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Szanowni Państwo
Z prawdziwą przyjemnością przekazuję w Państwa 
ręce publikację dotyczącą Gminy Bychawa. Gmina 
Bychawa – moje małe centrum świata to bogaty 
materiał, który autorom publikacji udało się zgro-
madzić, opisujący 36 sołectw. Przewodnik we wspa-
niały sposób pokazuje zaangażowanie mieszkańców 
i władz lokalnych w pracę na rzecz rozwoju Gminy. 
Znajdziemy w nim przydatne informacje na temat 
wszystkiego, co w ostatnich latach zdołano osiągnąć, 
a sukcesów, którymi warto się pochwalić jest wiele! 

Czytając publikację, mogą się Państwo przeko-
nać, jak zmieniła się Gmina na przestrzeni ostatnich 
lat. Rozwój odnotowujemy nie tylko w dziedzinach 
blisko związanych z działalnością rolniczą, ale tak-
że w zakresie podnoszenia poziomu życia mieszkań-
ców, dostępu do nowych technologii, edukacji czy 
dóbr kultury. Poprawiono stan dróg, wybudowano 
lub unowocześniono obiekty użyteczności publicz-
nej, położono nacisk na ekologię i promocję zasobów 
przyrodniczych.

Wszystko to nie byłoby możliwe bez mądrego 
zarządzania, trafnych decyzji, a przede wszystkim 
wysiłku mieszkańców i włodarzy Gminy Bychawa. 
Wszystkim serdecznie gratuluję już osiągniętych 
rezultatów i mam nadzieję, że w przyszłości nie za-
braknie wspaniałych pomysłów na dalszy rozwój.

Grzegorz Kapusta
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Drodzy Mieszkańcy
Gmina Bychawa to miejsko-wiejska jednostka samorządu 
terytorialnego, której 4,5% powierzchni zajmuje miasto 
Bychawa, zaś obszary wiejskie aż 95,5%. Tymczasem jeśli 
chodzi o publikacje, jest zupełnie przeciwnie. Mniejsza te-
rytorialnie, a czasem i dziejowo młodsza Bychawa posiada 
najwięcej opracowań. A przecież dla każdego lokalnego śro-
dowiska, każdej wsi, każdego mieszkańca, bardzo istotna 
jest wiedza o tym, kim się jest i skąd się pochodzi!

Stąd pomysł na opracowanie przewodnika po gminie, 
który obejmowałby wszystkie do tej pory nie opisane miej-
scowości. Z przyjemnością przekazuję go teraz w Państwa 
ręce. Gmina Bychawa – moje małe centrum świata to pre-
zentacja bogactwa historycznego, geograficznego i przyrod-
niczego 36 sołectw w naszej gminie, to dzieje różnych osób, 
instytucji i organizacji, to przypomnienie najważniejszych 
wydarzeń w życiu naszych społeczności. Ponadto znalazło 
się w nim miejsce dla zwykłych ludzi, którzy codzienną pra-
cą budują lokalną rzeczywistość.

Książka została wydana dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób. Przede wszystkim dziękuję Sekretariatowi 
Regionalnemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Lubelskiego w Lublinie za sfinansowanie 
publikacji. Autorowi, sołtysom oraz zespołowi redakcyj-
nemu za pracę i serce włożone w niniejsze opracowanie. 
Czytelnikom zaś życzę pasjonującej lektury i miłych wra-
żeń z oglądania przepięknych fotografii naszej gminy.

Janusz Urban
Burmistrz Bychawy
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śnią mi się rodzinne strony
z pamięci wyrzucone
odruchem przypomniane tęsknoty
z zapachem macierzanki
z czerwonym makiem w zbożu
z lotem trzmiela
z kąsaniem osy
ze świerszcza śpiewaniem
odwiedzam
lasy z leszczyną
z dębem rozłożystym
kościelną wieżę z hukaniem sowy
zalew w cieniu zamkowych ruin 
witam kaczki na wodzie
przytulam w pamięci
zasypaną tradycją wieś
z daleka pozdrawiam
łaciate krowy
romantyczne pejzaże o poranku
słońce w południe
zachód wieczorem
liczę do tyłu
rzucam na ziemię cień
jak biała brzoza z wiotkimi ramionami
oszukuję siebie
lepiej nie tęsknić
wierzyć że tego nie było
tęsknotę tłumić wymówką
to jest miejsce moje
wkradło się kurzą łapką zdrapane
pamiątką zastąpione

Teresa Kopeć z. d. Hejno
ur. w Bychawie

Słowo od Autora

Przedstawiony tu przewodnik – informator układa się w 
porządku alfabetycznym. Jednak pisząc go, zastosowałem 
się do reguł analizy geograficznej oraz historycznej. Zatem 
jest rodzajem podróży w przestrzeni i czasie, zamkniętym 
w niewielkim obszarze Naszej Gminy z małymi wypadami 
na obrzeża. Wędrujemy zgodnie z biegiem rzek, nawet fi-
zycznie już nieobecnych, od źródeł ku ujściu, od południa 
i wschodu ku północy. Także od zamierzchłych epok geolo-
gicznych, przez czasy prehistoryczne i dawne dzieje naszych 
wiosek, aż po chwilę obecną. Toteż narracja prowadzona 
jest zgodnie z usytuowaniem tych miejsc w przestrzeni i na 
mapie. Tak też można przeczytać przedstawione opracowa-
nie. Pominięcie w nim, a właściwie fragmentaryczne uję-
cie Bychawy było zabiegiem celowym. Miasto, materialnie 
skromne, obfituje w bogatą przestrzeń, mnogość wydarzeń 
historycznych i galerie wspaniałych ludzi. Zdawkowe po-
traktowanie ich, wynikające z ograniczonych ram tej pracy 
uważałbym za brak szacunku.

Dlatego w przeszłości Bychawa była już przedmiotem 
wielu cennych opracowań dokonanych przez ludzi kompe-
tentnych i obdarzonych pasją. Żywię nadzieję, że uda się 
stworzyć kolejne odpowiadające potrzebom turysty i krajo-
znawcy zainteresowanego naszym Miejscem na Ziemi.

Z życzeniami miłej lektury i fascynującego zwiedzania,
Marek Kuna
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Bychawka
Wstęp do wsi

Bychawa Minor, Bychawa inferior – Bychawa Mniejsza, Bychawa Dolna – jak 
zapisują dokumenty z XV w. Młodsza, zatem mniejsza i położona w dolnym biegu 
rzeki – wobec starszej parafialnej wsi Bychawa. Zapewne jeszcze w XIII w. w 
dobie rozdrobnienia dzielnicowego któryś z książąt krakowsko-sandomierskich 
nadał rozległe ziemie nad Kosarzewką rodowi Dołęgów, od największej wsi pi-
szących się odtąd „z Bychawy”. Stąd wywodził się Adam z Bychawy – sędzia 
ziemski lubelski (iudex terrae lubliniensis), osoba zamożna i znaczna. Występuje 
w dokumentach z 1359 r., kiedy to był rozjemcą przy wyznaczaniu granicy pomię-

dzy Królestwem, a nowo objętą Rusią Halicką.

Kilkadziesiąt lat później, w początkach 
XV w. Bychawa jest już własnością Andrzeja 
z Grochocic, piszącego się comes et heres de 
Bychawa – hrabia i pan na Bychawie – pieczę-
tujący się herbem Ozorja (Ossorya). Czy zmiana 
właścicieli Bychawy nastąpiła skutkiem sprze-
daży czy konfiskaty lenna za niestawienie się na 
wojnę, nie wiadomo.

Dosyć że Dołęgowie Bychawscy będą odtąd 
występować jako właściciele Bychawki i ota-
czających ją terenów od linii Zdrapy – Osowa 
na północ, graniczących z dobrami Bończów 
– Iżyckich, Osmólskich, Prawiednickich, z kró-
lewszczyzną obejmującą tereny obecnej gminy 
Jabłonna na wschodzie i ziemiami Awdańców 
ze Strzyżewic (Skarbków) na zachodzie. Ambicją 
większych rodów szlacheckich było posiadanie 
własnej parafii, z kościołem i miejscem spoczyn-
ku we własnej ziemi. I takim aspiracjom posia-
dania kościoła starali się sprostać Dołęgowie 
piszący się nadal „Bychawscy”, starając się 
o ustanowienie parafii i wznosząc kościół wła-
snym sumptem. Kiedy to nastąpiło? Podawane 
są różne daty: od II poł. XIV w. do schyłku 
XV w. Wzniesiony w Bychawce kościół otrzymał 

wezwanie Wszystkich Świętych, dwa odpusty 
rocznie.

Do parafii bychawczańskiej należały 
Piotrowice, Jabłonna i zakładane później w tych 
okolicach wsie.

Pod koniec XVI w. do Bychawki wkroczyła 
reformacja. Pan Andrzej Bychawski przeszedł 
na kalwinizm, proboszcza wypędził, obrazy i fi-
gury poniszczył, a kościół zmieniono na zbór. 
Jednak w latach 20. XVII w. katolicy odzyska-
li parafię. Z Bychawki wywodzi się Marianna 
z Bychawskich, żona Jana Libickiego, sekre-
tarza króla Władysława IV. Pod koniec XVII 
w. Bychawscy występują jeszcze jako właściciele 
części Bychawki, ale ród podupadł i stracił na 
znaczeniu, a włość uległa podziałowi. Już rejestr 
podatkowy z 1628 r. wymienia kilkunastu wła-
ścicieli niewielkich działów. Jest też na wsi młyn 
z kołem walnym (duży).

Bychawka nie doczekała tak kompetentnych 
opracowań historycznych jak Bychawa, ani 
tak bogatej literatury wspomnieniowej jak 
Gałęzów, toteż znajomość jej dziejów jest dosyć 
wyrywkowa. Wiadomo, że od XVIII w włość 
bychawczańska była w posiadaniu wielu 
rodów ziemiańskich: Koźmianów, hr. Scypiona, 

2016-10-25Obeliskwcentrumwsipoświęco-
nypoległymmieszkańcomBychawkiwczasie
IIwojnyświatowej

2016-10-25NagrobekgenerałaFranciszka
Rohlanda,uczestnikapowstanialistopado-
wego
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statystyka

 powierzchnia–4,09km2

 ludność–181os.
 liczbaadresów–81
 pow.użytkówrolnych–356,43ha
 pow.lasów–39,73ha
liczbapodmiotówgospodarczych–6
 StanisławSzewczyk–sołtys
 ZbigniewMaksim–radny
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Poniatowskich, Gruszeckich, Gintowt-
Dziewałtowskich, Dolińskich i innych.

Lepiej znane są dzieje kościoła. 
Przebudowywany i odbudowywany, najpierw 
drewniany, od końca XVIII w zyskał części muro-
wane. Ostatni budynek zaczęto wznosić w koń-
cu XIX w., a ukończono przed I wojną światową. 
Świątynia neobarokowa, jednonawowa, z dwu-
wieżową fasadą i kolumnowym portykiem. Do 
zasadniczej bryły przylegają 3 kaplice klasycy-
styczne. Strop płaski. We wnętrzu polichromia 
w stylistyce secesyjnej. Wartość zabytkową 
i artystyczną mają ołtarze boczne z XVII w prze-
niesione tu z rozebranej lubelskiej fary. Trzecia 
część ołtarza zwanego „Czarnym ołtarzem” znaj-
duje się w Starej Wsi. Ołtarz główny wykonany 
w latach 20-tych XX w przez Stanisława Olszę 
nawiązuje do pozostałych. W okolicy chóru 
liczne epitafia członków rodzin ziemiańskich, 
którzy hojnymi ofiarami przyczynili się do po-
wstania imponującej świątyni. Twórcą projektu 
był Władysław Siennicki, architekt gubernialny, 
a polichromię wykonał Czesław Miklasiński.

Pozostałością dawnego cmentarza przyko-
ścielnego jest nagrobek Józefa Poniatowskiego 
h. Ciołek (nie mylić z księciem Józefem) za-
służonego utworzeniem szkoły elementarnej 
w 1854 r. Budynek zabytkowej szkoły stoi do 
dziś i służy jako wiejska świetlica. Zachowała 
się również XIX-wieczna plebania. Cmentarz 
grzebalny powstały w pierwszych latach XIX 
w znajduje się nieopodal kościoła. Jego do-
minantą jest neogotycka kaplica grobowa hr. 
Stadnickich z piękną fasadą z czerwonej cegły, 
z ostrołukowym portalem i fryzem na szczycie, 
z ciężkimi dębowymi drzwiami, zaopatrzonymi 
w kołatki w kształcie lwich głów (klejnot her-
bu Szreniawa). Obok rozległa krypta podziem-
na rodziny Rohlandów. Generał Franciszek 
Rohland – kombatant wojen napoleońskich, 
uczestnik Powstania Listopadowego, po powro-
cie z zesłania zamieszkał w okolicach Bychawki. 
Szereg pomników nagrobnych opowiada historię 

ziemiańskiego rodu. Tuż obok po drugiej stronie 
kaplicy skromny nagrobek Kajetana Koźmiana, 
o kształcie księgi opatrzony epitafium własnego 
autorstwa poety.

W najbliższym otoczeniu grobowce kilku in-
nych przedstawicieli lokalnego ziemiaństwa, m. 
in. hr. Witolda Łosia, właściciela Piotrowic. Tuż 
przy bramie grób Nieznanego Żołnierza, z ta-
blicą poświęconą poległym w I w. św. i wojnie 
polsko-bolszewickiej. Oryginalnym dziełem są 
wbudowane w mur cmentarny nagrobki w typie 
rzymsko-etruskim, którymi Koźmian, miłośnik 
antyku, uczcił domowników i służbę.

Wybitnym duszpasterzem sprawującym po-
sługę kapłańską w połowie XIX w. w Bychawce 
był ks. Walenty Baranowski. Za młodu po-
wstaniec listopadowy, student nauk przyrod-
niczych na UJ, związany więzami rodzinnymi 
z Jabłonną, przez lata był proboszczem miejsco-
wej parafii, której nie opuścił nawet gdy został 
biskupem sufraganem lubelskim. Pasją księdza 
Baranowskiego była ornitologia, a poczynione 
przezeń obserwacje służą nauce do dziś.

Dla pełniejszego obrazu dziejów miejscowo-
ści zacytujmy fragment obszernego opisu z na-
pisanego pod koniec XIX w. Słownika geogra-
ficznego Królestwa Polskiego: Bychawka wieś 
pow. lubelski, gm. Piotrowice (!) par. Bychawka 
odl. (odległa) o 18 w (wiorst) na połud., graniczy 
z Bychawką (?). Leży w malowniczej i rozległej 
dolinie i piękny przedstawia widok śród ogrodów 
i łąk, które przerzyna rzeczka B (Bychawka) pły-
nąca od Bychawy (...) Według wizyt biskupich B. 
od 14 do końca 16 w, była w posiadaniu jednych 
dziedziców niepodzielną (…) Przy końcu wieku 
16 B. podzieloną została na trzy części lit. A. B. 
C. i do dziś należy do trzech właścicieli.

Słownik geograficzny odnotował również: 
Ogólna ludność B (Bychawki) wynosi 664 dusz, 
wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego.

Obecna miejscowość podzielona jest na 
5 sołectw.

2016-10-25Neogotyckakaplicagrobowa
Stadnickich

2016-10-25Budynekstarejszkoły,obecniefilia
miejskiej biblioteki

2016-11-20Bychawczańskanekropolia

Bychawka Pierwsza
„Radkowem także zwana”

Dawna nazwa Radków, później Bychawka „A”. Radków niewątpliwie na-
zwa odimienna. Jednak ustalenie persony nazwo-dawcy chyba niemożliwe. 
W dawnych dokumentach brak wyszczególnienia, które części wioski należały 
do jakich właścicieli i jaki był ich stopień zagospodarowania. Pewną wska-
zówką było istnienie młynów walnego i korzecznego. Logika każe poszukiwać 
dużego młyna w dole rzeki. Na mapie z początku XIX w. dolina rzeki poniżej 
kościoła przegrodzona jest groblą na całej szerokości, tworzącą duży zbiornik 

wodny.

Co pisze o miejscowości Słownik geogra-
ficzny? B. (Bychawka – M.K.) lit (litera) A. 
(Radkowem także zwana) posiada młyn cy-
lindrowy o dwóch kamieniach francuzkich  
(oryg.) sadzawkę rybną, ziemi ornej, w po-
łowie pszennej morg 400, łąk 36, lasu 160. 
Włościanie, których dusz 147, domów 18, po-
siadają ziemi ornej morgów 157, łąki morg 6.

Wnioskować stąd należy, że młyn był no-
woczesny, a gospodarstwa chłopskie niezbyt 

duże. Na mapach widnieją zagrody skupio-
ne na wysoczyznach pomiędzy podmokły-
mi dolinami w kilku grupach wzdłuż brzegu 
doliny od kościoła do Iżyc. Tak zostało wła-
ściwie do dziś, tylko domów więcej i bardziej 
nowoczesne. Nawet układ dróg jakby ten 
sam. Kilkaset metrów za kościołem droga 
do Osmolic (dzisiaj asfaltowa) wspina się na 
wierzchowinę, dając szeroki widok na oko-
licę. Droga do dalszej części wsi – Radkowa 
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– biegnie równolegle do rzeki. We wsi zabu-
dowanej ciasno, po dawnemu, drewniane 
domki, ogródki kwiatowe za płotem, kamien-
ne obórki. Jest wiejski tartak, nie na wodę 
już, ani na perkoczący motor, ale też stylowy. 
Zachowane dawne nazwy miejsc to Górnik, 
Księżyzna, Pasiołek. 

Mieszkańcy oczywiście bardziej dumni są 
z nowoczesnych domów, zmechanizowanych 
obór i innych rzeczy ułatwiających życie. Ale 
wielu mieszkańców miast poszukując spoko-
ju i swojskości wykupuje wiejskie obejścia, 
by w ich odnowie i upiększaniu, ciężkiej i wy-
miernej pracy fizycznej zyskać równowagę 
ducha w natłoku światowych spraw. Muzycy 
rockowi i profesorowie uniwersytetów, urzęd-
nicy i lekarze osiadają w odległych miejscach, 
by pobyć incognito, trochę pożyć prostym 
życiem.

Północną granicę sołectwa wyznacza polna 
droga wzdłuż wąwozu Lisie Doły, dalej prze-
cinając szosę biegnie na zachód w stronę kil-
ku zagajników pozostałych z dawnego Lasu 
Radkowskiego – wciąż zachowujących jego 
nazwę. Zachodnia przebiega wododziałem, 
nie ma już puszczy poza nią, sięgającej doliny 
Bystrzycy. Południowa schodzi od narożnika 
resztek lasu w dół, polną drogą ku cmenta-
rzowi, zapewniając ekspresyjne widoki na 
„wzgórza sarmackie” w okolicy Piotrkowa, 
Jabłonny, Krzczonowa. Warto udać się na 

wędrówkę doliną Kosarzewki. Z tym że bar-
dziej dogodną i ciekawszą będzie wędrówka 
wschodnim brzegiem od strony Bychawki 
Trzeciej.

Rolnicy z Bychawki Pierwszej hodują dużo 
krów mlecznych wykorzystując łąki i pa-
stwiska w dolinie rzeki. (Jeszcze przed woj-
ną w Bychawce „A” działała filia Spółdzielni 
Mleczarskiej.) Uprawia się też owoce miękkie 
– maliny, porzeczki. Jeden z gospodarzy pro-
wadzi hodowlę koni zimnokrwistych. 

Droga przez wieś ma pewien wymiar sa-
kralny. Zaczyna się przy cmentarzu i ko-
ściele, rozstajom patronuje Chrystus 
Zmartwychwstały, a u krańców (na granicy 
z Iżycami) błękitny płaszcz rozpościera Matka 
Boska.

Stąd u mieszkańców wiele pozytywnej ener-
gii. Działają drużyny OSP, obok męskiej tak-
że i żeńska. Oczywiście jest i remiza powstała 
w 1975 r. przy drodze obok wąwozu zwane-
go Wygonem. Wieńce dożynkowe wykonane 
przez lokalnych artystów od lat zdobywają 
nagrody na imprezach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. Mieszkańcy zgłosili 
akces do Lokalnej Grupy Działania „Kraina 
wokół Lublina” propagując lokalne potrawy: 
zacierkę kartoflaną i tradycyjny bigos wiejski, 
których sekrety zdradzą tylko sympatycznym 
gościom. Młodą Bychawkę prezentuje światu 
grupa teatralna „Ogniste Dzieciaki”.

2016-11-15Północnagranicawsiigminy–wąwózLisie Doły2016-11-15RemizaOSPiCentrumKultury
Wiejskiej

2016-11-15CzęśćwsizwanaRadkowem

2016-11-18ChrystusZmartwychwstałynaroz-
stajudróg
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Bychawka Druga
Największa z Bychawek

Południowo-zachodnia część Bychawki leżąca na zachód od rzeki, od granicy 
ze Zdrapami do drogi do Bystrzycy, za cmentarzem. Dawniej zwana Bychaw-

ką B. Oddajmy głos „Słownikowi geograficznemu”:

Część jednak największa lit (litera) B położo-
na na południe a granicząca z Bychawą, jesz-
cze do połowy 17 w należała do Bychawskich 
(…) zajmuje ziemi ornej przeważnie gleby 
pszennej mórg 1100, łąk 50, lasu 360 liczy 
dm (domów) 29 i 336 mk (mieszkańców). 
Włościanie mają po 16 morg ziemi i po jednej 
mordze łąki; należy do nich ziemi ornej gleby 
żytniej morg 464, łąk 29.

Zasadniczy ciąg zabudowy wiejskiej biegnie 
wzdłuż drogi Bychawa – Iżyce – Osmolice. 
Przy granicy ze Zdrapami znajduje się przy-
siółek Kopaniny – nazwa pozostała po lesie, 
który rósł tutaj do schyłku XIX w. Kilka po-
jedynczych zagród rozrzuconych jest wzdłuż 
drogi do Bystrzycy.

Do Bychawki Drugiej należy plac wiejski 
z kościołem i cmentarzem. Pośrodku placu 
obelisk poświęcony mieszkańcom wsi pole-
głym i pomordowanym podczas II wojny świa-
towej, obok drewniana remiza OSP z wieżą, 
wybudowana w latach 30. XX w.

Zabudowa wsi wznosi się na skraju wierz-
chowiny rozciętej kilkoma dolinami i pod-
noszącej się łagodnie ku zachodowi. Zwraca 
uwagę charakterystyczne dla wsi-łańcuchó-
wek zorientowanie obejść – domem ku rzece. 
Dołem nad rzeką biegła zwykle ścieżka, którą 
dochodzono, pędzono bydło, noszono wodę 
ze źródła. Droga komunikacyjna biegła poza 
stodołami (droga zagumienna), skąd roz-
chodziła się do obejść, zwykle zamkniętych 

statystyka

 powierzchnia–6,26km2

 ludność–322os.
 liczbaadresów–120
 pow.użytkówrolnych–583,43ha
 pow.lasów–24,42ha
liczbapodmiotówgospodarczych–16
 KrzysztofBatyra–sołtys
 

By
ch

aw
ka
D
ru

ga
•
G
m
in
a
By
ch

aw
a
–
m
oj
e
m
ał
e
ce
nt

ru
m
ś
w
ia
ta
•
B
yc
ha

w
ka
D
ru

ga
Bychaw

kaPierw
sza•Gm

inaBychaw
a–m

ojem
ałecentrum

św
iata•Bychaw

kaPierw
sza

wyszukaj w Google: 9G343G6G+H4



17 16 

bramami od pola. Główną przyczyną takiego 
rozmieszczenia była okresowa nieprzejezd-
ność doliny. Zagrody zwykle były zamknięte 
w czworobok, w najstarszej wersji w okólnik 
opatrzony wysoką bramą. W bardziej nowo-
czesnych i zamożnych gospodarstwach dom 
stał oddzielnie odgrodzony płotem od podwó-
rza. Przed domem zwykle na zboczu sadzono 
drzewa owocowe, umieszczano pasiekę. Tego 
rodzaju przedsięwzięcia podnosiły prestiż go-
spodarza. Drogi wiejskie i gościńce zbiegały 
się zwykle pośrodku wsi. Taki plan dawne-
go urządzenia przestrzeni jest w Bychawce 
jeszcze wyraźnie widoczny. Dopiero później-
sze zabudowania wznoszono frontem do dro-
gi, utwardzonej w latach 70., po jej obydwu 
stronach. 

Bychawka Druga zachowała także typowy 
dla średniowiecznych wiosek układ pól; dłu-
gie, wąskie pasma ciągną się od wsi ku wodo-
działowi na odległość ok. 2 km (patrz zdjęcie 
z drona). Pośrodku pól pozostał jedynie mały 
fragment lasu przy granicy ze wsią Pawłów, 

należącą do sąsiedniej gminy Strzyżewice 
(dawniej Piotrowice).

