w którym Witalis Urbanowicz, włościański ogrodnik
objazdowy przy Towarzystwie Ogrodniczym Warszawskim informuje ks. Krzewskiego:
drzewka dla Księdza Dobrodzieja zamówiłem w Warszawskiej Udziałowej Spółce
Ogrodniczej zasługującej ze wszech miar na poparcie.
104
Około 1600 metrów.
105
Ze wsi Lipna …, „Gazeta Świąteczna”, nr 1568 z 19.02.1911, s. 6-7.
106
Protokół z wizytacji dziekańskiej z 27.02.1921 r. ADD, Akta parafii…, bns.
107
Michaluk Agata, Dzieje parafii w Sarnakach, praca magisterska, Siedlce 2006, s. 43.
108
Nowosielski J.W., dz. cyt., s. 95.
103
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Rosjanie przebywali na naszym terenie przez półtora roku wojny, do połowy
lipca 1915. Ewakuując się w głąb Rosji nakazali zdjąć dzwony kościelne i na
podwodach dostarczyć je na dzień 18 lipca na wojskową platformę kolejową
do Siedlec, w celu odwiezienia ich na przechowanie w Dvinskij Artyleryjskij
Arsenał109. Dzwony te przez Siedlce trafiły na terytorium dalekiej Rosji.
Rekwirowano również konie i urządzenia techniczne. Z sarnackiego browaru
wywieziono wszystkie urządzenia, które dało się szybko zdemontować110.
Ewakuowano urzędy i urzędników, a także miejscową ludność, w związku
z czym na kilkuletnią tułaczkę do Rosji udało się wiele rodzin z parafii Sarnaki.
17 sierpnia 1915 r. do Sarnak wkroczyli Niemcy i wkrótce zaczęła się ciężka
okupacja kolejnego zaborcy. Mieszkańców obarczono m.in. kontyngentami,
czyli obowiązkowymi dostawami żywności, co bardzo obciążało ludność.
Na szczęście kościół nie ucierpiał w czasie działań wojennych, a stało się to
dzięki zapobiegliwości ks. Krzewskiego, służby kościelnej i kościelnego dozoru
łącznie z parafianami111. Za to wikariat, zamieszkiwany podczas wojny przez
niemieckich żołnierzy, został wewnątrz zniszczony112.
Wkrótce na terenie parafii sarnackiej: w Sarnakach, Hołowczycach,
Chybowie, Mierzwicach, Zabużu – powstały tajne ośrodki Polskiej Organizacji
Wojskowej (POW), przygotowujące młodych ludzi do walki o wyzwolenie ojczyzny. Oprócz mieszkańców poszczególnych wiosek zaangażowani
w pracę POW byli wójt gminy Chlebczyn (z siedzibą w Sarnakach) Wincenty
Wawryniuk i jego syn Edward, Przesmyccy z Sarnak, Grobiccy z Hołowczyc,
Zieleniewscy z Zabuża.
W listopadzie 1918 r. dwa oddziały POW z Sarnak wzięły udział w rozbrajaniu Niemców w Sarnakach i okolicy. W wyniku potyczek z Niemcami zginęło
trzech młodych peowiaków, parafian sarnackich – w Janowie Podlaskim
19-letni nauczyciel Władysław Sitkiewicz i 19-letni Jan Szewczuk, w Droblinie
23-letni Wacław Stefański, wszyscy z Chlebczyna. Ich pogrzeb 20 listopada
stał się wielką manifestacją patriotyczną. Za trumnami szedł oddział POW. Na
cmentarzu były uroczyste przemowy i salwy honorowe nad wspólną mogiłą.
Pismo Naczelnika Powiatu Siedleckiego z 13 VII 1915r.Nr 8166. APSar. bns.
Nowosielski J.W., Zubkowicz Rafał, Piwo z Nadbużańskiego Podlasia. Browar
Szummera w Sarnakach, 2006, s. 8.
111
Inwentarz z 1 grudnia 1920 r. ADD, Akta parafii…, bns.
112
Protokół z wizytacji ks. bpa Czesława Sokołowskiego, z 08.06.1920 r. tamże, bns.
109
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Niespodziewanie w trzy dni po tym wydarzeniu, 23 listopada 1918 r. nad
ranem zmarł proboszcz ks. Jan Krzewski. Przeżył zaledwie 52 lata, 30 lat służył
w kapłaństwie. Jego zgon zgłosili organista Władysław Dąbrowski i kościelny
Józef Szeweluk. Akt zgonu podpisał ks. Franciszek Dzięga. Nieznana jest
przyczyna śmierci, ale wiadomo, iż ksiądz miał problemy ze zdrowiem.
Sygnalizował to jeszcze jako wikariusz w Lublinie. Wkrótce po objęciu probostwa w Sarnakach wyjechał na dłuższe leczenie do uzdrowiska (gidropaticzeskoj zawiedenji)113 w Ojcowie114. Być może w czasie wojny zapadł na którąś
z chorób zakaźnych, które w tym czasie zbierały śmiertelne żniwo115.
Jego pogrzeb następnego dnia, w niedzielę 24 listopada, zgromadził
ogromną rzeszę parafian i osób z innych parafii, podobno kilkanaście tysięcy
ludzi. Przybyło 10 księży. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. dziekan Feliks
Ostojski z Białej Podlaskiej, wzruszające kazanie w kościele wygłosił ks.
Kociński z Górek, a na cmentarzu ks. Apolinary Rybiński z Ruskowa.
Trumnę na cmentarz nieśli gospodarze, poprzedzały ją z wieńcami liczne
delegacje bractw i stowarzyszeń, dzieci ze szkół i młodzież z kółek. Przy
trumnie jako straż honorowa szedł oddział żołnierzy, przybyły akurat do
Sarnak.
Korespondent „Gazety Świątecznej”, informując o śmierci ks.
Krzewskiego, pisze o nim: Był to kapłan dzielny, bardzo wielkich zasług.
Przyświecał przykładem całej okolicy i parafianie bardzo go miłowali.
Opisawszy różnorodne dokonania księdza, tak kończy swoją wypowiedź:
Cześć i dzięki Ci, czcigodny nasz Pasterzu, za Twą pracę i trudy! Niech Ci
Bóg stokrotnie niebem zapłaci! Żegnamy się z Tobą! Już Cię nie zobaczymy
w naszym kościółku przy ołtarzu, na kazalnicy ani w spowiednicy, ale przyrzekamy, że Twe nauki, przestrogi i pamięć o Tobie pozostanie na zawsze
w sercach naszych116.
Pismo Nr 12 z 15/28.01.1902 r. ADS, Akta osobiste…, bns.
Pismo Nr 1200 z 15/28.06.1902 r. ADS, Akta osobiste…, bns.
115
Pismo z 01.03.1919 Do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezji Podlaskiej
w Siedlcach ADD, Akta parafii…, bns. Ks. Olędzki prosi o jak najszybsze przysłanie
wikariusza, gdyż sam jeden nie nadąża z wykonywaniem wszystkich obowiązków.
Informuje o dużej liczbie zachorowań i śmiertelności parafian z powodu tyfusu plamistego, duru brzusznego, hiszpanki, ospy itp.
116
Z Sarnak w powiecie konstantynowskim, na Podlasiu, „Gazeta świąteczna” nr 1980
z 12.01.1919 r., s. 4.
113
114
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Il. 7. Nagrobek ks. Jana Krzewskiego na cmentarzu parafialnym w Sarnakach, tablica
nagrobna, fot. A. Wasilewska.
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A po kilku latach ks. bp H. Przeździecki zapisze taką refleksję: Odwiedzając
parafian Sarnackich w ich domach zauważyliśmy, iż oni otaczają wyjątkową
pamięcią zmarłego wśród nich proboszcza ks. Jana Krzewskiego. Kapłan
ten przybył do Sarnak w październiku 1900 roku, a zmarł w listopadzie 1918
roku. W ciężkich czasach prześladowań przez Moskali i w czasach tworzenia
guberni Chełmskiej cichy ks. Jan kierował zakładaniem kółek rolniczych,
spółkowej mleczarni, spółdzielczej fabrykacji cementowych wyrobów…117 –
tu następuje dalsze wyliczenie szeregu zasług zmarłego proboszcza, o czym
jest napisane wyżej.
Ksiądz Jan Krzewski, żegnany z wielkim żalem przez swoich parafian,
spoczął na sarnackim cmentarzu, na wzgórku przy głównej alei. Parafianie
wkrótce ufundowali mu stylowy kamienny nagrobek, poddany renowacji
w 2012 r. W 100. rocznicę jego śmierci, 23 listopada 2018 r. w kościele parafialnym odprawiona została msza św. w jego intencji, a na grobie zapalono
znicze. Natomiast w lokalnej prasie ukazał się artykuł wspomnieniowy o księdzu Krzewskim, przybliżający jego bogaty życiorys szerszej społeczności118.

Protokół z wizytacji ks. bpa Henryka Przeździeckiego z 17.08.1924 r. ADD, Akta parafii…, bns.
118
Wasilewska A., Ks. Jan Krzewski (1866-1918). 100 rocznica śmierci, „Gazeta Łosicka”
Nr XII/2018, s. 51-52.
117
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Rafał Dmowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jak kolej dotarła do Sarnak
Głównym celem niniejszej pracy było uporządkowanie i przedstawienie danych
dotyczących kolei w Sarnakach rozproszonych na kartach opracowań dotyczących dziejów kolei w Polsce oraz w pracach dotyczących historii regionu.
Ukazano również wyniki własnych badań.
Okoliczności budowy
Najstarsza linia kolejowa w Królestwie Polskim powstała w 1845 roku. Była
nią normalnotorowa kolej „Warszawsko-Wiedeńska” łącząca Warszawę
z Zagłębiem a dalej z siecią kolei zachodniej Europy1. Następna linia kolejowa
w Królestwie powstała w latach 60. XIX wieku. Była to kolej „WarszawskoPetersburska”, stanowiąca pierwsze połączenie Królestwa z Cesarstwem
Rosyjskim2. Od powstania tej linii datuje się rozbicie sieci kolejowej Królestwa
na dwa odrębne systemy: normalnotorowy (rozstaw szyn 1435 milimetrów)
i szerokotorowy (w XIX w. rozstaw szyn wynosił 1524 milimetry)3. Liniami
szerokotorowymi były wszystkie linie leżące w zakresie niniejszego opracowania. Sztabowcy rosyjscy sądzili bowiem, nie do końca słusznie, że w razie
wojny, inna niż w pozostałych krajach europejskich szerokość toru utrudni
nieprzyjacielowi wykorzystanie istniejących na tym terenie linii kolejowych
dla swoich potrzeb4. W rzeczywistości wybuch I wojny pokazał, że ustępujące
Szerzej w: Kołodziejczyk R., Warszawsko-Wiedeńska droga żelazna, Warszawa 1962.
Kołodziejczyk R., Jan Bloch (1836-1902), Szkic do portretu „Króla Polskich Kolei”,
Warszawa 1983, s. 66, 71.
3
Orłowski B., Jak kolej zdobyła świat, Warszawa 1978, s. 13; Rocznik Kolejarza na 1949
rok, Warszawa 1949, s. 131.
4
Jasiewicz K., Militarne i ekonomiczne aspekty w budowie i eksploatacji dróg żelaznych w Królestwie Polskim w latach 1835-1914, „Studia Historyczne”, 1980, z. 2,
s. 197; Krzysica M., Rola czynników wojskowo-politycznych w budowie kolei żelaznych
1
2
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wojska rosyjskie i tak ewakuowały pracowników jak i cały tabor kolejowy,
który można było użyć na terenie Cesarstwa. Natomiast przekuciem torów
zajmowały się specjalne wojska kolejowe i okazało się, że nie stanowi ono
poważnych problemów. Jak się okazało w praktyce, znacznie więcej problemów sprawiło przeciwnikowi odbudowanie zniszczonej infrastruktury (wież
wodnych, pompowni, mostów). Natomiast rozstaw szyn zależał zazwyczaj
od tego, jaki rozstaw miała pierwsza linia kolejowa wybudowana w danym
kraju. W Rosji pierwsze linie budowali angielscy inżynierowie i budowali je
pod tabor zamawiany w angielskich fabrykach – czyli na szerokość pięciu stóp
brytyjskich. Stąd stary rosyjski rozstaw to 1524 mm. Tego „pięciostopowego”
rozstawu używało wiele linii amerykańskich.
Rozwój sieci kolejowej na terenie południowego Podlasia datuje się od
1866 r., kiedy to uruchomiono drugie szerokotorowe połączenie kolejowe
łączące Królestwo Polskie z Cesarstwem zwane Drogą Żelazną „WarszawskoTerespolską”5. Odcinek Terespol-Brześć oddano do użytku dopiero w 1870 r.6
Linia ta zapewniała współdziałanie systemu umocnień Wisły z twierdzą
w Brześciu, a po oddaniu do użytku w 1871 r. linii „Moskiewsko-Brzeskiej”
powstało bezpośrednie połączenie Warszawy z Moskwą7.
Kolejne lata przynoszą rozbudowę północno-wschodniej sieci kolejowej
Polski, m.in. w 1873 r. oddano do użytku kolej „Brzesko-Grajewską”. Kolej ta
poprzez połączenie z Pruską Koleją Wschodnią łączyła Prusy z Królestwem
Polskim. Kolej brzesko-grajewska wraz z pruskim odcinkiem linii KrólewiecEłk oraz koleją odeską łączyła wybrzeże Morza Czarnego i Bałtyckiego, stąd
jej olbrzymie znaczenie zarówno gospodarcze, jak i strategiczno-wojskowe. Jej
charakterystyczną cechą było ułożenie znacznej części szyn w linii prostej, co
spowodowało, że niektóre stacje kolejowe powstały w odległości nawet kilku
kilometrów od miast i osad.
W 1874 r. oddano do użytku kolei „Brzesko-Kijowską” (odcinki BrześćMohylany w 1873 roku i Zdołbunów-Radziwiłłów w 1874 roku). W kolejw Królestwie Polskim, [w:] Studia z dziejów Kolei Żelaznych w Królestwie Polskim (18401914), red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1970, s. 15.
5
Szerzej w: Filipek F., Kolej Warszawsko-Terespolska, Warszawa 1972.
6
Lijewski T., Koziarski S. M., Rozwój sieci kolejowej w Polsce, Warszawa 1995, s. 58.
7
Jasiewicz K., Militarne i ekonomiczne..., s. 199; Brzosko E., Rozwój transportu w Polsce
w latach 1918-1939, Szczecin 1982, s. 21; Krzysica M., dz. cyt., s. 24.

Jak kolej dotarła do Sarnak

|97

nych latach powstały m.in. tzw. odnoga z Bielska Podlaskiego do Białowieży,
linia Grodno - Suwałki - Olita. W 1885 r. oddano do użytku tzw. Kolej
„Iwanogrodzko-Dąbrowską” tj. linię Dęblin-Dąbrowa Górnicza z odnogą od
Ostrowca do Koluszek. Droga ta miała doniosłe znaczenie strategiczne, umożliwiała bowiem w wypadku wojny przetransportowanie wojska rosyjskiego do
granic Austrii i Prus. Połączono w ten sposób Drogę Żelazną Nadwiślańską (od
stacji Dęblin) z Drogą Żelazną „Warszawsko-Wiedeńską” (stacja Dąbrowa)8.
Ww. kolej stała się szybko ważnym i powszechnie używanym środkiem lokomocji, m.in. była to wówczas jedyna trasa łącząca Kielce z Warszawą, można
było dojechać do Dęblina a stamtąd koleją Nadwiślańską do Warszawy lub
poprzez Dęblin do Łukowa, a stąd koleją Warszawsko-Terespolską. Łuków
stał się stacją węzłową łączącą twierdzę w Dęblinie z twierdzą w Brześciu,
a poprzez Siedlce z fortem w Ostrołęce9.
W 1886 r. powstała linia Białystok-Wołkowysk, a w lipcu 1887 r. Siedlce
otrzymały kolejne połączenie kolejowe. Była nim rokadowa linia SiedlceMałkinia przez Sokołów Podlaski. Linia ta łączyła ze sobą dwie główne linie
kolejowe Królestwa Polskiego, Warszawsko-Petersburską i WarszawskoTerespolską. W 1893 r. linię Siedlce-Małkinia połączono z oddaną wówczas
do użytku koleją nadnarwiańską Łapy – Ostrołęka – Małkinia oraz oddano
do użytku linię Lublin-Łuków10, której trasa wiodła m.in. przez Lubartów
i Parczew11.
Pod koniec XIX w. rząd rosyjski rozpoczął przejmowanie linii kolejowych od towarzystw prywatnych, m.in. w 1897 r. zakupił Kolej Nadwiślańską i połączył ją z innymi liniami, m.in. z koleją „WarszawskoTerespolską” i linią Siedlce-Małkinia pod wspólnym zarządem i wspólną

Lijewski T., Koziarski S. M.; dz. cyt., s. 21; Kołodziejczyk R., Jan Bloch..., s. 95, 98-99;
Siennicki S., Opis drogi żelaznej Iwanogrodzko-Dąbrowskiej, Warszawa 1885; Koziarski
S., Nowe koleje wokół „wiedenki”. Droga żelazna Iwanogrodzko-Dąbrowska, [w:] A.
Paszke, M. Jerczyński, S.M. Koziarski, 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej,
Warszawa 1995, s. 224-229.
9
Krzysica M., dz. cyt., s. 17-18, 26
10
Dmowski R., Zarys dziejów kolei w Sokołowie Podlaskim 1887-1945, „Sokołowski
Rocznik Historyczny”, 2014, t. II, s. 131-158; Lijewski T., Koziarski S. M., dz. cyt., s. 69.
11
Jasiewicz K., Militarne i ekonomiczne..., s. 199.
8
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nazwą Kolei Nadwiślańskich12. W 1897 r. powstała linia Ostrołęka – Tłuszcz
– Mińsk Mazowiecki [wówczas: Nowomińsk] – Pilawa13.
Nieprzypadkową zbieżność budowy linii kolejowych z planami strategicznymi sztabowców carskich ukazują kierunki budowy pierwszych linii kolejowych w Królestwie Polskim. W piętnastoleciu 1832-1847 powstały cztery
ważne dla zagarniętej części kraju twierdze tzw. policyjne, będące ostoją
zaborcy: Cytadela Warszawska (1832-34 r.), Nowogieorgijewsk (Modlin)
(1834 r.), Brześć nad Bugiem (1840 r.) oraz Iwanogrod (Dęblin) (1847 r.)14.
Twierdze te straciły w miarę upływu lat swoje policyjno-więzienne znaczenie
i stały się ostatecznie zalążkiem realizacji koncepcji strategicznej tzw. trójkąta
manewrowego: Modlin – Dęblin – Brześć. Po 1883 r. do wspomnianych wyżej
twierdz doszedł fort terespolski wchodzący w skład twierdzy Brześć15.
Teren Królestwa Polskiego stanowił dla carskiej Rosji szczególnie kłopotliwy z punktu widzenia strategii wojskowej obszar. Zagrożony bowiem
z dwóch stron przez Austrię i Prusy, stanowił jednak najdogodniejszy punkt
wyjścia do uderzenia na zachód. Dlatego też na rosyjski system obronny składały się trzy tzw. trójkąty forteczne:
•• Południowy: Łuck – Równe – Dubno,
•• Północny: Ossowiec – Grodno – Kowno (mający za zadanie obronę wysuniętych terenów Królestwa przed odcięciem),
•• Środkowy: Modlin – Dęblin – Brześć (Nowogieorgijewsk – Iwanogrod
– Brest) stanowiący oparcie dla wojsk carskich w Przywiślańskim
Kraju i dający główną podstawę do manewru zarówno zaczepnego, jak
i obronnego16.

Łaniec S., Kolejarze Królestwa Polskiego i Białostocczyzny w latach 1865-1914,
Olsztyn 1995, s. 17, 49.
13
Dmowski R., Zarys historii Kolei w Mińsku Mazowieckim w latach 1866-1940, „Rocznik
Mińskomazowiecki”, 1997-1998, z. IV, s. 15-32.
14
Mościcki H. J., Cytadela Warszawska. Zarys historii budowy, Warszawa 1963,
s. 17; Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do
Westerplatte, Warszawa - Kraków 1996, s. 134, 148, 154.
15
Bogdanowski J., dz. cyt., s. 158, 167.
16
Ciałowicz J., Fortyfikacje na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej,
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XII, cz. I, 1966, s. 245.
12
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Wojny prowadzone na przełomie XIX i XX wieku ukazały olbrzymią rolę
linii kolejowych w przewozach wojskowych, dotyczyło to zarówno okresu
mobilizacji, koncentracji, jak i samych walk (dowóz zaopatrzenia, ewakuacja, itp.). Z tego powodu pod koniec XIX w. władze państwowe przejęły
także inicjatywę rozbudowy sieci kolejowej na ziemiach zaboru rosyjskiego.
Powstałe wówczas linie kolejowe miały przede wszystkim znaczenie strategiczne. Zazwyczaj bowiem obiekty kolejowe budowano w oddaleniu od miast,
tłumacząc to względami wojskowymi (tajemnica przewozów itp.)17. Linie strategiczne musiały łączyć przede wszystkim garnizony, stacjonujące w większych miastach. Po przejęciu kolei przez państwo mało liczono się z cywilnymi potrzebami. Gdyby nie konieczność obsługi parowozów (wodowanie,
nawęglanie lub początkowo uzupełnianie drewna) i ewentualnie konieczność
mijanek, wiele małych stacyjek pewnie by nie powstało. Skoro już powstać
musiały, to liczono się z wydatkami. Grunty pod budowę stacji gdzieś w polu
były zdecydowanie tańsze niż te położone blisko miasteczka. Przykładem są
Mordy i Siemiatycze, gdzie stacje kolejowe są od nich oddalone.
18 sierpnia 1892 r. Rosja zawarła z Francją tajny sojusz wojskowy,
który oba kraje ratyfikowały w 1894 r. Strona francuska zadeklarowała
wówczas m.in. wsparcie finansowe dla budowy przez Rosję linii kolejowych o znaczeniu strategicznym. Miały to być przede wszystkim sprawnie działające magistrale, których zadaniem miał być transport wojsk
z guberni wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego do miejsc koncentracji. Dla Francji, ówczesnego głównego sprzymierzeńca Rosji, szybka
koncentracja i jak najwcześniejsze rozpoczęcie działań przez armię
rosyjską posiadało olbrzymie znaczenie. Francuzi postulowali podniesienie zdolności przewozowej kolei wschodnich m. in. linii Riazań – Tuła
– Warszawa. By usprawnić możliwości przewozowe, sztabowcy francuscy proponowali również budowę nowej pary torów na linii SiedlceWarszawa oraz przekucie Drogi Żelaznej „Warszawsko-Wiedeńskiej”

Jasiewicz K., Militarne i ekonomiczne..., s. 199, 203; Krzysica M., dz. cyt., 26-29;
Kołodziejczyk R., Czynniki gospodarcze rozwoju kolei, [w:] Technikum Kolejowe
w Warszawie 1873-1993, Warszawa 1993, s. 7; Pisarski M., Koleje polskie 1842-1972),
Warszawa 1974, s. 38; Chrapowicki W., Krótki opis topograficzny i statystyczny Królestwa
Polskiego, Warszawa 1912, s. 120-124.
17
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na tor szeroki18. Sugestie francuskie nie zostały jednak zrealizowane
w całości, a zaniedbania w rozbudowie sieci kolejowej Królestwa były
ogromne19. Warto przypomnieć, że na przełomie XIX i XX w. odrzucono
kilkadziesiąt projektów dotyczących budowy nowych linii kolejowych na
terenie Królestwa (o łącznej długości ok. 4 250 km), w tym tak ważnych
jak Warszawa-Radom 20.
W latach 1903-1907 na wniosek rosyjskich władz wojskowych,
z inspiracji Francji wybudowano kolejną linię kolejową na wschód od
Wisły. Decyzja o budowie tej linii zapadła w 1901 r.21 Była nią nazywana połocką lub też bołogojską linia Siedlce – Czeremcha – Hajnówka
– Wołkowysk – Lida – Mołodeczno – Zahacie – Połock – Bołogoje, która
jest przedmiotem niniejszego opracowania 22.
Linię tę już podczas budowy podzielono na dwa odcinki: Siedlce-Połock
i Połock-Bołogoje, stąd różni autorzy podają różną nazwę stacji końcowej23.
Linię nazywano też Nikołajewską. Car Mikołaj miał podobno zażyczyć sobie
tej nazwy, na swoją cześć oczywiście. Na pocztówkach sprzed 1914 r. nazwa
ta jest często używana.
Łączyła ona tereny Królestwa Polskiego z główną linią kolejową Imperium
carskiego, jaką pod koniec XIX w. stała się linia Petersburg – Bołogoje –
Moskwa – Orzeł – Kursk – Odessa24. Podstawowym powodem budowy tej linii
było wywiązanie się Rosji z umów z Francją, co pozwoliłoby na usprawnie-

Dobroński A., dz. cyt., s. 115.
Gawroński W., Kolejnictwo rosyjskie w okresie wojny światowej (1914-1918), Warszawa
1930, s. 6-7. (Odbitka z „Przeglądu Wojskowo-Technicznego”). Dobroński A., dz. cyt.
s. 112-113.
20
Gieysztor J., Koleje żelazne na ziemiach polskich [w:] Likwidacja skutków wojny
w dziedzinie stosunków prawnych i ekonomicznych, t. VII, Warszawa 1918, s. 9; Łempicki
J., O koniecznej potrzebie rozwoju sieci dróg żelaznych w Królestwie Kongresowym [w:]
Likwidacja skutków..., s. 64; Dobroński A., dz. cyt., s. 112-113.
21
https://history.rw.by/zheleznye_dorogi/stroitelstvo_pervyh_dorog/ [dostęp: 13 stycznia
2019 r]
22
Szerzej: Dmowski R., Rola infrastruktury kolejowej w rozwoju południowego Podlasia,
[w:] Z badań nad problemami współpracy transgranicznej, red. M. Ciechocińska, Siedlce
2000, s. 56-80.
23
Jasiewicz K., Rozwój sieci..., s. 557.
24
Jasiewicz K., Militarne i ekonomiczne..., s. 196, 199.
18
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nie przerzutu wojsk z terenów trzech okręgów wojskowych: Petersburskiego,
Moskiewskiego i Kazańskiego do zachodnich granic Imperium25.
Budową odcinka Siedlce-Połock kierował inżynier komunikacji Władimir
Timofiejew-Riasowski26. Niemal całe wyposażenie, w tym szyny, pochodziły
z rosyjskich fabryk. Do robót budowlanych zatrudniono miejscową ludność.
Jak pisze badacz dziejów tej linii Andrzej Massel:
Tym, co wyróżniało linię Siedlce – Bołogoje w momencie jej powstania,
była niewątpliwie jej imponująca długość – 1030 wiorst, czyli prawie 1099
km, bardzo interesujące układy stacji węzłowych oraz fakt, że linia nie przechodziła praktycznie przez żadne większe ośrodki miejskie, w tym także przez
stolice obsługiwanych guberni, a jedyny wyjątek stanowiły Siedlce27.
Zarówno tempo robót, jak i ich zakres nawet i dziś imponuje, gdyż podstawowym sprzętem używanym podczas budowy była taczka i łopata.
Według większości XIX-wiecznych podręczników o budowie kolei, prace
przy budowie dzielono na budowę dolną i górną. Budowa dolna obejmowała:
nabycie gruntu, niwelację terenu, wycinkę i karczowanie, sypanie nasypów,
wykonywanie przekopów oraz budowę przyczółków i przęseł mostowych.
Wykonanie budowy dolnej miało dać pas gruntu odpowiedniej szerokości,
przebiegający zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami technicznymi.
Na całej trasie wykonywano istniejące do dziś bardzo szerokie przepusty
wodne, zapobiegające podmywaniu nasypów. Czynności te były najbardziej
kosztowne, czasochłonne i pracochłonne ze wszystkich prac przy budowie
kolei. Następnym etapem prac wchodzących w skład budowy dolnej była tzw.
budowa wierzchnia. Polegała ona na usypaniu na plancie podsypki z piasku,
żwiru lub tłucznia. Następnie układano podkłady i przytwierdzano do nich
szyny. Do budowy wierzchniej zaliczano również montowanie przesuwnic,
obrotnic i zwrotnic oraz wykonanie przejazdów drogowych przez tory i ustawienie sygnalizacji wzdłuż szlaku.

Massel A., Zapomniana magistrala Siedlce – Bołogoje. Część 1 - budowa linii i jej
dzieje do 1945 roku, „Świat Kolei”, 2016, nr 2, s. 19.
26
Później był on m.in. naczelnikiem budowy kolei Grodno-Mosty. „Czytelnia dla
Wszystkich. Tygodnik ilustrowany, poświęcony nauce, literaturze, polityce i życiu
bieżącemu”, 1904, nr 39, s. 624. Odnoga do Grodna była fragmentem linii nikołajewskiej.
27
Massel A., dz. cyt., s. 18.
25
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Ostatnim etapem prac była tzw. budowa górna. Zaliczano do niej urządzanie stacji: wzniesienie dworców, magazynów, parowozowni, wagonowni,
warsztatów naprawczych, wież wodnych itp. a przy trasie domków dla dróżników, a także zakup taboru tj. wagonów i parowozów28.
W „Kurierze Warszawskim” z 25 listopada 1904 r. znajdujemy niezwykle
interesujący artykuł poświęcony budowie tej linii. Niestety, wiele podanych
w nim informacji jest nieprawdziwych. Być może tak wyglądały plany budowy
linii, ale przykładowo, wspomniany w artykule most kolejowo-drogowy na
Bugu w Mielniku nigdy nie powstał, a w zamian powstał istniejący do dziś
most we Fronołowie. Wyjaśnienie tej nieścisłości być może będzie możliwe po
zapoznaniu się z dokumentacją budowy linii, jaka zachowała się w Rosyjskim
Archiwum Historycznym w Petersburgu29. Natomiast wymieniona w artykule
stacja Sarnaki powstała rzeczywiście, ale 50 lat później, natomiast stacja kolejowa w Łosicach nie powstała nigdy.
Kolejną poszlaką wskazującą na to, że planowano budowę stacji kolejowej w Sarnakach, jest mapa powiatu siedleckiego zamieszczona w atlasie
Bazewicza.
Wielokrotnie słyszałem legendę tłumaczącą, dlaczego stacja Platerowo
[dziś Platerów], powstała w szczerym polu, a nie powstała stacja w Łosicach.
Podobno hrabina Broel-Plater wykazała się zdecydowanym działaniem u władz
rosyjskich, popartym zapewne znaczną sumą łapówek. Stacja musiała gdzieś
tu powstać ze względów technicznych, czy w majątku Broel-Platerów, czy
koło Łosic. Wybrano miejsce, za które zapłacono.
Ze względu na to, że wspomniany artykuł jest doskonałym przykładem na
to, jak trudnym źródłem dla historyka jest prasa, przytaczam go w obszernym
fragmencie:
W końcu przyszłego lata należy się spodziewać otwarcia prawidłowego
ruchu na kolei siedlecko-bołogojskiej. Kolej ta przecina Królestwo Polskie
w okolicach guberni siedleckiej na przestrzeni wiorst 60 od miasta Siedlce
do Bugu pod osadą Mielnikiem, w powiecie bielskim, guberni grodzieńskiej.
W obrębie guberni siedleckiej kolej przecina powiaty: siedlecki na przestrzeni
wiorst około 28 i konstantynowski wiorst około 32, i ułatwi komunikację
Paszke A., Jerczyński M., Koziarski S. M., 150 lat drogi żelaznej..., s. 51.
Российский государственный исторический архив (РГИА), Управление по
постройке Полоцк-Седлецкой железной дороги, Фонд 357.
28
29
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Il. 1. Mapa powiatu siedleckiego guberni siedleckiej.
Źródło: Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych
źródeł opracowany, Warszawa 1907, s. 70.