Przed frontem lasu, od południa, dowódz-
two C.K. Armii urządziło cmentarz wojenny 
dla żołnierzy poległych w tym rejonie podczas 
zaciętych walk 1914 i 1915 r. Cmentarz ma 
formę ściętej piramidy ziemnej zwieńczo-
nej krzyżem metalowym, przed którą w dwu 
parterach ciągną się rzędy mogił. Urządzony 
na planie prostokąta, otoczony wałem oraz 
rowem. Dawniej zamknięty bramą, od połu-
dnia wiodła do niego polna droga. Na cmen-
tarzu oznaczonym numerem ewidencyjnym 
139 spoczywa ok. 1100 żołnierzy obu armii. 
Uroczysko nosi nazwę Stare Cmentarzysko 
nie tylko z powodu cmentarza wojennego. 
Dawniej znajdował się w okolicy cmentarz 
ewangelicki kolonistów niemieckich zamiesz-
kałych w Pawłowie i Pawłówku. Po drugiej 
stronie lasu, w jego płn.-zachodnim narożni-
ku odnaleźć można nagrobek (cenotaf) dwu 
mieszkańców rozstrzelanych przez hitlerow-
ców w kwietniu 1944 r.

2014-10-11CmentarzwojennywBychawceDrugiej(tużprzygranicyzPawłowem)2016-10-25XIX-wiecznaplebania

2016-10-25RemizaOSPiCentrumKultury
Wiejskiejsłużymieszkańcomwszystkich
Bychawek

2016-10-25StaradrewnianaremizaOSP
zwieżązlat30.XXw.
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Bychawka Druga-Kolonia
Nie ma gór, jest Morskie Oko

Opisu Bychawki–Kolonii nie znajdziemy w „Słowniku geograficznym”. Kolo-
nie to osady późniejsze. Obszar sołectwa Bychawka Druga–Kolonia rozciąga 
się od biegu rzeki Kosarzewki na wschód. W części południowej do Kolonii 
należy fragment podmokłych łąk i olsów na zachód od rzeki. Dalej na północ 
granica z Bychawką Drugą biegnie wzdłuż Kosarzewki aż do mostu w rejonie 
kościoła. Stąd na wschód w kierunku szkoły. Dalej na południe wzdłuż szosy 

lubelskiej do mostku na potoku Osówka. 

W górę jego biegu na płd. wschód aż do 
wąwozu „Duży Dołek”. Wzdłuż wąwozu i dro-
gi na południe, dalej łamaną linią w kierun-
ku Osowy. Przed drogą Bychawa – Piotrków 
(nr 836) z powrotem łagodnym łukiem przez 
wierzchowinę, przecinając drogę lubelską, 
dalej do widocznej figury przy wiejskiej dro-
dze, skąd pomiędzy zagrodami przysiołka 
Abramów w dolinę rzeki. 

Jak pokazuje opis granic teren sołectwa 
jest bardzo urozmaicony. W całej B. łąki 
przeważnie mokre piszą autorzy Słownika. 

Owe „mokre łąki” w dolinie Kosarzewki, uję-
te w ramy stromych zboczy, zdecydowanie 
kontrastują z rozległymi wierzchowinami, 
rozbarwionymi mozaiką upraw wiosną i la-
tem, a szaroburymi w zimnych porach roku. 
Dolina podręcznikowo asymetryczna: lewe 
zbocze bardziej łagodne wznosi się zabudo-
waniami wsi (Bychawka Druga), u podnóża 
mokradła porośnięte szuwarami i zaroślami, 
spośród których sączą się małe strumyki 
zasilające rzekę. Prawe opada stromą skar-
pą, podciętą przez erozję płynących wód, 

statystyka

 powierzchnia–3,45km2

 ludność–267os.
 liczbaadresów–82
 pow.użytkówrolnych–328,07ha
 pow.lasów–3,72ha
liczbapodmiotówgospodarczych–4
 ReginaFlis–sołtys
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zarośniętą drzewami lub trawiastymi pastwi-
skami. Siedziby ludzkie rozrzucone nieregu-
larnie; na południu przysiółek Abramów, na 
północy większe skupisko zagród w rejonie 
dawnego dworu, wznoszą się na wierzchowi-
nie powyżej krawędzi doliny. Drogą gruntową 
biegnie równolegle do skarpy szlak rowero-
wy. Przed mostkiem na drodze łączącej dwie 
części Bychawki piękna zagroda młynarska, 
zamknięta w okólnik. Jedynym śladem po 
młynie jest stopień wodny spiętrzający rzekę. 
Obok u stóp zbocza ładny dom letniskowy 
z pasieką. Z mostku widok na ujście potoku 
do Kosarzewki. Potok odwadnia stawiska, 
które dawniej były zbiornikami zasilającymi 
młyn. Część doliny poniżej mostu, aż do na-
stępnego, pomiędzy szkołą a kościołem, jest 
zabagniona i trudno dostępna. Dodatkowe 
utrudnienie wędrówki stanowią łany po-
krzyw, które w ostatnich latach zarosły całe 
partie doliny. Inwazja pokrzywy jest wska-
zówką nadmiaru azotu w glebie, pochodzące-
go z nawożonych pól oraz rozkładu szczątków 
roślin w warunkach tlenowych. Mimo wszyst-
ko warto odwiedzić ten fragment doliny. 
Napotkamy tu stare drzewa porastające brze-
gi i rozlewiska, łąki kwitnące wiosną, czer-
wieniejące jesienią, siwiejące pod szronem 
zimą, kręte starorzecza znaczące dawny bieg 
rzeki. Idąc wzdłuż kanału, natkniemy się na 
„czarne źródło” dolinne napełniające miniatu-
rowe jeziorko zabarwione osadami bagienny-
mi. Niestety ścieżka, która niedawno jeszcze 
(jakieś 15– 20 lat temu) łączyła zabudowa-
nia sąsiadów zarosła, a kładka pozwalająca 
przejść na drugi brzeg zniszczała. Pozostaje 
nam bohatersko przekroczyć rzekę wpław 
albo po zwalonej kłodzie, przedrzeć się przez 
łany pokrzyw do następnego mostu. A jak 
nie, to zawrócić, by podejść lub podjechać do 
dawnego dworu w majątku Bychawka.

Jeśli wybierzemy wariant pierwszy, to 
znajdziemy się u stóp wysokiej skarpy, spod 
której biją silne źródła napełniające stawek, 
zwany Morskim Okiem. Nazwę zawdzięcza po-
łożeniu pod stromizną oraz niewielkiej zawar-
tości jonów miedzi w skałach węglanowych, 
które łącząc się z siarkowodorem z gnijących 
roślin lekko zabarwiają wodę na szmaragdo-
wy kolor, co widać przy szczególnym rodzaju 
oświetlenia jesienią i zimą. Jeśli wybierze-
my wariant drugi docierając do mostu, tuż 
za nim znajdziemy dróżkę wśród trawy. Nią 
dojdziemy do potoku Osówka i przekraczając 
go po kładce lub przeskakując odnajdziemy 
ścieżkę u stóp nieco w górę rzeki. Mijamy 
ujście Osówki i strumyk płynący od staw-
ku, zakręt rzeki i dochodzimy do Morskiego 
Oka. Przy wariancie trzecim docieramy szo-
są lubelską do dawnego składu buraczane-
go, obecnie składu materiałów budowlanych, 
i tuż za nim, przy zakręcie brukowaną drogą 
wchodzimy w głąb alei. Jakieś 100 metrów 
dalej aleja kończy się kolistym podjazdem. 
Pośrodku gazonu ogromny pomnikowy jesion 
o obwodzie pnia pow. 6 m. Jedyną pozosta-
łością dawnego dworu, siedziby Bychawskich 
i ich następców, jest skromny kamienny bu-
dynek, zamieszkały przez jakąś rodzinę. Dalej 
pośród drzew ruiny zabudowań dworskich, 
obskurne betonowe baraki po bazie SKR. Ot 
zwykły los ziemiańskiego dworu. A mówią 
historycy, że w średniowieczu mógł tu stać 
kasztel z murowaną wieżą i drewniano-ziem-
nymi umocnieniami. Lepiej trochę powiodło 
się dworskiemu parkowi. Pozostała po nim 
piękna aleja lipowa schodząca wąwozem ku 
północy, w dolinę Osówki. Tam w zakolu dzi-
siejszej drogi znajdował się duży staw, dziś 
jego równe dno zajmuje boisko piłkarskie. Od 
strony dworu do Morskiego Oka także wio-
dła ścieżka w dół pośród starego parku, były 
drewniane schodki, altana, ławeczki. Dawni 

2016-11-15 Abramów.Jeszczekilkalattemu
stałtuznakztąnazwąmiejscowości

2016-11-20Pozostałościdworku

2016-11-15Pięknazagrodamłynarskaza-
mkniętawokólnik

uczniowie bychawczańskiej szkoły, obecnie 
60+, opowiadają, że sprzątali tu, pielęgno-
wali zieleń, naprawiali urządzenia w ramach 
szkolnych i harcerskich działań społecznych. 
Było to piękne miejsce spotkań i pikników 
społeczności wiejskiej. Później rzekę zanie-
czyściły ścieki z mleczarni i nikt nie chciał tu 
przychodzić.

Obecnie, gdy woda czysta, a parkowe drze-
wa radzą sobie dobrze, jest szansa, by nadać 
temu miejscu nowe przeznaczenie, zachowu-
jąc stare piękno. Mieszkańcy wsi pozyskali już 
jedno takie społecznie użyteczne miejsce ada-
ptując wyrobisko po piaskowni w Abramowie 
na turystyczny zakątek z wiatą, huśtawkami, 
stołem, miejscem na ognisko. Lokalizacja jest 
świetna – przy szlaku rowerowym z widokiem 
na zakole Kosarzewki. Miejscem istotnym dla 
życia całej Bychawki jest Szkoła Podstawowa 
nosząca imię Kajetana Koźmiana, polityka, 
pisarza, poety, Budynek szkoły powstały w la-
tach 60. w ramach budowy Szkół Tysiąclecia 
jest rozbudowywany i stale modernizowa-
ny. Funkcjonuje przy nim boisko sportowe 
i nowoczesny plac zabaw. W okolicy szko-
ły znajdują się popularny sklep spożywczy 
oraz przystanek autobusowy. Komunikacja 
autobusowa na trasie lublin – Bychawa p. 
Bychawkę otworzona została w 1965 r.

Trasą, którą warto odwiedzić turystyczne, 
jest dolina potoku Osówka. Ścieżką wśród łąk 
i polnymi drogami możemy pokonać ją pieszo 
lub rowerem. Droga przebiega wzdłuż granicy 
sołectwa. Brzegi strumienia, w suchej porze 
roku dosyć nikłego, porastają drzewa i za-
rośla. W maju unosi się nad doliną zapach 
czeremchy. Napotkamy tu parę źródełek. Ku 
dolinie potoku zbiegają się od południa dwa 
wąwozy: Mały Dołek i Duży Dołek. W jednym 
z nich były niegdyś małe piaskownie z oso-
bliwym rodzajem piasku: grubym, suchym, 
z przewarstwieniami drobnych kolorowych 

żwirków i błyszczącymi w słońcu kryształami 
białej miki. Od Dużego Dołka wędrówkę mo-
żemy kontynuować doliną w kierunku Osowy 
lub wzdłuż wąwozu wyjść na wierzchowinę, 
powracając polną drogą do szosy lubelskiej. 
Mijamy po drodze przysiółek o intrygującej 
nazwie Abramów – Bajdlówka. Brak wyja-
śnienia skąd się wywodzi. Czyżby zamieszki-
wali tę część osadnicy żydowscy? Rzut oka na 
XIX-wieczne mapy informuje, że całe sołec-
two było niemal bezleśne i w małym stopniu 
zamieszkane. Skupiska domów występują 
jedynie w pobliżu Kosarzewki. Obecnie więk-
szość zabudowy ma charakter luźnych osiedli 
lub pojedynczych farm usytuowanych wzdłuż 
dróg lokalnych. Niektóre z nich utwardzono 
w ramach ochrony obszarów lessowych przed 
erozją. Układ niw na terenie sołectwa jest róż-
nokierunkowy w zależności od usytuowania 
gospodarstw. Przeważa rolnictwo tradycyjne: 
uprawa zbóż, buraków cukrowych, hodowla 
bydła mlecznego. Ale są też plantacje ma-
lin, truskawek, a nawet chrzanu. Są też dwa 
przedsiębiorstwa: produkcja stalowych profili 
budowlanych i warsztat tokarski.

2016-11-15Miejscewypoczynkuwwyrobisku
popiaskowniwAbramowie

2016-11-15ZakoleKosarzewki.Tędyprzebiega
szlakrowerowy

2016-11-20 Morskie Oko
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Bychawka Trzecia
W dół Kosarzewki!

Bychawka Trzecia zwana niegdyś Bychawką „C” to część wsi położona na 
wschód od rzeki. Sięgnijmy do „Słownika geograficznego”: B (Bychawka) lit (li-
tera) C., położona na wschód a granicząca z Jabłonną, od r. 1613 do naszych 
czasów należała do Gruszeckich. [właścicieli Wierciszowa – M.K.]. Fol (wark) 
lit (litera) C. zajmuje ziemi ornej, gleby w połowie pszennej morg 180 łąk 17, 
lasu 30. Włościanie, których dusz 127, dm (domów) 14, posiadają ziemi ornej 

morg 139, łąk 12.

Dawne lasy otaczające Bychawkę pozosta-
ły już tylko w szczątkowej postaci zagajników 
oraz w nazwie Szeroki Las w północnej części 
sołectwa.

Jak podaje Leon Karłowicz w książce 
Generał Franciszek Rohland i jego potomko-
wie: ...w dniu 31 maja 1841 roku nabył od 
Władysława Gruszeckiego za sumę 140 tys. 
złotych polskich majątek Wierciszów z częścią 
na Bychawce. W ten sposób Rohland stał się 
jednym z zamożniejszych ziemian w tej części 
powiatu lubelskiego.

W spadku po generale Franciszku 
Rohlandzie Wierciszów przejdzie na naj-
starszego syna Pawła, a Bychawka C wraz 
z Tuszowem na najmłodszego syna Michała. 
Obydwaj wkrótce zmarli młodo i bezpotomnie 
podczas zarazy, w latach 1851 i 1855. Spadek 
po nich objął brat Roman, dziedzic Żabiej 
Woli, a po nim potomkowie. Z Bychawką 
los swój związała wnuczka generała Róża, 
która wyszła za Gustawa Dolińskiego, lubel-
skiego lekarza i społecznika, także literata – 
właściciela jednego z majątków Bychawka. 

statystyka

 powierzchnia–2,93km2

 ludność–277os.
 liczbaadresów–82
 pow.użytkówrolnych–276,68ha
 pow.lasów–6,85ha
liczbapodmiotówgospodarczych–10
 TeresaDziadosz–sołtys
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Ślub odbył się w kościele p.w. Wszystkich 
Świętych, a świadkiem był Aleksander 
Głowacki (Bolesław Prus), szkolny przyjaciel 
Dolińskiego. 

Może dziwaczny kształt terytorium so-
łectwa Bychawka Trzecia jest następstwem 
dawnych stosunków własnościowych? 
Otacza ono „obwarzankiem” Bychawkę 
Trzecią Kolonię. Nie dysponując wykazami 
hipotetycznymi, planami geodezyjnymi ni 
innymi dokumentami trudno odtworzyć ko-
lejność parcelacji poszczególnych części ma-
jątku, wiadomo, że część nastąpiła jeszcze 
przed pierwszą wojną światową. Ostatnia 
po II wojnie światowej. Jak określa sołtys 
Bychawki Trzeciej wieś położona jest w dwu 
częściach, pierwsza przy drodze powiatowej 
Bychawa – Lublin, druga przy drodze do mle-
czarni. O „drodze do mleczarni” później. Ale 
to nie wszystko. Do Bychawki Trzeciej należy 
część doliny Osówki od potoku do drogi do 
Wierciszowa z przysiółkiem Józefin. Nazwa 
chyba dość stara, nikt z Rohlandów nie nosił 
tego imienia. Wschodnią granicę wsi i gminy 
zarazem stanowi uroczysko o tajemniczej na-
zwie Szalina. Słone źródła w tej okolicy – ra-
czej  niemożliwe! Strumień, który tedy płynął, 
bierze (wciąż jest) początek w Wierciszowie, 
wysoko na wierzchowinie, w okolicy dawnego 
dworu, który spłonął podczas I wojny świa-
towej. Wypływa z niewielkiej sadzawki, prze-
pływa kilkaset metrów przydrożnym rowem, 
po czym kończy żywot w następnym staw-
ku. Nieckowata dolinka zbiega ku Osówce 
i pewno czasami płynie nią woda. Droga do 
Wierciszowa była niegdyś piękną aleją ob-
sadzoną przez właścicieli majątku. Poległa 
w ofierze dla współczesności i postępu jakieś 
20 lat temu. O jej urodzie niech świadczy parę 
zachowanych lip poza obszarem naszej gmi-
ny. Do Bychawki Trzeciej należy obszar za-
warty pomiędzy biegiem Kosarzewki a droga 

lubelską. Od drogi do kościoła na południu 
do wysokości Radkowa na północy. Krawędź 
wierzchowiny opada stromo ku dolinie, po-
przecinana krótkimi jarami. Mniej więcej 
pośrodku tego obszaru nasilenie rzeźby jest 
intensywne. Mieszkańcy mówią na ten obszar 
Górki. Tędy biegnie od drogi lubelskiej „droga 
do mleczarni” – malowniczy zjazd wąwozem. 
W dolinie wymieniona mleczarnia, a dokład-
niej zlewnia mleka.

Nurt rzeki przegradza betonowa śluza, są-
dząc po konstrukcji zapewne z okresu mię-
dzywojennego, wcześniejsze były drewniane. 
Nic nie zostało po dawnym młynie, natomiast 
dom młynarza drewniany w wyżką wraz z za-
grodą zachował się. Droga na drugą stronę 
doliny prowadzi przez groblę pośród starych 
głowiastych wierzb. Dochodzi do skrzyżowa-
nia z figurą Chrystusa. Ostatnia część sołec-
twa, na wschód od szosy lubelskiej, obejmu-
je wąwóz Doły (zapewne były to „jakieś tam 
Doły”) i fragment Szerokiego Lasu, a dalej ku 
północy fragment kolonii Tuszów.

Jeszcze trochę o przyrodzie i turystyce. 
Wędrówkę doliną Kosarzewki możemy podjąć 
w rejonie mostu pomiędzy szkołą a kościo-
łem. Odnajdujemy trawiaste ścieżki i wzdłuż 
brzegu rzeki albo poniżej krawędzi doliny 
wędrujemy z jej biegiem. Napotykamy piasz-
czystą dróżkę wysadzaną wierzbami, nią do 
mleczarni. Stąd łąkami nad brzegiem rzeki. 
Drzewa nadrzeczne i przydrożne, łąki i za-
rośla to raj ptaków i ornitologów. Można tu 
spotkać ptaki wodne (głównie kaczki), bro-
dzące – bociany, czaple, przelotnie żurawie, 
drapieżne – jastrząb, błotniak, myszołów 
i wiele innych: zimorodka, kilka gatunków 
dzięcioła, pełzacze, kowalika. Wiosną królują 
tu słowiki zanosząc się śpiewem, usłyszymy 
wilgę, drozda, kukułkę. Bażant jest codzien-
nym i pospolitym mieszkańcem zarośli. Ze 
ssaków (dzikich) najłatwiej spotkać tu sarny. 

Dziki swoją obecność zdradzają raczej ślada-
mi uczt i błotnych kąpieli. Niekiedy zapusz-
cza się tu łoś, przybyły z Krzczonowskiego 
Parku Krajobrazowego. Poniżej Radkowa 
Kosarzewka spowalnia bieg i tworzy mean-
dry. Doskonale widać je z góry, z polnej dróżki 
obok Lisich Dołów (zob. Bychawka Pierwsza). 
Dalsza wędrówka w dół rzeki wymaga przy-
gotowania – obuwia, odzieży, oraz determi-
nacji do przedzierania się przez chaszcze. 
Dominują tu łany pokrzyw, podmokłe lasy 
i zarośla, rowy z wodą, rozlewiska. Absolutna 
dzicz, choć do asfaltu ledwo paręset metrów.

To już teren gminy Jabłonna. Ale warto 
powędrować trochę dalej. Latem nie brak 
komarów, gzów i meszki. Ale po olchach 
i wierzbach pnie się dziki chmiel, wśród traw 
kwitną storczyki, zbocza ocieniają omszone 
stare dęby. Nim dobrniemy do Tuszowa, po-
konamy trzcinowiska, jak z filmów Kurosawy. 

Ustronne zakola rzek przyciągają wędka-
rzy – samotników, polujących na wielkiego 
pstrąga. Wytrwali przekroczą potok tuszow-
ski, miną dworskie stawy i pójdą łąkami, 
aż do Osmolic, gdzie Kosarzewka wpada do 
Bystrzycy. Warto!

Tymczasem z wielkiej wędrówki powróćmy 
do codziennych wiejskich spraw Bychawki 
Trzeciej. Rolnicy uprawiają tu zboże, hodu-
ją bydło mleczne. Niektórzy mają naprawdę 
duże stada. Są też firmy zajmujące się dzia-
łalnością pozarolniczą: transport, handel pro-
duktami rolnymi, sprzedaż opału, nawozów, 
środków ochrony roślin, sklep spożywczy, 
sprzedaż materiałów budowlanych, usługi 
remontowo-budowlane. Ale jest także osoba 
o subtelnej naturze działająca w dziedzinie 
florystyki.
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2016-11-15IpowiatówkąnaLublin!

2016-11-15 Górki

2016-11-18Kosarzewka.Kiedyśwtymmiejscu
mieszkałmłynarz 2016-11-18Dołyprzyszosielubelskiej

2016-11-18Zlewniamleka,nieczynna
jakwszystkieteraz

2016-11-18Skrzyżowaniewpolu,woddali
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Bychawka Trzecia-Kolonia
Osadnicy z Bonowa

Miejscowość obszar ma niewielki i historię dosyć krótką. Na mapie sprzed 
lat 200 widnieją w tym miejscu rozległe puste pola należące do majątku Wier-
ciszów. Przed stuleciem pojawia się folwark przy drodze lubelskiej, a w polu 
parę zabudowań. Za to lasu ani trochę. Parcelacja ma miejsce w okresie mię-
dzywojennym, gdy ziemianie przeżywają trudności związane ze stratami wo-
jennymi i wielkim kryzysem. Z zasady najpierw sprzedają grunty położone 

z dala od centrum posiadłości.

Grunty sołectwa Bychawka Trzecia-Kolonia 
położone są na wschód od szosy lubelskiej, 
na wierzchowinie, pomiędzy drogą Bychawka 
– Wierciszów a lokalną dróżka do Jabłonny. 
We wschodniej części większa połać lasu 
(Szerokiego Lasu). Na część wsi biegnącą 
wzdłuż lasu mówi się Podlesie. Za lasem, 
już w gminie Jabłonna jest Polesie i kolonia 
Poprzeczka.

Porównując mapy z różnych czasów można 
wnioskować, ze obecne lasy pochodzą z na-
sadzeń. Zabudowania kolonii rozciągnięte 

są wzdłuż opisanych dróg oraz kilku in-
nych bocznych, a także luźno rozrzucone po 
polach.

Historia Bychawki Trzeciej-Kolonii wiąże 
się (sic!) z historią polskiego lotnictwa woj-
skowego. W 1937 roku osiedliła się tutaj 
część rodzin wywłaszczonych z terenów za-
kupionych przez wojsko we wsi Bonów, pod 
Dęblinem. Rozbudowę lotniska przerwała 
wojna, a bonowiacy pozostali w Bychawce. 
Część z nich polubiła tutejsze pola, bardziej 

statystyka

 powierzchnia–2,02km2

 ludność–152os.
 liczbaadresów–40
 pow.użytkówrolnych–151,34ha
 pow.lasów–43,09ha
liczbapodmiotówgospodarczych–6
 AgnieszkaMarzec–sołtys
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urodzajne od piasków Mazowsza, część do 
końca życia odczuwała nostalgię. 

Współczesność wsi to uprawa zbóż i innych 
roślin oraz hodowla krów mlecznych. Jest też 
pięć przedsiębiorstw różnych branży: Zakład 
Kamieniarsko-Betoniarski, „Ads-Art.” obrót 
paliwami, stacja i sklep, „Jered” sprzedaż 
hurtowa owoców i warzyw, „Dan-Mar” i Tom 
Bud” usługi budowlane i roboty specjalistycz-
ne. Smakoszy zaprasza pasieka p. Andrzeja 
Kłosa, a pieczeniem domowego chleba zajmu-
je się pani Korpysa.