osadom: Mordy w powiecie siedleckim, oraz Łosice i Sarnaki w konstantynowskim, przy których urządzone zostaną stacje.
Pomiędzy Bugiem a Siedlcami będzie pięć mostów żelaznych na strumieniach i rzeczkach, z których jeden między Siedlcami a Mordami, a cztery koło
Łosic. Czwarta stacja urządzona będzie w Mielniku przy moście nad Bugiem.
Most w tym punkcie ma dwa pokłady, z których jeden przeznaczony dla ruchu
kołowego, a drugi dla kolei.
W granicach guberni grodzieńskiej nowa linia skrzyżuje się z odnogą
grajewską sieci południowo-zachodniej na stacji Wysokie Litewskie. Pomiędzy
tą ostatnią a Mielnikiem stacji pośredniej nie będzie. Z Wysokiego Litewskiego
kierunek linii zwraca się na wschód północny, ku stacji Zelwy odnogi baranowicko-białostockiej sieci poleskiej. W Zelwach nastąpi nie tylko krzyżowanie
z siecią poleską, lecz także z nową linią zelwiańsko-grodzieńską, stanowiącą
przedłużenie odnóg zaniemeńskich.
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Kierunek z Siedlec na Wysokie Litewskie i Zelwy zamiast na Bielsk,
Wołkowysk przyjęto dla ominięcia puszczy białowieskiej30.
Budowa linii kolejowej na interesującym nas terenie była kilkakrotnie
opisywana na łamach prasy, m.in. 7 kwietnia 1906 r. na łamach „Tygodnika
Ilustrowanego” pisano:
Budująca się obecnie nowa kolej żelazna połączy Siedlce z guberniami
Litwy południowej, przejdzie przez stacye Wołkowysk, Lidę, Wilejkę, Połock,
Wielkie Łuki, aż do Bołogojów (gub. Nowogrodzka) t. j. do miejsca krzyżowania się dróg: moskiewsko-petersburskiej, oraz drogi, łączącej kraje nadbałtyckie z Jarosławiem, Kostromą i innemi miastami Rosyi środkowej w jej części
bardziej na północ wysuniętej.
Ponieważ zaś dotychczas Siedlce miały połączenia kolejowe z Warszawą
(kol. Terespolska) i Łomżą (przez Małkinię) z jednej strony, a z drugiej strony
z Rosyą środkową (przez Brześć litewski, Pińsk, Homel i t. d.) oraz z Rosyą
południową (przez Łuków, Lublin, Kowel, Kijów i t. d.) to łatwo zrozumieć,
że nowa linia, łącząca ją z Rosyą północną, będzie miała poważny wpływ na
rozwój tego małego miasta, na jego handel, przemysł, gospodarkę rolniczą
i t. d. Nie potrzeba chyba dodawać, że większe znaczenie posiada owa droga
żelazna dla Litwy, która pozyska nowe połączenie z Królestwem i również
powinna znacznie ożywić handlowo, przemysłowo i społecznie pod wpływem
tej nowej arterii komunikacyjnej31.
Cała linia Siedlce-Bołogoje została oddana do użytku w styczniu 1907 r.
Jej trasa przebiegała przez cztery gubernie: siedlecką, grodzieńską, wileńską
i twerską. Najprawdopodobniej nadal jednak trwały jakieś prace budowlane,
gdyż w styczniu 1908 r. na łamach wydawanego w Lublinie pisma czytamy:
Wszelkie roboty budowlane na kolei Siedlce-Połock już ukończono32.
Na trasie Siedlce-Wołkowysk wybudowano następujące stacje: Primordy
(Przymordy obecnie Mordy), Platerowo (obecnie Platerów), Nurzec, Czeremcha,
Hajnówka, Narewka, Swisłocz, Andrzejowce (także Andriejewce, później
Andrzejewicze), Wołkowysk (Wołkowysk II a po 1912 Bagriationowsk).
W ówczesnej prasie znajdujemy niezwykle ciekawy opis wybudowanych
wówczas stacji:
Nowa kolej, „Kurier Warszawski”, 1904, nr 328.
„Tygodnik Ilustrowany”, 1906, nr 14.
32
„Kurier”, 1908, nr 292, s. 4.
30
31
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Il. 2. Prace przy budowie linii Siedlce-Bołogoje
Źródło: „Tygodnik Ilustrowany”, 1906, nr 14.
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Już pierwsza stacja Przymordy daje obraz nie tylko dostatku, ale i wygodnego komfortu, z jakim budowana jest kolej siedlecko-połocka, nie widzialnego na żadnej z naszych kolei dotychczasowych.
Wszystkie budynki stacyjne murowane, blachą kryte. Dworce pomalowane
na kolor jasny, obszerne, wygodne, z zielonymi dachami robią nader dodatnie
wrażenie i za wzór wytwornego urządzenia służyć mogą.
Przy każdym dworcu zbudowano domy mieszkalne dla pracowników
również wygodne, obszerne, skanalizowane, dobrze oświetlone i przewietrzane z obocznemi oddzielnemi piwnicami do przechowywania żywności33.
Dworce nie były tynkowane oprócz elementów ozdobnych (pilastry, gzymsy,
obramienia okien).
Na linii wybudowano kilka mostów, m.in. przez Bug, Nurzec, Narew
i Niemen. Do największych należały most przez rzekę Bug (obecnie we
Fronołowie) oraz przez Niemen pod Mostami. W „Kurierze Kolejowym
i Asekuracyjnym” z 27 kwietnia 1906 roku czytamy o moście na Bugu:
Za Platerowem kolej połocka napotyka rzekę Bug, na której zbudowany
jest most żelazny, kratowy, trzyprzęsłowy, drugi z kolei most jest na Nurcu,
pomiędzy Hajnówką zaś a dalszą stacją Narewką, linia połocka ma znów trzeci
most żelazny jednoprzęsłowy na Narwi34.
Warto zaznaczyć, że most na Bugu był wówczas jednym z największych
mostów kolejowych w Królestwie Polskim. Był to most stalowy, o długości
294 metrów. Ponieważ linia była dwutorowa, to było łącznie sześć przęseł (po
3 na jeden tor), każde o rozpiętości 98 m. Według informacji zawartej w artykule z 1904 r. projektantem mostu był wybitny inżynier i uczony rosyjski
Ławr Dymitrowicz Proskurjakow35. Ciekawostką jest fakt, że informacji o tym
projekcie brak w oficjalnych życiorysach zamieszczanych na łamach słowników i encyklopedii rosyjskich.
W „Kurierze Warszawskim” z 7 października 1904 r. zamieszczono sprawozdanie z wizytacji budowy mostu na Bugu przez uczestników zjazdu inżynierów kolejowych. Czytamy w nim m.in.:

Kolej siedlecko-połocka, „Kurier Kolejowy i Asekuracyjny”, 1906, nr 10 z 14 kwietnia
1906 r.
34
Tamże.
35
Nowa kolej, „Kurier Warszawski”, 1904, nr 328.
33
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Dojechano do nowego, odległego od Siedlec o 45 wiorst, mostu żelaznego
na Bugu, który był głównym celem wycieczki wczorajszej. Most ten o trzech
przęsłach, po 45 sążni każde, zbudowany jest pod dwa tory. Jedna strona mostu
już jest gotowa i pociągi robotnicze przechodzą po niej. Druga strona mostu
znajduje się obecnie w fazie montowania36.
Konstrukcję stalową mostu wykonała fabryka Towarzystwa Akcyjnego K.
Rudzki i Ska z Mińska Mazowieckiego37. Głównym inżynierem budowy mostu
przez Bug [we Fronołowie] był Rosjanin inż. Aleksy Lubicki. Podpory mostu
zostały zbudowane na kesonach, a prace te wykonało warszawskie przedsiębiorstwo Bracia S. i I. Rohn38. Warto zaznaczyć, że przystanek kolejowy we
Fronołowie uruchomiono dopiero 14 września 1909 r., kilka lat po oddaniu
linii do użytku.
Zasłużony badacz historii Sarnak Janusz Wiktor Nowosielski podaje, opierając się na posiadanym przez siebie pamiętniku Jana Kondrackiego, że przed
I wojną światową mieszkańcy Sarnak, Franopola, Chybowa i Chlebczyna
czynili starania, by w Chlebczynie uruchomić przystanek kolejowy. Plany te,
zaopiniowane pozytywnie przez władze rosyjskie, zniweczył wybuch wojny39.
Po wybudowaniu linii Siedlce-Bołogoje, rokada Siedlce – Sokołów Podlaski
– Małkinia połączyła najważniejsze linie kolejowe tej części Królestwa
z liniami kolejowymi Cesarstwa. Umożliwiło to usprawnienie przerzutów
wojsk mobilizowanych w różnych częściach Cesarstwa Rosyjskiego. Siedlce
stały się w 1907 r. jednym z ważniejszych węzłów kolejowych na wschód od
Warszawy. Z tego też powodu wybudowano w tym mieście nowy dworzec
kolejowy, ponieważ poprzedni nie spełniał swej roli, gdyż był po prostu zbyt
mały w stosunku do potrzeb podróżnych.
W „Kurierze Kolejowym i Asekuracyjnym” z 27 kwietnia 1906 roku
czytamy:
Linia połocka, wychodząca z Siedlec, gdzie obecnie budowany jest nowy
obszerniejszy dworzec dla trzech odnóg tu łączących się: brzeskiej, połockiej i małkińskiej, ciągnie się przez wiorst kilka prawie równolegle z plantem
„Kurier Warszawski. Dodatek poranny,” 1904, nr 278.
Jankowski J., Mosty w Polsce i mostowcy polscy. (Od czasów najdawniejszych do końca
I wojny światowej), Wrocław 1973, s. 208.
38
Massel A., dz. cyt., s. 20.
39
Nowosielski J. W., Ziemia Sarnacka 1900-1920, Warszawa 2013, s. 56-57.
36
37
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Il. 3. Wybudowany w 1906 r. nowy dworzec kolejowy w Siedlcach.
Źródło: Pocztówka ze zbiorów Adama Krzeskiego.

odnogi brzeskiej (terespolskiej), przecina szosę łukowską, a potem brzeską, na
5-ej wiorście i skierowuje się ku północo-wschodowi40.
Linia Siedlce-Bołogoje miała niewielkie znaczenie ekonomiczne, na co
zwracał uwagę już Józef Piłsudski w swej pracy „Geografia militarna”, pisząc:
Na prawym brzegu [Wisły przyp. R.D.] koleje budowane są ustawicznie –
i to koleje, nie posiadające znaczenia handlowego, czysto strategiczne, stanowiące dla ludności miejscowej luksus. [...] Linje: Tłuszcz – Ostrołęka, Łapy –
Ostrołęka, Małkinia – Ostrołęka, Małkinia – Siedlce i Brześć – Chełm (2 torowe
dla wielkiego ruchu), Lublin – Łuków, Łuków – Iwangród obok linji głównych
Warszawsko-Petersburskiej, Warszawsko-Brzeskiej i Warszawsko-Kowelskiej
obsługują ten teren. Linji, które łączą okręg warszawski z resztą państwa, jest
mało. Dawniej istniała zasada, że każdy korpus powinien mieć własną linję
kolejową, jednakże w wojnie japońskiej pokazało się, że jedna linja syberyjska
względnie nieźle obsługiwała wszystkie potrzeby wielkiej, liczącej dziesiątek
korpusów, armji. Pomimo tego jednak dla ogromnej armji na wypadek wojny
Kolej siedlecko-połocka, „Kurier Kolejowy i Asekuracyjny”, 1906, nr 10 z 14 kwietnia
1906 r.
40
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jest tych linji stanowczo za mało i tym większym i trudniejszym jest zadanie
warszawskiego okręgu wojennego. Takich linji mamy sześć, stanowiących
trzy pary - północną, środkową i południową. Warszawsko-Petersburska oraz
Siedlce - Bołogoje (zbudowana na żądanie i za pieniądze francuskie), stanowią
parę północną. Parę środkową stanowią linje Brześć – Moskwa i Brześć –
Briańsk. Parę południową – Kowel – Odessa i Kowel – Kijów41.
Mimo faktu, że podstawowym powodem budowy większości linii kolejowych przebiegających przez tereny Mazowsza i Podlasia były względy
militarne, należy zaznaczyć, że przyczyniły się do wzrostu zaludnienia
poszczególnych miejscowości leżących na ich drodze, jak również ułatwiły
połączenia pomiędzy poszczególnymi rynkami zbytu towarów, co doprowadziło do (niewielkiego wprawdzie) rozwoju gospodarczego terenów leżących przy ich szlakach. Kolej ułatwiała również migracje ludności z jednej
guberni do drugiej, mężczyźni wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy, wyjazdy
kobiet spowodowane były rosnącym zapotrzebowaniem na służbę domową
w Warszawie i innych większych miastach Królestwa42. Odnośnie migracji
ludności z Podlasia Zygmunt Gloger w jednym ze swoich artykułów pisał,
najprawdopodobniej ze znaczną przesadą, że region ten dostarcza do Warszawy
około 3/4 wszelakiej służby domowej43.
W wyniku wybudowania ww. linii kolejowych pojawiła się na południowym Podlasiu nowa grupa zawodowa - kolejarze, którzy na trwałe związali
się z powyższym terenem, biorąc udział we wszystkich wydarzeniach związanych z historią regionu.
Mimo cytowanej powyżej informacji prasowej z 1904 r., Sarnaki aż do
1946 r. nie posiadały stacji kolejowej. Biegnąca w pobliżu linia kolejowa przyczyniła się jednak do rozwoju wsi. Rafał Zubkowicz zaznaczył w monografii
gminy Sarnaki:

Piłsudski J., Geografia militarna, [w:] Pisma zbiorowe, t. III, Warszawa 1937, s. 40.
Dobroński A., Infrastruktura społeczna i ekonomiczna Guberni Łomżyńskiej i Obwodu
Białostockiego (1866-1914), Białystok 1980, s. 103. Wpływ tychże linii kolejowych na
ożywienie życia gospodarczego w/w terenów zauważyli już w 1912 r. Kaszinski S. D.
i Tilinski I. I., Gorod Siedlec, Siedlec 1912, s. 15. Pisarski M., Koleje polskie 1842-1972),
Warszawa 1974, s. 38.
43
Gloger Z., Kilka wiadomości o szlachcie zagonowej mazowieckiej i podlaskiej, „Niwa”,
1878, s. 499.
41

42
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Mimo to nawet stacja kolejowa, która powstała w odległym o kilka kilometrów Platerowie (drugi przystanek we Fronołowie) znacząco poprawiła możliwości komunikacyjne. Dzięki dostawom kolejowym w Sarnakach mógł ożywić
się handel, browar uzyskał możliwość wysyłania piwa na dalsze odległości.
Wreszcie w 1908 r. mógł też powstać w Sarnakach urząd pocztowy, który
w latach 20. otrzymywał pocztę pośrednio przez urząd w Platerowie i obsługiwał gminy Sarnaki i Hołowczyce44.

Il. 4. Rozkład jazdy z 1909 r.
Źródło:
Rozkład
jazdy: Królestwo Polskie (Rosja),
lato 1909. Okres obowiązywania:
po 1909-05-01.

Wasilewska Agata, Zubkowicz Rafał, Historia i współczesność Gminy Sarnaki, [bd
i mw], s. 20.
44

J a k k o l e j d o t a r ł a d o S a r n a k |111

Il. 5. Rozkład jazdy z 1912 r.
Źródło: Rozkład jazdy: Królestwo
Polskie (Rosja), zima 1912.
Okres obowiązywania: po 191210-28. za: https://patkow.com/
historia-kolei-w-patkowie/

I wojna światowa
Podczas I wojny światowej koleje znajdujące się na terenie Cesarstwa rosyjskiego podzielono administracyjnie na dwie nierówne części: zachodnią pod
zarządem władz wojskowych i wschodnią zarządzaną przez Ministerstwo
Komunikacji. Linie kolejowe pozostające pod zarządem władz wojskowych
podzielono na cztery grupy: północną, południową, środkową oraz grupę kolei
kaukaskich.
Linia Bołogoje – Wielkie Łuki – Czeremcha – Siedlce, wraz z innymi
liniami krzyżującymi się w Siedlcach czyli: Moskwa – Brześć Litewski –
Siedlce – Warszawa; Ostrołęka – Małkinia – Sokołów Podlaski – Siedlce –
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Łuków – Lublin wchodziła w skład grupy środkowej. Jak się okazało w wyniku
działań wojennych, jednej z najważniejszych dróg do i od frontowych45.
W oryginalnym rozkładzie jazdy obowiązującym od 1 (14) września 1914 r.
znajdujemy następujące stacje: Siedlce (ros. Siedlec), Przymordy, Niemojki,
Platerowo, Fronołowo (a nie – Fronołów), Siemiatycze, Nurzec (Nuriec),
Czeremcha, Hajnówka, Narewka, Świsłocz, Andrzejewicze (Andrejewcy)
i Bagrationowska.
Zgodnie z ówczesnymi przepisami na takiej trasie jak ta musiały kursować
minimum dwie pary pociągów w obu kierunkach i istotnie tylko dwie pary
pociągów kursowały tą linią. Dwa pociągi pocztowe (nr 3 i 4) z wagonami I-III
klasy, prowadzący wagony bezpośredniej komunikacji od stacji Petersburg
przez Siedlce do Warszawy i dwa pociągi towarowe (nr 29 i 30) z wagonami
II-IV klasy. Jak pisze autor postu zamieszczonego na stronie miłośników
Fronołowa, czas jazdy znacznie różnił się od dzisiejszego:
Jadący bezpośrednim wagonem podróżni docierali do odległego o niemal
1100 wiorst St. Petersburga o 6.50, ale nie nazajutrz, tylko w dwa dni od
rozpoczęcia podróży we Fronołowie o 17.05! Podróż do odległej o tylko sto
trzydzieści kilka wiorst Warszawy była już znacznie krótsza - przyjazd o 19.45,
przy wyjeździe z Fronołowa o 14.2546.
W lipcu 1915 r. wojska rosyjskie wycofały się na prawy brzeg rzeki, niszcząc za sobą wszystkie mosty: kolejowe i drogowe, co miało utrudnić dalszy
marsz wroga. Do Rosji wywieziono także prawie cały szerokotorowy tabor
kolejowy47.
Polityka okupantów niemieckich na zajętych terenach Królestwa zależała
od miejscowych władz wojskowych, które przejęły w swe ręce zarząd nad
całą administracją (również kolejową). Okupanci odbudowali jedynie najniezbędniejsze (z punktu widzenia interesów militarnych) urządzenia kolejowe
oraz przekuli tory kolejowe na szerokość stosowaną w Europie Środkowej
(1435 mm) co umożliwiło bezpośrednie połączenia osobowo-towarowe
Gawroński W., Kolejnictwo rosyjskie w okresie wojny światowej (1914-1918), Warszawa
1930, s. 4-7. [nadbitka z „Przeglądu Wojskowo-Technicznego”].
46
http://www.fronolow.pl/readarticle.php?article_id=13 [dostęp 20 stycznia 2019 r.]
47
Turkowski R., Sytuacja gospodarcza regionu siedleckiego w l. 1914-1920, [w:]
Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, red. J. R. Szaflik,
Warszawa 1981, s. 192.
45
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z Europą Zachodnią. Również wszelkie urządzenia stacyjne oraz linie telegraficzne przystosowano do potrzeb ruchu transportów wojskowych48.
By wykorzystać linię Siedlce-Bołogoje do swoich potrzeb, okupanci musieli
przekuć tory na normalną szerokość. Wykonano to niezwykle szybko, gdyż już
3 września 1915 r. uruchomiono pociągi na trasie Siedlce-Mordy, a 6 września
pociągi dojeżdżały do mostu we Fronołowie49.
Wojskowe władze niemieckie traktowały teren byłego Królestwa jako kraj
podbity, dlatego też stosowano na wielką skalę rekwizycję surowców i żywności, nie troszcząc się wcale o potrzeby obywateli. Skutecznie uniemożliwiono
również ruch ludności pomiędzy obu okupacjami i terenami etapów, wprowadzając paszporty i inne przepustki, udzielane najczęściej po uiszczeniu odpowiednio wysokiej łapówki. W miarę przedłużania się wojny, im bardziej sami
Niemcy odczuwali brak surowców, tym dotkliwsze stawały się rekwizycyjne
zarządzenia okupanta.
W celu eksploatacji terenów nadbużańskich [przede wszystkim wywozu
produktów rolnych i drewna] zbudowano na przełomie lat 1916/1917 kilka kolejek wąskotorowych, m.in. Biała Podlaska – Rozkosz – Leśna – Konstantynów
o długości 29 kilometrów, a wkrótce potem jako jej odgałęzienie linię Rozkosz
– Rokitno o długości 8 kilometrów50.
Kolejki wąskotorowe wybudowane przez okupantów powstały również
we Fronołowie i Platerowie, nie znamy jednak dokładnej daty ich powstania. Pierwsza związana była z wybudowanym w pobliżu stacji kolejowej we
Fronołowie dużym tartakiem. Dzięki niej dostarczano drewno wycinane we
podfronołowskich lasach wprost do tartaku. Prawdopodobnie jedna z linii
fronołowskiej kolejki wąskotorowej prowadziła w okolice mostu kolejowego,
gdzie na jej wagoniki ładowano drewno spławiane Bugiem i składowane na
istniejącej w pobliżu mostu bindudze.
W cytowanym przez Rafała Zubkowicza „Spisie drożni na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej” z 1925 r. czytamy, że obok dworca i dwóch torów
stacyjnych we Fronołowie znajdowały się dwie bocznice o długości 155 i 265 m.
Sprawozdanie z działalności Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie X 1918 -1928,
Warszawa 1928, s. 17.
49
Massel A., dz. cyt., s. 23-24.
50
Dmowski R., Kolej wąskotorowa w Białej Podlaskiej - zarys historii „Rocznik
Bialskopodlaski”, 1999, t. VII, s. 61-80.
48
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Według spisu od tartaku odchodziły dwie różne kolejki, pierwsza o długość –
4,77 km, szerokości szyn 600 mm o trakcji konnej i druga o długości 11,45 km
i szerokości toru – 750 mm o trakcji parowozowej51.
Według szczegółowych ustaleń Michała Jerczyńskiego krótsza linia prowadziła w kierunku Bugu, gdzie najprawdopodobniej znajdowało się urządzenie służące do wyciągania z wody pni spławianych rzeką. Natomiast druga,
dłuższa linia prowadziła przez las, okalając od południa Nowe Mierzwice
i dalej przez kompleks leśny Mierzwice-Zabuże aż do starorzecza Trojan.
Najprawdopodobniej – jak pisze autor artykułu – w tamtym okresie powstała
także linia na wysokości gajówki Trojan, wiodąca na wprost osady aż do
granicy lasu państwowego z gruntami wsi Hołowczyce. Ten odcinek mógł
służyć do transportu drewna do bindugi zlokalizowanej nad Bugiem, skąd było
spławiane w dół rzeki52.
Kolejna kolejka wąskotorowa o długości 12 km i szerokości torów 600 mm
prowadziła z lasów Sułowskich oraz lasu litewnickiego do stacji kolejowej
Platerów53.
Dwudziestolecie międzywojenne
W listopadzie 1918 r., równolegle z tworzeniem polskiej administracji kolejowej, następowało przejmowanie poszczególnych linii kolejowych. Opanowanie
Siedleckiego Węzła Kolejowego przez oddziały Polskiej Organizacji
Wojskowej nastąpiło w dniach 10 i 11 listopada. Również 11 listopada członkowie straży pożarnej i Straży Obywatelskiej, dowodzeni przez burmistrza
Wacława Waciórskiego rozbroili żołnierzy niemieckich pełniących służbę na
stacji w Mordach, natomiast 12 listopada oddział POW zajął stację Platerów,
a 12 lub 13 listopada rozbrojono niemiecki posterunek na moście przez Bug
we Fronołowie54. Jednym z pierwszych pociągów, jaki wyruszył z Siedlec po
Zubkowicz R., Nadleśnictwo Sarnaki. Z dziejów lasów nadbużańskich, Sarnaki 2016,
s. 111.
52
Jerczyński M., Kolej leśna Fronołów, „Świat Kolei”, 2008, nr 11, s. 42-43.
53
Zubkowicz R., Kolejka leśna z Platerowa, „Świat Kolei”, 2014, nr 4, s. 28-29.
54
Dmowski R., Kolejarze Południowego Podlasia w walk ach o Niepodległość, [w:] Rok
1918 na Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk i K. Pindel, Siedlce 2001, s. 183-202; Historia
i współczesność Gminy Sarnaki, [bd i mw], s. 22.
51
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przejęciu kolei z rąk okupanta, był skład, który wysłano do Siemiatycz po
rozbrojonych Niemców55.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę prowadzono prace nad odbudową i modernizacją kolei i przystosowaniem jej do potrzeb pokojowych,
niestety, przerwała je wojna polsko-bolszewicka. Linia Siedlce-Wołkowysk
stała się wówczas po raz kolejny niezwykle ważną linią zaopatrzenia dla potrzeb
frontu. Trasą tą kilkakrotnie podróżował Józef Piłsudski Naczelny Wódz,
m.in. 21 kwietnia 1919 r. wracał z frontu pociągiem przez Lidę, Wołkowysk,
Czeremchę, Siedlce, Mińsk Mazowiecki do Warszawy56.
Pierwsze oddziały wroga dotarły na Południowe Podlasie latem 1920 r.
W dniach 1-7 sierpnia 1920 r. doszło do licznych walk w obronie linii Bugu
z nacierającą na zachód Armią Czerwoną. Sarnaki aż pięciokrotnie przechodziły z rąk do rąk. W rejonie Sarnak walczyły m.in. zapasowy batalion 22 pułku
piechoty z Siedlec pod dowództwem mjr Feliksa Jaworskiego, 10 pułk ułanów
litewskich oraz 55 poznański pułk piechoty, 16 pułk piechoty, 3 pułk piechoty
legionów i 1 pułk aeronautyczny. Na linii kolejowej działał także improwizowany polski pociąg pancerny (najprawdopodobniej kilka czołgów na lorach)57.
Przebieg walk opisał w 1924 r. biskup podlaski Henryk Przeździecki. Pięć razy
Sarnaki przechodziły z rąk do rąk i miały jako gospodarzy wojska polskie lub
bolszewickie. [...] Od południa do wieczora [...] karabinowa i armatnia strzelanina wstrząsała nerwami mieszkańców Sarnak i wiosek. Karabiny maszynowe
terkotały, śląc owoce nienawiści ludzkiej, kule śmiercią siejące i piekielna
wrzawa strzałami i krzykami wojujących trwożyła spokojnych mieszkańców
tutejszych, popychała do rozpacznych uczuć, że za moment wszystko straszne
i jarzmo niewoli moskiewskiej znowu zawiśnie na karkach Polaków.
Wtem od strony Platerowa, po torach kolejowych zaczęła się zbliżać prowizorycznie utworzona pancerka z dwóch platform, obwarowanych workami
z piaskiem, a w środku mająca lokomotywę i ukrytych [? najprawdopodobniej za workami – dop. RD] w karabiny i kulomioty wyposażonych żołnierzy.
Sapiąc złowrogo od Chlebczyna naprzeciw Rozwadowa zajeżdżała na tyły już
lecącym z charakterystycznym Urra do walki na bagnety bolszewikom. Trzask
Garbaczewski J., Siedlecka kolej żelazna, „Kurier Siedlecki”, VI, 1995.
Archiwum Akt Nowych, Zbiór zespołów szczątkowych, 88/II, teczka 169, Rozkład
jazdy pociągu Naczelnika Państwa, k. 32.
57
Szerzej o walkach na linii Bugu w: J. W. Nowosielski, dz. cyt., s. 150-189.
55

56
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strzałów i jęki rannych, nawoływania komend i sapanie lokomotywy wstrząsając powietrzem, trafiały w uszy ukrytych mieszkańców, którzy oczekiwali
rychło-li zawita znany już z odwiedzin w przeddzień „towarzysz” żądający
chleba i sała. Cisza zapanowała coraz obszerniej, ustały strzały, słychać tylko
było jęki rannych lub od czasu do czasu strzał.
Polacy nie ustąpili. Bolszewickie oddziały cofnęły się za Bug, między
Bindugą a Klimczycami58.
11 sierpnia do Siedlec wkroczyły pułki 17 Dywizji Strzelców Armii
Czerwonej pod dowództwem Niewieżyna59, a już 13 sierpnia powstał Siedlecki
Rewkom (Wojskowo-Rewolucyjny Komitet), który przejął w swe ręce władzę
w mieście60. 17 sierpnia 1920 r. 1 Dywizja Piechoty Legionów zajęła Białą
Podlaską i Międzyrzec, a 21 Dywizja Piechoty Górskiej gen. Andrzeja Galicy
rozpoczęła o świcie atak na Łuków, gdzie napotkała opór resztek 57 Dywizji
Strzelców sowieckich. Wieczorem do Łukowa przybył Marszałek Piłsudski,
który jeszcze tego samego dnia wydał rozkaz ataku na Siedlce. Rano 18 sierpnia całe miasto było już obsadzone przez żołnierzy z 1 i 2 pułku strzelców
podhalańskich61. Marszałek przyjechał do Siedlec 18 sierpnia i od tego dnia do

Sprawozdanie z wizytacji pasterskiej parafii Sarnaki przeprowadzonej przez biskupa
Henryka Przeździeckiego w 1924 r., Cyt. za: Dobrowolski T., 750 lat Ziemi Łosickiej.
T. I, Łosice i ziemia łosicka w latach 1264-1939, Łosice 2014, s. 296-297.
59
Wyrzykowski A., Wspomnienia z dni sierpniowych 1920 r. w Siedlcach, „Gazeta
Podlaska”, nr 23 z 15 VIII 1931 r. s. 1-2; Izdebski J., Działania wojenne na Podlasiu
w sierpniu 1920 r., Siedlce 1991, s. 16-18; Szczepański J., Wojna 1920 na Mazowszu
i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk 1995, s. 182; Mierzwiński H., Południowe Podlasie w 1920
roku. 34 Pułk Piechoty w wojnie polsko-sowieckiej, Siedlce 1998, s. 105; Borek P., Walki
z Armią Czerwoną nad Bugiem w pierwszej dekadzie sierpnia 1920 r., [w:] Pola bitew
wczoraj i dziś, red. A. Olejko i in., Oświęcim 2013, s. 399-411.
60
Winter A., Siedlce 1918-1939, Siedlce 2015, s. 18; Szczepański J., Społeczeństwo Polski
w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa-Pułtusk 2000, s. 369.
61
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935,
t. II, 1918-1926, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 190; Dauksza M., Siedlczanie
w obliczu bolszewickiej inwazji 1920 r., „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie
Województwa Siedleckiego”, 1997, z. 10, s. 110, 123; Szczepański J., Wojna 1920 roku…,
s. 65; Wyszczelski L., Znad Wieprza przez Podlasie, „Szkice Podlaskie”, 1994, z. 4,
s. 29; Borek P., Polskie kontruderzenie znad Wieprza i walki na południowym Podlasiu
w ostatniej fazie Bitwy Warszawskiej 1920 r., „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2014,
t. X, s. 449; Szczepański J., Społeczeństwo siedleckiego wobec wojny polsko-sowieckiej
1920 roku, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego”,
1995, z. 9, s. 166; Geresz J., Wobec Cudu nad Wisłą (sierpień 1920 r. na południowym
Podlasiu), Międzyrzec Podlaski 2017, s. 47.
58
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22 sierpnia 1920 r. nasze miasto pełniło funkcję Kwatery Głównej Naczelnego
Wodza62.
W liście do generała Kazimierza Sosnkowskiego, napisanym z 19 na 20
sierpnia, Piłsudski zwracał również uwagę na konieczność szybkiego przywrócenia ruchu kolejowego na linii Siedlce-Białystok63. Siedlecki Węzeł Kolejowy,
jak widać z powyższego listu, był wówczas niezwykle ważny. Okazało się
bowiem, że przebiegające przez Siedlce tory kolejowe są niezbędne do prowadzenia działań operacyjnych. 19 i 20 sierpnia przez Siedlce przejeżdżały
transporty dywizji litewsko-białoruskiej, które wyładowywały się pomiędzy
Platerowem i Mordami64. Podczas dalszych działań wojsk polskich najważniejsze dla strony polskiej było uruchomienie i utrzymanie linii kolejowych:
Warszawa – Siedlce – Terespol oraz Siedlce – Łuków – Dęblin jako podstawy
zaopatrzenia dla 4 armii65.
Po przejściu frontu, dzięki ofiarnej pracy polskich kolejarzy, uruchomiono prawie jednocześnie kolejowe posterunki telegraficzne i telefoniczne na
prawym brzegu Wisły.
Wskutek postanowień Traktatu Ryskiego zawartego pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską a ZSRR w 1921 r. z ogromnej magistrali Siedlce –
Bołogoje Polsce przypadła jedynie część tej linii (597,04 km) od Siedlec aż do
granicy znajdującej się na stacji Zahacie. Wspomnianą linię zaliczono do linii
drugorzędnych66.
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej ponownie rozpoczęto prace
nad odbudową i modernizacją linii kolejowych. Pozostawione w złym stanie
przez okupanta niemieckiego obiekty kolejowe raz już odbudowane należało
ponownie doprowadzić do stanu używalności, do tego doszły zniszczenia
dokonane przy przejściu frontu, np. całkowicie zniszczono urządzenia kolejowe na linii Siedlce-Czeremcha. Roboty prowadzone były przede wszystkim

Szerzej w: Cabaj J., Dmowski R., Roguski R., Piłsudski i Siedlce, Siedlce 2018,
s. 166-174.
63
Jędrzejewicz W., Cisek J., dz. cyt., s. 192.
64
Izdebski J., Działania wojenne…, s. 26.
65
Bitwa niemeńska 29 VIII-19 XI 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (29 VIII-19 IX),
opracował i przygotował do druku zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa
1998, s. 17.
66
Massel A., dz. cyt., s. 25.
62
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sposobem gospodarczym przez pracowników kolei oraz wynajętych rzemieślników i robotników.
Do ciekawostek należy zaliczyć informację, że w latach 1914-1922 tory
przechodzące przez Sarnaki przekuto aż trzykrotnie:
•• pierwszy raz przez wojska niemieckie z szerokich na normalne podczas
I wojny światowej.
•• drugi raz przez wojska sowieckie z normalnych na szerokie podczas ofensywy w 1920 r.
•• trzeci raz przez polskich kolejarzy odbudowujących połączenia kolejowe
po wojnie polsko-bolszewickiej67.
Niemal przez cały okres II Rzeczypospolitej na interesującym nas terenie
nie wybudowano żadnej nowej linii kolejowej, ograniczając się do odbudowy,
poprawy stanu technicznego oraz modernizacji już istniejących.
Do modernizacji linii Siedlce-Zahacie doszło dopiero w przededniu II
wojny światowej. Ze względu na zbyt małą liczbę taboru samochodowego
i zły w większości stan dróg według planu mobilizacyjnego „W”, który wszedł
w życie w dniu 30 kwietnia 1938 r., około 3/5 wszystkich oddziałów wojskowych
miało zostać przetransportowanych za pośrednictwem kolei68. Dlatego też na
niektórych liniach o znaczeniu strategicznym zastosowano doraźne wzmocnienia polegające m. in. na zgęszczeniu podkładów na zakrętach oraz wymianie nadmiernie zużytych szyn. W przypadku wybuchu wojny Ministerstwo
Komunikacji miało zmobilizować we własnym zakresie kompanie drogowo-kolejowe, kompanie ruchowo-kolejowe, kompanie robocze drogowo-kolejowe.
Ich zadaniem miała być ochrona obiektów kolejowych a także reperacja szkód
spowodowanych działaniami nieprzyjaciela69. Obowiązkiem ochrony linii
i obiektów kolejowych obarczono Policję Państwową, która otrzymała w tymże
celu uzupełnienia z wojska70. Na poszczególnych stacjach gromadzono zapasy
Koziarski S. M., Sieć kolejowa Polski w latach 1918 - 1992, Opole 1993, s. 8.
Korwin-Nowosilski L., Koncentracja polska 1939 (Przewozy kolejowe), „Bellona”,
z. 1, Londyn 1942, s. 4; Bakunowicz Cz., Kolejnictwo II Rzeczypospolitej Polskiej (przygotowania do wojny 1918-1939), „Dzieje Najnowsze”, 1998, t. 4, s. 81.
69
Bakunowicz Cz., dz. cyt., s. 81.
70
Szerzej w: Dmowski R., Funkcjonowanie kolei na południowym Podlasiu w przededniu wojny i jej rola w kampanii wrześniowo-październikowej 1939 roku na przykładzie
67
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węgla i drewna oraz utrzymywano w pogotowiu i szkolono ekipy techniczne
do naprawy uszkodzonych czy też zniszczonych torów71.
II wojna światowa
Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych okazało się, że oddalenie od linii
frontu nie chroni terenu południowego Podlasia przed atakami lotnictwa
niemieckiego. Większość ataków Luftwaffe skierowana była w pierwszych
dniach wojny przeciwko transportom mobilizacyjnym i ewakuacyjnym.
Chodziło o sparaliżowanie polskiego aparatu państwowego przez zniszczenie
systemu łączności i transportu (linii i węzłów kolejowych). Zniszczone węzły
kolejowe czy też poszczególne linie miały zahamować mobilizację, utrudnić
przewóz wojsk do rejonów koncentracji, uniemożliwić zaopatrzenie tych wojsk,
a w dalszej kolejności przeszkodzić w przeprowadzeniu ewakuacji. Dworce
kolejowe w całym kraju oblegane były przez rezerwistów, którzy starali się
dotrzeć do swoich jednostek. Kolejarze w całym kraju znaleźli się na pierwszej linii frontu. Lotnicy niemieccy atakowali stacje i pociągi w ruchu. Już
w pierwszych dniach wojny Niemcy zbombardowali linie i obiekty kolejowe72.
Po przejęciu kolei przez administrację cywilną okupanta niemal wszystkie
kierownicze stanowiska służbowe na kolei zostały obsadzone przez Niemców.
Przedwojenny polski personel kolejowy został przez zmuszony do pracy na
kolei, ale zepchnięty do niższych stanowisk73.
Władze niemieckie szybko poradziły sobie przynajmniej z prowizoryczną
odbudową. 24 listopada 1939 r. na Podlasiu czynne były następujące linie kolejowe: Warszawa – Siedlce – Łuków – Terespol; Łuków – Dęblin; Łuków –
Siedleckiego Węzła Kolejowego (Zarys problematyki), [w:] Podlasie w działaniach
wojennych we wrześniu 1939 roku, red. K. Pindel, Siedlce 2003, s. 197-230.
71
Dmowski R., Kolej na Południowym Podlasiu w wojnie obronnej 1939 roku,
„Niepodległość i Pamięć”, 1999, t. 15, s. 105-126.
72
Odziemkowski J., Podlasie w przygotowaniach do wojny i kampanii wrześniowej
1939 r., [w:] Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski i T. Krawczak,
Biała Podlaska 1990, s. 495; Lewandowska S., Ruch oporu na Podlasiu 1939-1944,
Warszawa 1982, s. 35.
73
Kronika DOKP Warszawa Cz. II (1918-1944), t. I (1918-1939) opracował mgr Marian
Chlewski, Warszawa 1973 sygn. III 11343/II/2 [maszynopis w posiadaniu OOINTE
CDOKP Warszawa], s. 232, 296.
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Lublin; Warszawa – Małkinia; Siedlce – Platerów; Siedlce – Sokołów Podlaski
– Małkinia.
Oprócz znaczenia militarnego dawna linia Siedlce-Zahacie miała wówczas
duże znaczenie gospodarcze. Na podstawie wzajemnych umów pomiędzy
III Rzeszą a ZSRR, przez terytorium Generalnego Gubernatorstwa przechodziły transporty z wymianą towarową obu tych państw. W umowach między
zarządami kolejowymi Rzeszy i ZSRR z 1939 r. przewidziano siedem kolejowych stacji granicznych: Małkinia-Zaremby, Platerów-Siemiatycze, TerespolBrześć, Dorohusk-Jagodzin, Bełżec-Rawa Ruska, Żurawica-Przemyśl, Nowy
Zagórz-Załuż74. Natomiast rzeczywista granica między ZSRR a Generalnym
Gubernatorstwem biegła po Bugu. Jednej strony mostu kolejowego we
Fronołowie pilnowali żołnierze radzieccy, a drugiej niemieccy. Jak pisze Rafał
Zubkowicz: „Niemcy zorganizowali ochronę mostu kolejowego i placówki
straży granicznej na terenie ośrodka kolonijnego PCK we Fronołowie”75.

Il. 6.
Źródło: Nachtrag zum stationsverzeichnis
der Eisenbahnen Europas, Berlin 1940.

74
75

. Koziarski S. M, Sieć kolejowa..., s. 55; Kronika DOKP..., s. 284.
Cyt. za: Wasilewska A, Zubkowicz R, dz. cyt., s. 28.

J a k k o l e j d o t a r ł a d o S a r n a k |121

Właściwą granicę, na moście kolejowym we Fronołowie, doskonale widać
to na stronie wykazu stacji kolei europejskich wydanego w 1940 r.
W ramach przygotowań do agresji na ZSRR okupant niemiecki realizował
tzw. program „Otto” (Otto-Programm), który przewidywał podwyższenie zdolności przewozowej linii na odcinkach wschód-zachód oraz zwiększenia możliwości wyładunkowych na granicy pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem
a ZSRR. Na wszystkich ważniejszych liniach kolejowych wzdłuż tej osi
rozbudowano stacje kolejowe, poprzez m.in.: wydłużenie istniejących i wybudowanie nowych torów odstawczych, a także remontowano linie kolejowe
w celu zwiększenia przepustowości jazdy pociągów76. Ponieważ Platerów
był w zasięgu ognia sowieckiej artylerii, punktem wyładowczym stały się
Niemojki. Dlatego powstał tam wtedy trójkąt do obracania parowozów.
Na terenie Wschodniego Mazowsza i Południowego Podlasia największe znaczenie strategiczne miała linia Warszawa – Siedlce – Łuków – Biała
Podlaska – Brześć oraz linie rokadowe Ostrołęka – Małkinia – Sokołów
Podlaski – Siedlce – Łuków – Lublin i Siedlce – Siemiatycze – Czeremcha –
Zahacie77. Obie linie nabrały szczególnego znaczenia przed wybuchem wojny
niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. To nimi przewożono zarówno żołnierzy, jak i zaopatrzenie na granicę z ZSRR, tędy również odbywała się ewakuacja jednostek niemieckich w pierwszej połowie 1944 r.
22 czerwca 1941 r. po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, okazało się,
że od bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania wszystkich linii komunikacyjnych na terytorium okupowanej Polski zależy sprawność całego systemu
zaopatrzenia armii niemieckiej walczącej na froncie wschodnim. Generalne
Gubernatorstwo stało się bowiem „pomostem” łączącym Rzeszę z walczącymi
na terenie ZSRR armiami. Przez nasz kraj przesyłano wówczas około 3/4 całego
zaopatrzenia dla grup armii „Środek” i „Południe”78.
Podziemie zbrojne działające na terenie przedwojennej Polski doceniło
ten fakt. Atakowanie transportów wroga przejeżdżających przez teren GG
Kobuszewski B., Zwalczanie transportu kolejowego na terenie dystryktu lubelskiego w świetle dokumentów okupanta styczeń 1942-lipiec 1944, „Wojskowy Przegląd
Historyczny”, 1989, nr 4, s. 26.
77
Bissaga T., Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczokomunikacyjnych, Warszawa 1938, s. 122.
78
Matusak P., Ruch oporu w Polsce, Katowice 1987, s. 83.
76
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było jedną z najważniejszych form walki z okupantem. Wszystkie transporty
wojskowe, zdążające na wschód, znajdowały się w ciągłym niebezpieczeństwie.
Warto zaznaczyć, że kolejarze mieli także własne organizacje konspiracyjne. Jako zorganizowana grupa zawodowa kolejarze już od pierwszych dni
okupacji czynnie włączyli się do walki z wrogiem. Dzięki w miarę swobodnemu (a przede wszystkim umotywowanemu – w rozumieniu okupanta) dostępowi do obiektów kolejowych i taboru, kolejarze pełnili ważną, często niedocenianą przez historyków funkcję w życiu Polski Podziemnej. Już w pierwszych
miesiącach okupacji hitlerowskiej powołano do życia konspiracyjną Dyrekcję
Polskich Kolei Państwowych w Warszawie, mającą swą tymczasową siedzibę
w Skierniewicach. Poszczególne odcinki linii kolejowych podzielono na
rejony, m.in. Nr II Pruszków-Skierniewice, Nr III w Częstochowie oraz Nr VI
„Podlasie” z siedzibą dowództwa w Siedlcach79.
VI Rejon Kolejowy „Podlasie” obejmował swoim zasięgiem następujące
szlaki podlaskich linii kolejowych:
•• od Siedlec do Małkini i dalej w kierunku na Ostrołękę (powiaty Ostrów
Mazowiecka, Sokołów Podlaski i Węgrów), linia Siedlce-Małkinia;
•• od Siedlec do Terespola i od Łukowa w kierunku Dęblina (powiaty Biała
Podlaska, Radzyń Podlaski, Łuków), linia Siedlce-Terespol i Siedlce –
Łuków – Dęblin;
•• od Siedlec do Miłosny po Mińsk Mazowiecki (pow. Mińsk Mazowiecki),
linia Siedlce-Mińsk Mazowiecki;
•• od Siedlec do Platerowa (pow. Siedlce), linia Siedlce-Czeremcha.
Znaczenie interesującej nas linii kolejowej wzrosło ponownie pod koniec
wojny. W pierwszym półroczu 1944 r. Niemcy doznali szeregu klęsk na obu
frontach: wschodnim i zachodnim. 23 czerwca Armia Czerwona rozpoczęła
tzw. operację białoruską. W dniach 20-22 lipca zgrupowanie uderzeniowe
lewego skrzydła 1 Frontu Białoruskiego (armie 47, 69 oraz 8 armia gwardii) sforMimo, iż o organizacji tej wspominali w swoich pracach badacze zajmujący się historią
lat okupacji na Podlasiu [m.in. S. Lewandowska, H. Piskunowicz, J. Sroka, P. Matusak,
W. Piekarski] nie doczekała się ona odrębnej monografii. Do dziś podstawowym źródłem
do poznania jej historii pozostaje relacja Józefa Worowskiego „Wrzos”. Worowski J.,
VI-ty Rejon Kolejowy AK „Podlasie” w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939
-1944. Wspomnienia, Siedlce 1958, s. 11-35 (ksero maszynopisu w moim posiadaniu –
R.D.), s. 1.
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sowało rzekę Bug, wkraczając na terytorium Generalnego Gubernatorstwa80.
W pasie natarcia 1 Frontu Białoruskiego najważniejsze dla obsługi frontu
były linie kolejowe: Brześć – Łuków – Siedlce – rejon Warszawy z odgałęzieniem Łuków – Dęblin oraz Kowel – Chełm – Lublin – Dęblin, Wołkowysk –
Białystok – Siemiatycze – Siedlce – Warszawa81.
Wyparcie wojsk niemieckich za Wisłę nie było równoznaczne z przejęciem
infrastruktury kolejowej przez polską administrację. Na kolei panowała swoista
dwuwładza, gdyż już 26 lipca 1944 r. podpisano na Kremlu „Porozumienie
między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem ZSRR
o stosunkach między radzieckim Wodzem Naczelnym a polską administracją
po wkroczeniu wojsk radzieckich na terytorium Polski”82.
29 lipca 1944 r. PKWN powziął uchwałę o częściowym poszerzeniu linii
kolejowych (na czas wojny) na wyzwolonych terenach Polski83. Ze względu na
potrzeby frontu dokonano szybkiej odbudowy i modernizacji linii dla potrzeb
wojska. Przekucie linii normalnotorowych na szerokotorowe na wyzwolonych terenach Polski miało bowiem związek z zaopatrzeniem materiałowym
wojsk radzieckich. Nie wiadomo dokładnie, kiedy poszerzono linię SiedlceCzeremcha, natomiast wiadomo, kiedy ponownie przekuto ją na normalny
rozstaw szyn. W „Dzienniku Taryf i Zarządzeń Kolejowych” czytamy:
Na okres przekuwania torów szerokich na normalne wstrzymuje się od
natychmiast do odwołania naładunek i przewóz wszelkiego rodzaju przesyłek
Wołoszyn W., Wyzwolenie wschodnich ziem Polski przez Armię Radziecką i Wojsko
Polskie, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1963, nr 3-4, s. 81 i n.; tenże, Na Warszawskim
kierunku operacyjnym. Działania 1 Frontu Białoruskiego i 1 Armii WP 18 VII-23 IX
1944 r., Warszawa 1964.
81
Szerzej na temat sytuacji militarnej na omawianym terenie w II poł. 1944 r. [w:]
Gricenko M. N., Żeleznodorożnyje obespieczenije Wisło-Oderskoj i Berlinskoj operacji „Żelaznodorożnyj Transport”, 1990, nr 2, s. 60-61; N. Antipienko, Na głównym
kierunku, Warszawa 1970, s. 227. Sawicki T., Front wschodni a powstanie warszawskie,
Warszawa 1989, ss. 189; tenże, Podlasie w niemieckich planach wojennych (wiosna – lato
1944 r.), [w:] Związek Walki Zbrojnej–Armia Krajowa na Podlasiu, red. K. Pindel i A.
Kołodziejczyk, Siedlce 1998, s. 75-83.
82
Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VIII, Warszawa
1974, s. 157-158; Dmowski R., Funkcjonowanie kolei na południowym Podlasiu w drugiej
połowie 1944 r. na przykładzie Siedleckiego Węzła Kolejowego. Zarys problematyki,
„Szkice Podlaskie”, 2000, z. 8, s. 60-63.
83
Szerzej Dmowski R., Rola kolei na wschód od Warszawy w końcowym okresie II wojny
światowej, „Szkice Podlaskie”, 2013, z. 19-20, s. 227-238.
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do stacyj pośrednich odcinków: Ostrołęka – Małkinia – Siedlce, [...] SiedlceCzeremcha, [...] Warszawa Wschodnia-Siedlce84.
17 lipca 1945 r. podpisano oficjalną umowę o przekazaniu wszystkich linii
kolejowych w Polsce przez władze radzieckie władzom polskim. Miała ona
obowiązywać od 1 sierpnia 1945 r. W rzeczywistości przekazanie władzy
na kolei w ręce polskie przeciągnęło się do 15 sierpnia85. Należy zaznaczyć,
iż na polecenie radzieckich władz wojskowych zdemontowano drugi tor na
kilku liniach kolejowych południowego Podlasia, m.in.: Platerów-Czeremcha
(45,7 km). Odbudowano go dopiero w 1957 r.86
Stacja kolejowa w Sarnakach
Stacja kolejowa Sarnaki powstała dopiero po II wojnie światowej. To właśnie
w jej kierunku rozbudowała się wieś87. W Monografii Gminy Sarnaki czytamy,
że stację otwarto w 1947 r.88 Dzięki analizie dostępnych rozkładów jazdy PKP
udało się określić, że zaczęła ona funkcjonować kilka miesięcy wcześniej, na
pewno pomiędzy lipcem a październikiem 1946 r.
Najdokładniejszą informację o oddaniu jej do użytku znajdujemy w artykule biograficznym poświęconym ks. Bolesławowi Kulawikowi – długoletniemu proboszczowi Sarnak. Czytamy w nim:
Bezpośrednio po wojnie ks. dr Bolesław Kulawik znowu bierze się za
remonty. Czyni starania w województwie o otworzenie w Sarnakach urzędu
pocztowego i podłączenie wsi do sieci energetycznej. Powołuje delegację parafian i udaje się z nią nawet do Warszawy, do Ministerstwa Komunikacji, aby
załatwić na miejscu stację kolejową. Są bowiem tory na linii Siedlce-Hajnówka,
jeżdżą pociągi, ale nie zatrzymują się w Sarnakach. Dzięki tej interwencji 28
Potwierdzenie zarządzenia DOKP. w Warszawie w sprawie wstrzymania do odwołania
przyjmowania do przewozu przesyłek kolejowych wydanych na podstawie pkt. 6, § 5
RPT. w związku z przekuwaniem torów szerokich na prześwit normalny zachodnio-europejski. [w:] Dziennik Taryf i Zarządzeń Kolejowych 1945, nr 7, s. 79.
85
Dokumenty i materiały do stosunków polsko-radzieckich, t. VIII, Warszawa 1974,
s. 522-523.
86
Koziarski S. M., Sieć kolejowa Polski..., s. 90, 175.
87
Zubkowicz R., Sarnaki i okolice. Przewodnik, Siedlce-Międzyrzec Podlaski 2007,
s. 13, 78.
88
Wasilewska A., Zubkowicz R., dz. cyt., s. 78.
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Il. 7. Rozkład jazdy lato 1946 r.
Źródło: Rozkład jazdy: Polska, lato 1946. Okres obowiązywania: pomiędzy 1946-07-14
a 1946-10-06

września 1946 r. po raz pierwszy w dziejach tej miejscowości, przy prowizorycznym jeszcze peronie, zatrzymał się pociąg. Tak zainicjowane połączenie
ze światem, w dalszym etapie owocuje budową dróg, o które znowu stara się
delegacja parafialna na czele z proboszczem u wiceprezesa Wojewódzkiego
Funduszu Finansowego. Pierwszą asfaltową drogę położono do Mierzwic
Starych, następną drogę do Kózek. Nie zaniedbuje oczywiście także inwestycji kościelnych. W tym samym dniu, gdy w Sarnakach zatrzymał się pierwszy
pociąg, ks. bp Ignacy Świrski – ordynariusz siedlecki, dokonał konsekracji
nowych dzwonów sprawionych dla parafialnej świątyni, w miejsce zabranych
przez Niemców89.
Ks. kan. dr Bolesław Kulawik. Współzałożyciel Towarzystwa Polonia, [w:] Księża
Caritas Wspomnienia, Warszawa 1984, s. 172.
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Il. 8. Pierwszy rozkład jazdy zima 1946/1947, w którym po raz pierwszy występuje przystanek
osobowy Sarnaki.
Źródło: Rozkład jazdy: Polska, zima 1946/1947. Okres obowiązywania: pomiędzy 1946-1007 a 1947-05-14

Warto zaznaczyć, że stacja kolejowa o nazwie Sarnaki powstała w rzeczywistości w Chlebczynie. Pierwszy drewniany budynek stacyjny wybudowano po północnej stronie torów, przy końcu peronu na skarpie. Do lat 80.
XX w. znajdowała się tu również bocznica do załadunku i rozładunku wagonów. W 1993 r. powstał nowy murowany budynek stacji z kasą, poczekalnią
i pomieszczeniem dla dróżnika obsługującego rogatki oraz utwardzonym
parkingiem. Zamknięto go w 2005 r.90

90

Wasilewska A., Zubkowicz R., dz. cyt., s. 106-107.
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Marek Jerzman

Bobryczka

Rachela przychodziła po mleko z samego rana, gdy całe
miasteczko jeszcze spało. Otwierała drzwi, siadała na
stołeczku pod piecem i zaczynała robić na drutach. Budziła
domowników cichym szczękaniem drutów, babcia Karolina
wstawała i szła do obórki wydoić krowę... Ostatni raz przyszła
do babci w nocy, przed utworzeniem getta. – Karolina, moi
synowie muszą żyć. Ratuj ich – błagała.
Karolina Bobryk mieszkała w Sarnakach, nad Bugiem, które w 1939 r. liczyły
około 2 tysięcy mieszkańców. Była wdową i pracowała w kuchni u Marii
i Józefa Szummerów, właścicieli miejscowego browaru. Pracował tam również
murarz Szyja Liberman, sąsiad mieszkający po drugiej stronie ulicy. Rodziny
przyjaźniły się, Libermanowie mieli dwóch synów, a Bobrykowie trzech
i chłopcy byli w podobnym wieku. Kolegowali się, a ich matki lubiły ze sobą
porozmawiać.
Codziennie, wczesnym rankiem, Rachela Liberman przychodziła do
Bobryków po mleko. Wszyscy w izbie spali, gdy Rachela otwierała drzwi,
siadała na stołeczku i zaczynała robić na drutach. Budziła wszystkich domowników szczękając drutami. Babcia Karolina wstawała i szła do obórki wydoić
krowę. Przynosiła w wiaderku mleko i nalewała w garnuszek sąsiadce.
Wybuch wojny 1 września 1939 r. zmienił spokojne życie mieszkańców
Sarnak. Trzech synów Karoliny Bobryk, powołanych do wojska, walczyło
w kampanii wrześniowej. Jeden trafił do niewoli niemieckiej, z której wrócił
po wojnie.
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Il. 1. Karolina Bobryk, trzecia z lewej, połowa lat 50.

RATUJ ICH
Do Sarnak najpierw wkroczyli Sowieci, a dopiero po kilku dniach Niemcy,
którzy zakwaterowali się w szkole, tuż obok Bobryków. Pobliski Bug stał się
rzeką graniczną między Niemcami a Rosją aż do czerwca 1941 r., gdy Hitler
zaatakował sojusznika.
To był październik 1941 r., tuż przed utworzeniem getta, gdy Rachela
ostatni raz przyszła w nocy do babci: – Karolina, moi synowie muszą żyć.
Ratuj ich – błagała.
Rano babcia poszła do Marii Szummerowej (jej mąż zmarł tuż przed
wojną), prosząc o zgodę na schowanie Libermanów w obórce. Budynek był
na terenie browaru i babcia użytkowała obórkę, trzymając tam krowę i kilka
świń. – Jeżeli ty się zgadzasz – przyzwoliła pani Szummerowa – Ja nie biorę
w tym udziału – dodała.
W nocy Rachela przyprowadziła dorosłych synów Berka i Joela. Zostali
ukryci w obórce, wysoko na wyszkach w słomie. Drzwi były zamykane
na kłódkę. Rano i wieczorem babcia nosiła im jedzenie, ukryte w wiadrze.
Jedli to samo, co Bobrykowie. Gdy brakowało w domu, babcia żebrała
u Szummerowej. Świąteczny poczęstunek zanosiła na Boże Narodzenie
i Wielkanoc. Libermanowie mieli siennik i starą pierzynę, ale największy
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kłopot był z praniem ubrań i poszewek. Babcia chowała je do wiadra i kilka
razy przenosiła. Prała w balii, suszyła. Syn pani Bobryk, Stanisław, przynosił
przybory do golenia, szare mydło oraz wieści z miasteczka i świata, których
byli spragnieni Berek i Joel. Niestety, ich rodzice zmarli w getcie w Sarnakach,
zaś w maju 1942 r. Niemcy zlikwidowali getto w tym miasteczku. Prawie cała
społeczność żydowska zginęła w niemieckim obozie zagłady w Treblince.
31 lipca 1944 r. babcia poszła w południe do Berka i Joela. – Już koniec
wojny – oznajmiła, w Sarnakach byli Sowieci.
Jeszcze przez kilka dni Libermanowie pozostali w Sarnakach, mieszkając
u Bobryków. Chcieli zapisać babci swój dom, ale babcia odmówiła. – Bała
się, że sprowokuje to bandytów do napadu rabunkowego – mówi jej wnuczka
Celina Miłkowska. Osoby przechowujące Żydów często stawały się celem
napadów rabunkowych.
Libermanowie wyjechali do Łodzi, a następnie do Izraela. Starszy Joel
wyjechał do Australii i osiedlił się w Melbourne. Od końca lat 40. regularnie
korespondował z Bobrykami, pisząc o sobie, swojej córce i wnukach.
W 1984 r. Joel Liberman, będąc we Włoszech, przyleciał do Warszawy,
pragnąc odwiedzić Sarnaki. Przed wojną w 2-tysięcznym miasteczku mieszkało prawie 80% Żydów, posiadali swój kahał, bożnicę, łaźnię i kirkut. Wojnę
i Zagładę przeżyło około 30 osób.
DOBRA JAK MATKA
Przyjechał taksówką przed południem i skierował się na ul. 1 Maja (obecnie
3 Maja), gdzie mieszkała Karolina Bobryk. Wiedział, że zmarła, ale odwiedził
jej synową Mariannę.
Następnie poszedł do Celiny Miłkowskiej, wnuczki pani Bobryk. –
Przygotowywaliśmy Wigilię, a tutaj taki gość – śmieje się pani Celina. Joel
wspominał, jak prawie trzy lata żyli z bratem na wyszkach w obórce. Tylko
nocą schodzili na dół, chcąc się rozprostować. Zimą przytulali się w zagrodzie
do świń, aby się ogrzać. – To wydaje się niemożliwe, nierealne – powiedział
mąż pani Celiny.
– Pan nie wie, co to strach – odpowiedział Joel – Chcieliśmy żyć – powtarzał. Łzy mu leciały... Wspominał babcię Bobryczkę. – Była dobra jak matka.
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Il. 2. Siedzą Joel Liberman i córka Rita, stoją zięć Sam i wnukowie Mark, Gerry, lata 80.

– Pamiętasz, Celinka, jak w 1944 r. przed naszym wyjazdem z Sarnak
bujałem ciebie na fotelu? – zapytał Joel – Miałaś wtedy trzy latka.
Około godz. 16 wigilijny gość musiał wracać do Warszawy, aby zdążyć na
samolot. Po powrocie do Melbourne Joel Liberman nadal utrzymywał kontakt
z panią Celiną, w 1990 r. prosił o modlitwę za babcię. W 1991 r. aktem notarialnym przekazał swój przedwojenny dom w Sarnakach rodzinie Bobryków,
jak pisał: za przechowywanie jego i brata w czasie wojny.
Ostatni list Joel Liberman napisał w 1992 r., informował, że słabo widzi,
choruje i jest w domu opieki. Korespondencja się urwała.
Karolina Bobryk zmarła w 1968 r. w wieku 82 lat. – Życie miała ciężkie
– mówi pani Celina. Gdy miała 9 lat, zmarła jej matka i ojciec oddał córkę na
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służbę. Pracowała jako pomoc kuchenna i wróciła do domu po 3 latach, dzięki
staraniom macochy.
– Była dobra dla ludzi i bardzo pobożna – mówi pani Celina – Uczyła mnie
całego pacierza – wspomina. Babcia wiedziała, co groziło 5-osobowej rodzinie
za ukrywanie Żydów, ale tłumaczyła: – Najważniejsze, że to, co Racheli obiecałam, zrobiłam do końca.
W 2018 roku rodzina Karoliny Bobryk wystąpiła do Instytutu Pamięci
Męczenników i Bohaterów Holocaustu – Jad Waszem o uznanie jej za
Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata – sprawa trwa.
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Tomasz Nasiłowski