Jest też coś dla ducha! We wsi miesz-
ka dwu członków kapeli The Underground. 
Sołtys wsi p. Agnieszka Marzec szczyci się 
piękną kapliczką w ogródku i uważa, że 
Bychawka Trzecia i jej okolice to świetne 
miejsce do uprawiania turystyki rowerowej. 
Autorzy niniejszego przewodnika podzielają 
tę opinię. Wspięcie się na wyniosłość wymaga 
niejakiego wysiłku. Jazda szutrowymi i grun-
towymi dróżkami skupienia uwagi. Szerokie 
przestrzenie zapewniają daleki widok. Gorąco 
polecamy drogę od Jabłonny przez Jabłonnę 

Drugą. Tu, przy drodze drewniana, nieco 
„góralska” kapliczka św. Franciszka. Dalej 
wzdłuż lasu Dąbrówka dojeżdżamy do krzyża 
na granicy gmin. Kontynuujemy jazdę w tym 
samym kierunku gruntową drogą, pośród za-
gajników Szerokiego Lasu. Znajdziemy tu las 
mały, ale niezwykły – takie bywały „dąbrowy 
świetliste” w czasach, gdy w lesie wypasano 
bydło. Kolumny kilkudziesięcioletnich już dę-
bów dźwigają się w górę, pod baldachimem 
drzew soczysta trawa. Ten lasek oczywiście 
ktoś utrzymuje sztucznie jako miejsce wypo-
czynku i spacerów. Jest stolik, ławy i miejsce 
na ognisko. Mijamy las, odnajdujemy siedzi-
by ludzkie i asfalt. Po prawej obniżenie wą-
wozu Doły

Rozwiązujemy dylemat – ostro w dół, 
czy nacisnąć hamulec i podziwiać widoki. 
Wyjeżdżamy na drogę powiatową. Stąd co-
fając się nieco w kierunku Lublina osiąga-
my Górki i opisaną już trasę do Kosarzewki 
i Bychawki Pierwszej. Ładnie o każdej porze 
roku!
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Gałęzów
Gałęzowskie „państwo”

Ruszając z Bychawy na południe ulicą Partyzantów (d. Gałęzowska) mamy pod 
górkę. Potem zostawiamy po lewej cmentarz z I wojny światowej („na kopcach” 
albo „na groblach”, ew. „na Białej Górze” – jak mówią miejscowi), podążamy 
drogą nr 834 do Gałęzowa. Po drodze ważna cezura – 51. równoleżnik. Gałę-
zów od Bychawy oddziela, podobnie jak Koreę Płd. – kapitalistyczną i brzydką 
– od socjalistycznego raju, także równoleżnik. Na szczęście „zimna wojna” ob-
jawia się tylko w żartobliwych docinkach. Chociaż, zdaje się, że po roku 1944 

było coś na rzeczy.

Z Białej Góry zjeżdżamy w wąską dolinę 
Gałęzówki. Eksponowany zakręt oraz bocz-
na „unijna” droga z Majdanu Gałęzowskiego 
stanowią miejsce niebezpieczne. Mimo ogra-
niczenia prędkości dochodzi tu do wypadków 
z udziałem samochodów i pieszych. Świadczą 
o nich krzyże na poboczu drogi. Nie ma więc 
jak zwrócić uwagi na wyrobisko po kamie-
niołomie, gdzie odsłaniają się piękne war-
stwy gruboławicowej opoki. Oto jesteśmy 
w Gałęzowie. Podług lokalnego dowcipu, jeśli 

jest sobotnie popołudnie, powinna otoczyć 
nas gęsta mgła. Bo oto gospodynie warzą pie-
rogi na niedzielny obiad. Jak parę lat temu 
wyjaśniła Radiu Lublin ówczesna sołtyska 
Gałęzowa p. Janina Flis, pierogi gotowano na 
święto, bo wtedy był czas. Na co dzień jadło 
się skromniej: jakiś żur, krupnik, ziemniaki. 
Gałęzów był wsią ubogą, większość ziemi 
należała do dziedziców, ludzie pracowali we 
dworze.

statystyka

 powierzchnia–10,25km2

 ludność–479os.
 liczbaadresów–178
 pow.użytkówrolnych–891,51ha
 pow.lasów–108,41ha
liczbapodmiotówgospodarczych–16
 AndrzejOkal–sołtys
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Dlatego też i gałęzowiaków przezywano 
„pierogami”. Żarty sobie, a chwałę pierogów 
cwana Bychawa przechwyciła i dziś jest to 
wielka impreza masowa gromadząca tysiące 
ludzi. A niech tam! Gałęzowianie radzi włą-
czają się w produkcję smacznych pierogów na 
coroczne święto gminy.

Zabudowania ciągną się po obu stronach 
drogi po prawej za rzeką i wiejską dróżką 
i po lewej na stromej skarpie i ponad nią. 
Budowano wysoko, bo dawniej woda wylewa-
ła co roku albo częściej: Nasza rzeczka, którą 
latem można było przeskoczyć, zmieniała się 
w szeroki, groźny i porywisty potok, tworzący 
olbrzymie zalewiska i jeziora. Mostek na rzece 
między Gałęzowem i Wolą był regularnie przez 
wiosenną powódź zrywany. Wszędzie było 
słychać szum strumyków. [K. Rostworowski]

W XVII w. był w Gałęzowie młyn, niewiel-
ki korzeczny – jak wskazuje zapis w rejestrze 
podatkowym. Spisy lustracyjne z XIX w. też 
notują istnienie młyna. Obecną drogę nr 834 
utwardzono na odcinku Bychawa – Gałęzów 
jeszcze przed II wojną światową, a do Woli 
Gałęzowskiej przedłużono w latach 60. XX w. 
Koszmar wcześniejszych podróży podmo-
kłymi drogami wspomina Rostworowski. Na 
mapie topograficznej sprzed 200 lat trakt 
na południe od Bychawy wiedzie wierzcho-
winą, omijając Gałęzów i Wolę od wschodu. 
Taki przebieg dróg wyznaczały warunki przy-
rodnicze: jesienne deszcze, wiosenne roz-
topy, zaspy śnieżne, których najmniej było 
na otwartych polach. Fragmenty dawnego 
traktu odszukać można jeszcze pośród pól. 
Jeżdżą nimi traktory i nawiedzeni rowerzy-
ści. Jadąc przez wieś, mijamy „stok”, a raczej 
to, co pozostało, gdyż poziom wód się znacz-
nie obniżył. Jest więc cembrowina otaczają-
ca zdrój „dla ludzi”. W pobliżu malownicze 
wierzby i krzyż. Z dawnej sadzawki „dla bydła 
i do prania” pozostało mokradło. Jest ładny 

budynek z naczółkowym dachem pochodzący 
z początków XX w. bodaj. Pełnił funkcję wiej-
skiej szkoły, biblioteki, obecnie stoi pusta. 
Dalej jeszcze pagórek zwieńczony kapliczką, 
wokół pozostałości grobli – musiała tu być sa-
dzawka. Wreszcie szosa przecina teren daw-
nego zespołu dworskiego.

Średniowieczny władca, nadając lenni-
kowi kawał pustkowia, tworzył granice wło-
ści w oparciu o kryteria geograficzne: rzeka, 
strumień, wzgórze, bagna, las. Znając kiep-
skie umiejętności topograficzne wśród ludów 
osiadłych przychodzi pytanie – jak oni się 
orientowali nie mając mapy, kompasu, nawet 
dobrego opisu, bo kto umiał czytać.

Ano cóż, z rycerzami to sprawa. Nie tylko 
indiańscy czy beduińscy wojownicy świetnie 
orientowali się w terenie. Spory graniczne 
załatwiano w sądzie albo i w polu, o czym 
świadczą akta trybunalskie.

Za przesypywanie kopców granicznych gro-
ziły spore konsekwencje prawne.

Obdarowany wasal tworzył na powierzo-
nych dobrach relacje przestrzenne: niwy pod 
uprawę, drogi, regulacje stosunków wod-
nych, a także organizował stosunki społecz-
ne; osadzał wsie, zabiegał o utworzenie pa-
rafii, przebieg traktów handlowych, tworzenie 
miast. W konsekwencji tych działań powsta-
wały ścisłe związki przede wszystkim w obrę-
bie określonych dóbr ziemskich. Na zewnątrz 
były one mniej intensywne. Rzec by można 
– dawne dzieje. Ale następstwa tych działań 
są widoczne niekiedy do dziś, zarówno w re-
lacjach społeczno – ekonomicznych, jak też 
mentalnych (oni – my). W dawnej literaturze 
takie spójne terytorium związane z rodem lub 
funkcją (np. kościelną) zwane było państwem 
– łac. dominium. Niektóre miały własne są-
downictwo a nawet siły zbrojne. Gałęzów, 
a raczej kawał puszczy, gdzie miał powstać on 
i następne wioski w majątku, nadany został 

2016-10-18BiałaGóra,wyrobiskopokamie-
niołomie

2016-10-14Staraszkoła

2016-10-18Świetlicawiejskairemiza

rycerzom h. Tarnawa piszącym się odtąd „z 
Gałęzowa” alias Gałęzowscy. Nadanie obej-
mowało część doliny rzeki wraz z uchodzący-
mi do niej strumieniami i całym dorzeczem, 
aż po wododziały. Czy nazwę wioski wywodzić 
należy od leśnego charakteru okolicy czy od 
„gałęzi rodu” nią obdarowanej, dociekać dziś 
próżno.

Ten akt i fakt miał miejsce gdzieś w po-
czątkach XV w., tu zgadzają się i dokumenty, 
i kronika dziejów rodu. Historia niewiele mówi 
o rodzie Gałęzowskich, rozrastali się, naby-
wali kolejne dobra. Należała do nich Górna 
Bochotnica (ob. Nałęczów), jakieś majątki 
nad Bugiem. Byli stronnikami możnego rodu 
Tarłów, wojewodów lubelskich i sandomier-
skich. Niejaki Felicjan Gałęzowski był mar-
szałkiem konfederacji tarnogrodzkiej pod-
czas wojny domowej, za Sasów. Jeszcze inny 
przeorem lub opatem w jakimś zakonie. Byli 
typową średnio zamożną szlachtą. Ostatnią 
z rodu Gałęzowskich z Gałęzowa była Ewa 
Kossowska, kasztelanka gostyńska, właści-
cielka rozległych dóbr. Gałęzów nabył w poł. 
XVIII w. Andrzej Alojzy Koźmian z Rzeczycy 
żonaty z Anną Skarbek-Kiełczewską. Pełniąc 
urzędy miecznika lubelskiego i sędziego try-
bunału doszedł do dużej fortuny, oprócz wło-
ści Gałęzowskich obejmującej cz. Kiełczewic, 
Piotrowic, Bychawki i innych majątków. 
Odtąd aż po koniec II wojny światowej 
Gałęzów stanie się gniazdem rodu. Tu uro-
dził się w 1771 r. Kajetan Koźmian – praw-
nik, polityk, senator Królestwa Polskiego, po-
eta – klasyk, tłumacz dzieł antycznych, autor 
bezcennych pamiętników. Kajetan otrzymał 
w spadku Piotrowice. Gałęzów i okolice stały 
się własnością innych członków rodu. Dalsze 
dzieje rodziny i historia Gałęzowa opisane są 
szczegółowo, gdyż potomkowie Koźmianów 
byli ludźmi pióra i ogromnej kultury. Próby 
streszczenia literatury przedmiotu czy choćby 

wymienienia rodzinnych powiązań właścicieli 
dóbr skończą się porażką autora i zawrotem 
głowy u czytelnika. Odeślijmy zainteresowa-
nych do stosownej lektury.

Gdzieś w okresie Bitwy pod Grunwaldem, 
30 km od Lublina został zbudowany stary 
dwór w Gałęzowie – z grubych bali modrze-
wiowych, bez użycia do tego ani jednego 
gwoździa, ponieważ w tym czasie ich nie pro-
dukowano (…) Dwór gałęzowski stanowił ty-
powy przykład ówczesnej architektury, miał 
dziewięć pokoi i osiem kominków, był partero-
wy z dwoma gankami od strony południowej. 
Główne wejście podpierały dwa olbrzymie 
słupy dębowe (…) dach pokryty gontem pa-
sował do całości. Park otaczały 600- i więcej 
letnie modrzewie, pozostałość dawniejszych 
puszcz oraz młodsze już, ale też kilkusetletnie 
klony, lipy i najmłodszy 300-latek, białodrzew 
na wzgórku.

Rostworowski koloryzuje trochę. Niewiele 
jest w Polsce drewnianych budynków z cza-
sów Jagiełły, a i te pewno nieraz gruntow-
nie remontowane. Modrzewiowe lasy na 
Lubelszczyźnie są sztucznymi nasadzeniami, 
żeby mieć dobry dwór czy młyn trzeba było 
sobie drzewa uprzednio wyhodować. Omińmy 
sprawę gwoździ, istotnie nie stosowano ich 
w budownictwie, szkutnictwie, bednarstwie, 
pewno z ważnych powodów. Jeszcze drze-
wa – dęby dożywają 600 lat, lipy 300 i wię-
cej – ale pozostałe nie. Sama bryła domu 
nie zachwyca, jest prosta, przesadnie długa 
w stosunku do szerokości. Tylko ganki i czte-
rospadowy dach ze świetlikami przełamują 
monotonię. Wzniesiony został zapewne pod 
koniec XVIII w. na miejscu poprzednich. Ale 
patrząc na współczesną rekonstrukcję, wciąż 
nie ukończoną, zachwyca piękno materiału, 
urzeka dostojne otoczenie. A ciepło bijące 
z opowieści ostatniego świadka dawnych dni 

2016-10-18Dwór,wktórymurodziłsię
Koźmian

2016-10-18Sosnawejmutkawgałęzowskim
parku

2016-05-16Gałęzowskiestawy

Ga
łę
zó

w
•
G
m
in
a
By
ch

aw
a
–
m
oj
e
m
ał
e
ce
nt

ru
m
ś
w
ia
ta
•
G
ał
ęz
ów

Gałęzów
•Gm

inaBychaw
a–m

ojem
ałecentrum

św
iata•Gałęzów



35 34 

zniewala nawet sceptyków. Wybaczmy panu 
hrabiemu pewną przesadę.

Dwór stoi na pagórku pośród drzew, nie-
co już przerzedzonych. Podczas spóźnionej 
wiosennej śnieżycy padły największe modrze-
wie, nie na już ogromnego białodrzewu. Za 
to egzotyczna sosna, wejmutka, rozrosła się 
i zachwyca ciemną zielenią. Pośród trawnika 
wypatrzeć można ślady dawnego podjazdu 
i kolistego klombu, gdzie dawni woźnice po-
pisywali się strzelaniem z batów. 

W dolinie, za szosą, rozciągają się gałęzow-
skie stawy, dość mocno zaniedbane. Niegdyś 
obejmowały powierzchnię 2,3 ha, głębokość 
dochodziła do 3 m. Stawy zasilały bijące spod 
zbocza źródła, zimne, krystaliczne. Jedno 
z nich tryskało wprost spod majestatyczne-
go dębu. Pozostała łączka, gdzie wypasały 
się stada koni, bo majątek gałęzowski wy-
specjalizował się w dostawie koni do wojska. 
Wschodnią, stromą skarpę doliny zajmuje 
stary naturalny las liczący ponad sto, może 
nawet dwieście lat. Dęby, lipy, wiązy, klo-
ny, graby – posadzone zapewne kasztanow-
ce i modrzewie – tworzą drzewostan, jakiego 
próżno dziś szukać w lubelskich lasach. Ta 
miniaturowa puszcza zwana przez mieszkań-
ców Sadkiem objęta została ochroną praw-
ną w ramach zespołu parkowo-dworskiego. 
Niestety w czerwcu 2016 r. huragan (zob. 
Stara Wieś Trzecia/Karolin) zniszczył do-
szczętnie część lasu.

Nie pozostało nic z dawnych zabudowań 
dworskich, zniszczonych podczas starć I woj-
ny światowej, a mozolnie odbudowanych w la-
tach międzywojennych. Po II wojnie świato-
wej działała tu gospodarka kolektywna. Sam 
budynek dworu użytkowała szkoła podsta-
wowa, z braku funduszów niewiele inwestu-
jąca w remont. W 2000 r. szkołę zamknięto, 
opuszczony budynek był dewastowany przez 
lokalnych wandali. Odkupiony przez potom-
ków rodu, częściowo wyremontowany, czeka 
na dalsze prace i znalezienie nowej funkcji, 
odpowiedniej dla tej rangi zabytku. Czy na-
stępne pokolenia docenią i uszanują majestat 
tego miejsca?

Warto jeszcze wspomnieć o cegielni, która 
w latach 70. i 80. funkcjonowała we wschod-
niej części parku. Glinę do produkcji cegły 
czerpała z pobliskich wąwozów, dostarcza-
ła właścicielom sporych dochodów. Dziś na 
miejscu pozostało trochę ceglanego gruzu.

Od dworu w Gałęzowie biegną drogi. Na 
wschód do Zaraszowa przez Hektary [patrz 
Rostworowski Na czereśnie do Zaraszowa]. 
I na zachód przez Kol. Gałęzów Drugą do 
Kowerska i Rudnika. Szosa opuszcza Gałęzów 
przez wspomniany mostek – teraz betonowy. 
Przy drodze dwie kapliczki: jedna latarniowa 
obok jezdni, druga pośród stawu na wysepce.

WAŻNE MIEJSCA
•	 Centrum	Kultury	Wiejskiej	w	Gałęzowie	Świetlica	Wiejska	„Tęczowy	Zakątek”	Ochotnicza	Straż	Pożarna	

w	Gałęzowie	Gałęzów	24
•	 Produkcja	Wyrobów	Tartacznych	R.	Korba	Gałęzów	48
•	 Sklep	spożywczo-przemysłowy	„Sebek”	A.	Gryta	Gałęzów	30
•	 Sklep	spożywczo-przemysłowy	G.	Florek	Gałęzów	25

2016-09-08Sadekpowizyciehuraganu

2016-09-08Kapliczkaprzydrodzewojewódz-
kiejnr834

2016-10-18Wdrodzedo...Gałęzowa
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Gałęzów-Kolonia Pierwsza
Wieś na wierzchowinie

Osada leśna powstała na obszarze dóbr Koźmianów w II poł. XIX w. Miesz-
kańcy uważają datę 1892 za początek historii wsi. Spis z 1896 r. wykazuje 
7 domów i 55 mieszkańców. Pierwsi osadnicy przybyli z Karczmisk pow. Opo-
le Lubelskie, następni z Niedrzwicy. Założyciele osady położonej na wierzcho-
winie musieli pokonać trudności związane z brakiem wody. Jedyne źródełko 

znajdowało się w lesie. 

Pierwszą studnię wykopano na posesji pań-
stwa Cajzerów. Lokalną drogę poprowadzono 
tak, aby wszyscy mogli z niej korzystać. Z na-
stępnych studni korzystali także mieszkańcy 
Kol. Kiełczewice Górne i Leśniczówki. Problem 
wody rozwiązała dopiero budowa wodociągu 
w latach 1985–87. Jak wynika z relacji miesz-
kańców we wsi był wiatrak, pozostałe z nie-
go kamienie młyńskie znajdują się w jednym 
z gospodarstw. Wiatrak stał na najwyższym 
wzniesieniu na północ od zabudowań.

Działania wojenne 1914–15 dotknę-
ły także Gałęzów Pierwszy. Przy budowie 

drogi znaleziono szczątki żołnierza poległego 
w boju, przewieziono je do lasu, usypując 
grób i stawiając krzyż. Mieszkańcy oddają po-
ległemu należny hołd zapalając znicze.

Heroicznym działaniem mieszkańców wsi 
było staranie o edukację. Czteroklasową 
szkołę powszechną założono już w 1918 roku. 
Mieściła się w wynajmowanych izbach. Tuż 
przed II wojną światową postanowiono o bu-
dowie nowej szkoły. Zakupiono nawet działkę 
– 84 a. Dalsze działania nad budową szkoły 
przerwała wojna. Nauka w szkole odbywała 
się w ograniczonym stopniu podczas okupacji, 

statystyka

 powierzchnia–2,12km2

 ludność–138os.
 liczbaadresów–43
 pow.użytkówrolnych–207,63ha
 pow.lasów–0,71ha
liczbapodmiotówgospodarczych–3
 UrszulaDaśko–sołtys
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ponieważ uciekł nauczyciel p. Szteiner, który 
był pochodzenia żydowskiego. Pracę konty-
nuowała samotnie p. Helena Wojtkowska. 
W roku 1952 podwyższono stopień organiza-
cji szkoły do sześciu klas. W roku szkolnym 
1953–54 do szkoły przybył nowy kierownik p. 
Stefan Filarowski. Wznowiono starania o bu-
dowę szkoły. Zakupiono drewniany budynek 
po byłej karczmie, stojący w kol. Studzianki 
i przeniesiono go do Gałęzowa Kolonii, ada-
ptując na cele szkoły. W 1958 r. kierow-
nikiem szkoły został Tadeusz Borowicz. 
Przebudowano budynek szkoły, adaptując 
okazały strych, by uzyskać trzy nowe sale 
lekcyjne. Tak powiększona szkoła zyskała 
pełny wymiar 8-klasowego cyklu nauczania. 
Chodziły do niej także dzieci z okolicznych 
miejscowości.

Dyrektorkami szkoły były kolejno panie 
Teresa Wójtowicz i Anna Pastwa. Podjęto sta-
rania o wybudowanie nowego budynku szkol-
nego. Uzyskano nawet zgodę władz i przy-
znane fundusze. Powstał projekt budynku. 
Na przeszkodzie realizacji stanęły niż demo-
graficzny i reforma gimnazjalna z 1998 r. Ze 
względu na małą ilość dzieci nauczanie ogra-
niczono do klas 0–3, a szkołę zlikwidowano. 
Obecnie dzieci z Gałęzowa Kolonii Pierwszej 
dowożone są do szkół w Bychawie. Budynek 
szkolny wraz z gruntem został sprzedany.

Innym ważnym obiektem ogniskującym 
życie wsi jest remiza strażacka pobudowana 
w latach 1965–66. Ogromną część prac bu-
dowlanych wykonali w czynie społecznym 
mieszkańcy wsi. W budynku mieści się sala 
widowiskowa, szatnia, garaż na samochód 
i magazyn sprzętu strażackiego. Budynek re-
mizy połączony jest ze zlewnią mleka. W sali 
widowiskowej odbywały się uroczystości 
szkolne. Do dzisiaj mają tam miejsce spotka-
nia wiejskie, zabawy i dyskoteki. Przez pewien 
czas – w latach 80. remiza służyła jako kapli-
ca do czasu wzniesienia budynku świątyni.

Kaplicę pw. NMP Nieustającej Pomocy 
w Gałęzowie Kolonii Pierwszej wzniesiono 
w centrum wsi w latach 80., posługę kapłań-
ską sprawują księża z parafii bychawskiej.

We wsi działa drużyna OSP.
Mieszkańcy wsi zajmują się głównie rolnic-

twem. Większość uprawia zboża i kukurydzę, 
część hoduje bydło mleczne, niektórzy mają 
nowoczesne zmechanizowane obory. Jeden 
posiada silosy zbożowe i suszarnię kukury-
dzy. Jest jeden hodowca trzody chlewnej i je-
den plantator malin. Plantacja chmielu upa-
dła z powodu silnej konkurencji. 

Osobną historię ma SKR. Baza w Gałęzowie 
Pierwszym filia SKR w Bychawie posiadała 
park maszynowy i prowadziła z powodzeniem 
hodowlę trzody chlewnej. Wyeksploatowany 
sprzęt wykupywali rolnicy, remontując go 
na własne potrzeby. Jeszcze w latach 90. za-
kupiono nowe maszyny i urządzenia. Część 
z nich działa do dziś, korzystają z nich wspól-
nie mieszkańcy wsi.

Gałęzów Kolonia Pierwsza zachodnim 
krańcem łączy się z Kolonią Kiełczewice 
Pierwsze na terenie gminy Strzyżewice. Tylko 
polna droga krzyżująca się z szosą oddzie-
la obie miejscowości. Droga ta, częściowo 
utwardzona, przebiega z północy na południe 
do Gałęzowa Drugiego i Kowerska. Wyznacza 
ona granicę gminy biegnąc skrajem Lasu 
Kiełczewic Pierwszych i Górnego Lasu. 
Kolonie Gałęzowskie rozdziela szeroka dolina 
zwana Lejbówką. Nie wiadomo skąd się wzię-
ła nazwa, być może od imienia właściciela.

We wsi znajdują się dwa krzyże przydrożne 
– metalowe – na obu końcach wsi. Podczas 
budowy wodociągu wydobyto wielki kamień 
(głaz narzutowy – M.K.). 

Informacje tu zamieszczone pochodzą z ob-
szernej relacji sołtysa wsi p. Urszuli Daśko. 

Całość tekstu pozostaje w archiwum.

WAŻNE MIEJSCA
•	 Kaplica	pw.	NMP	Nieustającej	Pomocy	

w	Gałęzowie	Kolonii	Pierwszej
•	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	

Gałęzów	Kolonia	Pierwsza	25A
•	 Sprzedaż	hurtowa	zbóż,	nasion	i	pasz	M.	

Bartnik		Gałęzów	Kolonia	Pierwsza	11

2016-09-15Krzyżnazachodnimskrajuwsi
skrzyżowaniedrógKiełczewicePierwsze–
GałęzówKoloniaPierwsza

2016-06-26WnętrzekaplicyNMP
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Gałęzów-Kolonia Druga
„Osada leśna”

„Gospodarz Panie Boże, bo Władysław już nie może” – głosiło porzekadło 
w koźmianowskim domu, znane i poza nim. Podczas nieudolnych rządów 
Władysława Koźmiana w latach 1889–1908 dobra gałęzowskie skurczyły się 

z 2100 do 750 morgów.

Spis z 1897 r. wykazuje 11 rodzin, razem 
51 mieszkańców.

Jak sugeruje nazwa, wieś powstała u schył-
ku XIX w. w wyniku parcelacji i koloniza-
cji części dóbr gałęzowskich. Zabudowania 
Gałęzowa Drugiego, lub jak też mówili 
„Dwójki”, ciągną się wzdłuż drogi biegnącej 
wprost na zachód od gałęzowskiego dworu. 
Wschodnia część należy jeszcze do Gałęzowa, 
kolonia zaczyna się ok. 1 km dalej na zachód. 
Starzy mieszkańcy Gałęzowa używają jeszcze 
nazwy droga ukazowo. Termin dotyczy nie-
wątpliwie ukazu uwłaszczeniowego z 1864 r. 
Nie wiadomo, czy chodzi o drogę na wierzcho-
winie, czy dawniejszą biegnącą głębocznicą 

– wygonem, obecnie zaoraną. Obydwu nie 
ma na wcześniejszych mapach, obie wystę-
pują na mapie z końca XIX w. Miejscowość 
położona jest na fragmencie wierzchowiny, 
tworzącej grzędę pomiędzy dwiema dolinami 
denudacyjnymi na południe i na północ od 
niej. Wschodnią część wsi tworzą luźno usy-
tuowane zagrody wzdłuż drogi, część zachod-
nia to zwarta zabudowa wiejska. „Dwójkę” 
otaczają obszary leśne, przy czym tylko nie-
wielki zagajnik w pobliżu Kowerska należy do 
sołectwa.

Ciekawych informacji dostarcza ana-
liza map topograficznych. Na najstar-
szej – mapie Heldensfelda z pocz. XIX 

statystyka

 powierzchnia–3,80km2

 ludność–260os.
 liczbaadresów–81
 pow.użytkówrolnych–356,35ha
 pow.lasów–18,18ha
liczbapodmiotówgospodarczych–10
 AleksanderSpust–sołtys
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w – większą część obecnej wioski porasta 
las. Charakterystyczne, że las występuje na 
wierzchowinie, a mocno zerodowane tereny 
obecnych wąwozów stanowią niwy podzielo-
ne pasmami zadrzewień. Potwierdzałoby to 
opinie współczesnych geomorfologów, że na-
silone procesy erozji wierzchowin lessowych 
nastąpiły niedawno z udziałem człowieka. 
Obecne lasy porastające wąwozy są wynikiem 
sukcesji na terenach opuszczonych przez rol-
ników oraz zalesień.

Położona na wysoczyźnie osada przeżywała 
kłopoty z dostępem do wody.

Obecnie na zachodnim krańcu wsi są dwa 
ujęcia wód głębinowych, jedno ze zbiornikiem.

Wieś ucierpiała podczas walk 1914–15 r., 
pozostałością są mogiły żołnierskie rozrzuco-
ne pośród Górnego Lasu.

Do roku 2000 w Gałęzowie Kolonii Drugiej 
działała szkoła podstawowa, która z powo-
dów demograficznych została zamknięta.

We wsi działa drużyna OSP posiadająca re-
mizę i sprzęt pożarniczy. Funkcjonuje kilka 
dużych gospodarstw rolnych. Jest też mały 
zakład produkcyjny – firma „Kuśmierz” wyra-
biająca tradycyjne wędliny.

Ważnym wydarzeniem w życiu wsi była or-
ganizacja dożynek gminnych w 2010 roku.

WAŻNE MIEJSCA
•	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	

Gałęzów	Kolonia	Druga	34A
•	 Produkcja	wędlin	L.	Kuśmierz	

Gałęzów-Kolonia	Druga	41

2016-10-18Starazabudowadrewniana

2016-10-18RemizaOSP,kiedyśbyłtusklep

2016-10-18Staraszkoła
2016-10-18Ujęciewodyrozwiązałoproblemobukoloniizdostępemdowody
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Grodzany
Sołectwo bez ziemi

Nazwę miejscowości (w lokalnym brzmieniu też Gradzany) lingwiści wiążą 
z czasownikiem grodzić. W staropolszczyźnie „grodzić” oznaczało nie tylko 
tworzenie przeszkód, ogrodzeń, ale też pewien rodzaj sztuki budowlanej, tak 
jak „gacić”. Stąd „gród” to miejsce umocnione, otoczone rodzajem fortyfikacji, 

obronne.

Historycy dopatrują się funkcji militarnych 
miejscowości o nazwach związanych z dozorem 
i zamknięciem takich jak: Wrotków, Bronowice, 
Gardzienice, Stróża, Strzyżewice d. Strzeżowice 
czy Grodzany właśnie. Niektórzy badacze poszu-
kiwali na terenie Grodzan jakichś pozostałości 
budowli obronnych, grodu, zamku, ale znale-
ziska archeologiczne nie potwierdzają takich 
przypuszczeń. Brak ich też w przekazie słow-
nym. Prędzej już można oczekiwać tu miejsc 
ogrodzonych dla wypasu lub spędzania zwie-
rząt, od których nazwa mogłaby się wywodzić, 
albo też budowli wodnych przeradzających rze-
kę dla spiętrzenia nurtu.

Pierwsze wzmianki o Grodzanach pochodzą 
z XVI w. W dokumencie z 1674 roku Grodzany 
pojawiają się jako wieś w parafii bychawskiej.

Będąc integralną częścią dóbr bychawskich 
Grodzany dzieliły ich losy. W 1861 roku na-
stąpiło rozgraniczenie pomiędzy majątkiem 
Bychawa, czyli Grodzanami a Leśniczówką, któ-
rą Zygmunt Sarnecki sprzedał. Podczas uwłasz-
czenia w 1864 r. ziemię otrzymały 22 gospodar-
stwa w Grodzanach, ok. 272 morgi łącznie, oraz 
pastwisko Błonie i wygon na Rogalcu. W latach 
1879–80 zlikwidowano serwituty przyznając 
mieszkańcom w zamian 82 morgi ziemi. W 1896 
roku w Grodzanach stało 28 domów, gdzie 

statystyka

 powierzchnia–2,02km2

 ludność–152os.
 liczbaadresów–40
liczbapodmiotówgospodarczych–6
 BarbaraGęba–sołtys
 DariuszBuczek–radny
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mieszkało 415 osób. Straty wywołane I wojną 
światową były znaczne. W 1916 roku Grodzany 
łącznie z Leśniczówką zamieszkiwało 347 osób. 
W obu wsiach pozostało jedynie 26 koni, 84 
krowy i 38 świń. Stan posiadania wsi nie uległ 
zasadniczym zmianom – areał ziemi wynosił ok. 
350 mórg.

Grodzany położone są na wysokim lewym 
brzegu Gałęzówki w jej dolnym biegu. Rzeka 
płynie tu wąską, przełomową doliną, wcinając 
się w wierzchowinę. Wznoszący się w kierunku 
zachodnim teren rozcinają wąwozy i dolinki, po-
kryte zaroślami lub trawiaste, najdłuższa z nich 
osiąga około 2 km długości.

Dawna Gałęzówka, zwana Samicą, była o wie-
le dłuższa niż obecnie i bardziej zasobna w wodę. 
Uważana była za rzekę główną, po przyjęciu do-
pływu Kosarz – obecnej Kosarzewki – zyskiwała 
nazwę Bychawki. Zacytujmy Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego: Bychawka, Koza, 
Samica. Poczyna się pod Nową Wsią. pow. kra-
snostawski, płynie na zachód do Martynówki, 
poczem zaraz uchodzi w pow. lubelski i płynie 
ku północy przez Wolę Gałęzowską, Gałęzów, 
Bychawę, Bychawkę i pod Osmolicami wpa-
da z prawego brzegu do Bystrzycy. Długa 18 
wiorst. Pod Bychawą przyjmuje z prawego brze-
gu Kosarza. Miejscowa ludność uważa B. za po-
łączenie rz. Kosarza i Gałęzówki, które dopiero 
od wsi Bychawki przybierają to miano. Dolina tej 
rzeczki ma brzegi wzgórzyste i bardzo malowni-
cze. Wyjaśnijmy, że Nowa Wieś i Martynówka to 
obecne części Starej Wsi, a wiorsta to 1070 m.

Już od średniowiecza na Gałęzówce powstały 
młyny tzw. korzeczne, mniejsze i lepiej wykorzy-
stujące zasoby wody. W odróżnieniu od dużych 
młynów walnych, gdzie nurt wody poruszał ło-
paty koła, koło korzeczne zaopatrzone było w ro-
dzaj korytek, do których wpadała woda prowa-
dzona drewnianą rynną z wysoko spiętrzonego 
stawu. Koło korzeczne zwane też nasiębiernym 
obracało się zgodnie z nurtem rzeki. Podatek od 
młyna  korzecznego był o połowę mniejszy niż 

od walnego i wynosił 12 groszy. O istnieniu gro-
bli i młyna w Bychawie informują już średnio-
wieczne źródła. Wieś Grodzany graniczyła przez 
rzekę z łanami plebańskimi, stanowiącymi upo-
sażenie parafii. W miarę dokładny plan gruntów 
kościelnych sporządzono w 1802 r. Widnieją na 
nim grobla, duży staw zwany Dworskim albo 
Podkościelnym, gdyż stawów dworskich było 
więcej, i (być może) jakieś inne urządzenia wy-
równujące poziom wody. Ogólną sytuację topo-
graficzną lepiej oddaje sporządzona w tym sa-
mym czasie mapa Carte von West Galicien A. 
Heldensfelda. Widnieją tu wychodzące z miasta 
drogi oraz zabudowania wiejskie. Młyn, napra-
wiany i przebudowywany, istniał do 1944 r., 
kiedy to wycofujący się Niemcy wysadzili most 
i groblę. Zachowały się zdjęcia pokazujące młyn, 
otoczenie stawu – będące miejscem wypoczyn-
ku bychawian – a nawet harcerzy na kajakach, 
świętujących Dni Morza.

Na terenie sołectwa znajduje się szpital 
zwany Starym Szpitalem wzniesiony w 1909 
roku staraniem lokalnej społeczności zrzeszo-
nej w Bychawskim Towarzystwie Ratowania 
Chorych „Samarytanin”. Inicjatorem szlachet-
nego celu był ks. Antoni Kwiatkowski. Placówka 
bychawska była pierwszą tego typu lecznicą 
w województwie zrealizowaną poza dużymi mia-
stami i z inicjatywy społecznej.

Murowany budynek otrzymał nowoczesne wy-
posażenie, bieżącą wodę, kanalizację, salę ope-
racyjną, gabinety zabiegowe, izbę położną.

Grunt pod budowę ofiarował Antoni Budny. 
Uroczystego otwarcia i poświecenia obiektu 
dokonano przy udziale biskupa Franciszka 
Jaczewskiego, przedstawicieli władz lokalnych 
i ościennych gmin i licznie zaproszonych gości. 
Szpital stał się jednym z czynników podnoszą-
cych rangę miejscowości i stanowiących o awan-
sie cywilizacyjnym Bychawy. Pracowało w nim 
wielu znanych w województwie medyków: dr 
Józef Willaume, Jan Weiss, Stefan Rakowiecki, 
Józef Tynecki – późniejszy profesor i kierownik 

2015-11-05TamybobrzenaGałęzówce(kie-
dyśzwanejSamicą)

2016-11-10Jedynykrzyżwsołectwie

2016-05-15WidoknaGrodzanyodstrony
Łęczycy

Kliniki Położniczo-Ginekologicznej w Lublinie, 
Stefan Stalkowski, Kazimierz Maj, Tadeusz 
Zajączkowski – późniejszy znany okulista lu-
belski, autor ciekawych wspomnień z czasów 
okupacji, dr Jan Michalski zasłużona postać 
bychawskiego lecznictwa. Okupację w Bychawie 
przetrwali doktorstwo Elżbieta i Leon Sawicki 
ukrywając swoje żydowskie pochodzenie. Doktor 
Sawicki pełnił po wojnie funkcję dyrektora de-
partamentu w Ministerstwie Zdrowia.

Opiekę nad chorymi, oprócz świeckiego per-
sonelu, sprawowały zakonnice ze Zgromadzenia 
Sióstr Służek Najświętszej Panny Niepokalanej. 
Czasami najcięższymi dla bychawskiego szpitala 
był oczywiście okres okupacji. Doktor Tynecki 
został aresztowany przez gestapo, kilku innych 
wyjechało z Bychawy, dr Kazimierz Maj posą-
dzony o współpracę z Niemcami został zastrze-
lony na ulicy, dr Zajączkowski przeżywał „na-
loty” Niemców i najścia pseudo-partyzantów. 
Lekarze bychawscy udzielali pomocy rannym 
i chorym partyzantom na placówkach, niekiedy 
z narażeniem życia przyjmując ich do szpitala. 
Oddziały zaopatrywano w leki i materiały opa-
trunkowe. Prowadzono szkolenia dla sanitariu-
szek Wojskowej Służby Kobiet.

Szpital po wojnie stał się podstawą organi-
zacji rejonowej a następnie powiatowej służby 
zdrowia. Otrzymał nowe budynki, a po likwi-
dacji powiatu w 1975 r. przeprowadzony został 
do zaadaptowanego gmachu dawnej Powiatowej 
Rady Narodowej. Obecnie w „Starym Szpitalu” 
działa pogotowie ratunkowe.

Podmokłe łąki po dworskim stawie osuszo-
no i na ich terenie utworzono w latach 70-tych 
rozległy park z alejami drzew, szpalerami krze-
wów, parterami, rabatami, klombami kwiatowy-
mi, małą sadzawką i źródłami. Były żwirowane 
ścieżki, ławki, stoliki szachowe i latarnie. Po 
„grodzańskiej” stronie powstał basen pływacki. 
Niestety, posadowiony na bagnistym gruncie 
wkrótce przestał funkcjonować. Wraz z kryzy-
sem ekonomicznym zaniedbany park dziczał, 

urządzenia drenujące uszkodziły powodzie 
i prace ziemne przy budowie kolektora ścieków. 
Obecne zabiegi konserwacyjne mają na celu 
utrzymanie terenów rekreacyjnych o natural-
nym charakterze, z urządzeniami sportowymi 
służącymi ćwiczeniom fizycznym. Obecnie po 
stronie Grodzan znajdują się tereny podmo-
kłe zarośnięte olszyną i roślinnością szuwaro-
wą, postuluje się nadanie im statusu użytku 
ekologicznego.

W latach 70. zlokalizowano na terenie so-
łectwa miejskie wysypisko śmieci. Położone 
było w głowie wąwozu, przy obecnej ul. 
Wyspiańskiego. Funkcjonowało do poł. lat 90., 
później utworzono wysypisko „na Zdrapach”, 
a teren poprzedniego zrekultywowano.

Podobnie jak wieś Zadębie, Grodzany stały 
się częścią Bychawy. Obejmują ulice Grodzany, 
Wyspiańskiego, część 11 Listopada i Reja. W 
odróżnieniu od Zadębia – sołectwa bez wsi – 
Grodzany są sołectwem bez ziemi. Większość 
grodzańskich pól leży na terenie sołectwa 
Łęczyca. Na terenie Grodzan są za to stacja elek-
troenergetyczna oraz stacja paliwowa. Rolnicy 
z Grodzan zajmują się uprawą zbóż, produk-
cją mleka i hodowlą drobiu. Na terenie wsi są 
zakłady stolarskie, przedsiębiorstwo transpor-
towe, produkcja i obrót paszami i dodatkami 
paszowymi, sklep ogrodniczy, firma wykonująca 
instalacje wodno-kanalizacyjne, CO i gazowe, 
panele słoneczne etc.

Mieszkańców Grodzan cieszy zieleń wokół ich 
siedzib, spokój i czyste powietrze, a przy tym bli-
skość miasta i niezbędnych wygód. Bobry, któ-
re pojawiły się w ostatnich latach w Gałęzówce, 
rzadkie ptaki jak dzięcioł czarny czy czapla, 
a nawet widziany któregoś ranka łoś dowodzą 
czystości i witalności środowiska. Miejscem 
ważnym dla wsi jest metalowy, artystycznie wy-
konany krzyż przydrożny, przy którym wierni 
zbierają się na uroczystość wiosennego poświe-
cenia pól.

2016-11-10TerenypodmokłenaGrodzanach

2016-11-10TukiedyśbyłstawzwanyPodko-
ścielnym

2016-11-10Widoknastaryszpital(ob.pogo-
towie)odul.Grodzany
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Józwów
Kiedyś Kowerskich „siedziba pańska” 

Józwów wraz z sąsiednim Kowerskiem stanowi południowo-zachodnie naroże 
gminy. Nazwa odimienna, popularna na Lubelszczyźnie, wiąże się z nazwi-
skiem Józefa Przewłockiego, właściciela Woli Gałęzowskiej w latach 1851–
1861. Na mapie z pocz. XIX w. znaczną część obecnego sołectwa zajmuje las. 
Podobnie na mapie kwatermistrzostwa z I poł. XIX w. Na rosyjskiej mapie 
z przełomu wieków znajdziemy już folwark Józwów otoczony parkiem i sada-

mi. Las pozostaje jedynie w północnej części sołectwa. 

Przedwojenny Józwów składał się z folwar-
ku, wsi biegnącej wzdłuż drogi, oraz kolonii, 
na północ od drogi do lasu. Podobnie jest 
dziś. Wschodnia część Józwowa położona jest 
w zagłębieniu terenu biegnącym ku północy, 
następnie przechodzącym w dolinę łączącą 
się z wąwozem o przebiegu równoleżnikowym. 
Mapy z I poł. XIX w. uwidoczniają płynące 
nimi strumienie uchodzące do Gałęzówki. 
Las należący do Józwowa i Woli Gałęzowskiej 
jest jak na warunki lokalne dosyć rozległy, 
tworzy go kilkudziesięcioletni drzewostan 

grabowo-dębowy z domieszką sosny. Folwark 
powstał około połowy XIX w. po wykarczowa-
niu lasu pod pastwiska, a następnie uprawy. 
Przekształcenia folwarku pod lasem w „siedzi-
bę pańską” dokonali Stefan Franciszek i Zofia 
z Przewłockich Kowerscy. Stefan Kowerski 
pochodził z Litwy. Za działalność patriotyczną 
i wspieranie Powstania Styczniowego zmuszo-
ny do sprzedaży majątku rodzinnego i zesłany 
w głąb Rosji, poznał pannę Zofię Przewłocką 
towarzyszącą na zesłaniu matce (też Zofii). Po 
powrocie z zesłania małżeństwo Kowerskich 

statystyka

 powierzchnia–3,54km2

 ludność–89os.
 liczbaadresów–40
 pow.użytkówrolnych–293,96ha
 pow.lasów–54,56ha
liczbapodmiotówgospodarczych–2
 AlicjaFlorek–sołtys
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utrzymywało się z administrowania w oko-
licznych majątkach. Potem Kowerski odkupił 
Józwów od teściów. Obok zabudowań dwor-
skich powstał drewniany dom mieszkalny… 
Wielkim nakładem pracy zagospodarowano 
nowe siedlisko oraz powiększono je przez do-
budowanie murowanej części domu w lewym 
skrzydle, całość otoczono pięknym parkiem 
i ogrodem. Tak oto wśród pól, w otoczeniu 
natury i z daleka od ludzkich domostw, wy-
rosła siedziba Kowerskich. [M. Dębowczyk, 
U. Pytlak]

Kowerscy, gospodarując z powodze-
niem i powiększając majątek, jednocze-
śnie zajmowali się sprawami publicznymi. 
Stefan Franciszek był radcą Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, udzielał się w to-
warzystwie dobroczynności, komitecie 
parafialnym. Wykazywał niemały talent 
i temperament publicystyczny, jeszcze na ze-
słaniu redagował gazetkę przepisywaną ręcz-
nie (czyżby pierwowzór „Samizdatu”?). Był też 
znanym bibliofilem i kolekcjonerem starych 
druków, pozostawał w zażyłych stosunkach 
z Hieronimem Łopacińskim. Zofia Kowerska 
poza pracami w gospodarstwie, typowymi 
dla żony ziemianina, parała się literaturą 
i publicystyką. Pisała nowele i opowiadania, 
stworzyła nawet dramat, jej utwory druko-
wały czasopisma, były przekładane na języki 
obce. Twórczość Kowerskiej wzorowała się na 
wielkiej literaturze francuskiej i rosyjskiej. 
Obracała się w kręgu tematyki wiejskiej, 
znanej sobie doskonale. Utwory Kowerskiej, 
chociaż nie są dziełami wybitnymi, pozy-
tywnie oceniali pisarze tej miary, co Wiktor 
Gomulicki, Jarosław Iwaszkiewicz a nawet 
Stefan Żeromski.

Majątek po rodzicach przejął Stefan 
Kazimierz Kowerski, absolwent Instytutu 
Rolnictwa i Leśnictwa w Puławach. 
Gospodarowaniu oddawał się (…) z wielkim 

zapałem, pracowitością i pomysłowością (…)
zmierzając do celu poprzez intensyfikację pro-
dukcji rolnej, hodowlę bydła, wykorzystanie 
warunków glebowych. Również niepopularną 
jeszcze mechanizacją prac polowych. Dosyć 
duże dochody zapewniały plantacje buraka 
cukrowego o łącznej powierzchni 330 mórg. 
[M. Dębowczyk, U. Pytlak]

Kowerski odziedziczył po rodzicach także 
pasje społecznikowskie, działając w dziedzi-
nie bankowości i gospodarki. Był również sze-
roko znanym filantropem.

W środowisku lokalnym działał z powo-
dzeniem wspierając prace ks. Antoniego 
Kwiatkowskiego na rzecz publicznej opie-
ki zdrowotnej, polskiego szkolnictwa, spół-
dzielczości. Prywatnymi zainteresowaniami 
Kowerskiego były muzyka i teatr, choć zdaje 
się, że szczególnych predyspozycji artystycz-
nych nie miał.

Dwór i majątek Kowerskich ucierpiały 
znacznie podczas I wojny światowej. Przez 
wkraczających na Lubelszczyznę Austriaków 
Kowerski został oskarżony o szpiegostwo 
i dywersję na rzecz Rosji. Postawiony przed 
sądem polowym, z trudem uniknął interno-
wania. Po latach wspominał zdarzenie z hu-
morem, niczym przygody z powieści Haśka. 
Ale dla wielu okolicznych mieszkańców 
rzecz nie zakończyła się szczęśliwie. Dwór 
w Józwowie został splądrowany przez sta-
cjonujących tam honwedów – węgierskie po-
spolite ruszenie. Potłuczono kolekcję starej 
porcelany, ucierpiał księgozbiór z biblioteki 
Koźmianów, zrabowano kosztowności i go-
tówkę. Pozostałością po starciach jest zapo-
mniany cmentarz na skraju lasu. W okresie 
międzywojennym rozległe dobra Kowerskich 
podzielono pomiędzy potomków Stefana 
Kazimierza. Józwów wraz z należącym obec-
nie do gminy Zakrzówek przysiółkiem Litwa 
otrzymała córka Zofia i jej maż Wincenty 2016-09-15DawnazabudowakoloniiJózwów

2016-10-14Droga koło Zatorskiego

2016-10-14MiędzyJózwowemaMajdanem.
Krzyżnagranicywsiigmin

Jankowski, także inżynier rolnik. Był on do-
skonałym rolnikiem. Gospodarstwo prowadził 
nowocześnie, wzorując się na doświadcze-
niach Zachodu. [Rostworowski]

Jankowski, działacz narodowej demokracji, 
członek organizacji „Uprawa”, wspierającej 
materialnie Armię Krajową, został w lutym 
1944 r. wraz ze swoim rządcą bestialsko za-
mordowany przez partyzantkę komunistycz-
ną na oczach rodziny. Opuszczony dwór 
stał się wiosną tegoż roku kwaterą oddziału 
specjalnego AK „Szarugi” (por. Aleksander 
Sarkisow), który stacjonował tam aż do pod-
jęcia działań w „Akcji Burza”.