Bug Brücke, czyli… cztery mosty na Bugu
Tytuł mojej historyczno-kolekcjonerskiej podróży do roku 1941 i operacji Barbarossa jest celowym błędem w tłumaczeniu z niemieckiego, gdzie
zamiast mostu na Bugu pojawiają się cztery mosty na Bugu… ale jak to
mawiał pewien dziennikarz w programach historycznych – „nie uprzedzajmy
faktów”.
Po ataku wojsk niemieckich na Polskę w dniu 1 września 1931 r. oraz
radzieckich w dniu 17 września tegoż roku państwo polskie zostało praktycznie w ciągu 5 tygodni zajęte. Już w dniu 28 września 1939 został podpisany traktat o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Mimo iż
pierwotne porozumienia między agresorami ustalały granicę wpływów na
Wiśle, to Bug stał się rzeką graniczną.
Dziwna to była przyjaźń. Już w pół roku później wzdłuż nowej granicy
Związek Radziecki rozpoczął budowę Linii Mołotowa, czyli fortyfikacji
złożonych z około 1900 żelbetowych schronów broni maszynowej, obrony
przeciwpancernej i artylerii oraz kilkudziesięciu schronów dowodzenia.
Wzdłuż Bugu wysiedlono mieszkańców i na szeroką skalę przystąpiono do
prac budowlanych.
Również zamiary Hitlera sięgały dalej na wschód i po dość szybkim
podbiciu Francji już jesienią 1940 r. rozpoczął plany ataku na Związek
Radziecki. Od wczesnej wiosny 1941 r. Niemcy rozpoczęli koncentrować siły
na wschodniej granicy. Wojna była nieunikniona.
Bardzo ciekawym źródłem informacji na temat ilości i wyposażenia
wojsk po obu stronach Bugu w naszym regionie oraz przebiegu pierwszych
dni walk między III Rzeszą a ZSRR jest opracowanie Borysa Gołodnickiego
z 2008 r.: Czerwiec 1941 roku – Klęska 49-tej Dywizji Piechoty odznaczonej orderem Czerwonego Sztandaru, zamieszczone na stronie internetowej
http://journalborisgolodnitsky.tripod.com/49_strelkovaya.html, którego fragmenty zacytuję:
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W dniu 01.11.1940 roku (tj. na 8 miesięcy przed 22 czerwca 1941) skład 49
DP był następujący:
•• Dowództwo – 1.122 os
•• Dowództwo niższego szczebla – 1.403
•• Szeregowi – 9.938
•• Ogółem – 12.463
•• Konie: jeździeckie – 815, artyleryjskie – 1.019, pociągowe – 1.263
•• Ogółem – 3.097
•• Pojazdy: samochody osobowe – 12, samochody ciężarowe – 326, specjalnego przeznaczenia – 1 1
•• Ogółem – 469
•• Motocykle – 8
•• Traktory – 72
•• Przyczepy – 45
•• Broń osobista: karabiny automatyczne – 28, karabiny – 8.143, rewolwery
– 2.200
•• Karabiny maszynowe: ręczne – 452, ciężkie – 130, przeciwlotnicze – 19.
Ogółem – 601
•• Działa artyleryjskie: armaty 45 mm – 63, 76 mm – 42, 76 mm przeciwlotnicze – 4
•• Haubice: 122 mm – 19, 152 mm – 12
•• Ogółem artyleria bez moździerzy – 140
•• moździerze: 50 mm – 81, 82 mm – 61, 120 mm – 4
•• Ogółem – 146
•• Czołgi T-37/38 – 16
•• Samochody pancerne – 10
•• Odbiorniki radiowe i urządzenia łączności – 139
•• Kuchnie – 79
Po 1 listopada 1940 roku, w ciągu kilku miesięcy dywizja otrzymywała
uzupełnienia w sile żywej, broni i zaopatrzeniu, podobnie jak cały Zachodni
Okręg Wojskowy. Niestety, nie ma dokładnych danych na ten temat, więc pozostaje stwierdzić, że podobny skład ilościowy miał miejsce i w dniu 21 czerwca
1941 roku.
W dniu 21 czerwca 1941 roku 49 DP znajdowała się na obszarze ograniczonym od zachodu stacją kolejową Siemiatycze, od północy stacją kolejową
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Czeremcha, od wschodu – wschodnim obrzeżem miasta Wysokie-Litewskie
i wsią Zwody-Małe, od południa nadgranicznymi fortyfikacjami wzdłuż Bugu.
Część jednostek znajdowała się w bezpośredniej bliskości granicy na budowach Brzeskiego RU i Zambrowskiego RU. Dywizja została rozrzucona na
obszarze ponad 400 kilometrów kwadratowych.
Jesienią 1940 roku w 49 DP została przeprowadzona demobilizacja większości żołnierzy, którzy zdobyli doświadczenie podczas wojny radziecko-fińskiej. Do dywizji dołączyli młodzi żołnierze, bez doświadczenia bojowego.
Zdolność bojowa dywizji spadła też ze względu na konieczność kierowania
czerwonoarmistów do budowania magazynów, koszar, ziemianek i kwater.
Wiosną 1941 roku jeszcze bardziej intensywnie niż w ubiegłym roku trwała
budowa bunkrów w rejonach umocnionych, w konsekwencji czego jeszcze
mniej czasu poświęcano na szkolenia bojowe. Ponadto w październiku 1940
roku do dywizji zaczęli przybywać, na równi z innymi, rekruci z Kazachstanu
oraz z obwodu samarkandzkiego Uzbeckiej SRR. O ile wśród tych pierwszych
mniej więcej połowa była Kazachami, to z Uzbekistanu w zdecydowanej większości przybyli Uzbecy, którzy nie znali języka rosyjskiego. Prawdziwe szkolenie bojowe stało się niemożliwe.
Dowództwo dywizji, najprawdopodobniej, zwróciło się do sztabu okręgu
z odpowiednim wnioskiem.
Wiosną 1941 r. część rosyjskojęzycznych żołnierzy starego poboru z 125
pp i 333 pp 6 DP została przeniesiona do 49 DP. Natomiast do 6 DP została
przeniesiona część rekrutów.
Z końcem maja i początkiem czerwca 1941 roku na 45-dniowy obóz szkoleniowy powołano kilkuset żołnierzy z okolicznych miejscowości obwodu
brzeskiego. Ta grupa posługiwała się językiem rosyjskim, lecz nie był to czynnik najważniejszy. Miejscowych Białorusinów zdążyli umundurować, ogolić
i zacząć szkolić, jak wybuchła wojna. Większość z nich na początku wojny uciekła do domów, część została zatrzymana przez Niemców i trafiła do niewoli.
W maju 1941 r. część pododdziałów 166 pułku artylerii haubic została przeniesiona do jednostki pancernej w miejscowości Boćki. Adres pocztowy tej
jednostki: skr. poczt. 74. Najprawdopodobniej z tych oddziałów został utworzony 31 pułk artylerii haubic 31 Dywizji Pancernej.
Zgodnie ze wspomnieniami żołnierzy, którzy zostali powołani na
45-dniowy obóz szkoleniowy oraz zostali wcieleni do 291 dywizjonu artylerii
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przeciwlotniczej, 23 maja 1941 r. dywizjon został wysłany koleją do stacji
Krupki w obwodzie mińskim. Tam do 22 czerwca 1941 roku odbywały się
zajęcia praktyczne ze strzelania. Wybuch wojny zastał 49 DP bez obrony
przeciwlotniczej. Sam dywizjon w pierwszych dniach wojny został przeformowany, a jego część wzięła udział w walkach nad rzeką Berezyną. We wsi
Klukowicze pozostały jedynie magazyny i ich ochrona. Według wspomnień
byłego żołnierza 222 pp, Siada Zakrijewa, został on w dniu 1 lutego 1941 r.
skierowany jako rekrut do Szkoły młodszych dowódców pułku, która mieściła
się w Brześciu. Adres pocztowy szkoły: m. Brześć skr. poczt. nr 15, jednostka
10. Wspomina on również, że 1 maja 1941 roku w Brześciu odbyła się parada,
w której uczestniczył jego 222 pp.
Zgodnie z danymi CAMO (Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony
Federacji Rosyjskiej), udostępnionych na stronie internetowej www.obd-memorial.ru okazuje się, że większa część szeregowych dywizji przed wybuchem wojny zdążyła odbyć służbę tylko przez 8 miesięcy lub mniej.
Przed rozpoczęciem wojny, 10 czerwca 1941 roku, do dywizji przybyła grupa podporuczników, absolwentów różnych szkół, mianowanych na
dowódców plutonów. Większość dowódców plutonów oraz zastępców dowódców byli to żołnierze, którzy ukończyli kursy podporuczników dopiero w 1939
lub 1940 roku.1
Powyższe zdania świadczą niezbicie o małym przygotowaniu wojsk
radzieckich do ewentualnej wojny, o nieudolności dowództwa oraz braku
wyposażenia żołnierzy.
Także sama Linia Mołotowa była w ciągłej budowie, budowy wielu planowanych schronów nawet nie rozpoczęto, większość nie miała należytego
uzbrojenia i obsady.
Po drugiej stronie rzeki Bug siły niemieckie przedstawiały się następująco:
W pasie obrony 49 DP działał niemiecki 43 korpus składający się z trzech
dywizji piechoty (252, 134 i 131) oraz jednostek wsparcia.
Niemieckiemu 43 korpusowi podlegały następujące jednostki:
Gołodnicki Borys – Czerwiec 1941 roku – „Klęska 49-tej Dywizji Piechoty odznaczonej
orderem Czerwonego Sztandaru”, zamieszczone na stronie internetowej http://journalborisgolodnitsky.tripod.com/49_strelkovaya.html. Tłumaczenie na język polski z roku
2009 autorstwa Oksany Noorzaj oraz Tomasza Nasiłowskiego (fragmenty dotyczące
nazw miejscowości oraz terminologii wojskowej).
1
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•• 2 dywizjon 68 pułku artylerii (dwanaście armat 105-mm z transportem na
ciągnikach półgąsienicowych),
•• 711 dywizjon artylerii (dwanaście 105-mm armat z transportem na ciągnikach półgąsienicowych),
•• 101 dywizjon ciężkich haubic (dwanaście 150-mm haubic z transportem
na ciągnikach półgąsienicowych),
•• 3 dywizjon moździerzy 109 pułku artylerii (dziewięć 210-mm moździerzy
z transportem na ciągnikach półgąsienicowych),
•• 611 dywizjon przeciwlotniczy (dwanaście 105-mm armat przeciwlotniczych z zaprzęgiem konnym oraz pociąg pancerny nr 29).
Oprócz tego, do 43 korpusu zostały przydzielone: samodzielny batalion
saperów (częściowo zmotoryzowany) i trzy bataliony budowlane, dwa sztaby
pułków artylerii (zmotoryzowane), sztab pułku wojsk inżynieryjnych (zmotoryzowany) i inne mniejsze jednostki. Wszystkie jednostki artylerii, za wyjątkiem dywizjonu przeciwlotniczego, były zmotoryzowane i przemieszczały się
na samochodach, pojazdach opancerzonych i ciągnikach.
W dniu 21 czerwca 1941 po lewej stronie od 2 Grupy Pancernej znajdowały
się jednostki 43 korpusu.
131 dywizja piechoty zajęła obszar wzdłuż rzeki Bug, na prawo od BubelGranna (naprzeciwko m. Nowosiółki, 36 km na północny zachód od Brześcia)
do Serpelic (46 km od Brześcia). Ogółem 10 km.
134 dywizja piechoty: na prawo od Serpelic, na lewo od Mielnika (51 km na
północny zachód od Brześcia). Ogółem 5 km.
252 dywizja piechoty: na prawo od Mielnika, na lewo od Mężenina (68 km
na północny zachód od Brześcia). Ogółem 17 km. W ten sposób 43 korpus
zajmował linię frontu szerokości 32 km.2
Mamy więc na naszym terenie około 60 tysięcy piechoty niemieckiej oraz
liczne formacje artyleryjskie, zmechanizowane i specjalistyczne.
W tym momencie powrócę do swych fascynacji przeprawami przez rzekę
Bug, które w tamtym okresie nie przedstawiały się zbyt imponująco, co obrazuje atlas samochodowy z roku 1937.

2

Tamże.
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Il. 1.

Mamy tu most drogowy we Frankopolu (na lewo od Sarnak najbliższy
most drogowy w okolicach Brześcia). Mamy również przeprawy promowe
w Drohiczynie, Kózkach i Janowie. Mapa samochodowa nie pokazuje nam
jeszcze kilku mniejszych przepraw promowych w Mężeninie, Bindudze,
Zabużu i Gnojnie.
Oprócz wymienionych przepraw służących ruchowi drogowemu
i pieszemu najistotniejszy z wojskowego punktu widzenia był most kolejowy
we Fronołowie.
Bez wątpienia dla wojsk III Rzeszy przeprowadzenie ataku z zaskoczenia
i prowadzenie wojny błyskawicznej w konfrontacji z Bugiem było pewnym
wyzwaniem wymagającym wielu przygotowań. Od wczesnej wiosny 1941 r.
rozpoczęto wysiedlanie ludności z miejsc strategicznych, takich jak chociażby
ośrodek PCK we Fronołowie położony w pobliżu mostu kolejowego. W miejscowościach wzdłuż doliny Bugu rozpoczęto kwaterować wojsko, zajmując
domy prywatne oraz szkoły. Niemcy rozpoczęli budowę dróg w kierunku
rzeki, miejscowości Sarnaki i Zabuże zostały połączone linią telefoniczną3.
Powstały obozy szkoleniowe dla wojsk mających wziąć udział w pierwszym
Wasilewska Agata., Zubkowicz Rafał, Historia i współczesność Gminy Sarnaki,
Sarnaki, b.r.w., s. 198
3
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uderzeniu i sforsowaniu rzeki. Prawdopodobnie obozy takie zlokalizowane
były co kilkanaście kilometrów w lasach wzdłuż doliny Bugu, z czasem ślad
po nich zaginął w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej. Bardzo
dobrze zachowały się budowle ziemne imitujące koryto rzeki w pobliżu miejscowości Wieska i Krzemień, widoczne na poniższym skanie z wykorzystaniem technologii LIDAR pokazującej ukształtowanie terenu.

Il. 2.

Po kilku miesiącach przygotowań 22 czerwca 1941 roku o godz. 3:15
Niemcy zaatakowali. Pierwsze oddziały piechoty pokonały nurty rzeki Bug na
łodziach i pontonach, zajęły przyczółki na wschodnim brzegu rzeki. Desantowi
towarzyszył zmasowany ostrzał artylerii niemieckiej na pozycje radzieckie.
Zagadką przez wiele lat było dla mnie, w jaki sposób sforsowały Bug
niemieckie oddziały zmechanizowane i tu nadszedł moment, aby powrócić
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do cytowanego w tytule hasła „Bug Brücke”, hasła, które ustawione w ulubionych wyszukiwaniach doprowadziło do zakupu na przestrzeni kilku lat na
niemieckiej stronie aukcyjnej 5 fotografii przedstawiających jedno miejsce
nad Bugiem, tego samego dnia – 23 czerwca 1941 roku. Niemieccy żołnierze
uwielbiali dokumentować swój szlak bojowy. Fotografie przedstawiają mosty
saperskie między Zabużem i Mielnikiem. Postaram się ułożyć je chronologicznie, aby uzmysłowić czytelnikowi, jak sprawne i zorganizowane były wojska
inżynieryjne Wehrmachtu.

Il. 3. Poranek 23 czerwca 1941 roku.

Na pierwszym planie widzimy samochód ciężarowy jadący po moście
pontonowym na „radziecką” stronę. W głębi na tafli wody pozostałości prowizorycznego mostu na łodziach, po którym dzień wcześniej przeszła piechota.

Bug Brücke, czyli…
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Il. 4. Poranek 23.06.41.

Samochody niemieckie wjeżdżają na most pontonowy od strony Zabuża.
Na drugim planie również (drugi) most na łodziach dla piechoty.

Il. 5. Południe 23 czerwca 1941 roku.

Rozpoczęcie budowy mostu drewnianego od strony Zabuża. W głębi
widoczny most pontonowy i mostek dla piechoty.
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Il. 6. Popołudnie 23 czerwca 1941 roku.

Kończenie prac związanych z budową mostu drewnianego.

Il. 7. Popołudnie 23 czerwca 1941 roku.

Most prawie ukończony.

Bug Brücke, czyli…
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Mosty saperskie bez wątpienia umożliwiały szybkie zaopatrzenie w amunicję, racje żywnościowe i niezbędny sprzęt dla atakujących, tym bardziej, że
w pierwszych dniach walk transport kolejowy był utrudniony przez ostrzał
z bunkrów Linii Mołotowa, niektóre z nich prowadziły czynny opór do 28
czerwca.
Z prawej strony 252 DP z 43 korpusu przekroczyła rzekę Bug w pobliżu
mostu kolejowego koło osady Maćkowicze (Niemcy określili to miejsce jako
„w pobliżu Fronołowa”). Tu przez dłuższy czas powstrzymywała Niemców
artyleria 17 sam. batalionu ckm i art. Fortecznej.4
Na szlaku kolejowym między mostem na Bugu a stacją Siemiatycze operował również niemiecki pociąg pancerny.
Dopiero po kilku dniach walk główny ciężar zaopatrzenia armii niemieckiej przejął transport kolejowy, który wykorzystywany był również w drodze
powrotnej do transportu rannych z linii frontu do Siedlec. Bardzo szybko
okazało się, że siedleckie szpitale były zbyt małym zapleczem medycznym.
Jednym z pierwszych budynków zaadoptowanych na potrzeby medyczne
był gmach Dyrekcji Lasów Państwowych, położony przy obecnej ul. Prusa
w sąsiedztwie Parku Aleksandria.

Il. 8.
Opracowanie Borysa Gołodnickiego… zamieszczone na stronie internetowej
http://journalborisgolodnitsky.tripod.com/49_strelkovaya.html
4
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Bardzo szybko okazało się również, że ofiar było zbyt wiele… Już w początkach lipca nie było miejsca na siedleckim cmentarzu, nie było czasu na uroczyste pogrzeby z honorami wojskowymi. Park zapełnił się mogiłami.

Il. 9. Lipiec 1941.

(Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą z kolekcji autora.)
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Sławomir Kordaczuk

Moje Hołowczyce – odkrywanie historii w nazwach lokalnych1
Pani Profesor Janinie Gardzińskiej dedykuję

Wprowadzenie
Wywodzę się z pięknego miejsca na Podlasiu. Doceniłem jego urok dopiero
wtedy, kiedy wyprowadziłem się z domu na stałe. Niezmiennie wzrusza mnie
piękny widok mojej wsi, gdy przyjeżdżam do miejsca urodzenia. Aż chce się
zatrzymać przed końcem podróży, po wyjechaniu z lasu Koło Grobickiego2.
Tak nazywaliśmy las rosnący między koloniami Hołowczyc i sąsiedniego
Płoskowa. Ze szczytu moreny polodowcowej widać malowniczy krajobraz
wsi ciągnącej się na skraju doliny rzeki i za zabudowaniami kolorowe pasma
pól na następnej morenie. Pola podzielone są miedzami z rosnącymi na nich
gruszami, które fantastycznie obsypują się kwieciem w maju. Często zastanawiam się także, dlaczego nazwy mojej wsi, w której się urodziłem, nie mogę
znaleźć w spisie miejscowości w Polsce. Zapewne moi znajomi mają podobne
problemy.
Konia z rzędem temu, kto mi powie, kto wymyślił, że w Polsce na oficjalnej liście miejscowości są wpisane na modłę rosyjską np. Nowe Iganie i Stare
Iganie? Dlaczego nie mogą być Iganie Nowe i Iganie Stare?! Kto oprócz piszącego te słowa, mieszkańców obu Igań i historyków powstania listopadowego
wie, że istnieją dwie wsie Iganie? Problem dotyczy wszystkich dwuczłonowych nazw miejscowości w Polsce. Ale w praktyce ludzie jakoś sobie radzą
z nazewnictwem wsi i miast, w których mieszkają. Na tablicach przed wjazArtykuł jest rozwinięciem publikacji: Kordaczuk Sławomir., Hołowczyce. Odkrywanie
Ziemi Najbliższej, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, Biała Podlaska 1999, nr 3-4, s. 5-9.
2
Nazwisko dzierżawców majątku Hołowczyce (Wasilewska Agata., Zubkowicz Rafał,
Historia i współczesność Gminy Sarnaki, Sarnaki, b.r.w., s. 114).
1
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Il. 1. Stare Hołowczyce. Widok z pola rodziców. W obniżeniu między morenami przebiega
Selisna. W tle po lewej, najdalej drzewa lasu za Gościńcem Klepaczewskim.
Fot. Sławomir Kordaczuk.

dem właściwy człon jest na pierwszym miejscu. Podobna sytuacja dotyczy
map topograficznych. Co dodatkowo potęguje bałagan w nazewnictwie.
Przepis jest przepisem i Stare Hołowczyce3 są umieszczone w spisie
miejscowości ponad 13.160 (trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt!) pozycji po
Nowych Hołowczycach4. A nie można zapisać według alfabetu HołowczyceKolonia5, Hołowczyce Nowe i Hołowczyce Stare? Z odległością między
Hołowczycami-Kolonią a Nowymi Hołowczycami jest jeszcze gorzej. Dzieli
je ponad 16.790 (szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt!) miejscowości.
Każdy czytelnik spisu po pierwszym spojrzeniu wiedziałby, że komplet tworzą
trzy wsie o nazwie Hołowczyce. Co prawda, nie jest to do końca prawdą, ale
Spis miejscowości w Polsce w układzie alfabetycznym, red. G. Strycharz, b. m. i r. w.,
s. 529.
4
Tamże, s. 381.
5
Tamże, s. 192.
3
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już coś. Byłoby łatwiej znaleźć wszystkie Hołowczyce. Tak przy okazji – kolonie, odkąd pamiętam, były tylko koloniami, nie odrębną wsią6.
Taki stan rzeczy jest usankcjonowany Ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, podpisaną
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
Ten akt prawny określa m.in. „zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian
i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz urzędowych
nazw fizjograficznych”. Organem opiniodawczo-doradczym jest Komisja
Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych7. To zapewne od wiedzy
i decyzji jej członków zależą wspomniane wyżej szczegóły w nazewnictwie.
Skład dwunastoosobowej Komisji I kadencji z lat 2003-2008 i składy następnych kadencji dostępne są w internecie8.
O wsi
Poszukiwacze informacji regionalnych często sięgają do archiwów, starych map
czy też pamięci ludzkiej. Również znajomość starych szlaków komunikacyjnych
daje niekiedy nadzieję na znalezienie czegoś ciekawego. Niezwykła jest pamięć
ludzka, która w tradycji ustnej przekazuje fakty sprzed setek lat, nie zawsze
ujęte w formę źródeł pisanych. Mam tu na myśli lokalne nazwy różnych miejsc,
a zwłaszcza dróg, wśród których np. Granica odnosi się do wielu znaczeń zależnych od czasu i miejsca, a Stara Droga, Stara Rzeka lub Starorzecze wyjaśniają,
że kiedyś właśnie tędy się jeździło i tędy przebiegał pierwotny nurt rzeki. Poza
tym Wygon można znaleźć prawie w każdej polskiej miejscowości, nie wyłączając miast wojewódzkich9. Tymi drogami wyganiano niegdyś na pastwiska
owce, kozy, bydło, konie i czyni się tak w wielu wsiach do dziś.
Przed wojną był podział na Hołowczyce i Kolonie Hołowczyce na północ od zwartej
zabudowy wsi (Wojskowy Instytut Geograficzny, mapa Pas 39, słup 36, Siemiatycze,
skala 1:100 000, Warszawa 1937).
7
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031661612 – 19 I 2019.
8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Nazw_Miejscowości_i_Obiektów_Fizjograficznych – 26 I 2019. Warto dodać, że pisownia wielkich i małych liter podlega zasadzie
umownej, czyli konwencjonalnej, dlatego pewne zapisy mogą być niekiedy dyskusyjne,
uznaniowe.
9
W Siedlcach Wygonem był ciąg obecnych ulic Geodetów i I Brygady Legionów oraz
nieistniejący odcinek je łączący.
6
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Hołowczyce są wsią typu ulicówka10. Ciągną się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 811 na długości 5 km, z zabudową głównie po jej wschodniej stronie. Oprócz zwartej zabudowy wzdłuż szosy są jeszcze obszerne kolonie.
Jest w niej wiele ciekawych nazw, mających także związek z historią kraju.
Na początku zacznę od nazwy wsi. Jej pochodzenie nie jest jeszcze dokładnie rozpoznane, ale poszukiwania źródeł są prowadzone i niewykluczone, że
mogą okazać się owocne. Otóż w Warszawie jest pałac biskupa Szczepana
Hołowczyca, który mieszkał niegdyś przy Nowym Świecie (nr hipoteczny
1259 C)11. Ostatnio, dzięki kierowcy rajdowemu Krzysztofowi Hołowczycowi,
nazwa wsi nabrała nieco „sportowego” splendoru. W Słowniku geograficznym
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Hołowczyce są wymienione trzykrotnie: jako dobra w pow. wołkowyskim, wieś i folwark w pow.
mozyrskim i jako wieś w pow. konstantynowskim. Ta ostania jest tematem
niniejszego artykułu12.
Hołowczyce dzielą się na Stare Hołowczyce (część północna)13, Nowe
Hołowczyce14 i Hołowczyce-Kolonię15. Taki jest podział oficjalny w spisach
miejscowości i na mapach topograficznych. Przez mieszkańców te Nowe
nazywane są Dębinami, a ci, którzy tu mieszkają nazywają się Dębińcami.
Droga z tej części wsi, prowadząca do sąsiedniego Zabuża, zwie się Dębówką
lub Dębińskim Gościńcem. A to z powodu dębowego lasu, wykarczowanego
podobno w czasach zaborów. Wtedy to car osiedlił tutaj unitów przesiedlonych
z głębi imperium rosyjskiego. Stąd zapewne dużo nazwisk kończących się na –
uk, nie wyłączając niżej podpisanego16. Jak sama nazwa mówi, ta część wsi jest
Ulicówka – typ wsi o zwartej zabudowie z budynkami po jednej lub po obu stronach
drogi, przypomina miejską ulicę (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulicówka – 26 I 2019).
11
Maldis J., Ulica Nowy Świat 1815-1870. Mieszkańcy-wydarzenia, „Rocznik Warszawski”,
Warszawa 1998, t. XXVII, s. 189.
12
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red.
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1882, t. III, s. 108.
13
Jedna ze starszych wsi w gminie Sarnaki, wzmiankowana jako osiedle w 1545 r., składające się aż ze 100 dymów (Wasilewska A., Zubkowicz R., dz. cyt., s. 115).
14
Wieś powstała po 1864 r. na przedłużeniu istniejących Hołowczyc (tamże, s. 114).
15
Wieś o tej nazwie powstała w latach 20. XX w. w wyniku upaństwowienia i rozparcelowania majoratu Hołowczyce. Kilkoma koloniami nagrodzono wojskowych (tamże, s. 114).
16
Wiadomość przekazana ustnie, nie potwierdzona w literaturze. Natomiast faktem jest,
że w XIX w. Hołowczyce zamieszkiwała ludność chłopska pochodzenia ruskiego i mazowieckiego, wyznająca głównie wiarę greko-katolicką (unici). Po ogłoszeniu carskiego
ukazu tolerancyjnego w 1905 r., dającego możliwość wyboru wyznania, mieszkańcy
10
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Il. 2. Koniec Starych Hołowczyc z lotu ptaka: 1. Karczma, 2. Mogiłki, 3. Klepaczówka.
Fot. Andrzej Roszczak.

młodsza. W obydwu częściach miejscowości są miejsca zwane Mogiłkami. Są
to zapomniane i niezbadane jeszcze przez archeologów dawne cmentarzyska,
zlokalizowane na posesjach Tadeusza Budkiewicza (na Dębinach porośnięte
sosnowym lasem) i Stanisława Mysłowskiego. W tym drugim z wymienionych,
z racji znacznej pochyłości, znakomicie zjeżdżało się na sankach i nartach.
Z powyższych przykładów widzimy, jaka jest etymologia17 części nazw.
Pochodzą od charakterystycznych punktów, obiektów, topografii terenu,
nazwisk i wydarzeń historycznych, podobnie jak podane niżej.

Hołowczyc procesyjnie udali się do kościoła w Sarnakach i przyjęli wyznanie rzymsko-katolickie (Zubkowicz R., Sarnaki i okolice. Przewodnik turystyczny, Sarnaki 2010,
s. 48-49).
17
Etymologia – dział językoznawstwa, który zajmuje się badaniem pochodzenia wyrazów, pochodzenie wyrazów, źródłosłów (Słownik języka polskiego, t. 1, red. H. Szkiłądź,
S. Bik, C. Szkiłądź, Warszawa 1978, s. 559).
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Mieszkańcy Hołowczyc kapliczki nazywają figurkami. Stąd mówi się, że
ktoś mieszka Przy Figurce lub Za Figurką. Do najbliższego krzyża, ale raczej
Figurki odprowadza się pieszo zmarłego. Następnie ciało w trumnie odwożone
jest do kościoła parafialnego w Sarnakach. Zmarłych Na Końcu Starej Wsi
odprowadzano często do kapliczki za rzeką. To był spory kawałek, wynoszący
kilkaset metrów.
Topografia terenu też ułatwia lokalizację obiektów. Na przykład Nową
Szkołę wybudowano Na Zgórku, a Stara Szkoła stoi Na Dołku. W tym
budynku szkoła funkcjonowała przed wojną. Natomiast po wojnie, do 1952 r.
mieścił się w nim Urząd Gminy, następnie w latach 70. XX w. klubokawiarnia18. W wymienionym „lokalu” piszący te słowa grywał czasem z kolegami
w tysiąca. Stara Szkoła jeszcze stoi. Zanim stała się obecnym domem mieszkalnym, mieściła sklep spożywczo-przemysłowy. Przed wojną jej uczniowie

Il.
3.
Stare
Hołowczyce.
Figurka (kapliczka) na dawnej
posesji
kowala
Wacława
Parafiniuka. Przy niej odbywały
się
nabożeństwa
majowe.
Fot. Sławomir Kordaczuk.

Kordaczuk S., Tradycja Mazowsza. Powiat łosicki. Przewodnik subiektywny, Warszawa
2014, s. 89.
18
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fotografowali się z nauczycielami całymi klasami na tle wiatraka Stanisława
Nazarewskiego19. Ten obiekt z kolei także stał się powodem tworzenia nazw
określających miejsce: Koło Wiatraka, Za Wiatrakiem, Do Wiatraka itp.
Geografię zwartej zabudowy wsi najskuteczniej porządkuje się do tej pory,
podając w rozmowach nazwiska właścicieli poszczególnych posesji. A że we
wsi w zasadzie wszyscy się znają, to trafić do żądanego miejsca jest łatwo.
Posesje określane są nazwami pochodzącymi nie tylko od nazwisk obecnych ich właścicieli lub poprzednich, ale też przydomków20. Ważną pozy-

Il. 4. Nowe Hołowczyce. Wiatrak koźlak, widok od strony łąk. Po prawej nieistniejący już
budynek na silnik spalinowy firmy „Perkun” z Warszawy. Fot. Sławomir Kordaczuk.
Więcej na jego temat w: tegoż, 100 spotkań z historią. Dziewczyny tamtych dni, Siedlce
2000, s. 105; Relacja Stanisława Nazarewskiego, Hołowczyce 19 II 2000, kaseta 265
(nagranie w prywatnym archiwum autora); Rogacin W., Zabytki. Krajobraz bez wiatraków. Podlasie, „Gazeta Stołeczna”, 22 X 1997, s. 9.
20
Przydomki zasługują na odrębne opracowanie. Podam tylko kilka przykładów. Sąsiad
o nazwisku autora był nazywany Zurkiem, ponieważ jego matka kiedyś powiedziała
„mój Zureczek”. Ktoś nazywany Papieżów jest potomkiem ambitnego chłopca, który
nauczycielce odpowiedział, że chce zostać w dorosłym życiu papieżem, a Sacharewicze
to potomkowie Sachara. Badylarz to oczywiście ktoś uprawiający warzywa nie tylko do
własnej konsumpcji. Przydomki pochodzące od nazw innych miejscowości nadawano
19
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cję w poznawaniu historii rodzinnej miejscowości stanowią właśnie także te
przydomki jej mieszkańców, przechodzące z pokolenia na pokolenie. Są one
„echem” jakiegoś dawnego imienia czy nazwiska rodowego, zawodu, niekiedy
przywary jednego z przodków. Zdarzają się też przypadki czysto praktyczne.
Bo jak odróżnić czterech mężczyzn, z których każdy nazywa się Stanisław
Zubkowicz i każdy jest synem Jana? W ich oficjalnych dokumentach podaje
się więc dane identyczne. Dla rozróżnienia jeden z nich otrzymał od sąsiadów
przydomek Janów, a pozostali: Janiów, Janeczków i Janetów. Dowiedziałem
się o tym w epoce przedtelewizyjnej, gdy – zwłaszcza zimą – istniał jeszcze zwyczaj organizowania wieczorków. Odwiedzano się wtedy wzajemnie
i opowiadano różne ciekawe historie: jak to było „za cara”, „za sanacji” czy „za
Niemca”. Szczególnie lubiłem słuchać Józefa Toboty i Jana Dudziuka, uczestnika walk we wrześniu 1939 r. i później jeńca wojennego21.
Nawet jeśli jakiejś rodziny już nie ma we wsi, zaginęło jej nazwisko, to
pamięć o niej trwa w nazwie miejsca, w której ci ludzie mieszkali. Przykładem
są Mojżynowie, których wymordowali Niemcy w czasie II wojny światowej22.
Został po nich tylko pusty plac między zabudowaniami Hackiewiczów (teraz
posesja 102) i Dudziuków (posesja 103), pole przy Korolówce, po jej południowej stronie.
Już wiemy, że w spisie miejscowości są Nowe Hołowczyce, Stare Hołowczyce
i Hołowczyce-Kolonia23. Ten podział na trzy odrębne wsie widać też na mapie
osobom z nich przybyłym, np. Serpeluk wżenił się w Hołowczyce, a wcześniej mieszkał w Serpelicach. Tajemnicze jest pochodzenie przydomka Gahun odnoszącego się do
wszystkich rodzin Chwesiuków, nawet niekoniecznie spokrewnionych ze sobą. (Np.
rodzina Chwesiuków w Hadynowie również ma ten przydomek: Leszek Kordaczuk, list
do autora pocztą e-mail, Hołowczyce 30 I 2019).
21
Kordaczuk S., 100 spotkań z historią. Chłopcy tamtych dni, Siedlce 1997, s. 25; tenże,
Walczyłem w 22 Pułku Piechoty, [w:] Ciekawość minionych lat. Historia Siedlec i okolic
z rodzinnych szuflad, Siedlce 2018, s. 71-79.
22
Relacja Jana Dudziuka, Hołowczyce 10 VII 1996, kaseta 21 (nagranie w prywatnym
archiwum autora).
23
Prawidłowy zapis jest bez spacji przed i po myślniku między członami nazwy. Pod
takim zapisem melduje się mieszkańców Hołowczyc-Kolonii (Agnieszka Kordaczuk,
List do autora przesłany pocztą e-mail, Hołowczyce 28 I 2019). Na mapach spotyka
się np. zapis Kol. Hołowczyce (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Mapa topograficzna, Woj. bialskopodlaskie, siedleckie i białostockie, 265.3 Drohiczyn, skala 1:50 000,
Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, red. H. Pieszakowska, kartograf I. Korczyk, 1977, poufne egz. nr 962 (zbiory autora).
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Il. 5. Stare Hołowczyce. Widok z lotu ptaka: 1. Korolówka, 2. Selisna, 3. dawna posesja
Mojżynów, 4. miejsce pochówku Niemców poległych w czasie II wojny światowej i później
ekshumowanych, 5. miejsce po kuźni Wacława Parafiniuka, 6. Zakręt, 7. Smugi Za Stodołami,
8. Wygon. Fot. Andrzej Roszczak.

z satelity24. Natomiast mieszkańcy Hołowczyc wiedzą, że wieś dzieli się na
Nową i Starą. Poza zwartą zabudową wsi wzdłuż drogi wojewódzkiej 811
Sarnaki – Biała Podlaska i początkowego odcinka drogi wiodącej do Mierzwic
są kolonie składające się z kilku części o własnych nazwach. To, co widzimy
na mapie pod odrębną nazwą Hołowczyce-Kolonia, to nic innego jak kolonia
Hołowczyc o nazwie Za Rzeką. Tutaj są posesje o numeracji od 30 do 48. Wieś
ciągnie się prawie równolegle do płynącej na zachód od niej Rozwadówki
(zwanej inaczej Sarnianką), dopływu Sarenki łączącej się z Bugiem. Przed
rzeką, czyli na wschód od niej wyróżnia się trzy kolonie. Od drogi prowadzącej do Mierzwic, w miejscu o współrzędnych 52.318578, 22.951815 odchodzi

24

https://www.google.com/maps/place/08-221+Stare+Hołowczyce/ – 12 I 2019.
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na północny wschód droga z zabudowaniami kolonii o nazwie Zakątki25. Na
końcu są Szerokie Działki i ten las, który sadziłem (wcześniej wspomniany).
Natomiast kolonię Kozik tworzą zabudowania usytuowane na wschód od
rzeki Rozwadówki i drogą wiodącą do Nowych Mierzwic, czyli między koloniami Za Rzeką i Zakątkami26. Kozikowi patronuje sarna z powodu bliskości
lasu, podobnie jak Koziemu Rynkowi w lesie państwowym (dalej opisanym).
Kozikiem zwie się też scyzoryk, ale hołowczyckiej kolonii taka etymologia
jest z pewnością obca, nie do przyjęcia. Trzecia kolonia (w sumie czwarta)
jest między Zakątkami a Kozikiem i zwie się Zalesienie. Najwięcej grzybów
zwykle rośnie w Zalesieniu, do którego chodzą mieszkańcy Końca, czyli końca
wsi Stare Hołowczyce. Zapewne dla niektórych mieszkańców ów Koniec jest
Początkiem.
Kolonie były wcześniej folwarkiem, którego grunty Przed Rzeką rozparcelowano po I wojnie światowej, natomiast Za Rzeką po II wojnie światowej.
Drogi, lasy i pola
Hołowczyce są usytuowane przy trasie Sarnaki – Biała Podlaska. Z sąsiednimi wsiami łączy je Chłopkówka (wiodąca do Chłopkowa), Płoskówka (do
Płoskowa), Klepaczówka (inaczej zwana Klepaczewskim Gościńcem, wiodąca
do Klepaczewa) i droga przez Panikwy, którą można dojechać do Serpelic.
Ostatnią z wymienionych nazw można skojarzyć z Ponikwami (Panikvy)
na Białorusi, leżącymi w połowie drogi od granicy z Polską do Wołczyna27.
Ta miejscowość leży prawie dokładnie na tym samym równoleżniku co
Hołowczyce. Inne wytłumaczenie pochodzenia tej nazwy dotyczy strumienia, który okresowo pojawia się na łąkach wzdłuż tej drogi, czyli ponika28.
Zabudowania tej kolonii są przy drodze wiodącej w kierunku Lasu Płoszcz (Główny
Urząd Geodezji i Kartografii, Mapa topograficzna, Woj. bialskopodlaskie, 265.32
Sarnaki, skala 1:25 000, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, red.
H. Pieszakowska, kartograf K. Karkosa, A. Górka, 1986, poufne egz. nr 499 (zbiory
autora).
26
Tamże.
27
Ponikwy (Panikwy) – wieś na Białorusi leżąca w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego, wchodzi w skład sielsowietu Wołczyn (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ponikwy_
(Białoruś) – 27 I 2019).
28
Ponik – dawniej strumyk lub potok wytryskujący spod ziemi albo w niej znikający
(https://sjp.pl/ponika – 27 I 2019).
25
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Pamiętam, że takowy wśród olszyn pojawiał się, gdy jeździliśmy na odpust
Piotra i Pawła (29 czerwca) do Serpelic. Obecnie, po wybudowaniu tłoczni
gazu na początku nowych Hołowczyc, ta droga już straciła swoje znaczenie
skrótu do Serpelic. Drugim powodem zmniejszenia jej znaczenia komunikacyjnego jest rozwój motoryzacji. Drogą gruntową z przyjemnością jeździło
się wozem konnym. Była możliwość obejrzenia dokładnie zróżnicowanego na
trasie krajobrazu.
Wokół wsi jest kilka dróg zwanych Granica. Znam tylko dwie. Jedna
oddziela lasy prywatne od Lasu Rządowego (Państwowego). Druga, oddzielająca grunty Hołowczyc od gruntów Płoskowa, zachowała się tylko częściowo,
głównie na odcinku północnozachodnim od rzeki, przebiegającym przy
dawnych zabudowaniach rolnika o nazwisku Szczotka. Południowowschodni
odcinek znają już tylko wtajemniczeni (została z niej miedza). Tutaj, za polem
były Smugi (łąka nie do koszenia, tylko do wypasania bydła i koni), dalej łąka
Do Granicy i za tą Granicą Łąki Płoskowskie, inaczej Na Płoskowie.
Lokalne nazwy mają praktyczne znaczenie. Gdy pole ciągnie się na długości bez mała 3 kilometrów, to w wyjaśnieniu dzieciom, dokąd powinny się
udać lub wykonać pracę w jakimś miejscu, pomaga nazwanie poszczególnych
jego fragmentów. Na polu mojego dziadka jest np. kawałek zwany Sadkiem,
mimo że nikt z żyjących nie pamięta, aby rosły tutaj kiedyś drzewa owocowe.
Natomiast na polu moich rodziców długość pola mierzono stajami29. Z tego,
co pamiętam, ta jednostka odpowiadała ok. 200 metrom. Punktami orientacyjnymi były: wiśnia na polu sąsiada Kazimierza Daniluka, grusze u nas
czy wielki głaz narzutowy, którego nie dało się ruszyć ani końmi, ani później
ciągnikami. I tak, mówiło się: koło Wiśni, do Wiśni, do Gruszy, do Kamienia,
określając długość odcinka pola od miejsca, w którym się stało do punktu
orientacyjnego. Obecnie, w dobie mechanizacji, tego rodzaju punkty topograficzne i elementy lokalnej kultury powoli zanikają. Dzieje się tak z kilku powodów. Drzewa, „słupy milowe” są wycinane, gdyż przeszkadzają kierowcom
traktorów. Rosną nie tylko na miedzach, ale również przy stosach kamieni
zbieranych na polach, by nie zakłócały upraw. Miejsca o nazwie Kamienica
też stanowiły punkty orientacyjne (np. Za Kamienicą, Do Kamienicy itd.).
Staja (staje, stajanie) to staropolska miara długości drogi, definiowana była jako odległość przebyta przez konia pomiędzy dwoma odpoczynkami. Miała różną długość. Była
też stosowana jako jednostka powierzchni (https://pl.wikipedia.org/wiki/Staja – 11 I 2019).