Różnie tę swoją spokojną przystań nazy-
wali, jedni mówili Szarugowo, inni Szarugów, 
jakby nawiązując do prawdziwej nazwy ma-
jątku Józwów, gdzie przez czerwiec i lipiec 
prawie stale siedzieli. Duży, piętrowy dwór 
całkowicie wyludniony… stanowił idealne 
schronienie dla oddziału. Położony z dala od 
szlaków komunikacyjnych, w ogromnym par-
ku przechodzącym bezpośrednio w stary las, 
Józwów… wygodniejszy był od wszystkich 
dotychczasowych kwater w gospodarstwach 
wiejskich. [Jerzy Krzyżanowski U Szarugi]

Po wojnie majątek Józwów rozparcelowano. 
We dworze miejsce znalazła szkoła podstawo-
wa czynna aż do 1993 roku. Osobliwością 
budynku była drewniana rozbierana ściana, 
która pozwalała zmienić dwa sąsiadujące 
pomieszczenia w salę widowiskową z pod-
wyższoną sceną, oraz pięknie sklepione 
podpiwniczenia, gdzie mieściła się kuchnia 
z ogromnym piecem.

Całość majątku Józwów była starannie 
zaplanowanym założeniem przestrzennym. 
Od drogi do dworu prowadziła aleja topolo-
wa długości kilkuset metrów. Rozpoczynał ją 
drewniany krzyż, a kończyła kapliczka z figu-
rą Matki Boskiej. Przedpole ocieniały chmiel-
niki, dziś nie istniejące. Sam dwór otaczały 

klomby i rabaty kwiatowe tworzące kolisty 
podjazd, założone przez niestrudzoną Zofię 
Przewłocką dla córki. Dalej trudno dziś czy-
telna aleja drzew; dęby, jesiony, kasztanowce, 
lipy. Osobliwością, modną swego czasu, jest 
kolisty ciennik bukowy czyniący wrażenie ja-
kiejś pogańskiej kaplicy. Po zamknięciu szko-
ły dwór wraz z parkiem sprzedano prywatne-
mu nabywcy. W czerwcu 2016 r. park oraz 
topolowa aleja znacznie ucierpiały od uderze-
nia huraganu. Wichura połamała i wyrwała 
z korzeniami wiele starych drzew.

Część wsi położona przy lesie nazywana 
jest zwyczajowo Kopaniną. Od szosy do lasu 
prowadzi polna droga, niegdyś obsadzona ro-
binią (akacja), stanowiącą pożytek pszczeli. 
Nieco dorodnych drzew zachowało się wciąż 
w pobliżu lasu. Przez wieś prowadziła niegdyś 
aleja topolowa, złożona z około setki drzew. 
Wycięto je w latach 90.

Z obyczajów, jakie niegdyś utrzymywały 
się we wsi, sołtys p. Alicja Florek wymienia 
przyśpiewki weselne, jakie niegdyś śpiewano 
młodej parze. Podobnie zanika zwyczaj zwa-
ny meus, czyli spacer i piknik w lesie prak-
tykowany w poniedziałek wielkanocny po 
południu (z rana był śmigus-dyngus). [Meus 
stanowił upamiętnienie wędrówki apostołów 
do Emaus, gdzie spotkali zmartwychwstałego 
Jezusa]

Dla dzisiejszych mieszkańców Józwowa 
istotą rzeczą jest naprawa bardzo dziurawej 
drogi oraz postawienie nowego przystan-
ku autobusowego, które to prace wykonano 
w roku 2015.

2016-09-15Ciennikbukowywparkudworskim

2016-09-15DwórKowerskichwJózwowie,
staraszkoła,obecniewł.prywatna

2016-09-15Przetrwałazabytkowaaleja
topolowa
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Kosarzew Dolny–Kolonia
Bychawski kawałek Kosarzewa

Kosarzew, dawniej Kozarzów, to wieś o metryce średniowiecznej, zlokalizo-
wana w dolinie rzeczki biorącej od niej nazwę. Dawniej zwano ja Kozą, Koza-
rzem. Nazwę wsi wywodzić należy od słowa „kosarz”, „koszar”, co oznacza 
zagrodę dla owiec lub bydła. Określenie przynieśli ze sobą pasterze wołoscy. 
Wprawdzie historia Kosarzewa o nich nie wspomina, ale najbliższa wieś osie-
dlona na prawie wołoskim to roztoczański Otrocz. Niespełna 30 km stąd, więc 

w zasięgu kontaktów lokalnych. 

Średniowieczny Kosarzew zasiedlony był 
przez szlachtę zagrodową mieszkającą w czę-
ści Kosarzew Stróża a dawniej Struża (od stru-
gi) albo też Straża, oraz kilku właścicieli cząst-
kowych Kosarzewskich h. Kościesza. Później 
sprawy własnościowe komplikują się i rejestr 
podatkowy z XVII w. wymienia już kilkuna-
stu właścicieli wsi. W XIX w. w Kosarzewie są 
cztery majątki i dwory. Kosarzew Dolny nale-
żał do rodziny Kozarynów.

Kosarzew miał dzieje równie bogate jak do-
bra Gałęzowskie, Bychawa czy Stara Wieś. 

Nie miał tyle co one szczęścia do skrupu-
latnych kronikarzy prowadzących zapiski 
przez pokolenia, ani do badaczy, pracowicie 
śledzących dokumenty, przeszukujących 
archiwa, podążających tropem minionych 
zdarzeń. Już krótka wizyta na bychawskim 
cmentarzu przypomni nazwiska zasłużo-
nych mieszkańców Kosarzewa. Takich jak: 
Cyprian Turowski lekarz i społecznik, Antoni 
Urbański zapomniany dziś pisarz, przed 
wojną ceniony przez czytelników i kryty-
ków literackich, albo nauczyciel, kierownik 

statystyka

 powierzchnia–2,86km2

 ludność–170os.
 liczbaadresów–60
 pow.użytkówrolnych–266,05ha
 pow.lasów–14,68ha
liczbapodmiotówgospodarczych–4
 MarcinStachyra–sołtys
 MirosławMalec–radny
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kosarzewskiej szkoły Zygmunt Sadkowski. 
Również dzieje rodu Okulicz-Kozarynów ob-
fitują w barwne postaci. Ich badanie nie jest 
jednak zadaniem tego przewodnika, tym 
bardziej, że do gminy Bychawa należy jedy-
nie zachodnia część Kosarzewa. Jak wynika 
z najstarszych map topograficznych tego ob-
szaru, na terenie gminy Bychawa znajdował 
się Dwór Kosarzew Dolny położony nad zbior-
nikiem wodnym, przypuszczalnie stawem. 
XVIII-wieczne lustracje majątków wymieniają 
dwory w Kosarzewie jako drewniane, kryte 
strzechą. Jaki był dwór z końca XIX w.? Opisu 
ani ilustracji nie mamy. Nie istnieje też staw 
zasilany nurtem rzeczki i strumieniami pły-
nącymi z wyżyn. Inny przebieg miał gościniec 
z Krzczonowa do Bychawy. Biegł przez Stróżę 
i Kosarzew Dolny na południe od Kosarzewki 
do narożnika lasu. Część tamtej drogi zacho-
wała się do dziś. Nie ma wtedy jeszcze kolo-
nii Kosarzew Dolny. Jej miejsce zajmują pole 
i las nieco większy niż obecny. Z fragmenta-
rycznych informacji nasuwa się wniosek, że 
właściciele majątku Kosarzew Dolny przeży-
wali trudności ekonomiczne i stopniowo par-
celowali ziemie. Kolonia Kosarzew była bodaj 
ostatnim jego elementem sprzedanym tuż 
przed I wojną światową.

Dzisiejsze sołectwo Kosarzew Dolny-Kolonia 
rozciąga się na południe od Kosarzewki i dro-
gi do Bychawy w kierunku do Władysławowa 
i Urszulina. Pola podnoszą się łagodnie ku 
wierzchowinie. Kosarzewka jest tu maleńkim 
strumykiem, zupełnie nieproporcjonalnym 
do wielkości doliny, ale płynącym wartko. 
W czasach historycznych była młynówką. Na 
odcinku od drogi do Skawinka tworzy niewiel-
ki przełom, pomiędzy terasą, na której wzno-
si się wieś, a wyższym prawym zboczem, na 
którym rośnie las. Las zwany „Kosarzewskim” 
albo „Romanowskim” jest ładnym grądem 
grabowo-dębowym lub grabowo-lipowym 

z domieszką sosny, osiki, brzozy. Można tu 
znaleźć trochę starych drzew, albo spotkać 
„grubą zwierzynę” – sarnę lub dzika. Obfituje 
w jagody i grzyby. Północno-zachodnią grani-
cę lasu stanowi strumień płynący od strony 
Romanowa i Ziunina. W widłach tych dwu 
cieków na zboczach i wierzchowinie poprze-
cinanej dolinkami rosnący las należy w więk-
szości do gminy Krzczonów i dawniej łączył 
się z dużymi obszarami leśnymi pomiędzy 
Olszowcem a Krzczonowem i Piotrkowem. 

Wieś, przez którą biegnie lokalna żwirów-
ka, zachowała wiele elementów tradycyjnej 
zabudowy, przywołując zapomniany element 
swojskości. Obok murowanych domów dużo 
tu drewnianych chat, spichlerzy i stodół; 
obejścia otoczone płotem ze sztachet, przy-
tulne ogródki i stare sady. Jest też mały wiej-
ski tartak, pracujący na potrzeby lokalne. 
Niektórzy mieszkańcy przejawiają zmysł arty-
styczny, stąd przepięknie malowana pasieka 
oraz dzieła korzenioplastyki. Od zachodniego 
skraja wsi granica ze Skawinkiem biegnie po-
lną drogą i brzegiem lasu. 

Przy drodze Bychawa – Krzczonów, po-
śród starych lip, bogato urządzona kapliczka 
– właściwie prawdziwe barokowe theatrum 
z figurami Jezusa, Maryi, aniołów, dzieło lu-
dowej artystki p. Teodozji Matysek. Dalej gra-
nicę wsi wyznacza las „przy Zakręcie” opisany 
w rozdziale „Zaraszów”, następnie polami aż 
do Władysławowa. Przy drodze głównej znaj-
duje się remiza OSP i przystanek autobuso-
wy. Przez lata funkcjonował sklep.

WAŻNE MIEJSCA
•	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	

w		Kosarzewie	Dolnym-Kolonii
•	 Szlak	rowerowy	Doliną	Kosarzewki

2016-11-08Przydrożnykrzyż

2016-11-08Szlakiemrowerowym

2016-11-08WdrodzenaBychawę
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Kowersk
Tu kiedyś była puszcza

Nazwa Kowersk pochodzi od nazwiska właścicieli dóbr – Kowerskich h. „Bia-
łynia” (odmiana herbu Jastrzębiec). Sołectwo Kowersk jest narożnikiem gmi-
ny Bychawa, wciśniętym pomiędzy terytoria gmin Zakrzówek i Strzyżewice. 
Spójrzmy na stare mapy: 200 i 150 lat temu na miejscu obecnej wsi rósł nie-
przebyty las. Prowadziły przezeń dwie, może trzy drogi, niebezpieczne z po-
wodu niedźwiedzi, wilków, a może i zbójców, wszak pobliski Rudnik nie cie-

szył się dobrą sławą.

Lasy wokół Zakrzówka należały niegdyś 
do opactwa koprzywnickiego, w pocz. XIX w. 
otrzymali je Czartoryscy. Po Powstaniu 
Listopadowym skonfiskowane dobra 
Czartoryskich przekazano oficerom rosyjskim 
zasłużonym w stłumieniu powstania. Część 
z nich odkupił Stefan Franciszek Kowerski od 
pełnomocnika carskiego generała.

Dopiero na mapie z końca XIX w. wid-
nieje folwark Kowersk oraz znaczne obsza-
ry pól uprawnych i pastwisk. W okresie 
międzywojennym lasy zniknęły całkowicie 

z terenu sołectwa. Las Rudnik leżący po-
między Kowerskiem a Józwowem należy do 
gminy Zakrzówek, a Las Górny na północ od 
Kowerska do Strzyżewic. 

Sołectwo składa się z wsi Kowersk skupio-
nej wokół dawnego folwarku, kilku wolno sto-
jących zagród oraz Kolonii Kowersk ciągnącej 
się zwartą zabudową w północno-zachodniej 
części, powstałej jeszcze przed wojną z parce-
lacji części majątku.

Od 1918 roku Kowersk był samodziel-
nym majątkiem należącym do Stefana 

statystyka

 powierzchnia–3,57km2

 ludność–102os.
 liczbaadresów–38
 pow.użytkówrolnych–348,26ha
 pow.lasów–1,33ha
liczbapodmiotówgospodarczych–3
 MarekJackowski–sołtys
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Konstantego Kowerskiego, trzeciego z dyna-
stii. Warto zwrócić uwagę na obszar pól po-
między Kowerskiem a Józwowem, nazywa-
ny zwyczajowo Hektary. Nazwa spotykana 
w kilku miejscach gminy Bychawa wskazuje 
na karczunek i podział gruntów już po wpro-
wadzeniu miar metrycznych, co nastąpiło po 
I wojnie światowej

Konstanty Rostworowski wspomina zi-
mową kwaterę oddziału „Spartanina” (por. 
Tadeusz Sowa) w Kowersku, wyprawę stam-
tąd po alkohol do gorzelni w Woli Gałęzowskiej 
i starcie z Rosjanami w obronie zdobycznego 
spirytusu.

Majątek Kowersk podzielił po wojnie los 
innych posiadłości ziemskich. Jedynym śla-
dem po folwarku są dziś dwa nikłe stawy za-
rośnięte: jeden trzciną i pałką wodną, drugi 
łozą. Czereśniowa aleja, którą wspominał 
Rostworowski, właśnie tego roku (2016) do-
konała żywota, wyrwana z korzeniami przy 
pomocy ciągników. Do Kowerska prowa-
dzi jedyna droga utwardzona – z Gałęzowa 
przez Kolonię Gałęzów Drugą – kończąca się 
w okolicy dawnego folwarku. Dalej do Kolonii 
Kowersk i Rudnika biegnie wyboista szutrów-
ka. O ile sama wieś, położona na płaskiej 
wierzchowinie, nie zainteresuje turysty, o tyle 
kilka prowadzących do niej dróg polnych może 
być trasą pięknych wycieczek. Pod warun-
kiem, że nie ma błota. Szczególnie polecamy 
jedną z nich. Wyjeżdżamy z Józwowa w kie-
runku południowo-zachodnim. Opuszczamy 
szosę do Majdanu Starowiejskiego skręcającą 
na południe. Przy szosie malowniczy drew-
niany krzyż nad trawiastą skarpą. My utrzy-
mujemy kierunek jazdy polną drogą zwaną 
lokalnie drogą koło Zatorskiego. Po lewej za-
rośla, nad którymi dominują dwa dorodne 
dęby, jedyne z tysięcy, jakie tu rosły. Po pra-
wej Las Rudnicki, niewielki obszar zdegrado-
wanego grądu grabowo-dębowego. Zjeżdżamy 

po zboczu, do skrzyżowania polnych dróg, tu 
skręcamy w prawo. Wspinamy się na pagórek 
zwany Łysą Górą. Przy kamienistej drodze 
odsłaniają się białe ściany wyrobisk po kopal-
niach margla, wysokie na kilka, kilkanaście 
metrów. Ze wzgórza droga prowadzi w dół, 
prosto na północny zachód. Jesteśmy na kra-
wędzi Wyniosłości Giełczewskiej opadającej 
ku dolinie potoku Rudniczek dosyć stromo. 
Różnica wysokości to jakieś 40–50 m. Nasza 
droga biegnie wpół zbocza równolegle do kra-
wędzi i doliny zapewniając piękny widok. Po 
prawej pola wspinają się na zbocze, po lewej 
w dolinie malownicza wieś – Rudnik. Znany 
lubelski pisarz i zbieracz legend Zbigniew 
Włodzimierz Fronczek zanotował tu opowieść 
o koniokradzie, którego od egzekucji urato-
wało miłosierne wstawiennictwo dziedziczki 
Zofii Przewłockiej.

Po ok. dwóch kilometrach napotykamy ko-
lejny zbieg dróg, tu szutrówka z Kowerska 
biegnie do Rudnika, opuszczając gminę 
Bychawa. U podnóża kolejnego pagórka zwa-
nego Wapniakiem skręcamy w prawo, by 
ponownie wspiąć się na wierzchowinę, zmie-
rzając ku zabudowaniom Kolonii Kowersk. 
Z krawędzi rozległy widok na dolinę potoku 
oddzielającą Wyniosłość Giełczewską od fali-
stych Wyniesień Urzędowskich, widocznych 
w dali. Drogą przez Kolonię Kowersk osiąga-
my skraj Górnego Lasu, stąd na wschód do 
Kolonii Gałęzów Drugiej.

2016-09-15RemizaOSPibudynekdawnego
sklepuGS

2016-09-15KapliczkaprzydrodzezKowerska

2016-09-15Jedynymśladempofolwarkusą
dziśdwazarośniętestawy,jedentrzcinąipał-
kąwodną,drugiłozą
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Leśniczówka
A po wielkim lesie już tylko nazwa!

Na początku był las. Taki prawdziwy, wielki, ciemny, z wilkami, rysiami, 
niedźwiedziami. Może nawet z Babami Jagami. O tych ostatnich Kajetan Koź-
mian nie wspomina. Lasu pilnował leśniczy, co mieszkał w leśniczówce. Wiek 
później kuzyn senatora, słynny Władysław Koźmian, las wyrąbał, pole wraz 
z leśniczówką sprzedał, groźne drapieżniki i grubego zwierza wcześniej wy-

strzelano. O leśniczym słuch zaginął.

W 1896 r. na folwarku było 6 domów za-
mieszkanych przez 63 osoby, a wieś liczy-
ła 4 domy, w których żyło 38 osób. (Albin 
Koprukowniak)

Powstał folwark i zaczątki wsi. Leśniczówkę 
i kawałek pola nabył dr Józef Willaume, miej-
scowy lekarz. (Dr Willaume, syn francuskiego 
emigranta, nauczyciela w Szkole Lubelskiej, 
był dyrektorem szpitala w Bychawie, później 
w Zwierzyńcu.)

Założony folwark nosił nazwę Zosin od 
imienia córki doktora, powszechna była 
w dalszym ciągu nazwa Leśniczówka. W roku 

1909 w Leśniczówce gościła na wakacjach 
zaprzyjaźniona z panną Zofią Willaume 
Zofia Nałkowska, która pobyt uwieczniła 
w pamiętnikach.

Określenie „Leśniczówka” nie jest całkiem 
bezzasadne. Na obszarach przylegających do 
wsi, powstałej po parcelacji, rosną nikłe pozo-
stałości dawnej puszczy. Las Gałęzowski zaj-
muje dolinę strumienia i wąwozy na południe 
od wsi. Na północ od niej w kolejnym wąwozie 
niwy przedzielają pasma leśne. „Leśniczówka” 
Willaumów spłonęła we wrześniu 1914 r. 
Rozegrał się tutaj epizod bitwy zapamiętany 

statystyka

 powierzchnia–3,25km2

 ludność–226os.
 liczbaadresów–73
 pow.użytkówrolnych–316,57ha
 pow.lasów–0,00ha
liczbapodmiotówgospodarczych–10
 JerzyRybaczek–sołtys,radny
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przez mieszkańców. Atakujące od południa 
oddziały austrowęgierskie, forsujące kolano 
Gałęzówki i dolinę potoku, dostały się pod 
krzyżowy ogień przemyślnie ustawionych 
„puliemiotów” (ciężkich karabinów maszyno-
wych). Opowiadano, że na jednym z pól kapu-
sty zalegało więcej trupów niźli postrzelanych 
głów kapuścianych. Poległych tu pochowa-
no razem z innymi na Białej Górze. Rodzina 
Willaumów wyprowadziła się z Bychawy.

Wieś rozciąga się w linii prostej na dystan-
sie ok. 4 km od doliny Gałęzówki w kierunku 
zachodnim, do granicy gminy. Do wsi nale-
ży również kilka zagród rozrzuconych po po-
lach. Na południe odbiegają dwie drogi: we 
wschodniej części nowa „unijna”, łącznik do 
drogi nr 834 przez Majdan Gałęzowski, oraz 
droga do Kiełczewic przez Gałęzów Kolonię 
Pierwszą w części zachodniej. Najstarsze za-
budowania sięgają czasów parcelacji, prze-
ważnie przebudowane nie zachowały trady-
cyjnego charakteru. Obok wsi biegnie linia 
wysokiego napięcia zasilająca stację elektro-
energetyczną w Bychawie.

Droga wznosi się łagodnie na wierzchowi-
nę zapewniając dalekie widoki na południe – 
wzgórza wokół Starej Wsi i Zakrzewa, oraz na 

wschód – ostańce Wyniosłości Giełczewskiej 
z Bożym Darem na horyzoncie. Najlepszy 
punkt widokowy znajduje się za zakrętem do 
Gałęzowa Kolonii. Po dawnej „Leśniczówce” 
zachowało się trochę starych drzew – lip, je-
sionów, grabowy szpaler schodzący ku do-
linie i maleńki staw. Ujście strumienia do 
Gałęzówki jest chętnie zasiedlane przez bo-
bry, ustawicznie przepędzane przez właści-
cieli łąk. Na miejscu leśniczówki stoi obecnie 
willa w typie dworku. Obok maneż i pastwi-
ska dla koni.

Wyrobisko po piaskowni odsłania pro-
fil lessów. Enklawę Gałęzowa w gruntach 
Leśniczówki stanowią zabudowania firmy 
Pro-Agro zajmującej się obrotem nawozami 
sztucznymi. We wsi kilka nowoczesnych go-
spodarstw z silosami na zboże i zmechani-
zowanymi oborami. Kilku właścicieli hoduje 
konie dla rekreacji i utrzymania tradycji.

Jest kilka przedsiębiorstw, głównie usługi 
budowlane i transportowe.

Zdaniem sołtysa wieś nie ma poczucia 
wspólnoty. Brak ośrodka integracji i wspól-
nie realizowanych celów. Bliskość Bychawy 
nie sprzyja formom życia wiejskiego. Młodzi 
ludzie opuszczają wioskę.2016-11-10Podawnej„Leśniczówce”

2016-11-10Obokwsibiegnieliniawysokiego
napięcia

2016-11-10Pro-Agro

2016-11-10Wąwozy
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Łęczyca
Ładniej z góry!

Nazwę miejscowości nadał Ignacy Łęczycki – właściciel folwarku w II poł. XIX 
w. Poszukiwania genealogii ziemianina oraz źródłosłowu nazwy (starop. łęk, 
łuk, łęg, łąka) pozostawmy dociekliwym. Do połowy XIX w wierzchowinę pora-
stał las, tylko na wschodniej połaci było trochę pola. Przez las wiodła droga do 
Kiełczewic. Obszar ten zapisany był w księdze hipotecznej jako „Leśna część 

Woli Bychawskiej”. Faktycznie należał do majątku Bychawa. 

W roku 1876 Ignacy Łęczycki kupił go 
od Adama Duniewskiego za 48 tys. rubli. 
W roku 1881 nowopowstały folwark Łęczyca 
wydzielono notarialnie z dóbr bychawskich. 
Po śmierci Łęczyckiego w 1888 r. 165-mor-
gowy folwark odziedziczyła Marianna 
Lewandowska. Zadłużone dobra przejęło 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. W 1895 
roku nabył je na licytacji Antoni Budny za 
kwotę niespełna 12 tys. rubli. W ten sposób 
Łęczyca powróciła do bychawskich włości. 
Zmiany, jakie nastąpiły na tym obszarze, 
ilustruje rosyjska mapa z przełomu wieków. 

Pojawia się na niej folwark i przesieka wzdłuż 
drogi do Kiełczewic, o szerokości kilkuset 
metrów. Chcąc pozbyć się ciążących na na-
bytym majątku zadłużeń Antoni Budny zde-
cydował się na sprzedaż i parcelację części 
ziemi. Tak pisze o tym Monika Głazik: Już 
trzy lata po nabyciu folwarku Łęczyca, Budny 
rozparcelował wśród 15 małorolnych miesz-
kańców Łęczycy prawie połowę gruntów 
tego folwarku… Ziemski Bank Włościański 
udzielił mieszkańcom kredytu po 500 rubli 
każdy. Umowa kupna – sprzedaży została 
zawarta w dniu 31 marca 1898 roku. Zostało 

statystyka

 powierzchnia–3,27km2

 ludność–91os.
 liczbaadresów–23
 pow.użytkówrolnych–265,82ha
 pow.lasów–54,67ha
liczbapodmiotówgospodarczych–1
 JerzyPopławski–sołtys
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utworzone 14 gospodarstw po 3 dziesięciny 
i 44 sążnie gruntów. [Sążeń – miara długości 
niespełna 2 m; dziesięcina skarbowa – mia-
ra powierzchni ok. 1,1 ha.] Grunty w Łęczycy 
stanowiły użytki rolne – grunty o klasyfikacji 
II… Pozostała część folwarku Łęczyca przejęta 
została w 1944 r. przez fundusz ziemi i wyłą-
czona spod parcelacji. Brak dostępnych źró-
deł co do dalszych losów folwarku. Zapewne 
został objęty jakaś formą gospodarki uspo-
łecznionej. Zapewne krótkie i mało satysfak-
cjonujące były jej dzieje. I na ogół mówić nikt 
o tym nie chce. Tak jak o wystawnym trybie 
życia: polowaniach, karcianych długach, ko-
chankach, nieślubnych dzieciach ziemian le-
gendy przetrwały, podczas gdy o ich ciężkiej 
pracy i służbie społecznej nie pamiętamy, 
tak o szczegółach życia ludu pracującego, 
uwłaszczonego w akcie sprawiedliwości dzie-
jowej, świadczą tylko żałosne resztki dworów, 
daremnie o sponsora i inwestora wołają-
ce. Jak w staroruskiej opowieści: A cóż byś 
Iwanie zrobił, gdyby cię carem naraz obrali? 
A cóż, poszedłbym do pałacu, ukradł sto rubli 
i uciekł!

Niewiele można powiedzieć o Łęczycy. 
Kilkanaście domów, kilka większych gospo-
darstw rolnych. Obok jednego z nich był parę 
lat temu ładny chmielnik, ale przegrał kon-
kurencję z zagranicznym kapitałem. Odkąd 
do wsi doprowadzono wodę i poprawiono 

drogę, stała się atrakcyjnym miejscem dla 
miłośników odludzia. Niektóre wzniesione tu 
w ostatnich czasach domy wiejskie są cał-
kiem sympatyczne. Przyciąga położenie po-
między lasami, choć prawdziwym jest tylko 
Las Budny (Budnego) sąsiadujący z Łęczycą 
od północy. Las na południu przedzielający 
Łęczycę od Leśniczówki, przecięty licznymi 
niwami, przetrwał jedynie w postaci wąskich 
pasm. Lecz ku zaskoczeniu wszystkich to tu-
taj, na jednym z nich rosną najpiękniejsze 
chyba na obszarze gminy i najstarsze dęby. 
Najbardziej wiekowy „matuzalem” liczy sobie 
lat może 250, może 300 i ponad 5 m w ob-
wodzie. Rośnie na skraju lasu, przy dróżce 
od strony Leśniczówki. Niestety, jego dni są 
policzone, wypróchniał od środka i stracił 
konary. W tym samym lesie rośnie jeszcze 
kilkanaście „młodzieniaszków” po jakieś 150 
lat, parę starych sosen, dorodne osiki i gra-
by. Urok miejsca podkreśla dolinka schodzą-
ca w kierunku Grodzan. Z dawnego folwarku 
pozostały czworaki – budynek mieszkalny dla 
czterech rodzin. Miejscem centralnym wsi 
jest figura przy gościńcu. Atutem Łęczycy jest 
jeszcze piękna panorama Bychawy z pagóra-
mi w tle, gdy się z Łęczycy wraca. Tuż za za-
chodnią granicą sołectwa, na terenie gminy 
Strzyżewice, pole bitwy z 1914 r. i cmentarz 
wojenny.

2016-11-08Miejscecentralnewewsi

2016-11-08LasoddzielającyŁęczycęodLe-
śniczówki

2016-11-08StacjaelektroenergetycznanaŁęczycy,czyliwBychawie2015-12-25PanoramaBychawyzŁęczycy

Łę
cz
yc
a
•
Gm

in
a
By
ch

aw
a
–
m
oj
e
m
ał
e
ce
nt

ru
m
ś
w
ia
ta
•
Ł
ęc
zy
ca

Łęczyca•Gm
inaBychaw

a–m
ojem

ałecentrum
św

iata•Łęczyca

wyszukaj w Google: 9G342G96+4R

Okazałedębywłęczyckimlesiesąnajpiękniejszewgminie

wyszukaj w Google: 9G342G53+WM



69 68 

Marysin
Dobra Marii Koźmianowej i Marysieńki 

Koźmianówny

Marysin to ostatnia posiadłość z rozległych włości należących przez kilka wie-
ków do rodów Gałęzowskich a następnie Koźmianów h. Nałęcz i ich potom-
ków. Rozciąga się na południe i wschód od granic Bychawy, obejmując dużą 
część wierzchowiny pomiędzy dolinami Gałęzówki na zachodzie a Kobylim 

Dołem na wschodzie. 

Południowa granica sołectwa przebiega 
na wysokości zakrętu przed Gałęzowem, na 
wschód przez pola, obejmując rozproszo-
ne zagrody wiejskie. Północna biegnie rów-
nolegle, w pobliżu kulminacji Białej Góry 
z cmentarzem wojennym, aż do zabudowań 
Marysina, stąd drogą asfaltową do szosy 
Bychawa – Wysokie. 

Nazwa Marysin jest związana zapew-
ne z osobą Marianny z Rzętkowskich, żony 
Henryka Koźmiana, po których folwark odzie-
dziczył syn Wincenty. Albo też wywodzi się od 

imienia Marii Koźmianówny, córki Henryka 
z pierwszego małżeństwa. Kobyli Dół przy-
puszczalnie był miejscem grzebania padłych 
zwierząt. Z Kobylim Dołem związane są dwa 
przekazy: podczas Powstania Styczniowego 
lokalne szumowiny miały tu obrabować i do-
bić rannego powstańca, szukającego pomo-
cy. Drugie zdarzenie miało miejsce podczas 
rewolucji 1905–07. Miting tu zorganizowany 
w czerwcu 1907 r. przez partię Narodowo-
Demokratyczną z udziałem znanego 

statystyka

 powierzchnia–1,90km2

 ludność–105os.
 liczbaadresów–32
 pow.użytkówrolnych–188,61ha
 pow.lasów–0,32ha
liczbapodmiotówgospodarczych–3
 ElżbietaTopyła–sołtys
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działacza Józefa Nakoniecznego, posła do 
Dumy Państwowej, rozpędziła straż ziemska.

W I poł. XX w. zachodnią część obecnego so-
łectwa zajmowały pola gałęzowskie, wschod-
nią, tu gdzie obecnie wieś, porastał las. Na 
mapie Kwatermistrzostwa zaznaczono jakiś 
niewyraźny punkt przy ówczesnym trakcie na 
południe, być może pojedyncze zabudowanie. 
Dopiero na mapie rosyjskiej z końca XIX w. 
folwark położony ok. 0,8 km od kulmina-
cji Białej Góry i ok. 0,5 km na południe od 
drogi granicznej uwidoczniony został wyraź-
nie, wraz z pobliską cegielnią, położoną już 
na terenie Gałęzowa. O cegielni zlokalizowa-
nej u początku wąwozu nikt już nie pamięta. 
Resztki folwarku – gruzy kamienne i ceglane, 
w zaroślach czarnego bzu i tarniny – odnaleźć 
można pośród pól. Natomiast miejsce obecnej 
wsi zajmują pola uprawne i las. Dane spisowe 
z roku 1896 wykonane w folwarku Marysin: 
domów 2 rodzin 6 osób łącznie 23. W ujęciu 
statystycznym z 1916 r. brak informacji o fol-
warku, być może uległ zniszczeniu w czasie 
działań wojennych. Początki wsi datują się na 
lata 20. XX w, gdy przeprowadzono częściową 

reformę rolną. Pracownicy folwarczni i bezrol-
ni chłopi otrzymali możliwość nabycia ziem 
za wykupem, finansowaną kredytem banko-
wym. Większą parcelę nabył niejaki Dąbek, 
który dorobił się w Ameryce.

Część wsi przy szosie pochodzi z majątku 
Skawińskich – Wola Bychawska. Tu wystę-
puje zabudowa zwarta, dalej rozproszone 
zagrody.

Obecnie wieś utrzymuje się z rolnictwa; 
dwu rolników posiada większe gospodarstwa. 
Profil produkcji to: uprawa zbóż i roślin oko-
powych, także hodowla krów. We wsi działają 
dwa przedsiębiorstwa: handlowe i przewozy 
pasażerskie.

Przy jednym z obejść znajduje się ciekawie 
urządzony ogród.

Metalowy krzyż przydrożny postawił w la-
tach 60. XX w. p. Józef Żak, uważając że wieś 
nie może być bez krzyża.

Za ważny zwyczaj sołtys wsi p. Elżbieta 
Topyła uważa pisanie pisanek wielkanoc-
nych: woskiem i skrobanych. Tradycyjnymi 
motywami są: grabki, ślimaczki i wiatraczki.

2016-11-04JadącodGałęzowa...teżmamyMa-
rysin,choćoficjalniewitanasmiastoBychawa

2016-11-04Jedynywtymsołectwiekrzyż
przydrożny

2016-11-04PanoramaMarysina
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Olszowiec
Wieś stara jak Stara Wieś...

Olszowiec należy do najstarszych wsi parafii bychawskiej, aczkolwiek nie 
stwierdzono tu osadnictwa starszego niż średniowieczne. W połowie XV w. 
pojawiają się wzmianki o wsi, która była przedmiotem transakcji i spraw są-
dowych o rozgraniczenie. Jako strony występują w nich Klemens oraz Bernard 
z Kosarzewa i Jan z Bychawy, syn słynnego rycerza Andrzeja. W rezultacie, 

od roku 1462 Olszowiec wchodzi w skład włości Bychawskiej.

W Liberum beneficiorum Długosza jest 
wzmianka, że Olszowiec jako jedyny z włości 
Bychawskiej był otoczony lasem. 

Dokumenty XVI-wieczne wymieniają 
Olszowiec pośród wsi oddających dziesięcinę 
proboszczowi bychawskiemu. 

W dokumentach tego okresu i późniejszych 
kmiecie z Olszowca występują jako osoby 
zamożne, gospodarujące na półłankach lub 
nawet całych łanach. Przez cały wiek XVI do-
bra bychawskie stanowią własność wielkich 
rodów: Firlejów, Pileckich, Myszkowskich, 
a Olszowiec jest ich integralnym składnikiem. 

W pocz. XVII w Myszkowscy, zainteresowani 
wielką polityką, zbywają położoną na uboczu 
Bychawę. Nowymi właścicielami dóbr zostaje 
rodzina Wierzbickich. Jan Wierzbicki – zwo-
lennik reformacji – zmarły ok. 1620 r., pozo-
stawił dobra bychawskie żonie Zofii jako tzw. 
oprawę, a nieletnim synom Olszowiec. Rejestr 
poborowy przedstawia:

Olszowiec. Jm.p. Jakub Bełchacki oddał 
pob. tr. (poboru trojakiego – M.K.) ze wsi 
Olszowca majętności potomków nieboszczyka 
p. Jana Wierzbickiego: od 12 połanków osia-
dłych po g. 15, 5 półanków pustych po g. 10, 

statystyka

 powierzchnia–2,13km2

 ludność–97os.
 liczbaadresów–43
 pow.użytkówrolnych–207,81ha
 pow.lasów–0,00ha
liczbapodmiotówgospodarczych–2
 GustawSzorek–sołtys
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5 zagród z rolami po g. 6, 3 komornic ubogich 
po g. 2 – f. 26 g. 18.

W innych źródłach jako dzierżawca 
Olszowca występuje niejaki Aleksander 
Zaporowski.

Istnienie we wsi zagospodarowanej łanów 
pustych – to jest opuszczonych – przy jed-
noczesnym występowaniu zagród i komor-
ników (parobków bez roli) wskazuje na kry-
zys gospodarki feudalnej. Chłopi nie mogący 
podołać jednocześnie odrabianiu powinności 
i uprawie własnej ziemi rezygnują z większe-
go gospodarstwa w zamian za zmniejszenie 
wymiaru pańszczyzny. Oznacza to ubożenie 
wsi, a tym samym zachwianie gospodarczej 
podstawy państwa. Na to samo wskazuje roz-
drobnienie i zadłużenie majątków szlachec-
kich w tamtym czasie.

Olszowiec aż do uwłaszczenia pozostaje 
w związku z majątkiem Wola Bychawska. 
U schyłku XVIII w. pod uprawą znajduje się 
cała ziemia w sołectwie i sąsiedniej, później-
szej Kolonii.

Olszowiec posiada znakomitą kronikę wy-
darzeń sięgającą kilkadziesiąt lat wstecz. 
Pisał ją kierownik szkoły powszechnej zało-
żonej w 1916 r. Zygmunt Guzowski. Zbierał 
relacje starszych mieszkańców o czasach mi-
nionych, pozostawił też znakomity opis geo-
graficzny wsi i okolicy. Oddajmy mu głos:

Wieś zajmuje położenie wyżynne, leży jak-
by w dolince o jednym wylocie, a pozatem 
otoczona jest niewielkimi pagórkami. Niemal 
w środku wsi znajdują się źródła, które 
dają początek strudze, płynącej po dnie do-
linki przez część wsi i uchodzącej wylotem 
na południowo-zachód w kierunku rzeczki 
Kosarzewki, do której woda z Olszowca do-
chodzi tylko na wiosnę lub po większych desz-
czach, gdyż właściciele łąk zatrzymują wodę 
rozprowadzając ja po trawie. Przy źródłach 
urządzono stoki ocembrowane, jeden dla 

użytku ludzi, drugi na pranie i pojenie inwen-
tarza. Ze stoków tych (...) korzystała prawie 
cała wieś, bo były tylko 2 studnie kopalne. 
Olszowiec należy do typu wsi dwustronnych, 
osiedla położone są po obu stronach gościńca, 
który prowadzi z zachodu na wschód długo-
ści ok. 1 km. Za osiedlami od gościńca w kie-
runku południowym i północnym ciągną się 
pola uprawne (...). Ze wsi rozchodzi się kilka 
dróg – na zachód do Bychawy, na południe do 
Skawinka, Woli Dużej i Zaraszowa, a na pół-
noc do wsi Kol. Osowa...

Nazwa Olszowiec w sposób oczywisty 
wywodzi się od olchy, czyli olszy, olszyny. 
Wierzchowiny zwykle porastał grąd, czyli las 
sucholubny. Olcha rośnie w miejscach pod-
mokłych, a takimi były okolice źródeł i brzegi 
strumienia.

Jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa 
Polskiego w 1827 r. w Olszowcu było 14 do-
mów i 90 mieszkańców.

Wieś po uwłaszczeniu a przed wybuchem 
I wojny światowej opisana jest następująco:

W czasach pańszczyźnianych Olszowiec 
stanowił własność posiadaczy majątku Wola 
Bychawska (...) Po uwłaszczeniu liczył 32 
właścicieli gospodarstw, które z biegiem cza-
su i na skutek działów rodzinnych rozdrobni-
ły się, dochodząc do 80 w latach bieżących. 
Pierwotnie działki były różnej wielkości od 
12 mórg do 42 mórg łącznie z ziemią nada-
ną za serwitut, za który otrzymali po 6 mórg 
do jednego gospodarstwa. Działki po stronie 
południowej były szersze ale krótkie. Toteż 
domy i nne budynki gospodarcze były po tej 
stronie bardzo skupione, stykając się dach 
z dachem sąsiada, zwłaszcza w środkowej 
części wsi, gdzie pole wynosiło zaledwie kil-
kanaście metrów szerokości (...) stopień uro-
dzajności dobry, wszędzie występuje glina 
z domieszką wapna (...) o mniejszej wartości 
ziemia znajduje się na tzw. niwce (...). Każdy 

2016-11-08Boiskoszkolne,dawnemiejsce
lokalnychimprezigminnychdożynek

2016-11-08Budynekremizy,świetlicyisklepu

2016-11-08Widoknacentrumwsi

gospodarz, nawet kilkumorgowy, posiada ko-
nia, a zamożniejsi – parę. Jeden tylko upra-
wia ziemię krowami. Uprawa ziemi odbywa 
się powszechnie znanymi narzędziami, jak 
pług, brona, kultywator, radło, a nawet dwaj 
rolnicy posiadaja pługi dwuskibowe. Z innych 
narzędzi stosuje się kosa, motyka, sierp (...) 
Zamożniejsi są zaopatrzeni w młocarnie, żni-
wiarki (8 szt.) i siewniki (5 szt.), niektóre są 
wspólną własnością. Opis zagrody: Zagroda 
właściciela składała się z następujących bu-
dynków: dom mieszkalny, obora razem ze 
stajnią, stodoła, chlewy i poddasza, u zamoż-
niejszych bywa śpichlerz, oddzielna stajnia 
i komórki. Budynki tworzą zamknięty czworo-
bok z bramami wjazdowymi od strony gościń-
ca i od pola (...) Od strony gościńca stoi dom, 
naprzeciwko stodoła, po stronie zachodniej 
obora, a od wschodu inne budynki. wszystkie 
stare domy miały wewnątrz jednakowy roz-
kład. Przez środek domu przechodziła sień, 
dość obszerna z wyjściami na obie strony, po 
jednej stronie była izba mieszkalna, a po dru-
giej zazwyczaj komora, najczęściej od zacho-
du. izby mieszkalne przestronne, bez podłogi, 
o 3 oknach cztero- lub sześcioszybowych (...)

W 1910 roku w Olszowcu powstała straż 
pożarna, najstarsza w gminie. Powstanie od-
rębnej straży w małej wsi ma swoje szczególne 
okoliczności. Po wielkich pożarach Bychawy 
widziano potrzebę utworzenia straży ognio-
wej w skali gminnej i nawet władze rosyjskie 
skłonne były dać zezwolenie. Jednak społecz-
ność żydowska, mająca większość w mieście, 
nie chciała finansować wspólnego projek-
tu. W rezultacie zniecierpliwieni mieszkań-
cy wiosek tworzyli kolejno własne drużyny 
strażackie. 100-lecie utworzenia pierwszej 
straży pożarnej było uroczyście obchodzone 
w 2010 r. W 1913 r. za zgodą władz podjęto 
skuteczną próbę zorganizowania w Olszowcu 

szkoły elementarnej, przerwaną rok później 
wybuchem wojny.

Rok 1914 i wkroczenie wojsk austro-węgier-
skich zburzył spokojny rytm życia olszowiec-
kich włościan. Spłonęło kilka gospodarstw, 
których Austriacy nie pozwalali ratować. 
Okrutnie traktowano ludność cywilną, były 
przypadki bicia, wieszania za ręce, do ukry-
wajacych się w dołach celnie strzelano, 11 
pogrzebano w zbiorowym dole, kilkadziesiąt 
osób zostało aresztowanych, potem większość 
z nich wypuszczono, ale kilkunastu z mło-
dych internowano na Węgrzech. Grabieże 
i zawłaszczenie koni, bydła i wszelkiej wła-
sności były na porządku dziennym. I chociaż 
w 1915 r. ci sami Madziarzy, po ponownym 
wejściu, zachowali się już inaczej, to jednak, 
po wycofaniu się Rosjan i początku okupacji 
austriackiej, ludzie bardzo licznie opuszczali 
domostwa wraz z ocalałym dobytkiem, oba-
wiając się powtórzenia tragedii sprzed roku. 
Wielu powróciło z tułaczki dopiero po 3 latach.

Reaktywację szkoły podjęto w 1916 r. pod 
okupacją austriacką. Kierownikiem został 
właśnie Zygmunt Guzowski. Działając ener-
gicznie w trudnych warunkach wojennych 
gromadził ocalałe sprzęty, pozyskiwał książ-
ki, organizował pracę w wynajętych izbach. 
Szkoła zyskała status publicznej szkoły ludo-
wej nadzorowanej przez Radę Szkolną, a póź-
niej przez społeczny Nadzór Szkolny, w skład 
którego wchodzili przedstawiciele miejsco-
wej inteligencji. Podczas wojny bolszewic-
kiej Guzowski wstąpił do Wojska Polskiego, 
po ustaniu działań bojowych został natych-
miast zdemobilizowany, by powrócić do szko-
ły. Odrodzone Państwo Polskie wprowadziło 
obowiązek szkolny, miejscowości, w których 
było powyżej 10 dzieci, musiały zorganizo-
wać naukę szkolną. W 1924 roku za sprawą 
kierownika powrócono do sprawy zbudowa-
nia szkoły, niezrealizowanej przed wybuchem 

2016-11-04Budynekszkołyzlat20.XXw.

2016-11-04Kapliczkadomkowakołopaństwa
Gąbków

2016-11-04Krzyżwtymmiejscustoiodponad
dwustulat
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wojny. Ostatecznie zakupiono niewykończony 
budynek drewniany i po przewiezieniu go na 
miejsce wybudowano od nowa. Lekcje w no-
wej szkole rozpoczęły się w styczniu 1927 r. 
W latach następnych wzniesiono budynek 
gospodarczy, dobudowano ganek, wybruko-
wano otoczenie i posadzono drzewa. W roku 
1933/34 do szkoły uczęszczało 133 dzieci 
z Olszowca, Romanowa, Biesiadek, Ziunina, 
Jeziora, Skawinka i Kamiennej Góry.

Wiosną 1927 r. wieś nawiedził pożar, któ-
ry strawił 18 zabudowań. Budynek szkoły 
ocalał.

Wkrótce szkoła stała się ośrodkiem życia 
kulturalnego i społecznego. Tu odbywały się 
zebrania wiejskie, strażackie, Koła Młodzieży 
Wiejskiej, występy grup teatralnych. Wybuch 
II wojny światowej przerwał naukę szkolną. 
Zajęcia wznowiono dopiero w październiku 
dostosowując program do ograniczeń nałożo-
nych przez okupanta. Dużym ciężarem były 
kontyngenty produktów rolnych i skąpy sys-
tem kartkowy obejmujący żywność, obuwie, 
odzież i inne artykuły pierwszej potrzeby.

Mieszkańcy radzili sobie nielegalną pro-
dukcją, pokątnym handlem, szmuglem do 
miasta. Mnożyły się napady band rabunko-
wych. W tych warunkach powstały konspi-
racyjne komórki samoobrony zgłaszające 
akces do oddziałów AK i BCh. Działalność 
polityczną prowadziło Stronnictwo Ludowe. 
W wyniku aresztowań, pacyfikacji, w działa-
niach wojennych oraz z wyroku władz komu-
nistycznych zginęło łącznie 16 mieszkańców 
Olszowca i Kolonii Olszowiec. (M. Dębowczyk)

Podczas akcji „Burza” w lipcu 1944 r., 
w której udział wzięli partyzanci z Olszowca 
i okolic, spłonęło 8 domów i kilkanaście bu-
dynków gospodarskich. Ocalała szkoła podję-
ła działanie już we wrześniu 1944 r. Swoją mi-
sję edukacyjną pełniła aż do 2000 r., kiedy to 
została zamknięta z powodu zbyt małej ilości 

dzieci i niespełniania standardów edukacyj-
no-technicznych wymaganych współcześnie.

Obecnie budynek szkoły, uszkodzony poża-
rem w 2012 roku jest nieużywany. 

Miejscem spotkań mieszkańców jest urzą-
dzony zieleniec Zielona Oaza wokół stawu 
oraz mieszcząca się w piętrowym budynku 
naprzeciwko świetlica wiejska (obecnie CKW 
wyremontowane w 2014 roku). Istotną rolę 
w życiu wsi odgrywa sklep.

Lata powojenne przyniosły wsi elektryfi-
kację i drogi. Szosy w Bychawy prowadzą do 
Romanowa i Piotrkówka oraz przez Kolonię 
Olszowiec do Piotrkowa. Inne pomniejsze 
drogi zostały częściowo wyżwirowane i utwar-
dzone. Oczywiście nikt już nie pracuje koń-
mi, wielu rolników dysponuje nowoczesnymi 
maszynami. Są dwie duże zmechanizowane 
obory.

Jednak Olszowiec zachował wiele uroku 
dawnych wsi lubelskich: są tradycyjne domy, 
nowoczesne budynki też dosyć często wtapia-
ją się w otoczenie, jest dużo starych drzew 
i zieleni. Zachowała się piękna drewniana 
kapliczka przy drodze do Romanowa oraz 
kilka przydrożnych krzyży. Jeden z nich, na 
zachodnim krańcu wsi, stoi w tym samym 
miejscu od lat ponad dwustu.

2016-11-04Gospodarstwomlecznerodziny
Kałkusów

2016-11-04ZielonaOaza

2016-11-04Kapliczkaikrzyż
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Olszowiec-Kolonia
U stóp Kamiennej Góry

Wieś wznosi się wysoko na wyżynie mającej swą kulminację na Kamiennej 
Górze – 295 m n.p.m. Ostaniec zachował się dzięki twardej, piaskowej cza-
pie chroniącej przed erozją mniej odporne, górnokredowe wapienie, zalegające 
poniżej. Piaskowiec – piękna szarobrunatna lub czerwonawa skała – powstał 
w ciepłym i płytkim morzu mioceńskim przed 23–6 milionami lat. Niekiedy 
zwany sarmackim, od piętra geologicznego jakie tworzy, ono zaś miano otrzy-
mało od mitycznych Sarmatów, którzy w starożytności mieli zamieszkiwać 

wschodnią Europę. Zwany jest też lokalnie „kamieniem piotrkowskim”.