29
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Il. 6. Stare Hołowczyce. Na pierwszym planie pole rodziców, za gruszą smug, dalej Łąki
Płoskowskie i za drzewami nad rzeką pola wsi Płosków. Fot. Sławomir Kordaczuk.

Ziemi nie uprawia się już rodzinnie i nie ma potrzeby wskazywania dzieciom określonych miejsc. Dzieci rolników nie pomagają rodzicom w pracy,
jak dawniej. Poza tym każde dziecko ma telefon komórkowy pozwalający
na orientację w terenie dzięki nawigacji satelitarnej30. Stosowanie cięższego
sprzętu, unifikacja upraw i tworzenie większych gospodarstw przyczyni się do
usunięcia z pejzażu kulturowego wsi charakterystycznych punktów w postaci
pojedynczych drzew, stosów kamieni, zagłębień w gruncie. Znikną także małe
enklawy roślin nieuprawianych w rolnictwie (krzaki tarniny, skupiska czeremchy, pojedyncze grusze czy jarzębiny) i małe poletka o innej klasie gleby na
dużych powierzchniach, wyróżniające się charakterem uprawy dostosowanej
do tego konkretnego odcinka pola.
Póki te zmiany jeszcze nie zdominowały charakteru Hołowczyc, najłatwiej jest orientować się w terenie dzięki sieci dróg. Podobnie dzieje się w lesie
30

https://www.google.com/maps/
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Il. 7. Stare Hołowczyce. Widok
z posesji rodziców na kamienicę
i grusze na miedzy, jeden
z punktów orientacyjnych pól.
Fot. Sławomir Kordaczuk.

zwanym Rządowym, który podzielony jest na kwartały Liniami. Jedna z dróg
leśnych zwie się Kolejka31. Jeszcze niedawno można było w niejednym gospodarstwie znaleźć szyny czy inne elementy z torów rozebranej niegdyś linii
wąskotorowej32. Kolejka biegnie od drogi granicznej między lasami prywatW czasie I wojny światowej Hołowczyce znajdowały się w pow. konstantynowskim
objętym przez okupantów administracją wojskową Ober-Ost, jako zaplecze frontu.
Prowadzono tutaj rabunek lasów, głównie państwowych i większych majątków ziemskich. W tym celu budowano przenośne kolejki wąskotorowe i tartaki (Nowosielski
Janusz Wiktor, Ziemia Sarnacka 1900-1920, Warszawa 2013, s. 89). Mowa tutaj prawdopodobnie o fragmencie linii fronołowskiej, biegnącej od gajówki Trojan nad Bugiem na
południowy zachód, do granicy lasu państwowego z gruntami wsi Hołowczyce (obecnie
lasami prywatnymi Starych Hołowczyc). Ten odcinek służył do transportu ściętych drzew
do bindugi (przystani) nad Bugiem. Stąd spławiano je rzeką do tartaku we Fronołowie,
gdzie było urządzenie do wyciągania pni spławianych Bugiem z lasów w górnym jego
biegu (Zubkowicz R., Nadleśnictwo Sarnaki. Z dziejów lasów nadbużańskich, Sarnaki
2016, s. 111).
32
Rozebrano tę kolejkę wąskotorową przed 1934 r. (Mapa linij komunikacyjnych kolejowych, lotniczych, samochodowych i wodnych w Polsce i na obszarze W. M. Gdańska
31
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nymi a lasem państwowym w kierunku Bugu, między przedłużeniem Wygona
a Korolówką, równolegle do nich.
Kiedyś sadziłem z rodzicami las w kompleksie położonym na północny
wschód od północnego skraju wsi. Można do niego dojechać Ciarciaszką,
zwaną tak od rosnącej przy niej tarniny (na Podlasiu określanej mianem
ciarno). Największe skupisko tych roślin występuje przy Ciarciaszce
w miejscu o współrzędnych 52.317794, 22.957754. Na południe od tej drogi
polnej jest Zygmuntówka, która ciągnie się od drogi biegnącej przez wieś,
w kierunku lasu (kierunek północnowschodni). Nazwę przyjęła od nazwiska Zygmunta Czerki mającego niegdyś gospodarstwo przy jej początku. Pola
między Zygmuntówką a Ciarciaszką to Wąskie Działki. Nasze pole nazywaliśmy Przy Ciarciaszce, Do Ciarciaszki itd. Część tego pola ma odrębną nazwę
Przy Zdroju, Naprzeciw Zdroju lub Koło Zdroju, gdyż za miedzą, u sąsiada
bije źródło zasilające jego staw.
Natomiast Korolówka wedle lokalnej tradycji wiąże się z osobą królowej
Bony Sforzy, która być może jechała tą drogą na sejmik do Mielnika. W tym
czasie (średniowiecze) Hołowczyce należały do Ziemi Mielnickiej. Droga pierwotnie zapewne zwała się Królówką, ale okres zaborów rosyjskich przyczynił
się do modyfikacji i tak już pozostało. Przy okazji warto nadmienić, że w literaturze pojawia się Andrzej Zwalski, lekarz królowej Bony, jako właściciel
Hołowczyc33.
Z domu rodzinnego do lasu miałem najbliżej Wygonem, mającym swój
początek naprzeciw remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (ktoś mieszka Za
Remizą, przystanek autobusowy Przy Remizie – to też nazwy lokalne). Według
tradycji wyganiano nim zwierzęta domowe na pastwiska do lasu34. Ta droga
stanowi granicę między Starymi a Nowymi Hołowczycami. Odchodzą od niej
w lewo, na północny zachód dwie polne drogi: w obniżeniu terenu między
według stanu z dnia 1 lipca 1934 r., Podziałka 1:1500000, Opr. Władysław Groszek,
Zakłady Graficzne „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy, Załącznik do Rocznika
Komunikacyjnego 1934/1935 wydawnictwa Związku Prawników i Ekonomistów
Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej).
33
Górny Bolesław, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała
Podlaska 1939, s. 79. Legenda o Zwalskim nie ma potwierdzenia w faktach, co udowodnił
pochodzący z Hołowczyc Rafał Zubkowicz (Wasilewska A., Zubkowicz R., dz. cyt., s. 116).
34
W XIX w. praktykowano wypas na terenach leśnych. W 1849 r. zarejestrowano wypas
124 sztuk bydła w lesie za opłatą do kasy leśnictwa (Zubkowicz R., Nadleśnictwo…, s. 98).
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Il. 8. Klucz pochodzący z nieistniejącej już linii kolejki wąskotorowej.
Fot. Sławomir Kordaczuk.

morenami Selisna i od skraju lasu Dróżka. Dlatego pola w ich pobliżu nazywamy Przed Selisną i Za Selisną oraz Do Dróżki i Za Dróżką. Jest też druga
polna droga o nazwie Selisna, ciągnąca się w poprzek pól Długich Rezek.
Obydwie charakteryzują się tym, że są głębokie i mocno nadszarpnięte przez
bystro spływające tu wody deszczowe lub z wiosennych roztopów (kiedyś
takie były na przedwiośniu). Przez długie lata nie wiedziałem, dlaczego są
dwie Selisny, bo to sytuacja raczej wyjątkowa. Dopiero u kresu swego życia
tato przy okazji rozmowy na zupełnie inny temat wspomniał, że to była jedna
droga ciągnąca się nieprzerwanie, tylko jej środkowy odcinek został zaorany
przez właścicieli pól położonych po wschodniej stronie Wygona.
Wygon prowadzi do lasu zwanego Skuhyńcem. Taka wymowa jest zapewne
spuścizną po rosyjskich zaborach – na mapach nazwa ta podawana jest jako
Skurzyniec35. Najstarsi mieszkańcy „powiadali”, że w lesie tym stał kiedyś
dwór właściciela o takim nazwisku. Sąsiad, Józef Tobota, obiecał pokazać
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Mapa topograficzna, Woj. bialskopodlaskie, 265.34
Platerów, skala 1:25 000, Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, red.
K. Gontarek, kartograf I. Korczyk, 1987, poufne egz. nr 383 (zbiory autora).
35
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Il. 9. Wygon będący granicą między Nowymi (po lewej) a Starymi Hołowczycami. W głębi,
po przeciwnej stronie szosy remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Fot. Sławomir Kordaczuk.

memu tacie miejsce usytuowania owego dworu, lecz zmarł, zanim nadarzyła
się okazja wspólnego spaceru do lasu.
Las ów ma także swoje osobliwości. Naprzeciw wspomnianej wcześniej
Wiśni, po prawej od Wygona i po lewej stronie dróżki wiodącej do Glinek
jest charakterystyczne miejsce zarośnięte malinami. Wcześniej były widoczne
tutaj ślady gąsienic niemieckich czołgów z czasu inwazji armii III Rzeszy na
Związek Radziecki w czerwcu 1941 r. Dalej w obniżeniu Wygona, po obu jego
stronach są Jamy. W dołach wykopanych w piaszczystym gruncie przechowywano dawniej ziemniaki. Ostatnim, który preferował tę formę kopcowania,
był wspomniany już Józef Tobota. Weteran wojny polsko-bolszewickiej był
skarbnicą wiedzy o historii wsi. Barwnie opowiadał również o pieszej ucieczce
z niewoli bolszewickiej w 1920 r. i o wszystkim, co wówczas po drodze zobaczył. Wspominał m.in. o kurnych chatach, w których nocował, co u słuchaczy
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wywoływało zdziwienie, gdyż temat znaliśmy tylko z literatury. Pamiętam, że
na mrówki mówił murawniki. Jego określenie trącało językiem rosyjskim36.
Na rzut kamieniem od Jam są Glinki. Z tego miejsca pochodził materiał do
budowy tradycyjnych pieców, a teraz w płytkich gliniankach kąpią się nocami
dziki i buchtują wokół na łączkach. Tutaj jest też jedno z kilku miejsc występowania kamieni pokrytych szkliwem i kawałków żużlu. Tego rodzaju znaleziska
świadczą o prowadzonym w tym miejscu wypale wapna z kredy wydobywanej
w Mielniku (pow. siemiatycki). Inna kopalnia funkcjonowała w Kornicy (pow.
łosicki), ale stąd do Mielnika było znacznie bliżej. Wystarczyło tylko przepłynąć Bug promem, który służył głównie do przewożenia siana z łąk mielniczan
po południowej stronie rzeki. Inne piecowiska funkcjonowały w rejonie nieistniejącego dziś odcinka Selisny, na polu Stanisława Nazarewskiego i rodziny
Filipiuków (pod dębem). Są tu stosy obficiej występujących kamieni i żużlu.
Ciekawsze okazy znajdowałem po świeżej orce pól. Jeszcze jedno piecowisko
widziałem na polach końca wsi, koło dziadka, blisko wieży triangulacyjnej.
Skrzyżowania dróg zwą się Krzyżówkami, z których najważniejsza jest
Krzyżówka Na Dębinach dróg Lublin – Białystok i Łosice – Borsuki. Stąd
pochodzą określenia, że ktoś mieszka Przy Krzyżówce lub Za Krzyżówką
albo też odcinek wsi Do Krzyżówki.
Od innego skrzyżowania (Na Końcu, o współrzędnych 52.310461,
22952424) drogi biegnącej przez całą wieś i drogi wiodącej do Sarnak, odchodzi polna droga, którą można dojechać do Zabuża i Klepaczewa. Toteż zwie
się ona Klepaczówka albo Klepaczowski Gościniec. Owa droga dzieli pola
nazywane Przed Gościńcem lub Przed Klepaczówką oraz pola Za Gościńcem,
zamiennie określane Za Klepaczówką. Jeden ze szczególnie piaszczystych
odcinków Klepaczówki został wybrukowany na wysokości Poprzecznych
Rezek „za Niemca”, czyli w czasie okupacji II wojny światowej. Z nakazu
okupantów utwardzono to miejsce przed ich atakiem przez blisko płynący Bug
na ZSRR. W lesie, po lewej stronie (na północ) od tego miejsca znajduje się
w pobliżu podmokłego terenu Polowa Piec. Jest to wzgórek z zagłębieniem
na szczycie i rozrzuconymi wokół cegłami. Prawdopodobnie tutaj funkcjonowała karczma. Najłatwiej do niej trafić skręcając w lewo z Klepaczówki,
Murawiej – z rosyjskiego mrówka (Podręczny słownik rosyjsko-polski, red. J. H.
Dworecki, Warszawa 1980, s. 354).
36
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naprzeciw odchodzącej w prawo dróżki, będącej północnozachodnią granicą
Poprzecznych Rezek. Dwie inne były przy tym samym szlaku. Jedna przy
wyjeździe z Hołowczyc do Sarnak37. Pamiętam jeszcze kopiec, jako jej pozostałość usytuowany po prawej, na granicy pól i łąk. Ślady następnej widoczne
są jeszcze po lewej stronie Klepaczówki, już w Rządowym Lesie, w pobliżu
Borowej Rzeczki.
Polowa Piec mogła mieć też inny źródłosłów. Świadczy o tym zbyt bliska
lokalizacja miejsca po karczmie w Lesie Rządowym i człon Piec. Widać
tutaj cegły, które mogą pochodzić z istniejącego niegdyś pieca do wypalania wapna, bo dymarki byłyby usytuowane raczej bliżej łąk. Do tej pory na
łąkach Hołowczyc znajduje się buły rudy darniowej. W rowie melioracyjnym
na Łąkach Płoskowskich jest długi próg (w pobliżu miejsca o współrzędnych
52.295698, 22.948177), który uniemożliwił głębsze wykopanie tego rowu.
Miejsca wyróżniające się w lesie większymi drzewami są zwykle nazywane
Choinami. Takie są i u nas, choć coraz częściej piły i siekiery doprowadzają je
do stanu, w którym dawniejszą nazwę przypomina tylko pamięć ludzka i dużej
średnicy pieniek. Na koloniach, między drogami prowadzącymi do Rozwadowa
i do Nowych Mierzwic, rośnie nieduży las zwany Choinką. W niej znajdują się
zabudowania Stanisława Kordaczuka. W Starych Hołowczycach do niedawna
były dwa lasy zwane Choinami: między Klepaczówką i Rządowym Lasem oraz
mniejszej powierzchni Choinki między polami. Teraz pola za Klepaczówką
zostały zalesione, kompleks leśny powiększył się i ujednolicił. Trudno już
wyodrębnić poszczególne jego części. Tym bardziej, że wiekowe drzewa
są rzadkością. Na jednym z zaoranych pól, u sąsiada Kazimierza Daniluka,
było między Choinami miejsce zwane Łużykiem. Charakterystyczną cechą
takich miejsc jest usytuowanie w zagłębieniu terenu, z okresowo pojawiającą
się wodą i rosnące trzciny, świadczące o stałej wilgotności gleby w głębszych
warstwach38. Zdarzyło mi się kiedyś wyorać między Łużykiem i dębem rosnącym na miedzy część przęślika wykonanego z opalu polskiego39, przedmiotu
Wspomniana w XIX w., po uwłaszczeniu chłopów (Wasilewska A., Zubkowicz R.,
dz. cyt., s. 115).
38
Spotyka się też pojęcia ogólniejsze, określające takie miejsca: łączka, gaj (https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_Słownik_Staropolski/Łużyk – 12 I 2019).
39
Autor przekazał przęślik, wraz z grotem z kwarcytu znalezionym na polu Nowych
Hołowczyc przez kolegę z klasy Jurka Chwedczuka, do zbiorów muzeum Regionalnego
w Siedlcach.
37
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pozwalającego m.in. archeologom na identyfikację grobów kobiecych. Ten,
według specjalistów, pochodzi sprzed 4500 lat. Drugi Łużyk był zauważalny
na łączce między zabudowaniami Stanisława Buławskiego i Kazimierza Bąka
na Dębinach. A może raczej na smugu, bo na Podlasiu łąka to obszar porośnięty trawą, z którego pochodzi siano. A na smugach pasie się krowy, tutaj
grzebią kury i jeśli jest nieco wilgoci, taplają się gęsi.
W lesie państwowym są trzy ciekawe miejsca: Grabowe Rowy z mrocznymi jarami porośniętymi grabami, wzniesienia zwane Czaplami i Kozi
Rynek. Podobno do ostatniego z wymienionych miejsc, według legend,
dociera podziemny tunel wykopany pod dnem rzeki Bug, którego początek jest
przy Górze Zamkowej w Mielniku. Zakątek jest tak dziewiczy, jak w wiekowej puszczy. Płynie tędy strumyk, wcześniej wspomniana Borowa Rzeczka.
A nazwa – Kozi Rynek – związana jest z sarnami, zwanymi kozami.
Skutkiem reformy rolnej są Rezki, obszary na skraju lasu podzielone na
kilkumetrowej szerokości poletka, wyrównujące przydziały poszczególnym rolnikom. Stąd nazwa kojarząca się z resztkami. A więc mamy Rezki

Il. 10. Borowa Rzeczka
płynąca w Lesie Rządowym,
tutaj w pobliżu Koziego
Rynku.
Fot. Sławomir Kordaczuk
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Krótkie, Długie i prostopadle do Krótkich i Długich, między nimi ciągnące
się Poprzeczne. W znacznym stopniu są one już zalesione. Do ostatniej komasacji40 wiele z nich leżało odłogiem, ponieważ zwierzyna miała więcej korzyści z upraw niż rolnicy, właściciele tych pól. Inaczej ma się rzecz z Rezkami
Dębińskimi. Są to wąskie paski łąk przydzielone właścicielom gospodarstw
Na Dębinach, mieszkającym dalej od rzeki a tym samym i od łąk. Inni rolnicy,
pokrzywdzeni w podziale areału leśnego, dostali przydział na wspomnianych
już Wąskich i Szerokich Działkach. Niedaleko Działek w 1941 r. Niemcy urządzili przed inwazją na ZSRR polowe magazyny amunicji. Front szybko posunął się naprzód, a spora część amunicji pozostała w podmokłym gruncie. Do
tej pory tkwią tam chyba jeszcze pociski amunicji artyleryjskiej.
Nazwy Rezki może niedługo zanikną, po przeprowadzonej od końca
2016 r. do 28 XII 2018 r. komasacji, której przewodniczącym rady scalenia był
mój brat, Leszek. Działki powiększono zmniejszając liczbę właścicieli, ale na
szczęście pozostał stary układ dróg z ich wyjątkowymi nazwami.
Podsumowanie
Opisałem nie wszystko, głównie moje rogatki. Od każdej rodziny można uzyskać
dodatkowe informacje. A więc temat godzien jest prowadzenia dalszych badań.
Warto wiedzę poszerzyć o zasoby archiwalne, także w języku rosyjskim. Na
pewno ta wiedza nie skończy się na moim pokoleniu, lecz dla młodszych mieszkańców wsi będzie miała coraz mniejsze znaczenie. Ja również wiele szczegółów już zapomniałem i korzystałem z pomocy mamy i młodszego brata.
Poza tym sytuacja nieustannie się zmienia, np. konfiguracja dróg czy cieków
wodnych. Sąsiad połączył swoją posesję dodatkową dróżką łączącą ją z Wygonem.
Przecina trzy pola innych właścicieli. Pamiętam z dzieciństwa strumyk okresowo płynący na łąkach Filipiuków, po południowej stronie od ścieżki, którą do
naszej szkoły przychodziły dzieci z Płoskowa. Teraz w tym miejscu zaczyna się
rów odwadniający, wpadający do rzeki na południowozachodnim skraju Rezek
Dębińskich. W moich czasach szkolnych w tym strumyku były raki. Na południe od tego miejsca były sadzawki. Po przeciwnej stronie moreny, od strony
Komasacja trwała od końca 2016 r. do 28 XII 2018 r. (inf. tel. przew. rady scalenia,
Leszka Kordaczuka, Hołowczyce 12 I 2019).
40

M o j e H o ł o w c z y c e – o d k r y w a n i e h i s t o r i i . . . |165

Płoskowa łowiliśmy karasie w innych sadzawkach. Na południe od nich były
wyrobiska gliny i stały resztki młyna do rozdrabniania gliny. Na szczycie urządzenia zwracał uwagę żelazny element do mocowania drewnianego dyszla. Taki
sam, jaki spotyka się w kieratach konnych. To miejsce powinno się nazywać do
dzisiaj Cegielnia. Podobna sytuacja dotyczy sklepów (za „moich” czasów były
trzy sklepy i kiosk „Ruch”, teraz jest tylko jeden) i kuźni – stanowiły punkty
orientacyjne. Kuźnia mojego młodszego kolegi Janka Sacharczuka jeszcze stoi
w Nowych Hołowczycach. Ale po kuźni Wacława Parafiniuka, w której z wielką
fascynacją obserwowałem pracę dalszego sąsiada, pozostało tylko miejsce.
Znajduje się Przy Zakręcie, bo zakręt drogi to też punkt orientacyjny, umożliwiający określenie miejsca. Inna kuźnia była prowadzona przez Dominika
Chraniuka przy Dębińskiej Krzyżówce. Później, po wojnie, zbudowano w jej
miejscu część obiektów Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Następna
kuźnia pracowała Na Końcu, kowalem był chyba Malczuk.
Namawiam też mieszkańców innych miejscowości do podobnych badań. Nie
tylko tych, w których istnieją drogi nazywane Do Hołowczyc. Tematyka jest
zaiste pasjonująca i bardzo różnorodna. W 2001 r. miałem okazję podczas inwentaryzacji wybuchów rakiet V-2 na Podlasiu poznać lokalne nazwy wsi położonych w południowej części pow. siemiatyckiego. Takie określenia, jak Sitoczne,
Pustyje, Podiska, Piszczanka, Na Zamościu, Głęboki Perewoz, Płytki Perewoz
czy Jama Todorowa41 świadczą nie tylko o dawnych warunkach hydrologicznych
– np. sformułowanie Na Zamościu dotyczy miejsca, gdzie zbudowano kładki na
rowie płynącym przez cztery jeziorka. Nie ma śladu po tych konstrukcjach, ale
w pamięci się zachowały. Poza tym część wymienionych nazw pobrzmiewa po
rosyjsku42, gdyż mieszkańcy tych terenów są wyznania prawosławnego. Widać
więc wyraźnie, że lokalne nazwy stanowią odzwierciedlenie także szerszych
wątków kulturowych, historycznych i religijnych43.
Przykładem na to, w jakich okolicznościach pojawiają się nowe nazwy
lokalne, są wydarzenia historyczne. W ostatnich miesiącach II wojny światoKordaczuk S., Próby niemieckiej broni V-1 i V-2 na Podlasiu wiosną 1944 roku, Siedlce
2004, s. 28, 31, 32, 34.
42
Na przykład perewoz z rosyjskiego znaczy przewóz, przewózka lub przewożenie
(Podręczny słownik rosyjsko-polski, red. J. H. Dworecki, Warszawa 1980, s. 496).
43
O nieistniejących już świątyniach, np. cerkwiach świadczą miejsca zwane zwykle
Cerkiew lub Cerkwisko (S. Kordaczuk, Tradycja Mazowsza…, s. 76).
41
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wej na teren obecnej gminy Sarnaki padały egzemplarze testowanej niemieckiej
„cudownej broni” V-2. Przez mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i innych
terenów, gdzie następowały detonacje, broń zwano torpedami. Tak samo miejsca
ich upadku zwą się Torpeda44. Po tym wydarzeniu teraz mieszkańcy np. Kisielewa
łatwiej mogą określić miejsce, gdzie zbierali grzyby. Las jest duży, więc powiedzenie „doszedłem do Torpedy” lub „zbierałem grzyby przy Torpedzie”, wskazuje takie miejsce jednoznacznie45.
Warto pamiętać o lokalnej tradycji funkcjonującej podczas nadawania
nazw osiedlom lub uliczkom miejskich blokowisk. Pierwszy raz pisałem tekst
o hołowczyckim nazewnictwie, patrząc przez okno na osiedle mieszkaniowe
usytuowane na dawnych Wylewach w Siedlcach, zwane osiedle Młynarska, od
młyna, którego też już tutaj dawno nie ma, jak i okolicznych rozlewisk.
Jeszcze jedno wspomnienie. Byłem uczniem Liceum Ogólnokształcącego
w Janowie Podlaskim. Tato, wtedy sołtys Starych Hołowczyc, dostał list od pani
dr Janiny Gardzińskiej prowadzącej badania językowe, z prośbą o wypełnienie ankiety. Pamiętam, że badania dotyczyły wyrażeń stosowanych w kręgu
pracowników majątku ziemskiego. Wypełniłem tę ankietę z niedosytem, że
nie było rubryk, w których wpisałbym lokalne wyrażenia, odróżniające moją
wieś np. od gwar południowej części ówczesnego woj. białostockiego. Wówczas
ankietę uzupełniłbym o wyrażenia rzadko pojawiające się w literaturze, dotyczące obszaru zabudowań i ludzkich zachowań. Np. suty to wąskie przejście
między budynkami, wałkierz to pokój obok kuchni, przegalina to przerwa
między zabudowaniami, po której zimą hula ostry wiatr – stąd pochodzą nazwy
wsi Przegaliny Małe i Przegaliny Wielkie w pow. radzyńskim46. Czyli można
jednak normalnie wieś nazwać?!
I bardzo jestem ciekaw, czy ktoś pamięta, co znaczą wypowiedzi:
– Nie smorygaj, wyflukaj nos!
Lub:
– Zboże w jakimś miejscu zimą wypszało.
Kilka lat później o podobnych zawiłościach językowych rozmawiałem
z Panią Profesor Janiną Gardzińską, będąc już Jej studentem.
Tegoż, Próby niemieckiej broni V-1 i V-2… s. 28, 31, 32, 28.
Tamże, s. 28, 31, 32, 15.
46
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Przegaliny – 29 I 2019.
44
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Rafał Dydydcz

Wysiedlenia Ludności ukraińskiej z obszarów
gminy Hołowczyce do Związku Radzieckiego
Okres po II wojnie światowej to czas wielu zmian terytorialnych. Klęska
Niemiec i ich sojuszników oraz zwycięski pochód Armii Czerwonej spowodowały, iż mapa Europy uległa poważnym przeobrażeniom. Wtedy to, na
skutek porozumień między przedstawicielami zwycięskich mocarstw, tereny
Europy Wschodniej dostały się w strefę wpływów Związku Radzieckiego.
Spowodowało to masowe przemieszczenia ludności w latach 40. XX wieku. Na
mocy porozumień tzw. Wielkiej Trójki wschodnie obszary Polski po rzekę Bug
zostały przyłączone do Socjalistycznych Republik Radzieckich: Ukraińskiej,
Białoruskiej, Litewskiej. Władze komunistyczne podjęły również decyzję, aby
państwa w nowo zakreślonych granicach stały się organizmami monoetnicznymi. Również i tereny południowego Podlasia, a co za tym idzie, także gmina
Hołowczyce, zostały poddane działaniom mającym na celu ujednolicenie narodowościowe obszaru.
Wydarzenia roku 1944, wraz z akcją „Wisła” z 1947 r., spowodowały, iż
z obszaru gminy wyeliminowano mniejszość ukraińską. Na terenie gminy
Hołowczyce ludność ukraińska mieszkała w sąsiadujących ze sobą miejscowościach Borsuki, Horoszki i Serpelice. W 20-leciu międzywojennym nie
posiadała ona w pełni wyrobionej świadomości narodowej. Odmienność od
większości definiowała przy pomocy religii. Wyznawała prawosławie, należąc
do parafii w Gnojnie.
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Tabela nr 1. Wyniki spisu ludności 1940 r.

117

117

3

Bonin Ogródki

126

124

2

4

Borsuki

699

397

301

5

Hołowczyce

764

764

6

Hołowczyce Kol.

301

295

7

Horoszki Duże

328

328

8

Horoszki Małe

200

166

34

185

9

Klepaczew

263

253

10

263

10

Litewniki Nowe

452

452

452

11

Litewniki Stare

293

293

293

12

Serpelice

512

481

13

Walim

266

266

14

Zabuże

257

256

1

4755

4369

376

Suma

124
1

12

401

Inne

117

Żydowska

Bonin – Raczki

Ukraińska

2

Białoruska

177

Polska

177

Volks Deutsch

177

Gr. kat

Bonin

Mojżeszowe

1

Prawosławne

Miejscowość

Rzymsko-katolickie

Lp.

Rusińska

Narodowość

liczba mieszkańców

Wyznanie

2
5

6

275

764
6

295

6

328

28

2

1

15

486

19

2

5*

311

8

5

266
257
8

2

12

4408

5

6

* nie podali narodowości
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wykazy mieszkańców, Archiwum Państwowe
w Lublinie odział w Radzyniu, Akta gminy Hołowczyce 32/149.
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Tabela nr 2. Wyniki spisu ludności 1943 r.
Lp.

miejscowość

mieszkańcy

Polacy

1

Bonin + Raczki

298

298

0,00%

2

Bonin Ogródki

132

132

0,00%

3

Borsuki

709

405

4

Hołowczyce

769

769

0,00%

5

Hołowczyce K.

286

286

0,00%

6

Horoszki D.

343

343

0,00%

7

Horoszki M.

189

182

8

Klepaczew

247

247

0,00%

9

Litewniki N.

456

456

0,00%

10

Litewniki S.

288

288

0,00%

11

Serpelice

508

490

12

Walim

253

253

0,00%

13

Zabuże

276

276

0,00%

4754

4425

Razem

Ukraińcy

283

5

17

305

Rusini

21

2

1

24

Odsetek Ukraińców

39,92%

2,65%

3,35%

6,42%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Okręgu
Lubelskiego, 139 Gesamteinwohnerzahl des Generalgouvernment. s. 59-143.