Charakteryzuje się dużą porowatością i za-
wartością skamielin dawnych roślin i zwie-
rząt morskich. Ze względu na porowatość 
i zdolność chłonięcia wody nie bywa używany 
do budowy domów ani innych budowli, ale 
nadaje się do utwardzania dróg. Prawie całą 
powierzchnię sołectwa zajmują pola upraw-
ne, tylko na wierzchołku Kamiennej Góry wy-
rasta niewielki zagajnik i drzewa wokół zabu-
dowań. Podobną sytuację odwzorowuje mapa 
sprzed 200 lat.

Terytorium sołectwa rozciąga się na pół-
nocny wschód od Olszowca wzdłuż drogi do 
Piotrkowa. Zachodnią połać stanowi przy-
siółek Niwka, niejako otaczający fragment 
gruntów Olszowca. Granica między oboma 
sołectwami przebiega linią mocno łamaną, 
pozostałe rozgraniczenia są bardziej regular-
ne. Jeszcze na mapie z końca XIX w. brak tu 
jakichkolwiek osiedli ludzkich. Kolonie po-
wstały dopiero w okresie międzywojennym, 
po parcelacji majątku. Współczesna wieś ma 

statystyka

 powierzchnia–2,76km2

 ludność–140os.
 liczbaadresów–51
 pow.użytkówrolnych–266,72ha
 pow.lasów–2,78ha
liczbapodmiotówgospodarczych–7
 MariaKostruba–sołtys
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charakter dosyć rozproszony. Najwięcej zabu-
dowań grupuje się przy lokalnej drodze, pro-
stopadłej do szosy piotrkowskiej, biegnącej 
od Biesiadek do Niwki. Zabudowania wokół 
głównej drogi biegną dopiero od skrzyżowania 
na płn.-wschód. Jest jeszcze Nowakówka na 
Kamiennej Górze, tak nazwana od właścicieli, 
dobrych i szanowanych gospodarzy.

Nowakówka była w czasie wojny lokal-
nym „rodzinnym” ośrodkiem konspira-
cji. Stąd wywodził się Zygmunt Nowak ps. 
„Kamień” komendant IV Rejonu BCh obej-
mującego Bychawę, Krzczonów i Piotrowice. 
Żołnierze zgrupowanych w nim oddziałów 
przeprowadzili szereg akcji, stoczyli wie-
le walk i potyczek, zwłaszcza podczas ak-
cji „Burza”. Więzami rodzinnymi związani 
byli z Nowakami pp. Belina-Leszczyńscy: 
Kazimiera (1923–2001) i Gustaw (1912–2004) 
– nauczyciele, uczestnicy tajnego nauczania, 
członkowie ruchu oporu. Spoczywają na by-
chawskim cmentarzu.

Oprócz tradycyjnych zbóż i roślin okopo-
wych, a ostatnio kukurydzy i rzepaku, zoba-
czyć we wsi można uprawy mniej standardo-
we. Są sady jabłoniowe i wiśniowe, widziano 
pola amarantusa (patrz zdjęcie z drona) albo 
plantacje odmiany kalafiora „romanesco”.

Atutem okolicy jest piękny widok na i z 
Kamiennej Góry, która z innymi wzniesienia-
mi (Bożym Darem, Górą Piotrkowską i dal-
szymi) tworzy miniaturę pasma górskiego. 
Pojawiło się parę estetycznych nowoczesnych 
domów. Zachowało się kilka krzyży przy-
drożnych. Piękną murowaną kapliczkę po-
nad Niwką, dotychczas tradycyjnie bieloną, 
jakiś esteta przyozdobił szkaradną zielenią. 
Zniknęła też niestety czereśniowa aleja do 
niedawna ocieniająca żwirówkę od Biesiadek 
ku Niwce. 

Podczas ostatniego huraganu dokonały też 
żywota czereśnie okalające krzyż w centrum 
wsi.

2016-11-04WidoknaKamiennąGóręodstronyNiwki

2012-09-15Lokalnydrogowskazzpiaskowca
sarmackiego

2016-11-08TukończysięgminaBychawa,
dalejjużgminaJabłonna

2016-09-17Kapliczkanarozstajudróg
na Niwce
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Osowa
„O Sowa!” – miał krzyknąć ktoś możny i zamożny

Dodał zapewne „żesz jej mać”, bo widok nocnego ptaka w biały dzień nie wró-
żył dobrej zmiany. Jakie były konsekwencje zdarzenia, nie wiemy – czy koń 
mu się ochwacił, czy w bychawskim szynku alibo zamtuzie go oszwabiono, 
czy też uroki złe odczynił, na ofiarę dał i złego uniknął? Bajarze ludowi milczą, 
bo i bajarze, i możni (dziś zwani inwestorami) na hucznych zapowiedziach 
zwykle poprzestają. Rzadkiego ptaka (rara avis) też spotkać coraz trudniej, 
nawet w Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. W każdym razie 

wieś tu powstała. 

Czy pierwsi osadnicy dostali po „500+”? 
Osowa, aż do XX w. Ossowa, ludną wsią 
nie była i nie figuruje w rejestrze podatko-
wym z 1628 r. Osowę i Wierciszów później-
szy dopisek w rejestrze wymienia jako wsie 
nowo osadzone, pobór z nich wynosi jedynie 
po groszy 8.

Są w nim za to: Pp. Jan, Piotr, Stefan 
i Andrzej Ossowscy (którzy – M.K.) od-
dali pob. tr. z części swej Raczowskiej od 
Stanisława Borzechowskiego nabytej: od 

półanka osiadłego po g. 15, 2 zagrodni-
ków z rolami po g. 6 rzeźnika po g. 8; item 
z części Aleksandrowskiej od p. Żołnierza 
Gałęzowskiego kupnej: od półanka po g. 15, 
zagrody z rolą po g. 6, koła korzecznego pro 
suo interesse po g. 6 – f. 6. g. 6. Oznacza to, 
że w okolicach Bychawy pojawili się – chyba 
po raz pierwszy – Ossowscy, którzy nabyli 
niewielką część dóbr Gałęzowskich: ok. 3 pół-
łanków, połowę młyna, w jednej z zagród rze-
miosło swe wykonywał rzeźnik. „Żołnierzem” 

statystyka

 powierzchnia–3,16km2

 ludność–246os.
 liczbaadresów–84
 pow.użytkówrolnych–300,48ha
 pow.lasów–1,77ha
liczbapodmiotówgospodarczych–11
 MarianFlis–sołtys
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zwano prawdopodobnie Mikołaja syna 
Stanisława Gałęzowskiego, być może służył 
w armii zaciężnej w licznych wojnach tamte-
go czasu. Ossowscy dzierżawili też 3 półłanki 
w Kosarzewie. Co to była część Raczowska 
oraz Aleksandrowska majątku Gałęzów – 
niech wyjaśnią historycy.

Występuje tamże, w Gałęzowie, Anna 
Ossowska – matka rzeczonych braci – jako 
współwłaścicielka młyna, czy tego samego 
co synowie, nie wiadomo. Czy Ossowscy byli 
z Gałęzowskimi spokrewnieni? – kolejne py-
tanie. Pewnym wskaźnikiem niech będzie, 
że Andrzej Ossowski pełnił później urząd 
skarbnika łomżyńskiego. Ażeby w danym wo-
jewództwie być wybranym do urzędu, trzeba 
było być obywatelem, czyli mieć w nim do-
bra. Być może więc, że Ossowscy wywodzili 
się z Mazowsza. Zaś nazwa majątku Ossowa 
tym razem zdaje się pochodzić od nazwiska 
właścicieli. Zwykle bywało odwrotnie. Czy 
Andrzej Ossowski żyjący w I poł. XVII w był 
Andrzejem Leopoldem Ossowskim pojawiają-
cym się w dziejach Bychawy później? – moż-
liwe. Ten występuje jako czarny charakter, 
w pozwie przeciwko jego spadkobiercom, 
skierowanym do Trybunału Lubelskiego za 
czasów Augusta II. Miał on w sporze o spa-
dek ze swymi powinowatymi: zamek bychaw-
ski zbrojnie najechać, obrońców pobić, dobra 
wszelkie zagarnąć i zmarnować, prawowitych 
właścicieli z dobytku wyzuć. W myśl tego 
aktu oskarżenia Ossowski piękny zamek zbu-
rzył i dla kaprysu swego podjął budowę pa-
łacu, nieludzko zmuszając do pracy (swych?) 
poddanych i ich inwentarz, do stanu nędzy 
ich doprowadzić. Pismo o takiej treści, będące 
znakomitym zabytkiem literatury barokowej 
codziennej użyteczności, zamieszcza Paweł 
Sygowski w opracowaniu Bychawa. Studium 
historyczno urbanistyczne. Andrzej Leopold 

Ossowski zmarł nie kończąc budowy, proces 
też ciągnął się przez wiele lat jeszcze.

W innych źródłach znajdziemy informację, 
że Andrzej Leopold Ossowski znacznie przy-
czynił się do odbudowy zniszczonego pod-
czas wojen kościoła w Bychawie i pobudował 
przy nim szpital, tj. przytułek dla ubogich. 
Murowany budynek szpitala przetrwał do po-
łowy XIX w. Ta fundacja chyba nieco popra-
wia opinię o Ossowskim. U schyłku XVII w w 
dokumentach występuje Stefan Ossowski, 
jako dzierżawca dóbr bychawskich. Kolejna 
wzmianka informuje, że Ossowa wchodzi-
ła w skład włości bychawskiej stanowiącej 
własność Dominika Stoińskiego, kolejnego 
właściciela Bychawy w początkach XVIII w. 
Po śmierci Dominika Stoińskiego posiadło-
ści bychawskie znowu podzielono pomiędzy 
spadkobierców. U schyłku XVII w. odnoto-
wano, że wieś Ossovy zakupił Józef Stecki, 
chorąży koronny, od niejakiego Kajetana 
Skarzewskiego(?) ponownie włączając ją do 
klucza bychawskiego.

W tym momencie dziejów Ossowa poja-
wia się na mapach topograficznych. Jest 
położona w kotlinie otoczonej zewsząd la-
sami nad strumieniem płynącym ku płn.-
-zachodowi. Ostępy leśne oddzielają Osowę 
od Wierciszowa, natomiast las w kierunku 
Bychawy, Woli Bychawskiej, a po części też 
Olszowca jest już przerzedzony i pocięty ni-
wami. Sama wieś składa się z kilku zabudo-
wań położonych na wschód od drogi bychaw-
skiej u stóp Góry Piotrkowskiej. Dalsze dzieje 
Osowy w XIX w. trudno prześledzić z braku 
dostępnych informacji, z map wynika, że lasy 
były wycinane, ziemię uwłaszczoną otrzyma-
li chłopi, następne obszary parcelowano. Na 
mapie z końca wieku widnieją zabudowania 
przy drodze do Woli Bychawskiej i przy trak-
cie do Piotrkowa. Więcej danych podaje spis 
powszechny z 1897 r. (pierwszy w państwie). 

2016-11-04TartakistolarniaTomax

2016-11-04Budynekszkoły,obecniemieszczą
siętuoddziałprzedszkolnyoraznapiętrze
mieszkaniasocjalne

2016-11-04Sklepwcentrumwsi,miejsce
zakupów,spotkań,pogawędeki...

Ossowa wieś liczy wówczas 24 domy, gdzie 
mieszka 210 osób. W roku 1915 własność 
chłopska w Ossowie liczyła 272 morgi. We 
wsi istniał most, który naprawiono w 1908 r., 
co oznacza, że zbudowany został wcześniej.

Spis z 1916 roku wykazuje w Ossowie je-
dynie 149 mieszkańców. Trudno zinterpreto-
wać te dane: skutki wojny, czy zmiana granic 
wsi? Odrębnie ujęta jest Ossowa-Kolonia ze 
175 osobami. W tymże roku w Ossowie wsi 
naliczono 28 koni, 45 sztuk bydła, 24 świnie, 
co wyraźnie dowodzi wojennej mizerii, jaka 
dotknęła okolice Bychawy.

Jeszcze w okresie poprzedzającym I woj-
nę światową w okolicach Osowy osiedlili się 
przybysze z Niemiec – kilka, czy może kilka-
naście rodzin. Na początku bytowali w bardzo 
trudnych warunkach, koczując pod gołym 
niebem, spędzając zimę w naprędce zbudo-
wanych ziemiankach. Spis z 1897 r. wykazu-
je ogółem na terenie gminy Bychawa ok. 300 
osób posługujących się językiem niemieckim, 
obok osadników byli to często rzemieślnicy, 
młynarze, pracownicy dworscy, specjaliści od 
hodowli zwierząt, ogrodnicy, etc. Spis z roku 
1916 wykazuje w Osowie 17 osób niemiecko-
języcznych, z czego 7 ewangelików i 10 wy-
znania mojżeszowego (listę „obcokrajowców” 
uzupełnia 1 Ukrainiec). Niemcy na ogół do-
brze radzili sobie w warunkach miejscowych, 
mając wiele umiejętności technicznych i zna-
jąc lepsze, zachodnie metody gospodarowa-
nia, wiele wnosili do lokalnej społeczności. 
Cześć z nich asymilowała się zupełnie, naj-
częściej katolicy, ewangelicy zachowywali 
odrębność. Nie ma danych ilu ewangelików 
mieszkało w Osowie w czasach późniejszych. 
Podobno w 1944 roku uciekli z wycofujący-
mi się wojskami niemieckimi. Dziś jedynym 
śladem po nich jest zarośnięty cmentarz przy 
drodze nr 836.

Majątek Osowa wraz z Wolą Bychawską 
zakupili Skawińscy. Jak wspomina Stanisław 
Skawński, po I wojnie światowej prowadzo-
no tu hodowlę bydła rzeźnego, cenionego dla 
smacznego mięsa i delikatnych skór. Pech 
w interesach nie opuszczał Skawińskich. 
Wraz z kryzysem lat 30-tych interes upadł, 
Osowę trzeba było sprzedać, a uzyskane tą 
drogą pieniądze pożarła inflacja.

Po wojnie resztkę majątku Osowa upań-
stwowiono. W 1951 r. powstał Rolniczy Zespół 
Spółdzielczy „Jutrzenka”, w 1974 przekształ-
cony w Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną 
„Przełom”. Spółdzielcy hodowali świnie, popyt 
na mięso w PRL był nieograniczony. Później – 
w 1990 r. – spółdzielnia uruchomiła własną 
masarnię i sklepy mięsne w Bychawie.

Spółdzielnia przejmuje zamkniętą łaźnię 
miejską i pralnię w Bychawie – w budynku 
dawnej mykwy, wzniesionym w latach 30. 
XX w. – by rozwinąć tu zakład wyrobów gu-
mowych, na które też było duże zapotrzebo-
wanie. W latach 80. pracownicy spółdzielni 
cieszyli się dobrymi zarobkami.

W latach 90. zakład uspołeczniony przestał 
być konkurencyjny na rynku i spółdzielnię 
rozwiązano. Wielu mieszkańców wsi odczuwa 
to jako bolesną stratę. Podobny resentyment 
wiejskiej społeczności budzi zamknięcie szko-
ły podstawowej, działającej od lat przedwojen-
nych, wyposażonej budynkiem „Tysiąclatką” 
w latach 60. Stopniowo wygaszana z powodu 
niewielkiej liczby dzieci i rosnących kosztów 
utrzymania, staraniem mieszkańców utrzy-
mywana przez kilka lat jako szkoła społeczna, 
w końcu została zamknięta. Obecnie w bu-
dynku szkoły mieści się wiejskie przedszkole, 
sala zebrań, a na piętrze mieszkania socjalne.

 Podobnie jak w innych wsiach, mieszkań-
cy Osowy trudnią się uprawą zbóż i roślin pa-
szowych, mają nowoczesne chlewnie i obory 
ze stadami krów mlecznych. We wsi jest sklep 

2016-11-04Tuprawdopodobniekiedyśbył
folwark...

2016-11-04Niebezpiecznyzakręt,miejsce
wieluludzkichtragedii

2016-11-04Krzyżnazakręciekiedyśotoczony
byłpięknymdrewnianympłotkiem
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spożywczo-przemysłowy i skup owoców, gdyż 
w okolicy uprawia się maliny i porzeczki, 
a przy drodze bychawskiej spore sady jabło-
niowe i wiśniowe.

Największym i chyba jedynym przedsię-
biorstwem jest „Tomax” – tartak i stolarnia 
wykonująca meble na zamówienie i więźby 
dachowe.

Okolice Osowy oznaczają się urodą kra-
jobrazu. Wprawdzie z dawnych puszcz po-
zostały nikłe resztki, ale szerokie, otwarte 
przestrzenie też mają swoją urodę, szczegól-
nie wiosną i latem. Osowa (jak wspomniano) 
leży w kotlinie, której dno wznosi się na wys. 
220–230 m n.p.m. Dominuje nad nią rozle-
gła wierzchowina ok. 250 m n.p.m, nad któ-
rą wznoszą się ostańce. Jadąc drogą nr 836 
od rozwidlenia Lublin – Piaski mijamy Ptasią 
Górę (265 m n.p.m.), Trzecią Górę (271 m 
n.p.m.), a zbliżając się do Osowy dostrzega-
my ponad kotliną długą grzędę Boży Dar (306 
m n.p.m.) – Kamienna Góra (295 m n.p.m.), 
za nią oddzielną Górę Piotrkowską (ok. 290 
m n.p.m.). Na północ od Osowy wierzcho-
wina obniża się, ale kulminacje osiągają tu 
też powyżej 250 m n.p.m. Kotlina otwiera się 

jedynie na północny wschód wąską doliną po-
toku zwanego Osowianką lub Osówką. Źródła 
potoku biją spod Piotrkowskiej Góry oraz 
z zarośli zwanych Olszyną w dolinie pomiędzy 
wzgórzami. Potok napełnia dwa małe stawki, 
przepływa przepustem pod drogą, a dalej 
cienką, ale wartką strugą biegnie ok. 7 km, 
aż do Bychawki. Tam w okolicy szkoły i par-
ku dworskiego wpada do Kosarzewki – o ile 
wystarczy mu wody do przebycia tak dłu-
giej drogi. Do sołectwa Osowa należy górna 
część doliny Osówki, aż do narożnika Lasu 
Wierciszowskiego, częściowo stanowi grani-
cę z Wierciszowem. W Osowie krzyżuje się 
kilka pięknych dróg: opisana już droga 836 
Bychawa – Piaski, szosa z Woli Dużej, szu-
trówka do Wierciszowa oraz opisane dróżki 
na Kamienną Górę. Wszystkie bardzo wi-
dokowe. Pośrodku wsi stoi murowana ka-
pliczka – w pobliżu stawu przy drogach „na 
Wierciszów” oraz „na Bychawkę” – są też przy-
drożne krzyże. Miejscem spotkań mieszkań-
ców jest szkolne boisko. Za cenną rzecz uwa-
żają wykonany w latach 90. wodociąg, który 
rozwiązał problem zaopatrzenia w wodę.

2016-11-04Kapliczka.Dotejporyodbywają
siętumajówkiinabożeństwaczerwcowe

2016-11-04Cmentarzkolonistówniemieckich

2016-11-04Prywatnystawwcentrumwsi
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Osowa-Kolonia
Middle West gminy Bychawa

Podobnie jak sąsiednia Kolonia Olszowiec, wieś ma historię krótką i prostą, za 
to geografię bogatą. Rozlokowała się bowiem dookoła góry, a trochę i na niej. 
Właściwie taką strukturę osadniczą nawet trudno nazwać wsią, dalece odbie-
ga od obrazu tradycyjnej wsi polskiej. To jakieś grupy zabudowań, przysiółki, 

pojedyncze farmy, ranczo w dolinie, niczym na Dzikim Zachodzie. 

Na południowych stokach Sobkowej Góry 
luźno porozrzucane zagrody przy polnych 
drogach. Na północny wschód od góry – Wólka 
Osowska i Majdan Osowski. Pierwsze skupio-
ne w małą osadę, drugie to pojedyncze za-
grody pośród pól. Pagóry-świadki o stromych 
zboczach ciągną się z północnego zachodu na 
południowy wschód wznosząc 30–40 m nad 
wierzchowinę. Rozdzielają je doliny szerokie, 
nieckowate, zbiegające ku strumieniom, zwę-
żające się i stromiejące. Północno-wschodnią 
granicę sołectwa wyznacza polna droga prze-
biegająca w osi doliny rozdzielającej Górę 
Kamienną od Góry Piotrkowskiej. Ciągnie się 

od szosy Olszowiec – Piotrków do Osowy przez 
jakieś 5 km. Latem zakurzona, jesienią błot-
nista, zimą – kto jeszcze pamięta? Oddziela 
Olszowiec i Osowę od Piotrkowa, zwanego 
dawniej Pieczkowem, oraz gminę Bychawa od 
Jabłonny. Niektórzy mówią Jabłonnej i o to 
jest spór lingwistów. Niemal całość sołectwa 
zajmują pola uprawne, tylko na północnych 
stokach rośnie trochę lasu. Trafiają się w nim 
całkiem poważne drzewa, pomiędzy którymi 
biegnie droga gruntowa, miejscami stroma. 
Na zachód od lasu – duży sad. Przed 200 laty 
lasów na tym obszarze było całkiem dużo, 
może nawet 50%. Przed stuleciem porastały 

statystyka

 powierzchnia–3,71km2

 ludność–91os.
 liczbaadresów–48
 pow.użytkówrolnych–349,06ha
 pow.lasów–19,04ha
liczbapodmiotówgospodarczych–8
 StanisławKlimek–sołtys
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jeszcze większość góry. W tym okresie istnieje 
już część kolonii pod lasem, a Wólka Osowska 
jest folwarkiem. Według spisu powszechnego 
przeprowadzonego po raz pierwszy w 1897 r. 
Kolonia Osowa liczyła 26 domów, gdzie 
mieszkało 281 mieszkańców, Wólka Osowska 
2 budynki mieszkalne i 15 osób, Majdan 
Osowski 3 domy osób 19. Wymienia się też 
Ossowę – osadę końską – złożoną z jednego 
domu, gdzie żyło 6 osób.

Nie wiadomo gdzie zlokalizowana była wy-
mieniona zagroda. Nazwa sugeruje, że była to 
osada pasterska, której mieszkańcy doglądali 
stada koni (zapewne dużego) przebywających 
na pastwiskach stale lub sezonowo. Miejsce 
takie musiało zapewniać dobrą trawę i dostęp 
do wody. Podobnie zorganizowane miejsca 
wypasu zwierząt miały inne majątki – Wola 
Gałęzowska owczarnię, Skawińscy „osadę ko-
zią”. Spis powszechny z 1916 roku wykazuje 
w Kolonii Osowa 175 mieszkańców, 41 koni, 
51 sztuk bydła i jedynie 14 świń. Ten stan 
rzeczy jest następstwem wojny.

Na późniejszych odwzorowaniach widoczne 
są na górze liczne zagłębienia po kamienio-
łomach, mamy też informacje, że tę czy inną 
drogę naprawiano „kamieniem piotrkow-
skim”. Okolice Kamiennej Góry są generalnie 
bezwodne, brak strumieni i źródeł.

Istnieje w hydrografii wskaźnik stepo-
wienia terenu mierzony odległością od naj-
bliższego źródła, zbiornika wody lub cieku. 
W sołectwie Osowa-Kolonia można znaleźć 
miejsca, gdzie dochodzi on do 3 (km). To spo-
ro. Polska w skali Europy jest obszarem su-
chym. Są miejsca, gdzie ten wskaźnik sięga 
6. Z brakiem wody na wierzchowinach radzo-
no sobie bijąc studnie. Ale wspomagano się 

kopiąc stawy w naturalnych zagłębieniach, 
gdzie występowały skały nieprzepuszczalne. 
Napełniały się deszczówką służąc przez część 
roku do pojenia bydła, moczenia lnu i konopi. 
Oszczędzały ludziom pracy przy wyciąganiu 
wody. Takie stawy można znaleźć na wierz-
chowinie Kamiennej Góry, z niektórych map 
wynika, że woda była tam stale  w okresie 
przed i powojennym. Jeszcze dziś w zagłębie-
niach rosną szuwary.

Na Kamienną Górę można dostać się wprost 
szutrówką od szosy piotrkowskiej, a następ-
nie korzystając z uprzejmości gospodarzy 
poszukać między opłotkami zjazdu w kierun-
ku Osowy. Trud wynagrodzi nam wspaniały 
widok na północ i zachód oraz emocjonujący 
zjazd szutrówką „ze góry”. Można też objechać 
górę od płn.-wschodu przez Wólkę Osowską, 
wspiąć się drogą gruntową przez Las Osowski, 
by znaleźć się na grzbiecie poniżej kulminacji. 
Wreszcie na południe od góry można skręcić 
z szosy w Kolonię Olszowiec, jadąc w kierun-
ku Niwki. Przy ozdobionej na zielono kaplicz-
ce skręcamy w prawo, ku północy, by szeroko 
objechać wzgórze. Podobnie jak poprzednio 
dostajemy się na grzbiet wyniosłości. Tu na-
potykamy asfaltową dróżkę na płn. zachód. 
Od przydrożnego krzyża (umieszczonego po 
drugiej stronie, niż wskazuje mapa) prosto 
w dół do Osowy, przekraczając granicę so-
łectwa. Mijamy kilka ładnych obejść, w dole 
farmy z belami słomy. Na cyplu ponad doli-
ną stał ongiś wiatrak uwidoczniony na mapie 
z czasów I wojny światowej.

Stary, tu jest jak na Środkowym Zachodzie 
(Middle West) – powiedział gość, który wiel-
ką ciężarówką przemierzył Amerykę – Tylko 
ładniej.

2016-09-16ZOsowynaKamiennąGórę...

2016-11-04Krzyżprzydrożny

2016-11-08Przykładpięknejzabudowy
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Podzamcze
Podzamcze bez zamka

Zadębie bez dębów, Leśniczówka bez lasu, Jezioro bez jeziora; ustawiczne 
vacuum. Zamek, który dał wsi nazwę, leży w granicach miasta Bychawy. Wła-
ściwie to nawet leżał, bo pozostały po nim  jakieś fragmenty lochów, ślady 
umocnień, resztki mostu. Nawet po zbudowanym na jego miejscu pałacu nie-

wiele zostało. Ale wracajmy do wsi, czyli sołectwa. 

Wieś powstała na trenie dawnego majątku 
Antoniego Budnego, zabranego na mocy dekre-
tu PKWN i rozparcelowanego. Granice sołectwa 
są dosyć geometryczne. Na wschodzie linia (pra-
wie) prosta: od stacji elektroenergetycznej do 
drogi lokalnej Bychawa – Iżyce – Osmolice i nią 
dalej na północ. Z małym „dzióbkiem” stworzo-
nym przez drogę wojewódzką nr 834 oraz uli-
cę Pileckiego. Północna zaczyna się ni stąd ni 
z owąd pośrodku pola i biegnie wprost na za-
chód przecinając szosę, równolegle do kolonii 
Wincentówek Pierwszy. Dalej obejmując część 
Lasu Budnego aż do granicy gminy. Zachodnia 
granica ciągnie się skrajem lasu, dalej falistą 

linią przez las do jego południowego skraju. 
Południowa granica z Łęczycą idzie skrajem 
lasu, później przez pola na wschód nieopodal 
charakterystycznego punktu geodezyjnego do 
punktu wyjścia. Trzeci wymiar tego obszaru 
też jest mało zróżnicowany, jedynie fragmenty 
Lasu Budnego skrywają małe dolinki zbiegają-
ce ku jednej większej. Las należący do nadle-
śnictwa Świdnik, objęty gospodarką planową, 
zajmuje 1/3 powierzchni sołectwa, co stanowi 
największy wskaźnik w gminie. Średnia wartość 
to ok. 8%. Jak podaje M. Głazik przed rokiem 
1900 był to stary las dębowy wieku 120–150 
lat. Wycięty głównie z przyczyn ekonomicznych 

statystyka

 powierzchnia–4,14km2

 ludność–367os.
 liczbaadresów–48
 pow.użytkówrolnych–245,78ha
 pow.lasów–164,54ha
liczbapodmiotówgospodarczych–17
 CzesławGórniak–sołtys
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po I wojnie światowej, zastąpiony został nowym 
drzewostanem, niestety przeważnie sosnowym, 
nieodpowiednim dla tego siedliska. Obecnie pro-
wadzi się wymianę niekorzystnego drzewostanu 
na bardziej przystosowany. Oznacza to jednak, 
że kilkudziesięcioletni las zastępuje młodnik 
i prastarej dąbrowy możemy oczekiwać za jakieś 
150 lat. Oznacza też zubożenie biocenozy: o ile 
jeszcze przed 30 laty nazbieranie wiadra jagód, 
kosza grzybów nie nastręczało trudności, o tyle 
dziś nie jest to łatwe.

Zabudowania Podzamcza ciągną się wzdłuż 
ulicy Pileckiego (mały fragment) i przedłuża-
jącej ją drogi do lasu, oraz wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 834. Warto wspomnieć o bliskim 
sąsiedztwie. Tuż przed Podzamczem, na krań-
cu Bychawy, wznoszą się zakłady wyrobów 
metalowych „Fami”, dawne Lubelskie Zakłady 
Naprawy Samochodów. Okolice zakładów noszą 
wśród miejscowej ludności miano Bystrykówka 
od nazwiska pierwszego dyrektora przedsiębior-
stwa. Hale produkcyjne wybudowano w 1976 
r. Oprócz regeneracji kabin i części do samo-
chodów ciężarowych produkowano konstrukcje 
hal fabrycznych, kontenery, domki mieszkalne. 
Zmieniając właściciela, nazwę i profil produkcji 
zakład funkcjonuje do chwili obecnej.

Po drugiej stronie drogi pomnik ku czci żołnie-
rzy AK pchor. Krzysztofa Golińskiego ps. „Mir” 
oraz strz. Stanisława Fusa ps. „Słonecznik”, 
którzy polegli w walce z Niemcami w czerwcu 
1944 r.

Przy drodze Bychawa – Niedrzwica miały miej-
sce inne akcje partyzantów, szczególnie nasilo-
ne podczas akcji „Burza”. M.in. 20 lipca oddział 
BCh stoczył walkę z Niemcami, w której straty 
nieprzyjaciela wynosiły 9 zabitych, a 6 partyzan-
tów odniosło rany. 24 lipca oddziały AK i BCh 
z placówki Piotrowice zaatakowały niemieckie 
tabory w dolinie na zachód od Lasu Budnego. 
Wcześniej w nocy z 27 na 28 kwietnia oddział 
„Szarugi” (por. Aleksander Sarkisow) przyjął 

alianckie zrzuty z zaopatrzeniem i 4 cichociem-
nych. Miejscem akcji było zrzutowisko „Koza” 
zlokalizowane na zachód od Lasu Budnego.

Droga nr 834 na odcinku Bychawa – Las 
Budny jest wysadzana pięknymi starymi drze-
wami. Niemal 3-kilometrową aleję tworzą głów-
nie dostojne jesiony. Tuż przed lasem rosną dwie 
okazałe topole białe o średnicy pnia ok. 1,5 m. 
Sadzenie drzew przydrożnych propagowali przed 
ponad stuleciem bychawscy proboszczowie ks. 
Makara i ks. Kwiatkowski. W tamtych czasach 
drzewa chroniły konie i podróżnych przed upa-
łem i zawieruchą. Dziś drzewa przydrożne są 
przedmiotem ataku ze strony zwolenników to-
talnej motoryzacji i szybkiej jazdy. Po każdym 
wypadku rozlegają się głosy: „Drzewa zabijają 
ludzi!” Nie zabijają ich: przydrożne słupy, bu-
dynki, reklamowe banery, brawurowa jazda, 
nieuwaga, własna bezmyślność. Drzewa są 
„passe”. Wszystko pozostałe to oznaka „postę-
pu”, w tym niekontrolowana zabudowa przydro-
ży i zaorywanie rowów odwadniających.

Apele przyrodników i instytucji chroniących 
środowisko o uznanie alei za pomnik przyro-
dy spotykają się ze sprzeciwem Rejonu Dróg 
Publicznych i władz od komunikacji.

Zatem każdego roku znika po kilka drzew 
z korytarza ekologicznego łączącego Las Budny 
z doliną Kosarzewki. Najczęściej też drzewa 
przydrożne są ostatnimi obok parków dwor-
skich dojrzałymi przedstawicielami gatunku. 
W lasach na próżno już szukać tak dorodnych 
okazów. A droga Bychawa – Niedrzwica żadną 
istotną arterią komunikacyjną nie jest i nigdy 
nie będzie. Zapewnia za to daleki widok w kie-
runku północnym, z obniżającą się a następnie 
wznoszącą wierzchowiną i prostokątem cmen-
tarza wojennego na tle lasu na drugim planie. 
Ku wschodowi za to pojawia się kolejna odsłona 
panoramy Bychawy, inna niż pozostałe.

2016-11-14Ulica11Listopada–pomnik
kuczciżołnierzyAK

2016-11-14LasBudny

2016-11-14KiedyśtubyłyLZNS-y,terazFami
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statystyka

 powierzchnia–1,89km2

 ludność–80os.
 liczbaadresów–38
 pow.użytkówrolnych–178,38ha
 pow.lasów–6,82ha
liczbapodmiotówgospodarczych–4
 AndrzejGozdal–sołtys

Romanów
Pod Bożym Darem

Jeszcze w połowie XIX w. tam, gdzie dziś Romanów, rósł dorodny las przecię-
ty doliną strumienia wypływającego spod Bożego Daru. Były jakieś pastwi-
ska, polany, pojedyncze niwy. Pod koniec stulecia lasu jest dużo mniej, pora-
sta głównie wąwozy i zbocza wyniosłości. Zaznaczone są osady: Romanów, 

Ziunin i Biesiadki. 

Są to odrębne grupy zabudowań lub poje-
dyncze zagrody, Ziunin jest folwarkiem zlo-
kalizowanym na pagórku. Nazwa przyszłej 
wsi Romanów pochodzi od imienia właści-
ciela – Romana Okulicz-Kozaryna, dziedzi-
ca Kosarzewa Dolnego. Ziunin zapewne od 
zdrobniałej formy imienia Józefa lub Józefina, 
personę trudno dziś ustalić bez wnikliwych 
studiów genealogicznych. Biesiadki w ogóle 
nie wiadomo skąd się wzięły. Nazwa Ziunin 
występuje także w wersji Zunin lub Żulin. 
Wymienione wsie powstały w wyniku par-
celacji majątku Kosarzew Dolny w okresie 

poprzedzającym I wojnę światową lub tuż po 
niej.

Osią obszaru geograficznego, którego 
fragment stanowi sołectwo Romanów, jest 
wymieniony potok, mający niegdyś swe 
źródła w lesie na płn.-zachód od góry Boży 
Dar, najwyższego wzniesienia Wyniosłości 
Giełczewskiej. Dominujący pagórek (306 m 
n.p.m.) ma formę stożka wznoszącego się nad 
rozległą wierzchowiną o wysokości 260–270 
m n.p.m. Dolina potoku bez nazwy – określ-
my go jako romanowski – przebiega wprost 
na płd.-zachód ku Kosarzewce. Na długo-
ści ok. 5 km wcina się w wierzchowinę do 
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głębokości 220–230 m n.p.m.  Na południe 
od potoku wznosi się długi garb biegnący od 
Bożego Daru na zachód ku widłom potoku 
i Kosarzewki. Na północ od niego wznoszą-
ca się wyniosłość tworzy „przedgórze” Góry 
Kamiennej (295 m n.p.m.) – kolejnego wzgó-
rza-ostańca. Obecne źródła potoku romanow-
skiego są ok. 1,5 km poniżej dawnych. Około 
połowy biegu potok zasila prawostronny do-
pływ – strumień o długości ok. 1 km mający 
swe źródła w dwu wąwozach rozcinających 
wierzchowinę. Spiętrzone groblami tworzą 
malownicze stawy. Nad jednym z nich, według 
przekazów mieszkańców, był młyn. Drugi 
strumień, płynący kiedyś od lewej strony, na 
wschód od Lasu Romanowskiego, obecnie 
wysechł. Widły Kosarzewki i potoku roma-
nowskiego porasta opisany już las zwany też 
niekiedy Lasem Romanowskim. Na prawym 
brzegu potoku z dawnej puszczy pozostało 
już tylko parę zagajników. W jednym z nich 
– poniżej Romanowa – rosną stare lipy. Kępy 
drzew i zarośli porastają także wąwozy. Górną 
część doliny zajmuje wieś Lewandowszczyzna 
(od nazwiska właściciela w XIX w.) wcho-
dząca w skład gminy Krzczonów. Sołectwo 
Romanów obejmuje małą część doliny wzdłuż 
prawego brzegu potoku, następnie w górę 
wzdłuż jego dopływu, obejmując wąwozy 
ze źródłami. Stąd przez pole poza Kolonię 
Olszowiec i z powrotem, przecinając ciąg za-
budowy Biesiadki – Kolonia Olszowiec, dalej 
polną drogą do szosy Bychawa – Romanów  
Piotrkówek. Następnie łukiem w dolinę obok 
opisanego już zagajnika z lipami do potoku 
tuż przed jego ujściem.

Las Kosarzewski albo Romanowski odegnał 
pewną rolę podczas akcji „Burza” w lipcu 
1994 r.

Już wiosną 1944 r. w lesie prowadzono 
szkolenie oddziałów partyzanckich podpo-
rządkowanych dowództwu AK. W czerwcu 
powstała w Ziuninie tajna Rada Narodowa. 
Przed nadciągającym frontem miało tu miej-
sce zgrupowanie i odprawa dowództwa od-
działów AK i BCh miejscowych placówek oraz 
oddziału lotnego AK „Nerwy”. Dowództwo nad 
akcją w rejonie Bychawy objął ppor. Wojciech 
Rokicki ps. „Nerwa”, komendant Szkoły 
Podchorążych 8 Pp. Leg. Od 20 lipca rozgo-
rzały walki w okolicach Osowy, Olszowca, 
Woli Bychawskiej. W odwecie 24 lipca grupa 
czołgów z dywizji SS „Wiking” przystąpiła do 
ostrzału i pacyfikacji Bychawy. Ugrupowanie 
partyzanckie podjęło desperacki kontratak, 
ratując miasto przed zagładą. Niemcy wyco-
fali się, niszcząc most i groblę. 

Współczesny Romanów jest małą wioską 
na uboczu, niczym się nie wyróżniającą. 
Kilku rolników ma większe gospodarstwa; 
uprawiają zboże i rośliny okopowe. Są trzy 
firmy: posadzkarstwo i glazury, produkcja 
wyposażenia sklepów „Digital Signage”, arty-
styczne stolarstwo „Projekt Drewutnia”. Jest 
urokliwa okolica ze strumykami i stawami 
w wąwozach, przepiękny zespół źródeł w ni-
szy wciętej w zbocze (w Ziuninie koło d. sklepu 
GS), krzyże przydrożne, trochę zachowanych 
tradycyjnych obejść, bliskość lasu z jagoda-
mi i grzybami. Do wsi prowadzi droga, trochę 
dziurawa, ale jest już projekt nowej. Miejsce 
posiada duży potencjał turystyczny.
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2015-09-30MalowniczestawywBiesiadkach

2016-11-08StądwZiuniniewypływająźródła
Romanówki

2016-11-08KrzyżnaskrajulasuRomanow-
skiego
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Skawinek
Wzdłuż rzeki, której nie ma

Na mapie kwatermistrzostwa w miejscu dzisiejszego Skawinka jest pole. 
Na mapie z końca XIX w. we wschodniej części u ujścia potoku romanowskie-
go jest osada lub uroczysko o nazwie Jeziorki. Czyżby jeszcze jeden zbiornik 

wodny?

Wieś ciągnie się wzdłuż doliny Kosarzewki. 
Rzeki, której nie ma. Bo rzeczka, po przyjęciu 
dopływu – potoku z Romanowa – przepływa 
jeszcze kilkadziesiąt metrów i znika. Pojawia 
się dopiero jakieś dwa kilometry dalej. 
Miejscami nie ma nawet koryta, bo zaorali je 
miejscowi rolnicy. Tylko po śnieżnej zimie lub 
wyjątkowych ulewach rzeka ożywa i wtedy 
właściciele pól domagają się inwestycji, me-
lioracji, osuszenia i w ogóle jakiejś aktywności 
władz, tak jakby rzeka w dolinie była czymś 
niezwykłym. Stały ciek nie płynie tędy już od 
dawna, od jakichś 40, może 50 lat. Ale wio-
sną w dolinie były podmokłe łąki, na których 
gniazdowały całe stada czajek, latem trawy 

koszono, a później wypasano stada krów. 
Rzeczkę zasilał potok płynący z Olszowca, po 
obfitych opadach ożywały źródełka spod zbo-
czy. Dziś stada bydła karmi się paszą w obo-
rach, a łąki zamienia w pola uprawne. Może 
to ekonomicznie korzystne i mniej praco-
chłonne. Ale! Obniżona retencyjność obszaru 
daje znać o sobie w okresach letnich i jesien-
nych niedoborów wody zmniejszeniem wiel-
kości i jakości plonów. Wzrasta stopień erozji 
gleb i rozwój rzeźby terenu. W ciągu ostatnie-
go 20-lecia intensywne roztopy śniegu, cza-
sem połączone z wiosenną ulewą, trzykrotnie 
nawiedziły okolice Bychawy. Najsilniejsze 
oddziaływanie czynników erozyjnych miało 

statystyka

 powierzchnia–2,91km2

 ludność–97os.
 liczbaadresów–27
 pow.użytkówrolnych–242,73ha
 pow.lasów–41,55ha
liczbapodmiotówgospodarczych–4
 JoannaGołąb–sołtys
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miejsce na zaoranych stokach i w dnie doli-
ny. Połacie zadrzewione, zakrzewione lub tra-
wiaste ucierpiały znacznie mniej. Największe 
szkody dało się obserwować właśnie w oko-
licach Krasławka, Marynek i Skawinka. 
Mieszkańcy znający właściwości nieistnie-
jącej rzeki pobudowali obejścia na terasie 
nadzalewowej  lub ponad skarpą.

Pola Skawinka biegną ku północy, w kie-
runku Olszowca od wąwozu – głębocznicy przy 
rozstaju dróg koło Woli Dużej po potok roma-
nowski. Granica północna z Olszowcem prze-
cina wznoszącą się wierzchowinę równolegle 
do rzeki. Południowa część sołectwa rozciąga 
się pomiędzy uroczyskiem Kobyli Dół, skrajem 
lasu porastającego strome zbocze, dalej na 
wschód wzdłuż drogi Bychawa – Krzczonów, 
aż do wschodniego krańca kolejnego lasu 
z opisaną już kapliczką. Stąd skrajem lasu 
i polną drogą do Kolonii Kosarzew. Osią wsi 
jest szutrowa droga wzdłuż koryta rzeki. 
Prawe zbocze, bardziej strome o ekspozycji 
południowej, porastają sady i drzewa oraz 
niewielka kseroterma. Lewe, łagodniejsze, 
skupia większość zabudowań ciągnących się 
wzdłuż dawnej drogi. Dalej teren podnosi się 
ku wzgórzom. Część zajmuje las, część pola 
na rozległej wysoczyźnie. Najwyższy punkt 
oznacza przydrożny krzyż pośród drzew, przy 
rozwidleniu dróg do Krzczonowa i Wysokiego. 
Stąd rozległy widok na okolicę. Nieopodal za-
czyna się piękna, częściowo wyasfaltowana 
droga w dół do Skawinka i dalej do Olszowca 
lub Woli Dużej. Droga ciesząca się doskona-
łymi walorami widokowymi staje się obecnie 
osią nowej zabudowy wsi.

W zachodnim narożniku Skawinka, na gra-
nicy z Wolą Dużą, biją silne źródła, uważane 
niekiedy mylnie za początek Kosarzewki. Po 
stronie Skawinka rzekę zasilają źródła po-
dzboczowe napełniające staw, oraz mokradła 

porośnięte wikliną, na stożku napływowym 
u ujścia Kobylego Dołu.

Nazwa wsi wywodzi się od nazwiska właści-
cieli, Skawińskich h. Rawicz, do których pod 
koniec XIX i do połowy XX w. należał majątek 
Wola Bychawska wraz z folwarkiem, któremu 
nadali nazwę.

Trzeci najmłodszy folwark Skawińskich, 
nazwany od nich Skawinkiem, powstał 
w 1916 roku, kiedy wybudowano tu drewnia-
ny dom na podmurówce, w którym zamiesz-
kało w tym roku małżeństwo Józefa i Walerii 
Skawińskich… [Waleria – M.K.] owdowiała 
po siedmiu latach bezdzietnego małżeństwa, 
i odtąd aż do 1962 roku, to jest – całkowitej 
sprzedaży Skawinka – mieszkała tu wraz 
z niezamężną siostrą Anną.

Opowiada p. Stanisław Skawiński w roz-
mowie z p. Marią Dębowczyk przeprowadzo-
nej w 2004 r.

Tuż przed wojną w 1939 roku sprzedała 
10 ha w Skawinku, graniczące z Wolą Dużą. 
Transakcji, mimo wypłaty pieniędzy, nie zdą-
żono potwierdzić notarialnie, a to spowodowa-
ło, że w wyniku reformy rolnej w 1944 roku 
rozparcelowano i tę ziemię. Strata nabywców 
była oczywista, co burzyło spokój sumienia 
ciotki Walerii, żyjącej skromnie z siostrą już 
tylko z kawałka wydzierżawionego komuś 
pola.

W 1962 roku sprzedała „resztówkę” 
Skawinka, a pieniądze tak uzyskane odda-
ła państwu Janiszewskim, wyrównując im 
po latach stratę za zabrane w wyniku refor-
my hektary. Obydwie z siostrą pozostały bez 
środków do życia…

2016-11-08KrzyżnarozstajudrógnaSkawi-
nek,WolęDużąiOlszowiec

2015-10-27SkrzyżowanieKosarzew–Zara-
szów,przydrodzestarykrzyż

2016-11-08WidoknaSkawinek
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Stara Wieś Pierwsza
Piczkowice alias Szlachta 

dziś siedzibą starowiejskiego biznesu

Stara Wieś – rozległa wieś w południowej części gminy Bychawa. Obejmuje 
trzy sołectwa: Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga i Stara Wieś Trzecia. 
Do sołectwa Stara Wieś Trzecia należy też część wsi Karolin na granicy z gmi-
ną Zakrzew. Stara Wieś rozciąga się w dolinie o przebiegu równoleżnikowym, 
którą dawnej płynął strumień zasilający Gałęzówkę. Obecnie pośrodku wsi 
biją źródła tworzące niewielkie stawy, porośnięte trzciną i pałką wodną. Ni-
kły strumień, wzbierający jedynie po większych opadach, zanika ostatecznie 
w okolicy kościoła. Dno doliny znajduje się na wysokości 220–230 m n.p.m. 
Na północ i na południe od wioski kulminacje wierzchowiny osiągają 270–280 
m n.p.m. Wąskość doliny, przy znacznym nachyleniu stoków, sprawia wraże-

nie krajobrazu pagórkowatego.

Sołectwo Stara Wieś Pierwsza położone jest 
we wschodniej części doliny. Wieś ma charak-
ter ulicówki rozciągniętej wzdłuż drogi lokal-
nej, łączącej drogę Bychawa – Wysokie z dro-
gą nr 842 Krasnystaw – Kraśnik dobiegającą 

od strony płd.-wsch. Biegnąca na tym od-
cinku droga nr 842 przecina wierzchowinę 
dając głęboki wgląd w krajobraz. Widać stąd 
krawędź Wyniosłości Giełczewskiej, stro-
mo opadającą na południe, ku zapadlisku 

statystyka

 powierzchnia–9,33km2

 ludność–434os.
 liczbagospodarstwrolnych–115
 liczbaadresów–162
 pow.użytkówrolnych–881,06ha
 pow.lasów–31,09ha
liczbapodmiotówgospodarczych–22
 PiotrWiśniewski–sołtys
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Padołu Zamojskiego. Na wschód, wzdłuż dro-
gi, bystre oko zauważy dominujący nad wsią 
Tarnawka cmentarz z czasu I wojny świato-
wej. Horyzont od strony południowej zamyka-
ją zalesione wzgórza Roztocza Zachodniego.

Pola Starej Wsi Pierwszej ciągną się regu-
larnymi pasmami od osi doliny ku wierzcho-
winom. Okolica jest pozbawiona lasów, poza 
niewielkim Lasem Tarnawskim tuż za gra-
nicami wsi. Na północ od pól starowiejskich 
znajduje się nieco większy Las Zaraszowski. 
Rzut oka na dawne mapy topograficzne 
przekonuje o istnieniu większych obszarów 
leśnych na wschód od Starej Wsi. Na wierz-
chowinie na południe od wsi znajduje się głę-
binowe ujęcie wody zasilające okolicę. (…)

W połowie stoku biegnie ku wsi wąwóz – 
głębocznica porośnięta zaroślami, nad któ-
rymi dominują stuletnie dęby. Zachowało 
się kilka nazw lokalnych. Tak więc, rozległa 
wierzchowina na południe od drogi woje-
wódzkiej to Bęcowizna (szkic sołtysa) Poniżej 
w pobliżu wsi rozciąga się Kolonia Szlachta, 
a jedna z kulminacji na północ od wioski nosi 
nazwę Łysak.

Stara Wieś ma długą historię. W śre-
dniowieczu i później jeszcze nosiła nazwę 
Piczkowice alias Pićkowice. W dobie rozbicia 
dzielnicowego zamieszkiwało ją drobne ry-
cerstwo, strzegące pobliskiej granicy pomię-
dzy Księstwem