Jak widać w tabeli nr 1, w 1940 r. na terenie gminy mieszkało 4.755 osób,
z czego 311 osób podało narodowość ukraińską, co stanowi 6,5%. Natomiast
spośród 14 miejscowości gminy ludność ukraińska zamieszkiwała tylko
w czterech i stanowiła w nich już znaczną mniejszość. Najliczniejszym jej
skupiskiem były Borsuki, gdzie mieszkało 275 osób deklarujących narodowość ukraińską, stanowiąc niemalże 40% wszystkich zamieszkałych.
W Horoszkach Małych było 15 Ukraińców na 200 mieszkańców czyli
7,5%, w Serpelicach 19 na 512 – 3,7% i dwie osoby mieszkające w Boninie
Ogródkach również określiły swą narodowość jako ukraińską. Ciekawym
zjawiskiem było podanie przez 12 osób w Borsukach jako swej narodowości:
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Volksdeutsche, natomiast jako religii: wyznania prawosławnego1. Jak podaje
W. Serhijczuk, jest to przykład na działanie Ukraińców z Galicji, którzy
w ramach umowy między Niemcami a ZSRR przenosili się z terenów przyłączonych do Związku Radzieckiego na obszar Generalnego Gubernatorstwa2.
Podobne wyniki dał kolejny spis ludności z 1943 r., gdzie widzimy, iż na 4754
mieszkańców było 305 Ukraińców. Jak widać w wynikach spisów, podczas
okupacji niemieckiej ośrodkiem funkcjonowania działalności ukraińskiej na
obszarze gminy Hołowczyce była wieś Borsuki.
Bliskość parafii prawosławnej w Gnojnie spowodowała, iż w 20-leciu
międzywojennym znaczny odsetek mieszkańców Borsuk pozostał przy
prawosławiu, utrzymując w ten sposób poczucie odrębności od katolickiej
większości, utożsamianej z polskością. W czasie okupacji natomiast, pod
wpływem działaczy, wśród tej ludności rozwinęła się ukraińska świadomość
narodowa. Liderem ukraińskości w Borsukach był Mikołaj Blizna, który jeszcze przed wojną wyjeżdżał do Lwowa i utrzymywał kontakty z ukraińskimi
organizacjami3, natomiast w czasie II wojny światowej został mężem zaufania
Ukraińskiego Komitetu Pomocowego na obszar gminy Hołowczyce4.
Wobec rozwoju poczucia przynależności do narodowości ukraińskiej
w roku szkolnym 1939/40 udało się otworzyć w Borsukach szkołę ukraińską,
w której pracowali kolejno pochodzący z Galicji Melnyk i Kozyckij5. Siedzibą
jej był jeden z dwóch budynków szkolnych, po wojnie mieścił się tam sklep6.
Niestety, nie zachowały się materiały mówiące dokładnie o pracy szkoły ukraińskiej, natomiast analiza arkuszy polskiej szkoły podstawowej z tego okresu
pokazuje duży spadek liczby uczniów pobierających w niej naukę. O ile w roku
Spis mieszkańców miejscowości Borsuki, Archiwum Państwowe w Lublinie oddział
w Radzyniu, (dalej APLoR) Akta Gminy Hołowczyce (dalej AGHoł), 32/149, Wykazy
mieszkańców, bez paginacji.
2
Serhyjczuk Wołodymyr, Stanowisko i los Ukraińców w Generalnym gubernatorstwie
(bez Galicji) w latach okupacji niemieckiej 1939 – 1945, [w:] Polska – Ukraina, trudne
pytania, t. 4, Warszawa 1999, s. 177. Tam też można znaleźć informację, że całkowita ich
liczba wynosiła ok. 10 tysięcy.
3
Z relacji Edwarda Jańczuka, w posiadaniu autora.
4
Monatsbericht des Hilfkomitees. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Urząd
Okręgu Lubleskiego, 498/246 Ukrainisches Hilfskomitee in Biala Podl, s. 1.
5
Починайло Андрій, Українська школа на Підляшші, „Український альманах”,
s. 230-231.
6
Z relacji Edwarda Jańczuka.
1
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szkolnym 1938/39 uczyło się w niej 141 uczniów, spośród których 71 deklarowało religię prawosławną, a 70 katolicką7, to w kolejnym roku 1939/40 szkoła
polska liczyła 63 uczniów, natomiast pozostali uczęszczali do szkoły ukraińskiej. Jednak już w roku następnym, tj. 1940/41, proporcje się odwróciły i do
szkoły polskiej chodziło 100 uczniów, natomiast do ukraińskiej 888. Szkoła
ukraińska przestała funkcjonować w roku szkolnym 1943/44 – wówczas to
w arkuszach ocen szkoły polskiej pojawiają się adnotacje o uczniach prawosławnych przenoszących się do polskiej placówki z ukraińskiej z powodu
zaprzestania jej działalności9. Kolejnym przejawem aktywności edukacyjno-opiekuńczej wśród najmłodszych latorośli gospodarzy ukraińskich było funkcjonowania dziecięcych sadków – czyli wakacyjnych dziecińców. W prasie
ukraińskiej zachował się opis funkcjonowania sadku w Borsukach latem
1943 r. Zajęcia z grupą dzieci prowadziła A. Kuzawska. Miały one miejsce
w budynku szkolnym, a uczestnicy mogli liczyć na ciepłe posiłki, które wydawano staraniem Ukraińskiego Komitetu Pomocowego. Podczas zajęć uczestnicy sadków, oprócz różnego rodzaju zabaw, uczyli się ukraińskich wierszyków i pieśni, które zaprezentowali swoim rodzicom podczas uroczystości
zakończenia działalności sadku w dniu 27 sierpnia 1943 r.10
Innym przejawem aktywności ukraińskiej w Borsukach podczas okupacji
było założenie spółdzielni. Niestety, w Aktach Sądu Okręgowego w Lublinie
oddziału w Białej Podlaskiej nie zachowała się teczka z dokumentami przedstawiającymi powstanie tejże kooperatywy. Jednak informację o istnieniu
w Borsukach spółdzielni ukraińskiej o nazwie „Probojem” znajdziemy
w Archiwum Akt Nowych, gdzie występuje ona w spisie spółdzielni powiatu
bialskiego jako jedna z 68 ukraińskich kooperatyw funkcjonujących na terenie powiatu bialskiego w 1940 r.11 Działała ona do 18 listopada 1943 r., kiedy
to została napadnięta i zlikwidowana przez uzbrojonych napastników12.
Zob. Arkusze Ocen Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Borsukach za lata
1938/1939, przechowywane w Archiwum Szkoły Podstawowej w Serpelicach.
8
Dydycz Witold, Dzieje szkoły w Borsukach, rękopis w posiadaniu autora.
9
Zob. Arkusze Ocen Szkoły Podstawowej w Borsukach za rok 1943/44. ASP w Serpelicach.
10
Пописи дитячих садків у Більщині, „Холмська Земля” nr 39/1943r., s. 6.
11
Spółdzielnie w powiecie bialskim, Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Rada
Spółdzielcza, 213/60, s. 5-9.
12
Aktenvermerk vom Leiter des UHA in Krakau Wasyl Hlibowztykzj, vom 23. November
1943, [w:] The Correspondence of the Ukrainian Central Committee in Cracov and Lviv
7
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Napad ten nie może być traktowany jednoznacznie jako przejaw konfliktu
zbrojnego pomiędzy ludności polską i ukraińską, gdyż w momencie ataku
na spółdzielnię ukraińską obrabowano jednocześnie istniejącą w Borsukach
spółdzielnię polską13.
Jak widać, okres okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej był
czasem wielopłaszczyznowego rozwoju działalności ludności ukraińskiej
w Borsukach. Był też momentem, kiedy duża grupa mieszkańców zadecydowała o swej przynależności do narodowości ukraińskiej, co pociągnęło za sobą
powojenne konsekwencje. Interesującym zagadnieniem, które mówi o kształtującym się w czasie wojny poczuciu przynależności do narodowości ukraińskiej, jest casus miejscowości Horoszki Małe. Porównując wyniki spisów
z okresu wojny z wykazem mieszkańców wyjeżdżających do ZSRR w 1944 r.,
możemy zauważyć, iż w 1940 r. 15 osób zapisało się jako Ukraińcy, w 1943 r. –
5 osób, natomiast do wyjazdu jako Ukraińcy zgłosiło się 8 rodzin w liczbie 36
osób. Dokładne porównanie składów wyjeżdżających z arkuszami spisowymi
wsi Horoszki Małe z 1940 r. wykazuje, że w 1944 r. wyjechało z Horoszek na
Ukrainę 6 rodzin – cztery z nich od początku deklarowały narodowość ukraińską, dwie natomiast w 1940 r. zapisały się jako Polacy wyznania prawosławnego, przy wyjeździe wszyscy zostali uznani za Ukraińców 14.
Początkiem transferów ludności stały się trzy jednakowo brzmiące umowy,
jakie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dnia 9 września 1944 r. podpisał z Ukraińską, Białoruską i Litewską Republiką Radziecką o dobrowolnej
wymianie ludności15. Dokumenty te, podpisane zgodnie z zaleceniami władz
radzieckich, przyporządkowywały poszczególnym przedstawicielstwom do
spraw przesiedleń po stronie polskiej obszary stykające się z odpowiednimi
with the German Authorities, 1939-1944 r. In two parts, wyd. Vernyha Wasyl, Edmonton
i Toronto 2000. T. II s. 1045.
13
Z relacji Edwarda Jańczuka.
14
Porównaj Tabela nr 3. z arkuszami spisowymi z 1940 r. z miejscowości Horoszki przechowywanymi [w:] Wykazy mieszkańców, Horoszki Małe, APLoR, AGHoł, 32/149, b p.
15
Tekst umowy między Ukraińską Republiką Radziecką a Polskim Komitetem
Wyzwolenia Narodowego zobacz: Misiło Eugeniusz, Repatriacje czy deportacja, przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, Tom 1, Warszawa 1996, s. 30-39.
Tekst umowy między Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad a Polskim
Komitetem Wyzwolenia Narodowego zobacz: AAN, Zespół Główny Przedstawiciel
Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Białoruskiej i Litewskiej z Polski w Białymstoku
(dalej GPwB) 525/1, Układ o ewakuacji i wzory mienia, s. 1-5.
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republikami radzieckimi. Na mocy tych umów mieszkańcy narodowości
polskiej i żydowskiej z terenów przyłączonych do ZSRR mieli możliwość przeniesienia się do Polski, natomiast mieszkańcy Rzeczypospolitej narodowości
ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej – do odpowiednich republik Związku
Radzieckiego. W związku z tym powołano dwa stanowiska: Głównego
Przedstawiciela ds. Przesiedlenia Ludności Ukraińskiej z Polski z siedzibą
w Lublinie oraz Głównego Przedstawiciela ds. Przesiedlenia Ludności
Białoruskiej i Litewskiej z Polski, którego siedzibą został Białystok.
Początkowo przesiedlenia miały być dobrowolne i trwać do lutego 1945 r.,
jednak ze względu na niechęć ludności do opuszczania swoich okolic akcję
kilkakrotnie przedłużano, a przy tym wzmagano nacisk administracyjny,
jak również wojskowy. Ostatecznie protokoły końcowe podpisano w grudniu 1946 r.16 Przesiedleniom z Polski, według oficjalnych danych, podległo
niemalże 500 tysięcy osób narodowości ukraińskiej i około 40 tysięcy białoruskiej. W drugą stronę natomiast przemieściło się niemal 800 tysięcy Polaków
z USRR i ponad 220 tysięcy z BSRR17.
Powiat bialski, na obszarze którego znajdowała się wówczas gmina
Hołowczyce, pomimo iż mniejszość białoruska praktycznie na nim nie występowała, został przydzielony do strefy wymiany z Białoruską Socjalistyczną
Republiką Radziecką i podporządkowany przedstawicielstwu w Białymstoku.
Przyczyną tego wyjątkowego potraktowania powiatu był fakt graniczenia
z Białoruską SRR, a także bezpośrednie połączenie kolejowe Białej Podlaskiej
z Brześciem18.
Akt zakończenia repatriacji pomiędzy Polską a Białoruską SRR, AAN, Generalny
Pełnomocnik Urzędu ds. repatriacji z ZSRR (dalej GPUDSR), 522/6. Akt zakończenia
ewakuacji m Polską a BSRR podpisany Białymstoku 31.XII.1946, s. 5-7.
17
Odnośnie podsumowań przesiedleń z i do Ukraińskiej SRR zob. Mazur Grzegorz,
Problemy przesiedlenia Polaków z Ukrainy i Ukraińców z Polski w latach 1945-1946, [w:]
Polska Ukraina, Trudne pytania, Tom 8, Warszawa 2001, s. 38, czy też Serhijczuk W.,
Problemy przesiedlenia Ukraińców z Polski i Polaków z Ukrainy w latach 1944-1946, [w:]
tamże, s. 52. Odnośnie przesiedleń z Białorusi, liczbę 228.102 osób podaje Mironowicz
Eugeniusz, Przesiedlenia ludności z Białorusi do Polski i z Polski do Białorusi w latach
1944-1946, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 19/2003, Białystok, s. 198. Natomiast
większą liczbę 241.152 osoby podaje Kabaczij Roman, Wygnani na stepy, przesiedlenia
ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946, Warszawa 2012.
s. 90.
18
Odnośnie charakterystyki wyjazdów ludności z powiatu bialskiego do ZSRR, zob.
Dydycz Rafał, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z powiatu Biała Podlaska do Związku
16
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Jako pierwszy do organizacji aparatu przesiedleńczego przystąpił Komitet
Centralny Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi. Jeszcze we wrześniu 1944 r. wyznaczył 60-osobową grupę agitatorów, których zadaniem było
przekonanie białoruskiej ludności Białostocczyzny do szybkiego przesiedlania
się do BSRR. Ponieważ w sierpniu 1944 r. ofensywa radziecka zatrzymała
się na linii Wisły, dowództwo Frontu Białoruskiego oddelegowało 100 oficerów politycznych, mających wspierać agitatorów cywilnych. Wojsko oddało
także do dyspozycji pełnomocników ds. ewakuacji 120 samochodów, które
miały być użyte do przewozu mienia przesiedleńców19. Ruszenie ofensywy
w styczniu 1945 r. spowodowało przesunięcie frontu, a co za tym idzie, odciągnęło jednostki wojska od udziału w przesiedleniach. Wpłynęło to negatywnie
na bezpieczeństwo działań komisji i w znaczny sposób utrudniło jej działalność. Ostatecznie akt kończący wymianę pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
a Białoruską SRR podpisano z datą 31 grudnia 1946 r. W trzecim paragrafie
tegoż aktu można przeczytać, iż do wyjazdu zgłosiły się początkowo 14.053
rodziny składające się z 47.117 osób. Do wyjazdu zakwalifikowano spośród
nich 10.793 rodziny składające się z 36.398 osób. Z tego wynika, iż spośród
zarejestrowanych nie wyjechało z różnych przyczyn 10.719 osób tworzących
3.260 rodzin. Stosunek ludzi, którzy wyjechali z Polski, do tych, którzy się do
wyjazdu zadeklarowali, wyniósł 77,2 %20. Jednak skuteczność akcji ewakuacyjnej pomniejsza fakt, iż zdecydowana większość mieszkańców skorzystała
z umiejscowionego w artykule pierwszym zapisu brzmiącego następująco:
ewakuacja jest dobrowolna i dlatego przymus nie może być stosowany ani
bezpośrednio ani pośrednio21. Jak podaje A. Wialiki na podstawie dokumentów zachowanych w archiwach białoruskich, na terenie przedstawicielstwa

Radzieckiego, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini, Historia współczesność, kultura
materialna i duchowa, tom VI ed. B. Halczak i inni, Słupsk 2016, s. 69-79, a także
tegoż, Realisation of the Agreement Cocncering the Exchange of People between Poland
and the Belorussian Soviet Socialist Republic of 9 Septemcer 1944 in Biała Podlaska
District, [w:] Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regrding
Contemporary Challenges, ed. B. Halczak i inni, Zielona Góra 2017, s. 35-44.
19
Mironowicz E, dz. cyt., s. 191.
20
Akt zakończenia ewakuacji z Polski na teren Białoruskiej SRR, AAN, GPUDSR, 522/6. s. 5.
21
Układ o ewakuacji i wzory mienia, AAN, GPwB, 525/1, s. 1
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Białymstoku pozostało 100.661 Białorusinów, Rusinów i Ukraińców kwalifikujących się do przesiedlenia, w tym 10.372 osoby w powiecie bialskim22.
Działalność komisji w poszczególnych miejscowościach przebiegała wedle
określonego schematu. Komisja zawsze rozpoczynała swą działalność od
zebrania, podczas którego przybysze tłumaczyli, że wyjazdy są dobrowolne
i będą polegać na wymianie ludności polskiej i białoruskiej. Zapewniali,
że wszyscy przesiedleńcy otrzymają domy i tyle ziemi w wybranym przez
siebie miejscu, ile zdołają obrobić. Ludzie mieli jednak wiele wątpliwości.
Mieszkanka jednej z białostockich wsi, posiadająca dużo dzieci, zapytała, co
ma z nimi począć. Usłyszała w odpowiedzi, że tam, tzn. w ZSRR, będzie to
nie tylko jej zmartwienie, ale całego państwa, które dzieci nakarmi, da buty
i ubierze23. Następnie komisarze spisywali wszystkich chętnych do wyjazdu.
Często listy takie tworzone były w pośpiechu, a ludność skuszona obietnicami
chętnie zapisywała się do wyjazdu. Czasami do wciągnięcia rodziny na listę
wystarczał podpis jednego z członków, nawet i nieletniego24. Jednak niekiedy
w przypływie szczerości, gdy atmosfera się rozluźniała, to agitatorzy zamiast
namawiać do wyjazdu – odradzali. Tak było w Aleksiczach w powiecie białostockim, kiedy jedna z rodzin przyjęła do siebie na noc krążących po wsi
sowieckich wysłanników. W czasie suto zakrapianej samogonem wieczerzy
Rosjanom po kolejnym kieliszku rozwiązał się język. Na pytanie gospodyni,
czy warto wyjeżdżać, ta usłyszała: „Siedź głupia i nawet nie waż się o tym
myśleć!”25. Podobne wsparcie uzyskała rodzina Romaniuków z Nosowa, która
również zapisała się na wyjazd. Kiedy gospodarz usłyszał od oficera radzieckiego w przypływie szczerości: Mówili, że wyjeżdżasz do Rosji? Słuchaj, teraz

Вялікі Анатоль, Перасяленне ўкраінскага насельніцтва з Бяла-Падляскага
Райпрадстаўніцтва снк БССР ва Украіну ў 1944–1946 Гг. [w:] „Український
історичний збірник”, Nr 11, 2008 r. tablica 3. informacja o białoruskich, ruskich
i ukraińskich gospodarstwach, jakie pozostały na terytorium Polski według stanu na 15
czerwca 1946 r. s. 274.
23
Matus Irena, Repatriacja Białorusinów z terenów województwa białostockiego do
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej we wspomnieniach mieszkańców.,
„Białoruskie Zeszyty Historyczne” nr 3, Białystok 1995, s. 51.
24
Podanie Antoniny Schab, mieszkanki Zahorowa, o przywrócenie aktu własności
nad gospodarstwem, AAN, Rejonowi Przedstawiciele Rządu RP do spraw Ewakuacji
Ludności Litewskiej i Białoruskiej z Polski (dalej RP w BP),530/4 s. 44.
25
Matus I., dz. cyt., s. 55.
22
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masz wszystko, a jak pojedziesz do Rosji, to niczego nie będziesz miał, to podjął
decyzję o pozostaniu26.
Jednak ukraińscy mieszkańcy gminy Hołowczyce w przeważającej większości zdecydowali się na opuszczenie swych ojcowizn i udanie się na obszar
Ukraińskiej SRR. Wyjechali na początku akcji. Ze swoich gospodarstw zostali
wysiedleni 8 grudnia 1944 r.27 i zawiezieni do Białej Podlaskiej na punkt
zbiorczy. Stąd w dniu 10 grudnia 1944 r. mieszkańcy Borsuk wraz z pewną
grupą mieszkańców Gnojna wyjechali z Polski piątym transportem. Natomiast
trzy dni później, w szóstym z kolei transporcie z obszaru przedstawicielstwa
w Białej Podlaskiej, znalazło się 57 mieszkańców Serpelic i Horoszek28.

domy

budynki

obszar całkowity

obszar rolny

zasiane

5

1

2

2

1

2

-

-

-

2

Adamczuk Aleksander

4

1

1

2

1

-

4,50

2,50

1,30

3

Bałko Nadzieja

5

1

1

9,78

4,72

1,96

4

Blizna Michał

4

1

3

6,40

3,07

1,80

5

Chwesiuk Eugeniusz

4

1

1

3,05

1,44

0,90

6

Chwiedczuk Józef

5

3

1

1

1

5

17,24

8,44

3,50

7

Chwiedczuk Michał

6

1

1

4

1

4

17,24

8,44

3,50

8

Filimoniuk Władysław

5

1

6

17,16

8,26

3,50

kobiety

Abramczuk Michał

Nazwisko i imię
głowy rodziny

mężczyźni

1

Lp.

liczba osób

dzieci do 16 lat

Tabela nr 3. Wysiedleni mieszkańcy gminy Hołowczyce
i pozostawiony przez nich majątek

Borsuki

Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia
o akcji „Wisła”, Lublin – Biała Podlaska 2013, s. 97.
27
Wykaz pozostałego mienia ewakuowanych wsi Borsuki, Serpelice, Groszki, Gnojno,
AAN, RP w BP, 530/1, s. 1-7.
28
Informacja o wysiedleniu wieś Borsuki gmina Hołowczyce, tamże, 530/2, s. 1. Informacja
o wysiedleniu wieś Horoszki gmina Hołowczyce, tamże, 530/1, s. 46, Informacja o wysiedleniu wieś Serpelice gmina Hołowczyce, tamże, s. 48.
26

W y s i e d l e n i a L u d n o ś c i u k r a i ń s k i e j . . . |177
9

Filipiuk Józef

4

2

1

1

1

3

3,86

1,85

0,96

10

Filipiuk Leon

4

1

1

2

-

2

5,06

2,42

0,90

11

Filipiuk Paweł

7

1

2

4

1

4

17,00

8,0

2,80

12

Filipiuk Stefan

4

2

2

-

1

1

13,34

6,54

3,00

13

Filipiuk Teofil

4

1

2

1

1

3

4,06

1,70

0,70

14

Harmida Grzegorz

4

2

2

-

1

3

7,09

3,38

2,30

15

Harmida Jan

5

1

2

8,56

4,13

1,90

16

Harmida Józef

6

2

1

3

-

3

10,09

4,92

2,00

17

Jakoniuk Józef

4

1

2

1

1

8

13,80

6,28

2,00

18

Jaroszuk Antoni

5

2

1

2

-

2

15,22

7,40

2,20

19

Jaroszuk Jan

6

3

1

2

1

2

18,48

9,50

3,56

20

Jaroszuk Lidia

1

-

1

-

1

1

10,83

5,23

1,00

21

Jaroszuk Olga

2

-

1

1

1

1

10,00

4,70

1,60

22

Jaroszuk Paulina

3

-

1

2

1

-

2,50

1,50

-

23

Jaroszuk Włodzimierz

4

3

1

-

1

3

7,10

3,47

1,50

24

Kamiński Teodor

3

-

3

4,80

2,50

1,50

25

Kamiński Tomasz

5

2

1

2

1

-

-

-

-

26

Komorowska Nadzieja

9

2

2

5

1

2

11,80

7,15

2,40

27

Lisiuk Józef

3

-

-

-

-

-

28

Łucik Aleksander

4

2

1

1

1

2

6,67

3,65

2,25

29

Łukaszuk Stanisław

3

1

1

1

1

2

4,48

2,11

1,80

30

Łyczewska Paraskewia

4

-

1

3

1

3

15,30

7,45

5,68

31

Łyczewski Jan

3

2

1

-

1

2

4,19

1,89

1,00

32

Łyczewski Józef

3

2

1

-

1

8

18,79

9,14

5,00

33

Łyczewski Michał

3

2

1

-

-

2

5,50

3,50

1,40

34

Maksimiuk Józef

5

1

1

3

1

2

-

-

-

35

Maksimiuk Olga

2

-

1

1

1

2

4,33

1,50

1,20

36

Maszkowski Marek

1

1

-

-

1

1

8,83

5,60

2,70

37

Michalicka Aleksandra

3

-

1

2

-

2,82

1,41

0,50

38

Michalicki Konstanty

3

39

Michaluk Włodzimierz

5

2

2

40

Misiejuk Fiodor

5

2

1

-

-

2,83

1,41

0,25

1

1

2

6,94

4,02

2,50

2

1

4

14,74

7,40

3,10
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41

Misiejuk Józef

6

2

2

2

1

1

8,23

5,96

1,70

42

Murawska Katarzyna

2

-

1

1

1

2

9,28

4,45

2,30

43

Płuska Olga

4

1

2

1

1

3

4,86

2,40

1,70

44

Semeniuk – Jaroszuk Olga

3

-

1

2

-

8,67

4,17

1,15

45

Soplakow Roman

6

2

1

3

1

3

13,72

6,74

3,50

46

Szabanow Paweł

8

2

2

4

1

4

17,01

8,21

5,00

47

Szoplakow Bazyl

6

-

-

-

48

Waszczuk Józef

8

3

1

4

1

3

12,26

6,57

2,20

49

Waszczuk Paulina

4

1

-

3

-

2

8,00

3,84

2,90

50

Zieliński Jan

6

1

2

3

-

4,38

2,19

0,72

51

Zieliński Jan

6

1

3

2

1

4

17,76

7,10

3,66

52

Żuk Aleksander

3

1

1

1

1

1

14,48

7,14

3,50

Horoszki
53

Chwedczuk Andrzej

5

1

1

3

1

1

11,5

8,70

2,8

54

Chwiedczuk Włodzimierz

3

1

2

-

1

1

10,75

6,20

3

55

Ignatiuk Grzegorz

4

1

1

2

-

-

1,80

1,30

0,70

56

Kozicka Wiera

3

1

2

-

-

-

1,8

1,40

0,7

57

Myc Stefan

4

3

1

-

1

1

6,5

5,70

2,5

58

Pasternak Antoni

4

1

1

2

1

1

14,6

10,0

2

59

Sawczuk Józef

8

3

1

4

1

2

25,5

17,0

6

60

Żuk Eugeniusz

5

1

1

3

1

-

3

2,00

1,2

Serpelice
61

Jakoniuk Grzegorz

4

3

1

-

1

3

6,7

4,0

1,45

62

Jakoniuk Michał

5

2

1

2

1

2

12,26

7,0

3

63

Jakoniuk Włodzimierz

2

1

1

-

-

-

6,70

4,0

1,5

64

Naumiuk Michał

5

2

1

2

1

2

11,79

8,0

3

65

Sacharewicz Bazyl

3

1

1

1

1

4

21,5

18,0

4

66

Sacharewicz Michał

2

1

1

-

1

1

-

-

-

Suma

284

81

71

94

51

136

Średnia

4,30

0,77

2,06

587,43 318,69 134,34
8,90

4,83

2,04

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Wykaz pozostałego mienia ewakuowanych wsi
Borsuki, Serpelice, Groszki, Gnojno, AAN, 530/1, s. 1-7, 16-17.

W y s i e d l e n i a L u d n o ś c i u k r a i ń s k i e j . . . |179

Jak widać w spisach wyjeżdżających, gminę Hołowczyce opuściły 284
osoby, stanowiące 66 rodzin. Pozostało po nich 51 domów, 136 budynków
gospodarczych oraz 587,43 ha ziemi, w tym 318,69 ha rolnej. Z racji tego, iż
wyjazdy odbywały się w grudniu, tylko 134,34 ha gruntów było obsianych,
prawdopodobnie reszta pól przewidziana została do obsiania zbożami jarymi,
a także do zasadzenia ziemniakami29. Ciekawym zagadnieniem, mówiącym
nam o przyczynach wyjazdów, może być również fakt, iż decydujący się na
opuszczenie Polski posiadali dotychczas niewielką ilość ziemi i pewnie mieli
nadzieję na poprawę swego losu na obszarze Związku Radzieckiego. Właśnie
wielkość gruntów rolnych pozostawionych przez wyjeżdżające rodziny wskazuje na rolę argumentów ekonomicznych, skłaniających do podjęcia decyzji.
Zgodnie z dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6
września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, jednym z celów reformy
miało być upełnorolnienie gospodarstw karłowatych i małych poniżej 5 ha30.
W zamieszczonych powyżej danych możemy zauważyć, że spośród 66 wyjeżdzających rodzin 38, czyli połowa, posiadała mniej niż 5 ha ziemi ornej,
a w tym sześć rodzin w ogóle nie posiadało gruntów. Jednocześnie nadmienić trzeba, iż zdarzały się przypadki podawania przez wyjeżdżających cudzej
lub dzierżawionej ziemi jako własnej. Miało to na celu otrzymanie na miejscu przesiedlenia większego areału, gdyż zgodnie z umową między PKWN
a BSRR wyjeżdżający mieli otrzymać takie same gospodarstwa jak pozostawione w Polsce. Innym sposobem na zwiększanie swego majątku była sprzedaż budynków po oszacowaniu ich przez komisję. Przykładem może tu być
sytuacja Olgi Jaroszuk z Borsuk, która przed wyjazdem sprzedała swój dom,
który następnie został przez kupców rozebrany31.
Trochę inne dane znajdują się wykazie transportów, gdzie można znaleźć informację,
że z Borsuk wyjechało 51 rodzin (223 osoby), zostawiwszy 40 domów, 91 budynków
gospodarczych, 418 ha gruntów, w tym 99 ha obsianego. Horoszki – 8 rodzin (35 osób)
wyjechało, zostawiwszy 5 domów i 1 budynek gospodarczy oraz 75 ha gruntów, w tym
20 ha obsianych. Serpelice – 6 rodzin (21 osób) zostawiło 5 domów, 12 budynków gospodarczych, 58 ha gruntów, w tym 16 obsianych. Zob. Sprawozdanie rejonowego przedstawiciela PKWN do spraw ewakuacji w Białej Podl. z dn. 16.12.1944 r., AAN, GPwB
525/6, s. 50.
30
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, „Dziennik Ustaw” nr 4/ 1944, pozycja 17.
31
Informacja o gospodarstwie O. Jaroszuk, AAN, GPwB, 525/6, s. 55.
29
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Ludność z terenu gminy Hołowczyce, która zadeklarowała się jako ukraińska, wyjechała na obszar Ukraińskiej SRR, ale koleje losu rozrzucały ją często
po całym Związku Radzieckim. Dowodem na to jest wywiad z Eugeniuszem
Harmidą, wysiedleńcem z Borsuk, a dziś mieszkańcem Orenburga – rosyjskiego miasta leżącego nad rzeką Ural na granicy Europy i Azji32. Po wielu
latach mogli przyjeżdżać do Polski i odwiedzać swą rodzinną miejscowość.
Podczas tych wizyt wychwalali swą ówczesną decyzję i Kraj Rad. Warto
tu zaprezentować ciekawą anegdotę przedstawiającą taką sytuację. Kiedy
w wczesnych latach siedemdziesiątych Borsuki odwiedził Michał Blizna, skierował swe kroki do znajomego – Eliasza Filipiuka. Wtedy to podczas długiej
rodaków nocnej rozmowy wychwalał on uroki Związku Radzieckiego i przechwalał się, że dzięki komunizmowi to on już był wszędzie, na co gospodarz
pełen dowcipu i krytycyzmu odrzekł: eż ty durny, a ja tu był pięć kilometrów
za wszędzie33!
Mienie pozostawione przez wyjeżdżających do ZSRR przechodziło pod
opiekę Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, z przeznaczeniem na zamieszkanie przez repatriantów ze Związku Radzieckiego. Jednak były one łakomym
kąskiem dla ludności pozostałej w wysiedlanych wioskach. Ponadto wobec
ziemi przekazanej na skarb państwa często swe prawa zgłaszali krewni pozostali w Polsce. Jako przykład może służyć sprawa zgłoszona przez Marka
Gładzkiego, mieszkańca Cieleśnicy w gminie Rokitno. Był on synem z pierwszego małżeństwa Ludwiki Maszkiewskiej. Ta zmarła, natomiast jej drugi
mąż, Marko Maszkiewski ze wsi Borsuki, zapisał w Państwowym Urzędzie
Repatriacyjnym 8,78 ha ziemi w Serpelicach po żonie jako własne34. Innym
przykładem była sytuacja Marianny Sawczuk, chcącej zamienić 5 ha gruntów
w Serpelicach na 3,80 ha w Borsukach, jakie pozostały po jej bracie, który
wyjechał do USRR35. Ciekawą próbą wykorzystania majątku pozostałego po
wysiedlonych był wniosek Bronisława Czyżyka, wówczas nauczyciela Szkoły
Podstawowej w Serpelicach. Proponował on władzom, aby na pozostawiohttps://www.rmf24.pl/raporty/raport-boze-narodzenie/boze-narodzenie-2012/news-polacy-i-ich-swieta-tysiace-kilometrow-od-ojczyzny-orenburg,nId,765302
z
dnia
20.01.2019 r.
33
Z relacji Jolanty Dydycz, w posiadaniu autora.
34
Zob. Zaświadczenie Wójta Gminy Hołowczyce Wincentego Dydycza z dn. 6 kwietnia
1945 r., AAN, RP w BP, 530/6, s. 193.
35
Zob. Podanie Marianny Sawczuk mieszkanki wsi Borsuki, tamże, s. 149.
32
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nym gruncie założyć Szkołę Rolniczą w tejże miejscowości dla mieszkańców
Serpelic, Borsuk, Klepaczewa, Zabuża i Wajkowa za Bugiem36. Jednak wniosek jego został przez władze powiatowe odrzucony37. Oprócz prób dochodzenia przez ludność polską praw własności do pozostawionego majątku, zdarzało
się również, iż majątek ten często podlegał rozszabrowywaniu. Stojące samotnie bezpańskie budynki stawały się dla bliższych i dalszych sąsiadów źródłem
potrzebnych materiałów. Jak wspomina jeden z repatriantów, po przybyciu na
wyznaczone im w Serpelicach gospodarstwo znaleźli pusty dom, z którego
zniknęły nawet drzwi z futrynami38. Innym problemem, z którym musieli
się mierzyć repatrianci, był fakt bezprawnego zasiedlenia co lepszych gospodarstw przez miejscowych – znajomych milicjantów, sołtysów, urzędników
gminnych. Stanowiło to później źródło konfliktów między „rdzennymi”
mieszkańcami miejscowości a nowo osiedlonymi39.
Wyjazdy ludności ukraińskiej z terenów gminy Hołowczyce, jakie miały
miejsce w grudniu 1944 r., spowodowały zmniejszenie różnorodności etnicznej
gminy. Zapoczątkowana tymi wydarzeniami depopulacja ludności ukraińskiej
zakończyła się dwa i pół roku później, kiedy to w ramach Akcji „Wisła” 65
osób z Borsuk i Serpelic zostało wywiezionych na tzw. Ziemie Odzyskane40.
Wydarzenia te spowodowały zmianę wyglądu tych miejscowości i ujednolicenie struktury narodowościowej. Po dawnych mieszkańcach, wyznawcach
prawosławia, czujących odmienną niż polska świadomość narodową ludziach
zostały tylko polne krzyże z napisami wykonanymi cyrylicą.

Podanie ob. Czyżyka Bronisława nauczyciela Szkoły Powszechnej w Serpelicach do
Starosty powiatowego w Białej Podlaskiej, APLoR, Starostwo Powiatowe Bialskie, (dalej
SPB) 4/173, s. 12.
37
Pismo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej do ob. Czyżyka Bronisława
Nauczyciela Szkoły Powszechnej w Serpelicach z dn. 16.4.1945 r., tamże, s. 52.
38
Z relacji NN, mieszkańca Serpelic, w posiadaniu autora.
39
Pismo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej do wszystkich komendantów Milicji
Obywatelskiej i Wójtów Gmin, z dnia 16.04.1945 r., APLoR, SPB, 4/173, s. 50. Także:
Relacja NN, mieszkanki Borsuk, w posiadaniu autora.
40
Instytut Pamięci Narodowej, Lu 00234/129, Wykazy Transportów Kolejowych Akcji
„W” 1947 rok.
36
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Rafał Zubkowicz

Historia zaklęta w fotografii – Borsuki w Wołkowyjach
Mieszkańcy Borsuk po wyjeździe na Ukrainę radziecką trafili początkowo na
południe, w okolice Krymu. Ograbieni po drodze, zastając tam bardzo trudne
warunki materialne, zdecydowali o przeniesieniu się bliżej rodzinnych okolic,
na Wołyń. Trafili do zamożnej wsi Wołkowyje w rejonie demideckim, obwodzie rówieńskim, gdzie przed II wojną światową mieszkali osadnicy z Czech.
Większość wsi stanowili przesiedleńcy z terenów obecnej Polski.
Z dala od rodzinnych okolic, wysiedleńcy z Borsuk nadal trzymali się
we własnym gronie. Mieszane małżeństwa katolicko-prawosławne, a w ślad
za tym różne deklaracje narodowościowe w trakcie wojny, spowodowały, że
w Borsukach pozostały osoby będące członkami rozdzielonych rodzin. Dzięki
temu pojedyncze osoby utrzymywały kontakt z rodzinną wsią. Nostalgiczna
pamięć o Borsukach była też przekazywana pokoleniu dzieci urodzonych na
Ukrainie.
Zdjęcia pochodzą z albumów rodzinnych Komarowskich z Wołkowyj,
których odwiedziłem w 2010 r. oraz z albumu nieżyjącego już Edwarda
Jańczuka z Borsuk.

Il. 1. Wołkowyje, rok 1951. Ślub Walentyny Jakubiuk urodzonej w Bublu Starym i Stefana (Stepana) Komarowskiego urodzonego
w Borsukach. Obok pary młodej siedzą: z lewej Józef Komarowski (pochodzący z Nosowa, ojciec chrzestny Stefana), z prawej Nadzieja
Komarowska, matka Stefana. Stoją od lewej: Wiera, Luba, i Włodzimierz Komarowscy (Borsuki), Nina i Józef Zielińscy (Borsuki), Olga
Sylwesiuk (Gnojno), Julia i Olga Komarowskie (Borsuki).
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Il. 2. Mieszkańcy Borsuk na Ukrainie: Józef Zieliński, NN, Nina Zielińska, Włodzimierz
Komarowski.
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Il. 3. Małżeństwo Jóźwiuków, Nina (z domu Zielińska, urodzona w Borsukach) i Władysław
(pochodzący z Gnojna) oraz ich urodzone na Ukrainie dzieci: Sławomir i Walentyna.

Il. 4. Stefan i Walentyna Komarowscy, ślub w 1951 r. w Wołkowyjach.
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Il. 5. Jan Zieliński z Borsuk podczas służby wojskowej w Armii Czerwonej w Sewastopolu
na Krymie, rok 1955.

Il. 6. Jan (Iwan) Komarowski podczas służby wojskowej w Armii Czerwonej w Melitopolu
na Ukrainie.
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Il. 7. Dawne mieszkanki Podlasia z dziećmi urodzonymi w Wołkowyjach. Stoją: Olga
Komarowska (z domu Chwesiuk, ur. w Borsukach), Julia Komarowska (ur. w Borsukach), Olga
Michalicka (z domu Komarowska, ur. w Borsukach), Wiera Komarowska (ur. w Borsukach)
i Walentyna Komarowska (z d. Jakubiuk, ur. Bubel Stary). Siedzi Nadzieja Komarowska,
matka Julii, Olgi i Wiery.
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Trzy łyki statystyki
W tegorocznym zestawieniu statystycznym proponujemy przyjrzenie się
gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także liczbie pojazdów
rejestrowanych.
1. Zużycie wody w gminie
Sieć wodociągową na terenie naszej gminy zaczęto tworzyć pod koniec lat
60. XX w., kiedy wybudowano ujęcie wody w Chybowie (poddane gruntownej renowacji w 2014 r.). Dostarczało ono wodę jedynie lokalnie. Dynamiczny
rozwój sieci miał miejsce w latach 90., a ostateczna rozbudowa zakończyła się
w roku 2006, gdy jako ostatnia miejscowość do wodociągu została dołączona
Bużka. Dziś woda do użytku mieszkańców pozyskiwana jest z dwóch ujęć
własnych gminy oraz z ujęć poza gminą. Nasze miejscowości uzyskują wodę
z następujących ujęć:
Ujęcie w Chybowie – Sarnaki, Chybów, Chlebczyn i Franopol.
Ujęcie w Zabużu – Borsuki, Serpelice, Klepaczew, Zabuże, Mierzwice
Stare, Mierzwice Nowe, Mierzwice kolonia, Rozwadów, Hołowczyce Kolonia,
Stare Hołowczyce, Nowe Hołowczyce, Płosków, Płosków Kolonia, Terlików,
Litewniki Stare, Litewniki Nowe, Horoszki Duże, Horoszki Małe, Bonin,
Bonin Ogródki, Raczki.
Ujęcie na terenie Gminy Platerów: Rzewuszki, Grzybów, Klimczyce,
Klimczyce Kolonia, Rzewuszki, Binduga, Kózki, Bużka.
Okresowo, w przypadku niedoboru wody, mają miejsce dostawy wody
z ujęcia na terenie Gminy Stara Kornica, z którego zasilane są Litewniki
Nowe. Jednak od czterech lat taka sytuacja nie miała miejsca.
Warto nadmienić, że ujęcie Zabuże należało pierwotnie do Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Gmina Sarnaki korzystała
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z wody, wnosząc opłaty za jej pobór. 28 sierpnia 2013 r. gmina odkupiła ujęcie
za kwotę 545 tys. zł.
Na przestrzeni 16 lat, które obejmuje zamieszczone niżej zestawienie, średnio 13,3% wody zużywanej na terenie naszej gminy pochodziło z ujęć zlokalizowanych poza jej terenem. Ten odsetek powinien się zmniejszyć. W niedalekiej przyszłości planowane jest podłączenie miejscowości nadbużnych, tj.
Bużki, Kózek, Bindugi i Klimczyc do ujęcia wody w Chybowie.
Jako gmina zużywamy średniorocznie 257,1 tys. m3 wody. Roczne zużycie
na przestrzeni ostatnich 16 lat kształtuje się na zbliżonym poziomie. Choć zdarzą
się, że różnice pomiędzy poszczególnymi latami są wysokie. Gdy w 2004 r.
zużycie wody wyniosło 217,9 tys. m3, to sześć lat później było aż o 25% wyższe,
osiągając 271,8 tys. m3. Te różnice można częściowo tłumaczyć zwiększonym
zapotrzebowaniem w suchych miesiącach letnich. Woda w naszych okolicach
bywa używana m.in. do nawadniania upraw sadowniczych.
Statystyczny mieszkaniec gminy Sarnaki odpowiada za zużycie 55 m3
wody rocznie.
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Tabela nr 1. Długość sieci wodociągowej i roczne zużycie
wody w gminie Sarnaki w latach 2003–18 w tys. m3
Ujęcie wody

Chybów

Zabuże

Ujęcia poza gminą

Łącznie

Długość sieci

13,0 km

68,1 km

38,4 km

119,5 km

Zużycie
2003

88,4

138,3

22,1

248,8

2004

82,5

117,1

18,3

217,9

2005

81,2

133,8

22,1

237,1

2006

83,6

150,1

29,3

263,1

2007

87,9

145,3

30,8

264,0

2008

98,3

121,0

44,2

263,5

2009

89,5

117,3

36,3

243,1

2010

91,5

138,2

42,1

271,8

2011

82,9

127,8

41,9

252,6

2012

88,2

123,8

55,4

267,4

2013

86,0

140,7

39,1

265,9

2014

81,6

150,6

30,3

262,5

2015

91,7

146,7

33,6

272,0

2016

86,4

145,3

33,7

265,4

2017

84,1

141,4

32,1

257,6

2018

87,1

137,3

37,5

261,8
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2. Sieć kanalizacyjna
Dziś na terenie gminy działają trzy mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Jako pierwsza powstała w 1993 r. oczyszczalnia w Sarnakach.
Na kolejne dwie oczyszczalnie trzeba było czekać kilkanaście lat. Obiekt
w Serpelicach oddano do użytku w 2007 r., a najnowszy, w Klimczycach,
w 2012 r. Do sieci kanalizacyjnej dołączonych jest 12 spośród 32 sołectw
naszej gminy.
Według danych szacunkowych do kanalizacji podłączonych jest 2450 osób,
czyli ponad połowa z 4781 osób zamieszkałych na terenie gminy. W najbliższym czasie planowane jest podłączenie do oczyszczalni w Serpelicach
Nowych i Starych Hołowczyc. Dwukrotna różnica pomiędzy ilością ścieków,
jaką przerabiają obecnie oczyszczalnie w Sarnakach i w Serpelicach ulegnie
istotnemu zmniejszeniu.
Należy dodać, że na terenie gminy funkcjonują też przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowane ze wsparciem środków zewnętrznych szczególnie
w miejscowościach o rozproszonej zabudowie kolonijnej, gdzie nie ma szans
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
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Tabela nr 2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w gminie Sarnaki
Oczyszczalnia

Sarnaki

Serpelice

Klimczyce

Razem

Miejscowości
przyłączone

Sarnaki, Grzybów,
Chybów, Chlebczyn,
Franopol

Serpelice, Borsuki,
Klepaczew, Zabuże

Klimczyce,
Kózki,
Binduga

12 wsi

Źródło ścieków

Sieć kanalizacyjna – 95%
Ścieki dowożone
ok. 5%
Ścieki przemysłowe
1%

Sieć kanalizacyjna – 95%
Ścieki dowożone
ok. 5%

Sieć kan.
– 100%

-

Długość sieci [km],
w tym:

20,5

22,6

4,5

47,6

kanal. grawitacyjna

15,9

5,9

2,6

24,4

kanal. ciśnieniowa

4,6

5,9

1,9

12,4

kanal. podciśnieniowa

-

10,8

-

10,8

Liczba przyłączeń

422

321

88

831

Liczba osób zamieszkałych w przyłączonych
gospodarstwach

1400

ok. 800

250

2450

Maksymalna liczba
osób podłączonych do
sieci według projektów

1500

1600

360

3460

Do trzech oczyszczalni trafia rocznie 72,6 tys. m3 ścieków. Odnosząc to do
wody zużywanej w całej gminie jest to ok. 28%.
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Tabela nr 3. Ścieki przerabiane w oczyszczalniach
na terenie gminy w tys. m3
Sarnaki

Klimczyce

2003

54,9

Razem

2004

56,3

2005

51,8

2006

50,8

2007

51,6

2,5

2008

55,0

9,3

2009

58,2

10,9

2010

66,0

11,0

77,0

2011

70,1

15,7

85,8

2012

69,8

15,6

3,5

88,8

2013

69,0

12,9

3,9

85,8

2014

68,4

13,6

4,5

86,4

2015

60,4

15,7

4,2

80,3

2016

62,6

18,0

4,4

85,0

2017

59,4

19,7

4,5

83,6

2018

59,0

24,5

4,9

88,4

54,9
56,3
Uruchomiona – 2012

Serpelice
Uruchomiona –
2007

Rok

51,8
50,8
54,1
64,2
69,1
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3. Liczba pojazdów rejestrowanych na terenie gminy
Zgodnie z prawem, każdy nowy właściciel ma obowiązek zarejestrować
nowo nabyty pojazd w ciągu 30 dni. Rejestracji należy dopełnić w Starostwie
Powiatowym, zgodnie z miejscem zameldowania. Jak widać w tabeli w XXI
w. na terenie gminy Sarnaki zostało zarejestrowanych 4093 samochodów
osobowych, 502 ciężarowych i 496 ciągników rolniczych.
Dane nie informują o tym, ile samochodów i ciągników rolniczych posiadamy. Rejestrując jedne pojazdy, inne wyrejestrowujemy, sprzedając je lub
zaprzestając ich użytkowania. Znamienne, że nowozarejestrowanych aut
pojawia się na drogach gminy kilkakrotnie więcej niż przychodzi na świat
dzieci w naszych rodzinach.
Analizując tabelę, możemy zwrócić uwagę na istotny skokowy wzrost
liczby zarejestrowanych aut osobowych (+75 sztuk) w 2004 r. – w momencie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podobnie miała się sytuacja odnośnie liczby osób przypadających na jeden rejestrowany samochód. W przeddzień wejścia do UE wynosiła ponad 35 osób, zaś od 2004 r. wskaźnik ten
spadł poniżej 20 osób. W ostatnich latach rejestrujemy znacznie ponad setkę
osobówek więcej niż przed wejściem Polski do UE.
Druga tendencja to utrzymujący się spadek ilości rejestrowanych ciągników rolniczych, który można tłumaczyć zmniejszającą się rolą rolnictwa
jako źródła utrzymania mieszkańców gminy Sarnaki.
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Tabela nr 4. Nowo rejestrowane samochody i ciągniki na
terenie gminy Sarnaki w poszczególnych latach

Rok

Ciągniki
rolnicze

Samochody
ciężarowe

Samochody
osobowe

Suma

Na ilu mieszkańców
przypada jeden
rejestrowany
samochód osobowy

2001

41

20

149

210

37,97

2002

42

32

155

229

36,00

2003

34

32

156

222

35,51

2004

31

27

231

289

23,71

2005

19

34

241

294

22,60

2006

31

26

257

314

20,90

2007

27

19

254

300

20,89

2008

30

32

264

326

19,88

2009

30

31

219

280

23,83

2010

19

27

230

276

22,61

2011

27

37

236

300

21,90

2012

32

34

248

314

20,61

2013

27

32

208

267

24,46

2014

23

19

230

272

21,94

2015

29

28

216

273

23,08

2016

20

20

284

324

17,36

2017

18

26

259

303

18,79

2018

16

26

256

298

18,68

XXI wiek

496

502

4093

5091

22,97

Za udostępnienie danych Redakcja dziękuje panu Markowi Czambule
(Urząd Gminy Sarnaki) i pani Sylwii Dydycz (Starostwo Powiatowe
w Łosicach).
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Wydarzyło się w 2018 roku…
I 2018
10 stycznia zespół śpiewaczy „Aura” z sarnackiego Gminnego Ośrodka
Kultury uczestniczył w X Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Łosickie
Anioły”, gdzie zdobył II miejsce. W tym samym miesiącu reprezentował powiat
łosicki na IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza”.
•
W dniach 15-26 stycznia dzieci z Sarnak i okolic mogły ciekawie i wartościowo spędzić wolny czas podczas zajęć zorganizowanych przez sarnackich
wikariuszy i młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – „Ferie
z Bogiem” oraz przez Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach – „Ferie
z GOK”. W filii bibliotecznej w Serpelicach w trakcie ferii odbyły się zajęcia
dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez strażaków z OSP Serpelice.
•
21 stycznia Parafię pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła wizytował biskup
Tadeusz Pikus. Ordynariusz diecezji drohiczyńskiej został uroczyście powitany, odprawił w Serpelicach mszę św., spotkał się z radą parafialną oraz modlił
się za zmarłych na cmentarzu parafialnym.
•
25 stycznia w hali sportowej SP w Sarnakach odbył się I Integracyjny
Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Sarnaki, w którym udział
wzięli uczestnicy z 6 ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu
woj. mazowieckiego. Organizatorem spotkania był Środowiskowy Dom
Samopomocy w Nowych Litewnikach.
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•
W styczniu, decyzją biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, Prezesem
Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
został pochodzący z Klimczyc, Mateusz Stefaniuk. Funkcję będzie sprawował
przez drugą kadencję.
•
W styczniu zakończył się pierwszy etap generalnego remontu 50-głosowych
organów, znajdujących się w kościele w Sarnakach od 1950 r. Od listopada
2016 r. do stycznia 2018 r. prowadzono prace o charakterze dokumentacyjno-promocyjnym. Stworzono i pozyskano m.in. opinie i rekomendacje ekspertów, ekspertyzę i zalecenia konserwatorskie, program prac renowacyjnych
prospektu organowego, kosztorys i program przewidywanych prac organmistrzowsko-konserwatorskich, szczegółową dokumentację fotograficzną.
Otwarto konto bankowe, zorganizowano koncerty organowe promujące akcję
oraz rozpoczęto zbiórkę funduszy na renowację i przeniesienie organów do
nowej świątyni.
II 2018
5 lutego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach odwiedził ksiądz biskup
Tadeusz Pikus, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej.
•
10 lutego po raz 15. miłośnicy zimowych sportów i terenów nadbużańskich
spotkali się w Serpelicach z okazji Otwartego Biegu Narciarskiego „Serpel
2018”. Wydarzenie sportowe zorganizowali: Stowarzyszenie Przyjaciół
Serpelic i Ośrodek Wypoczynkowy „Urocza” w Serpelicach.
•
10 lutego dwanaście drużyn wzięło udział w rozgrywkach siatkarskich
podczas odbywającego się w sarnackiej szkole V Memoriału Piotra
Nowakiewicza, wieloletniego nauczyciela sarnackiej szkoły, miłośnika
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i propagatora siatkówki. W turnieju
zwyciężyła drużyna Sparta Łosice,
pokonując ekipę Nowe Sady Wohyń
i drużynę reprezentującą organizatorów – ULKS Sarnaki.
•
25 lutego redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”, Kajetan Rajski, wystąpił
w sali wikariatu w Sarnakach z prelekcją „Mity wokół historii Żołnierzy
Wyklętych”. Spotkanie z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia
Żołnierzy Wyklętych zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic
wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Sarnakach oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Sarnackiej.
III 2018
8 marca oficjalnie otwarto Dzienny Dom „Senior+” w Nowych
Hołowczycach, który powstał w 2017 r. w budynku dawnej szkoły. Z opieki
w Domu Seniora korzysta 15 osób w wieku 60+ z terenu gminy Sarnaki.
Uroczyste otwarcie z udziałem m.in. biskupa drohiczyńskiego Tadeusza
Pikusa przygotowały pracownice sarnackiego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz mieszkańcy wsi Hołowczyce z przewodniczącą Rady
Gminy Sarnaki Małgorzatą Korbut na czele. Kierownikiem DD „Senior+”
jest Elżbieta Kozioł.
•
11 marca w Sarnakach rozegrano finałową rundę V edycji Sarnackiej Ligi
Halowej pod patronatem wójta gminy. W imprezie wzięło udział sześć
drużyn z terenu gminy Sarnaki. Po rozegraniu 10 kolejek zwyciężyła drużyna
GCI Sarnaki, pokonując drużynę z Hołowczyc i składającą się z młodych
graczy drużynę Huragan Binduga. Najlepszym strzelcem ligi został Patryk
Olewniczak z Hołowczyc, najlepszym bramkarzem – Szymon Domański
z Hołowczyc, najlepszym zawodnikiem poniżej 16 roku życia – Michał
Kamiński z Huraganu Binduga, a najlepszym zawodnikiem ligi – Grzegorz
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Maćkowski ze zwycięskiej drużyny GCI Sarnaki. Organizatorami byli: ULKS
Sarnaki, SP im. Bohaterów Akcji V2 i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
•
12 marca, w wieku 81 lat, zmarł ks.
prał. Zdzisław Borkowski, proboszcz
parafii Sarnaki w latach 1986-2003.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
17 marca w jego rodzinnej parafii
w Zembrach, gdzie ks. Borkowski spędził
ostatnie lata życia. Oprawę mszy świętej zapewnił chór parafialny z Sarnak
pod batutą organisty Janusza Kołtuniaka, a wspominali ks. Borkowskiego
w okolicznościowych przemówieniach m. in. proboszcz ks. prał. Andrzej
Jakubowicz oraz Hanna Wasiluk, dyrektor szkoły w Sarnakach w latach
1984-2007.
•
18 marca odbyła się wizytacja kanoniczna ks. biskupa Tadeusza Pikusa
w parafii Matki Boskiej Anielskiej w Horoszkach Dużych.
IV 2018
28 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Mierzwicach odbyło się spotkanie pt.
„Historia… Mierzwice nie ominęła”, podczas którego zebrani uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pochodzącym z Mierzwic dr Andrzejem
Danilukiem, pogadance nt. historii, mieszkańców i książek, wysłuchali
recytacji wierszy mieszkanki Mierzwic, Anny Daniluk, wspólnie śpiewali.
Organizatorami wydarzenia byli: Klub Wartkiego Seniora, Nadbużańskie
Stowarzyszenie „Przyjazne Mierzwice” oraz przyjaciele Mierzwic.
•
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30 kwietnia nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika Gminy Sarnaki.
Dorota Kordaczuk objęła stanowisko po Marcie Stasiuk (skarbnik w latach
2015-2018).
V 2018

11 maja druhowie z OSP Serpelice uczestniczyli w gali finałowej II edycji
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności
Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Realizowany przez druhów
z OSP Serpelice projekt „Grywalizacja – nauka i przygoda na wsi”,
pokazujący dzieciom i młodzieży, jak bez komputera i telewizora atrakcyjnie spędzać wolny czas, został doceniony przez kapitułę konkursową
i uzyskał nominację w kategorii edukacja w II edycji konkursu „Floriany”
organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz
redakcję miesięcznika „Strażak”.
•
12 maja odbył się Gminny Dzień Strażaka. Gospodarzem uroczystości była
OSP w Mierzwicach świętująca swój jubileusz 90-lecia. Wójt Gminy Brochów
(powiat sochaczewski) Piotr Szymański wraz z pracownikami brochowskiego
Urzędu Gminy, uroczyście przekazał mierzwickiej straży samochód ratowniczo-gaśniczy. Do pozyskania Stara przyczyniła się pochodząca z Mierzwic
Dorota Gałczyńska-Zych. Ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz poświęcił
wóz strażacki. Ceremonii odznaczenia druhów z Mierzwic odznakami „Za
Wysługę Lat” dokonali Przewodnicząca RG Małgorzata Korbut, Komendant
Powiatowy PSP w Łosicach brygadier Sławomir Zaniuk oraz Prezes OSP
Sarnaki Henryk Mułenko.
•
19 maja odbyła się II Noc Muzeów w Nadleśnictwie Sarnaki. Można było
zwiedzać salę edukacyjną, wziąć udział w loterii fantowej, obejrzeć znajdującą się w piwnicach pod dworem - siedzibą Nadleśnictwa kolekcję trofeów
łowieckich, spacerować po parku przylegającym do budynku i wokół zbior-
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ników retencyjnych oraz zregenerować siły przy ognisku. Największą atrakcją wieczoru były pokazy sokolnicze, podczas których prezentowano ptaki:
sowę płomykówkę, raroga, jastrzębia gołębiarza, pustułkę, sokoła wędrownego
i myszołowca.
•
29 maja w Szkole Podstawowej w Sarnakach nastąpiło podsumowanie realizowanego przez szkołę we współpracy z Gminą Sarnaki projektu „Odpady
wokół nas – recykling”. Przy szkole powstała m.in. drewniana wiata do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu, uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami instytucji zajmujących się odbiorem i recyklingiem
odpadów, szukali praktycznych możliwości ponownego wykorzystania odpadów. Finałem projektu był przygotowany przez pracowników szkoły oraz
rodziców uczniów festyn na świeżym powietrzu z licznymi atrakcjami - bicie
rekordu w ilości przebiegniętych kilometrów, dmuchańce, fotobudka i grill.
Działania zrealizowano dzięki 10 tys. zł, zdobytym w VIII edycji konkursu
grantowego ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne.
VI 2018
1 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zorganizował Dzień
Dziecka. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: dmuchańce, wata cukrowa,
strzelnica, zabawy sensoryczne, konkursy. Chętni mogli jeździć na mechanicznym kucyku udostępnionym przez Fundację „Mały Jeździec” z Franopola,
spróbować sił w turnieju tenisa stołowego, zaprezentować umiejętności
podczas „Festiwalu młodych talentów”. W organizację spotkania włączyli się:
druhowie z OSP Sarnaki, bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
dziewczęta z Młodzieżowej Rady Gminy.
•
3 i 4 czerwca odbyła się wizytacja kanoniczna parafii Św. Stanisława BM
w Sarnakach. Ks. biskup Tadeusz Pikus został przywitany przez probosz-
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cza, parafian i strażaków w Kózkach,
na granicy parafii, potem uczestniczył w mszach św. odprawionych
w kościele w Sarnakach oraz w kaplicach
w Mierzwicach i w Lipnie. Spotkał się
z Radą Parafialną oraz wizytował szkołę
w Lipnie, Przedszkole Samorządowe
i Szkołę Podstawową w Sarnakach,
spotkał się z wójtem Andrzejem Lipką, radnymi i pracownikami Urzędu
Gminy w Sarnakach oraz z Nadleśniczym Andrzejem Wybranowskim
i pracownikami Nadleśnictwa Sarnaki. Na zakończenie 2-dniowej wizytacji
odbyła się msza św., podczas której ks. bp udzielił Sakramentu Bierzmowania
52 uczniom klas II i III gimnazjum.
•
9 czerwca podczas Diecezjalnego Dnia „Wspólnoty Wspólnot z Janem Pawłem
II” w Drohiczynie z rąk ks. bp Tadeusza Pikusa medale „Benemerenti
Diecezji Drohiczyńskiej” otrzymały osoby rekomendowane przez parafię Św.
Stanisława BM w Sarnakach: Tadeusz Radzikowski – inicjator różnych przedsięwzięć w parafii, wspierający budowę kościoła oraz ofiarodawcy budowy
nowego kościoła - ks. prał. Henryk Rzeszotek z Łosic i Regina Elżbieta Katner
z Warszawy.
•
9 czerwca w lokalu filii bibliotecznej w Serpelicach odbyła się Noc Bibliotek.
Udział w niej wzięli sympatycy biblioteki oraz bibliotekarze z bibliotek
publicznych powiatu łosickiego. Motywem przewodnim imprezy było związane z gminą Sarnaki wydarzenie historyczne: Akcja V2. Zebrani dowiedzieli
się o historii pocisku V2, uczestniczyli w spacerze nad Bugiem, spróbowali sił
w grze planszowej projektu Sławomira Gaca „Operacja V2”oraz snuli opowieści o dawnych czasach.
•
10 czerwca rodziny z parafii Sarnaki integrowały się podczas II Festynu
Rodzinnego przy wikariacie, przygotowanego i przeprowadzonego przez
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księży wikariuszy Piotra Pędzicha i Grzegorza Zasłonkę przy pomocy
młodzieży z KSM i ludzi dobrej woli.
•
24 czerwca odbyła się V edycja Święta Morza w Mierzwicach nad Bugiem.
Liczne atrakcje zapewnione przez organizatora, czyli Stowarzyszenie
„Przyjazne Mierzwice”, m.in. występy artystów muzycznych, kabaret Czwarta
Fala, konkursy, stoiska kuchni regionalnej i rękodzieła, sprawiły, że w imprezie uczestniczyło wielu mieszkańców gminy Sarnaki oraz sympatyków nadbużańskich miejscowości.
•
25 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyły się wybory sołtysa
Sarnak. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego sołtysa Marka Pióro, który
funkcję pełnił od września 1995 r. W wyniku głosowania sołtysem została
Ewa Chybowska.
•
26 czerwca odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia turystycznego LOT nad Bugiem (Lokalna Organizacja Turystyczna) z siedzibą
w Sarnakach. Celem organizacji jest zrównoważony, profesjonalny i nowoczesny rozwoju turystyki oparty na współpracy między sektorem samorządowym, gospodarczym i pozarządowym. Prezesem został Mariusz Stawiecki
(Siemiatycze), a zastępcą Justyna Paluch z Klimczyc Kolonii.
•
29 czerwca, podczas odpustu św. Piotra
i Pawła w Serpelicach premierę miała
pozycja książkowa pt. „Serpelice:
dzieje, kapucyni, Kalwaria”, autorstwa
Rafała Dydycza i Alicji ZienkiewiczZielińskiej, przybliżająca dzieje miejscowości Serpelice, klasztoru Kapucynów
i Kalwarii Podlaskiej. Lokalne wydawnictwo powstało z inspiracji gwardiana Klasztoru w Serpelicach o. Adama
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Strojnowskiego oraz dzięki wsparciu Gminy Sarnaki i Wspólnoty Gruntowej
Serpelic.
•
W dniach 25-30 czerwca ok. 50 dzieci pod okiem opiekunów z parafialnego
oddziału KSM oraz ks. Piotra Pędzicha i ks. Grzegorza Zasłonki uczestniczyło
w półkoloniach dla dzieci z parafii pod hasłem „Dorastaj i baw się bez uzależnień”, współfinansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sarnakach.
VII 2018
1 lipca mieszkańcy Chybowa integrowali się podczas „Niedzieli z Rodziną”.
Przybyli na spotkanie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach
i strażacy z OSP Sarnaki opowiedzieli o zasadach bezpieczeństwa, swojej
pracy oraz zaprezentowali pojazdy i sprzęt wykorzystywany w ich pracy.
Dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach prowadzonych przez animatorki. Nagrody zakupione zostały z gminnego programu profilaktycznego
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”. Kolejna edycja tej
imprezy odbyła się dzięki zaangażowaniu mieszkańców, z radną Moniką
Obrępalską na czele.
•
W dniach 2-6 lipca odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym Relaks – Perła
Serpelic w Serpelicach IV Sarnackie Spotkania Szachowe. W turnieju, zorganizowanym przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Sarnakach, wzięło
udział 92 zawodników z 5 krajów: Czechy, Białoruś, Ukraina, Uzbekistan
i Polska. Turniejowi towarzyszyły imprezy promujące kulturę i turystykę
Podlasia: spacer po Serpelicach z przewodnikiem, spotkanie z przedstawicielami Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego, zabawy w parku linowym w Serpelicach, turniej blitza w pałacu w Cieleśnicy.
•
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15 lipca w Serpelicach po raz XIX zgromadzili się sympatycy imprezy rozrywkowej nad Bugiem – Festynu Nadbużańskiego. Kilka pierwszych godzin
zajął VI Przegląd Zespołów Pieśni Ludowych Doliny Bugu. W drugiej części,
skierowanej do miłośników współczesnych rytmów wystąpił zespół Orkiestra
Dni Naszych.
•
11 lipca o. Krzysztof Kurzątkowski OFMCap został nowym dyrektorem Domu Duszpasterstwa Młodzieży „Porcjunkula” i wikarym parafii
w Serpelicach. Zastąpił o. Marka Długołęckiego OFMCap, który 17 lipca
przeszedł do klasztoru w Orchówku.
•
19 lipca posługę w Parafii pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła
zakończył o. Adam Strojnowski
OFMCap, proboszcz w latach
2010-2018, opuścił klasztor
Zakonu
Braci
Mniejszych
Kapucynów w Serpelicach i przeniósł się do klasztoru w Łomży.
Nowym gwardianem i proboszczem został o. Szczepan Dzyr OFMCap.
VIII 2018
13 sierpnia w parafii i wspólnocie klasztornej w Serpelicach powitano
o. Mariusza Zacharkiewicza, który został katechetą w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Serpelicach i zastąpił o. Łukasza Szokaluka.
•
Zdj.6 15 sierpnia uroczyście odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego.
Popiersie Marszałka stanęło przy Urzędzie Gminy w Sarnakach dzięki staraniom Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
z przewodniczącą Hanną Religioni na czele. Fundusze na budowę pomnika
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oraz zagospodarowanie terenu wokół
postumentu pochodziły od sponsorów
prywatnych oraz firm. Autorem popiersia
jest Leszek Gurba, a postument wykonała firma Damiana Wyżykowskiego.
Pomnik uroczyście odsłonili: senator RP
– Waldemar Kraska, Hanna Religioni,
Przewodnicząca RG Sarnaki Małgorzata
Korbut oraz poseł na Sejm RP Daniel Milewski, a poświęcił proboszcz parafii
Sarnaki ks. Andrzej Jakubowicz. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, mieszkańcy Sarnak oraz członkowie Regimentu Artylerii
z Terespola, Bractwa Kurkowego Drohicko-Łomżyńskiego z Konstantynowa,
Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego z Wyszkowa oraz Konnej
Straży Ochrony Przyrody i Tradycji.
•
15 sierpnia, po południu mieszkańcy
Sarnak i okolic zgromadzili się na boisku
za Nadleśnictwem, gdzie uczestniczyli
w Pikniku Patriotycznym „Radośni
i Niepodlegli”. Spotkanie rozpoczął
programem artystycznym „Niepodległość
na 100+” Jan Pietrzak. Na scenie pojawiły się zespoły: mandolinowo-gitarowy
„Tremolo” z GOK oraz wokalno – kostiumowy „Nadzieja”, prezentujące
utwory z lat 20. i 30. XIX wieku. Uzupełnieniem pikniku był pokaz mody
z okresu międzywojnia oraz wręczenie nagród laureatom konkursów: „Twarze
Niepodległości” i „Polska moda z okresu XX-lecia międzywojennego”.
Wypuszczono w niebo 1000 białych i czerwonych balonów, a chętni wzięli
udział w biało-czerwonym przejeździe ulicami Sarnak. Występ Orkiestry
Dni Naszych zakończył patriotyczną część świętowania w Sarnakach, potem
w ramach Festynu Letniego Dni Sarnak wystąpił zespół Diadem oraz
odbyła się dyskoteka. Wspólną zabawę w ramach akcji „Gmina Sarnaki świętuje” zorganizowali: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna
Biblioteka w Sarnakach.

208| R o c z n i k Z i e m i S a r n a c k i e j t o m I I

•
18 sierpnia minęło 10 lat od dnia objęcia
przez ks. prał. dr Andrzeja Jakubowicza
parafii w Sarnakach.

•
24 sierpnia jubileusz 80. urodzin obchodził urodzony w Serpelicach ks. bp
Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz drohiczyński w latach 1994-2014.
•
25 sierpnia ok. 360 pątników, z wikariuszem Parafii Sarnaki ks. Grzegorzem
Zasłonką na czele, pielgrzymowało po raz 69. z Sarnak do Sanktuarium
Maryjnego w Leśnej Podlaskiej.
•
W dniach 23-27 sierpnia w Serpelicach
młodzi ludzie z całej Polski uczestniczyli w XII spotkaniu z cyklu Golgota
Młodych pod hasłem „Źródło”, organizowanym przez Zakon Braci Mniejszych
Kapucynów Prowincji Warszawskiej.
•
W sierpniu „Radio dla Ciebie” wyemitowało cykl reporterski red. Piotra
Łosia pt. „Z Łosiem przez las”. Audycje emitowane z terenu Nadleśnictwa
Sarnaki, można było usłyszeć w każdy piątek o godz. 6.35. Dnia 3 sierpnia
historię Nadleśnictwa Sarnaki przybliżył Rafał Zubkowicz, historyk i regionalista, pełnomocnik dyrektora generalnego LP ds. organizacji pozarządowych,
autor monografii „Nadleśnictwo Sarnaki. Z dziejów lasów nadbużańskich”.
10 sierpnia o przeprawie promowej przez Bug we wsi Zabuże opowiedzieli
przewoźnicy: Jerzy Sidewicz i Henryk Dzwonnik, a przewodnikiem po nadbużańskich lasach i samej rzece Bug był Tadeusz Charkiewicz, starszy specjali-
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sta SL w Nadleśnictwie Sarnaki, wraz z synem Markiem. 17 sierpnia Marek
Charkiewicz – specjalista ds. gospodarki leśnej opowiedział o sali edukacyjnej
i ciekawostkach z życia lasu. W dn. 24 sierpnia Andrzej Wybranowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki oraz Marek Charkiewicz opowiedzieli o specyfice Nadleśnictwa Sarnaki, które podlega pod Dyrekcję Regionalną Lasów
Państwowych w Lublinie, a położone jest w całości na terenie województwa mazowieckiego, a 31 sierpnia mówili o zbiornikach retencyjnych i ich
znaczeniu dla lasu i lokalnej społeczności. Audycje powstały przy współpracy
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, w ramach kampanii
promocyjnej LP: „Dla Lasu, Dla Ludzi”.
IX 2018
1 września młodzież wesoło zakończyła wakacje podczas II edycji imprezy
Kolorowe Pożegnanie Lata. Na placu przy OSP w Sarnakach zgromadzili się
sympatycy młodzieżowych rytmów, a główną atrakcją spotkania był wyrzut
kolorowych proszków holi. Zabawę zorganizowała Młodzieżowa Rady Gminy
w Sarnakach z wsparciem GOK w Sarnakach.
•
2 września w kościele w Sarnakach odbyły się Dożynki Parafialne. Konkurs
na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” po raz drugi z rzędu wygrała wieś
Mierzwice. Drugie miejsce zajął dwustronny wieniec ze wsi Hołowczyce
Kol., trzecie wieniec Dziennego Domu Senior+ z Hołowczyc, a wyróżnienie
otrzymał wieniec wsi Sarnaki. Nagrody wręczyli wójt Andrzej Lipka, przewodnicząca RG Małgorzata Korbut oraz ks. proboszcz Andrzej Jakubowicz.
Poszczególne wsie przygotowały stoiska ze specjałami, których skosztować
mogli przybyli na uroczystość.
•
8 września w parku w Sarnakach rozbrzmiały fragmenty „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego, czytane w ramach zainicjowanej przez prezydenta
Polski akcji „Narodowe Czytanie 2018”. Spotkanie zorganizowane
wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną
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oraz Szkołę Podstawową w Sarnakach
uatrakcyjniły przerywniki muzyczne,
pokaz mody inspirowanej latami 20.
ubiegłego wieku oraz recytacja wierszy patriotycznych ze zbioru „Antologia
Niepodległościowa”.
•
9 września delegacja gminna uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych
w Łosicach. Wójt Andrzej Lipka reprezentował władze gminy. Starostami na
dożynkach byli: Renata Dziwińska – radna z Litewnik i Rafał Tyszuk z Borsuk.
Ojciec starosty dożynkowego, Leszek Tyszuk, otrzymał odznakę honorową
„Zasłużony dla rolnictwa”. Na scenie wystąpił zespół mandolinowy „Tremolo”
z sarnackiego GOK-u. Stoisko z poczęstunkiem przygotowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Mierzwicach.
•
14 września na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach zgromadziło się ok. 1600
uczestników XX Spotkania Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, które przebiegało pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”.
•
16 września na sarnackim cmentarzu dokonano uroczystego poświęcenia i odsłonięcia tablicy upamiętniającej mieszkańców gminy Sarnaki wywiezionych
podczas II wojny światowej na Syberię.
Uroczystościom przewodniczył ks. bp. senior
Antoni Pacyfik Dydycz. Pamiątkowa tablica
z nazwiskami 58 członków rodzin zamieszkujących Chybów, Hołowczyce, Sarnaki,
Horoszki Duże i Małe, Klepaczew, Serpelice,
Bużkę, Chlebczyn, Franopol, Grzybów,
Kolonię Klimczyce, Kózki i Borsuki
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powstała z inicjatywy Rodzin Sybiraków z gminy Sarnaki, Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sarnackiej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic.
•
30 września świętowano Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej
w Serpelicach. Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. w serpelickim
kościele celebrowana przez biskupa seniora Antoniego P. Dydycza, absolwenta
tej szkoły. Następnie uczniowie, absolwenci, nauczyciele,
pracownicy szkoły, rodzice
oraz zaproszeni goście udali
się na teren szkoły. Kolejną
część obchodów rozpoczęli:
dyrektor
szkoły
Bożena
Puch i wójt Andrzej Lipka.
Dokonano odsłonięcia tablicy
pamiątkowej ufundowanej przez Wspólnoty Wsi Serpelice i Borsuki oraz
Sołectwa Klepaczew i Horoszki Duże oraz zasadzono pamiątkowy dąb.
W murach szkoły zaprezentowana została jej historia, uczestnicy uroczystości
wygłosili okolicznościowe przemówienia, a uczniowie zaprezentowali część
artystyczną. Spotkaniu towarzyszyła wystawa historyczna „Wspomnień czar”
oraz można było skorzystać z questu przedstawiającego historię szkolnictwa
w Serpelicach.
•
30 września odbył się I Cross Nadbużański, w którym udział wzięło 50
biegaczy oraz 26 amatorów nordic walking, Celem imprezy była promocja
walorów turystycznych gminy Sarnaki oraz propagowanie czynnego weekendowego wypoczynku. Niespełna 14-kilometrowa trasa prowadziła od starorzecza Trojan, poprzez łąki na Bugiem, teren posiadłości Dwór w Zabużu, lasy
i Kalwarię Podlaską w Serpelicach, do terenu GAZ-SYSTEM. Imprezę sportową zorganizowali: Uczniowsko Ludowy Klub Sportowy i Gminna Biblioteka
Publiczna w Sarnakach.
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X 2018
6 października w sarnackiej szkole odbyła
się Konferencja Naukowa „Nasza
Niepodległa”. W trakcie spotkania przybliżone zostały różne aspekty odzyskiwania niepodległości na terenach gminy
Sarnaki. Referaty zaprezentowali prelegenci: dr hab. Jarosław Cabaj prof. UPH,
dyrektor Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego
w Siedlcach, Rafał Dydycz, nauczyciel historii w sarnackiej szkole, ks. dr
prał. Andrzej Jakubowicz, proboszcz parafii w Sarnakach, dr Rafał Dmowski
z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Rafał Zubkowicz,
historyk-regionalista, Agata Wasilewska, historyk
amator i Tomasz Nasiłowski, kolekcjoner, społecznik i miłośnik okolic nadbużańskich. Prelegenci byli
jednocześnie autorami artykułów zawartych w pierwszym numerze „Rocznika Ziemi Sarnackiej”, który
miał swą premierę podczas spotkania. Uzupełnieniem
konferencji była recytacja wierszy patriotycznych
w wykonaniu uczennic przygotowanych przez polonistkę Dorotę Szpurę oraz wystawy militariów i historycznych eksponatów z kolekcji mieszkańców Sarnak:
Sławomira Rawiaka oraz Wojciecha Bronisza. Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach wraz z Gminną Biblioteką
Publiczną w Sarnakach były organizatorami spotkania.
•
13 października w ośrodku „Urocza” w Serpelicach zgromadziło się ok.
100 gości na uroczystości podsumowania obchodów jubileuszu 20-lecia
Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic. Uhonorowano statuetkami „Zasłużeni
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dla Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic” osoby zaangażowane we współpracę
na rzecz rozwoju Serpelic i okolic.
•
19 października odbyła się pierwsza sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady
Gminy (Maciej Wasilewski – przewodniczący, Marcel Adamiuk – zastępca,
Kornelia Dziwińska – sekretarz, członkowie: Mikołaj Adamiuk, Grzegorz
Demidziuk, Paulina Filianowicz, Oliwia Golwiej, Julia Klimiuk, Aleksandra
Knapiuk, Maksymilian Mariański, Wiktoria Nitychoruk, Natalia Stachowicz,
Joanna Szymańska, Joanna Terlikowska, Aleksander Tyszko), działającej
w Sarnakach od jesieni 2015 r. Opiekę nad działaniami młodzieży sprawuje
Rafał Dydycz – nauczyciel historii z Sarnak, o. Mariusz Zacharkiewicz – katecheta z Serpelic oraz Krystyna Ilczuk – pracownik UG w Sarnakach.
•
21 października miała miejsce pierwsza tura wyborów samorządowych.
Głosy oddało 56,06% mieszkańców gminy. O stanowisko wójta gminy Sarnaki
ubiegali się: Grzegorz Arasymowicz, Andrzej Lipka oraz Anna Sawczuk.
Żaden z trójki kandydatów nie przekroczył wymaganego progu 50% głosów.
Do drugiej tury wyborów przeszli Grzegorz Arasymowicz i Andrzej Lipka.
Wybrani zostali radni gminy. Do rady powiatu łosickiego dostali się Barbara
Michoń i Marian Waszczuk.
•
24 października w Dziennym Domu Senior+ w Nowych Hołowczycach
odbyła się gminna Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie Domowym
i Przedsiębiorczości. Test pisało 25 gospodyń. Zwyciężyły: Barbara Zaliwska
z Litewnik, Lucyna Demianiuk z Mierzwic i Agnieszka Iwaniuk z Borsuk.
Organizatorem olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Siedlcach.
•
26 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy wójt Andrzej Lipka przekazał jednostkom OSP zestawy sprzętu ratowniczego, który został pozyskany

214| R o c z n i k Z i e m i S a r n a c k i e j t o m I I

w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Sarnaki”.
XI 2018
W listopadzie ukazało się drugie, poprawione wydanie
monografii „Historia i współczesność gminy Sarnaki”.
Autorzy opracowania: Agata Wasilewska i Rafał
Zubkowicz opisali historię gminy Sarnaki od pradziejów
do chwili współczesnej. Jest to najobszerniejsze opracowanie dotyczące gminy, jakie wydano do tej pory.
•
1 listopada Adelajda Hryciuk z Horoszek Dużych ukończyła 100 lat
życia. Życzenia jubilatce złożyli: kierownik delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Marek Renik, sekretarz gminy Sarnaki
Małgorzata Wawryniuk, kierownik USC Joanna Lutkiewicz, przedstawiciele
KRUS w Łosicach oraz przedstawiciele społeczności wiejskiej: sołtys Zofia
Chwesiuk i radny Bogdan Kowalczyk. List gratulacyjny wystosował premier
Mateusz Morawiecki oraz wójt Andrzej Lipka.
•
4 listopada odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Nowym włodarzem gminy Sarnaki został
Grzegorz Arasymowicz, który uzyskał 56,77% głosów,
pokonując dotychczasowego wójta Andrzeja Lipkę,
który uzyskał 43,23% głosów.
•
10 listopada Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św.
Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach świętował jubileusz 25-lecia
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reaktywacji KSM w Sarnakach. Młodzież uczestniczyła we mszy św. oraz
wspólnie bawiła się podczas balu andrzejkowego w Lipnie.
•
10 listopada w szkolnej stołówce
odbyła się jubileuszowa Biesiada
Pieśni
Patriotycznej,
zainicjowana
15 lat temu przez ówczesną dyrektor
GOK Teresę Jakubińską. Patriotyczne
spotkanie współorganizowali: GOK,
szkoła i Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sarnackiej. W tym samym czasie
w Mierzwicach trwał wieczór patriotyczny „Wolność nie jest dana raz na
zawsze” z paradą koni małopolskich i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, zorganizowany przez Nadbużańskie Stowarzyszenie „Przyjazne
Mierzwice” i Klub Wartkiego Seniora.
•
11 listopada, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
w sarnackim kościele odprawiono mszę
św. w intencji Ojczyzny. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik
Marszałka Piłsudskiego, gdzie przedstawiciele władz Gminy, Nadleśnictwa oraz
młodzież szkolna złożyli wieńce i odśpiewano hymn państwowy. Po hymnie uczestnicy III Biegu Wolności zorganizowanego przez ULKS Sarnaki wyruszyli do Serpelic. Po drodze złożyli kwiaty
w Mierzwicach, w miejscu upamiętnienia żołnierzy polskich oraz przed
pomnikiem postawionym w 10-lecie Niepodległości w Serpelicach. Sołectwo
i Parafia M.B. Anielskiej w Horoszkach zorganizowały spotkanie patriotyczne
pod hasłem „100 lat Niepodległości”. Wieczorem w kościele parafialnym
w Sarnakach miał miejsce Koncert Pieśni i Piosenek Patriotycznych: „I przyszła wolność…” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Parafię
w Sarnakach, z finansowym wsparciem Nadleśnictwa Sarnaki. Tuż po koncer-
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cie w centrum Sarnak odbył się niepodległościowy pokaz fajerwerków i akcja
odpalenia rac przygotowana przez Grupę „Niepodległa” we współpracy
z sarnackim GOK i OSP Sarnaki.
•
90 lat temu, w listopadzie 1928 r., w Serpelicach postawiono pomnik X-lecia
niepodległości. Wymurowany z polnych kamieni, zwieńczony został kamieniem z wizerunkiem orła oraz metalowym krzyżem. Wnętrze pomnika stało
się grobem bezimiennych żołnierzy poległych w czasie walk w roku 1920.
Głównymi inicjatorami i budowniczymi byli Kazimierz Czeżyk i Michał
Dydycz. Po osiemdziesięciu latach pomnik wymagał remontu i ponownie
mieszkańcy dokonali tego własnym sumptem na 90. rocznicę Odzyskania
Niepodległości w 2008 r. (inicjatorami byli m. in. synowie poprzedników –
Eugeniusz Czeżyk i Witold Dydycz). Prace murarskie wykonał Jan Pawliński.
•
15 listopada odbył się rajd rowerowy szlakiem oddziału POW
ppor. Wacława Grobickiego na
trasie: Sarnaki – Serpelice – Janów
Podlaski. Organizatorami rajdu
pod hasłem „Młodzi pamiętają”
byli: Młodzieżowa Rada Gminy, SP

w Sarnakach i SP w Serpelicach.
•

18 listopada minęło 100 lat od dnia wyborów pierwszych
władz gminy Sarnaki. Wójtem został Józef Szummer,
właściciel browaru w Sarnakach, inicjator przeniesienia gminy z Chlebczyna do Sarnak oraz m.in. budowy
szkoły w Sarnakach. Józef Szummer sprawował nieodpłatnie funkcję wójta do maja 1919 r.

•
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23 listopada odbyła się I sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach.
Wójt Gminy Sarnaki Grzegorz Arasymowicz oraz radni gminy VIII
kadencji wybrani na lata 2018-2023 (Tadeusz Baczyński, Adam Roman
Bartoszewski, Mieczysław Józef Bartoszewski, Czesław Adam Domański,
Mariusz Piotr Dudziuk, Renata Agnieszka Dziwińska, Justyna Marianna
Filipiuk, Bogdan Kowalczyk, Eugeniusz Jacek Kroszka, Jarosław
Melech, Monika Obrępalska, Tomasz Henryk Obrępalski, Jolanta Edyta
Radziwonka, Daniel Jacek
Tyszko, Adam Wawryniuk)
otrzymali
zaświadczenia oraz złożyli ślubowanie. Przewodniczącą RG
została Justyna Marianna
Filipiuk,
wiceprzewodniczącym Adam Roman
Bartoszewski.
Od
tej
kadencji obrady rady są transmitowane i utrwalane oraz udostępniane
w BIP i na stronie internetowej gminy.
•
23 listopada przypadała 100. rocznica śmierci ks. Jana Krzewskiego, który
był proboszczem parafii Sarnaki w latach 1900-1918. Proboszczowanie ks.
Jana to czas wielu inicjatyw duszpasterskich i społecznych.
•
W listopadzie 1937 r. Piotr Najdychor ufundował nieopodal swojego domu na Kolonii Płosków kapliczkę jako
dziękczynienie Bogu za narodziny wnuczki – Lucynki.
Krzyż wieńczący murowaną kapliczkę własnoręcznie
wykonał ojciec nowonarodzonego dziecka, zięć fundatora – Kazimierz Koziej. W 2018 r., po ok. 80 latach
od wystawienia, Wojciech Korbut – obecny właściciel
ziemi, na której stoi kapliczka i Sylweriusz Paździor –
prawnuk fundatora odnowili zniszczoną kapliczkę.
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XII 2018
5 grudnia młodzież z Młodzieżowej Rady Gminy przekazała potrzebującym osobom starszym i samotnym z gminy Sarnaki paczki z darami zebranymi podczas akcji przedświątecznej zbiórki żywności w sarnackich sklepach.
•
8 grudnia minęło 10 lat od dnia wpisania do rejestru stowarzyszeń
Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej. Jednym z najważniejszych
działań Towarzystwa było uporządkowanie i renowacja starego cmentarza
w Sarnakach oraz upamiętnienie na nim ofiar zbrodni katyńskiej związanych
z ziemią sarnacką – posadzenie Dębów Pamięci i poświęcenie tablic pamiątkowych. Od początku istnienia prezesem stowarzyszenia jest Agata Wasilewska,
wiceprezesem Krzysztof Lewczuk.
•
17 grudnia zawiązane zostało Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnakach
z siedzibą w świetlicy OSP Sarnaki. KGW liczy 30 członków z Sarnak,
Grzybowa i Bindugi. W skład zarządu wchodzą: Ewa Chybowska – przewodnicząca, Anna Żabicka – zastępca, Katarzyna Świderska - skarbnik,
Beata Kosińska i Barbara Zielińska – członkowie. Tuż przed końcem grudnia KGW uzyskało dotację w wysokości 3 tys. zł z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni.
•
W 2018 r. Nadleśnictwo Sarnaki rozpowszechniało mapę
turystyczną Nadleśnictwa Sarnaki, z oznaczonymi na
niej obiektami i ścieżkami edukacyjnymi oraz zawierającą liczne ciekawostki i informacje praktyczne. W trakcie roku Nadleśnictwo Sarnaki zasadziło las na obszarze
blisko 85 hektarów, wykorzystując do tego celu około 540
tysięcy sadzonek drzew wychodowanych w większości na
własnej szkółce leśnej Zabuże.
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•
W 2018 r. ukazały się cztery numery „Apostoła” – gazetki parafii pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach, tworzonej przez zespół redakcyjny w składzie: Elżbieta Jakoniuk, Lidia Zawisza oraz o. Łukasz Szokaluk
OFMCap, którego od sierpnia zastąpił o. Mariusz Zacharkiewicz.

•
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało w 2018 r. osiemnaście
par. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczono m.in. państwa:
Janinę i Mariana Tomaszuków z Bindugi, Mariannę i Zbigniewa Gregorczuków
z Chybowa, Teresę i Zenona Głuchowskich z Sarnak, Janinę i Kazimierza
Wawryniuków z Horoszek Dużych, Krystynę i Jerzego Lewczuków
z Chlebczyna, Janinę i Czesława Domańskich z Chlebczyna, Kazimierę i Jana
Hołubów z Bonina, Michalinę i Witolda Gregorczuków z Sarnak, Teresę
i Mieczysława Ogłozińskich z Serpelic, Krystynę i Jana Tarasów ze Starych
Hołowczyc, Sabinę i Henryka Demianiuków z Horoszek Dużych oraz Irenę
i Jana Pawlińskich z Serpelic, którzy wzięli udział w uroczystości.
•
W 2018 r. ok. 150 mieszkańców gminy Sarnaki skorzystało z diagnostyki
medycznej i fachowych porad lekarzy specjalistów w ramach akcji „Razem
dla zdrowia i prawa” zainicjowanej i prowadzonej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Serpelic.
•
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W 2018 r. wykonano następujące prace przy budowie nowego kościoła
w Sarnakach: postawiono rusztowanie na całym kościele, rozpoczęto malowanie kościoła (freski) i marmuryzację
ołtarzy: głównego i dwóch bocznych,
wykonano drobne prace przy schodach na zewnątrz oraz fundament
i podmurówkę do ogrodzenia, zakupiono granit na podmurówkę kościoła
i na schody na chór, ułożono kostkę
granitową wokół kościoła, ocieplono
strop kościoła pianką, kontynuowano
prace projektowe do malowania,
rozpoczęto prace przy renowacji organów, trwają prace przy glorii do ołtarza
głównego i dwóch bocznych, powstaje drzewo pod figurę MB Fatimskiej do
głównego ołtarza, zamówiono: ołtarz do odprawiana mszy świętej, ambonę,
chrzcielnice i dwie kropielnice z marmuru, dwie ramy bocznych ołtarzy, sztukaterię do ołtarzy, powstają projekty: stalli, tabernakulum, drzwi do wnętrza
kościoła, kraty oddzielające kościół od przedsionka (pod chórem).
•
W 2018 r. w parafii Sarnaki odbyło się: 16 chrztów, 51 pogrzebów i zawartych
zostało 9 ślubów. W parafii Serpelice odnotowano 47 chrztów (w tym 4 z parafii Serpelice), 17 pogrzebów (12 z parafii) i 40 ślubów (5 z parafii). W parafii Horoszki Duże ochrzczono 2 dzieci, odprawiono 3 pogrzeby i udzielono
1 ślubu.
•
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminie Sarnaki zameldowanych było 4781
mieszkańców na pobyt stały: Binduga – 113, Bonin – 102, Bonin-Ogródki –
32, Borsuki – 253, Bużka – 46, Chlebczyn – 183, Chybów – 263, Franopol – 97,
Grzybów – 118, Hołowczyce-Kolonia – 96, Horoszki Duże – 152, Horoszki
Małe – 65, Klepaczew – 107, Klimczyce – 71, Klimczyce-Kolonia – 75, Kózki
– 63, Mierzwice-Kolonia – 31, Nowe Hołowczyce – 242, Nowe Litewniki –
240, Nowe Mierzwice – 59, Płosków – 56, Płosków-Kolonia – 18, Raczki –
46, Rozwadów – 47, Rzewuszki – 159, Sarnaki – 1078, Serpelice – 313, Stare
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Hołowczyce – 200, Stare Litewniki – 137, Stare Mierzwice – 90, Terlików – 97,
Zabuże – 132.
•
W 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego w Sarnakach wydał: 5 aktów urodzenia
(1 dziecko urodzone w Horoszkach Małych, 4 z zagranicy), 51 aktów małżeństwa, 29 aktów zgonu.
•
W 2018 r. ubyło 70 mieszkańców gminy, a urodziło się 34: Binduga – 1,
Bonin-Ogródki – 2, Borsuki – 1, Chlebczyn – 1, Chybów – 1, Franopol -1,
Horoszki Duże – 3, Horoszki Małe – 2, Klepaczew – 1, Klimczyce – 2, Nowe
Hołowczyce – 2, Nowe Litewniki -1, Płosków – 3, Rzewuszki – 1, Sarnaki – 8,
Serpelice – 2, Stare Hołowczyce – 2.
•
W 2018 r. w Gminie Sarnaki zrealizowano inwestycje:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 200501W w miejscowości Borsuki – łączny
koszt 323 573,61 zł. Dofinansowanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym
Skarb Państwa Nadleśnictwem Sarnaki wyniosło 263 734,99 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 200536W w miejscowości Sarnaki od km
0+000 do km 0+268,30 (ul. Rysia) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
– łączny koszt 972 138,02. Na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach
„Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zawartej pomiędzy
Gminą Sarnaki a Wojewodą Mazowieckim otrzymano dotację do zadania
w wysokości 612 016,00 zł.
3. Dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 2045W Kózki
– Mężenin od km 0+000 do km 1+600 o dł. 1,6 km”. Udzielono dotacji na
podstawie umowy o pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację powyższego zadania. Całkowita wartość zadania wynosiła 933 097,07 zł.
Gmina Sarnaki ze swojego budżetu udzieliła pomocy finansowej w wysokości
166 548,00 zł, udział powiatu wyniósł 166 549,07 zł, zaś 600 000,00 zł pochodziło ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowa-
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nie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu.
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sarnakach – zadanie realizowane
ze środków własnych Gminy. W 2018 r. dokonano płatności w wysokości
1 531 350,00 zł, w 2019 zabezpieczono w budżecie na dokończenie realizacji
tego zadania ponad 3 000 000,00 zł.
5. Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości Gmina
otrzymała ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dotację celową na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Dotacja
w wysokości ponad 68 000,00 zł, wkład własny Gminy w wysokości 1%.
•
Ewidencja wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 r., bez wskazania wyjazdów gospodarczych, do których dysponowanie następuje w uzgodnieniu z zarządem OSP lub samorządem lokalnym: OSP Borsuki – 3 wyjazdy
do pożarów, OSP Rzewuszki – 4 wyjazdy do pożarów, OSP Stare Hołowczyce
– 15 wyjazdów (pożar – 11, miejscowe zagrożenie – 4), OSP Serpelice –
18 wyjazdów (pożar – 13, miejscowe zagrożenie – 4, ćwiczenia - 1), OSP
Chlebczyn – 31 wyjazdów (pożar – 19, miejscowe zagrożenie – 10, fałszywy
alarm - 2), OSP Sarnaki – 68 wyjazdów (pożar – 29, miejscowe zagrożenie –
35, fałszywy alarm – 2, ćwiczenia – 2).
•
W 2018 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B”
w Nowych Litewnikach skorzystały 32 osoby niepełnosprawne, w tym 11
osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Placówka stale się rozwija pod kątem
merytorycznym i wizualnym (zagospodarowanie terenu wokół budynku).
W ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” wprowadzono zajęcia z fizjoterapeutą w pracowni rehabilitacyjnej, zajęcia logopedyczne oraz inne np. dogoterapia, zajęcia z dietetykiem,
wyjazdy na basen. Podopieczni ŚDS brali udział w dwutygodniowym turnusie
rehabilitacyjnym w ORW Bursztyn w Jantarze, uczestniczyli w wyjazdach,
imprezach, odnosili sukcesy w konkursach. W 2018 r. Sylwester Siennicki,
kierownik ŚDS, po raz kolejny podjął starania mające na celu pozyskanie środ-
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ków na adaptację na potrzeby ŚDS pomieszczeń w niewyremontowanej części
budynku starej szkoły. W planie nowe pracownie terapeutyczne np. muzyczna,
do terapii ruchowej, powiększenie pracowni rehabilitacyjnej i gospodarstwa
domowego oraz przeniesienie pracowni plastycznej z korytarza do jednego
z nowych pomieszczeń.
•
W 2018 r. z oferty Dziennego Domu „Senior+” dla osób nieaktywnych
zawodowo w wieku 60+ skorzystało 22 seniorów. Mieszcząca się w wyremontowanym budynku po szkole w Nowych Hołowczycach placówka oferuje
podopiecznym różne formy spędzania czasu m.in. zajęcia manualne, z terapeutą zajęciowym, w sali ćwiczeń, zajęcia komputerowe, gorące posiłki. DD
„Senior +” jest organizatorem okolicznościowych imprez, spotkań z ciekawymi osobami, wyjazdów do kina teatru, krótkich wycieczek.
•
W 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach prowadził różnorodną
działalność: organizacja imprez kulturalnych o charakterze patriotycznym
(m.in. Piknik Patriotyczny „Radośni Niepodlegli”, Koncert Pieśni i Piosenek
Patriotycznych „I przyszła wolność…”, Biesiada Pieśni Patriotycznej), okolicznościowych (np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Narodowe
Czytanie, Koncert Kolęd) i rozrywkowym (m.in. kino plenerowe, rodzinne
plażowanie nad Bugiem), zajęcia stałe: muzyczne (nauka gry na instrumentach), plastyczne, taneczne (fitness taneczny, zumba). W ofercie GOK znajdują
się propozycje dla dzieci i dorosłych. Przy GOK w Sarnakach działają: kabaret „Łzy Sołtysa”, zespół śpiewaczy „Aura”, zespół mandolinowo-gitarowy
„Tremolo” oraz zespół tańca nowoczesnego, które swymi występami uświetniają imprezy w gminie i poza nią.
•
W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach – poza statutową
działalnością – tj. gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem książek, czasopism i audiobooków realizowała szereg innych zadań. Nadal pełniła
rolę biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu łosickiego, co
wiązało się m.in. z opieką merytoryczną nad tymi placówkami, organizowa-
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niem szkoleń i wyjazdów szkoleniowych, przeprowadzaniem selekcji książek.
Indywidualnie lub we współpracy z sarnacką szkołą, przedszkolem, GOK,
OSP Serpelice, ULKS zorganizowała szereg wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i rekreacyjnych – wymienionych w kalendarium. Dzięki sprzętowi
pozyskanemu w ramach projektu M@zowszanie w sarnackiej bibliotece
można było skorzystać z szeregu e-usług. Filia biblioteczna w Serpelicach
wyposażona – poza księgozbiorem – w komputery, bilard, piłkarzyki, stół
pingpongowy, gry planszowe pełniła rolę świetlicy wiejskiej. Na dzień 31
grudnia 2018 r. stan księgozbioru w obu bibliotekach wynosił 19700 woluminów. W ciągu roku przybyło 1218 książek, z czego 592 to dary od czytelników
i sympatyków biblioteki. Biblioteki odwiedziło co najmniej raz: 732 osoby.
Sarnacka biblioteka zajęła w Rankingu bibliotek, zorganizowanym w 2018 r.
po raz ósmy, przez Instytut Książki i czasopismo „Rzeczpospolita” 58. miejsce
w skali kraju na prawie 750 zgłoszonych placówek, w tym bibliotek z dużych
miast. Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach jest wydawcą „Rocznika
Ziemi Sarnackiej”.
Opracowała Jolanta Chromiec
na podstawie informacji uzyskanych
od osób związanych z funkcjonowaniem instytucji
na terenie Gminy Sarnaki
oraz informacji dostępnych w Internecie i prasie.

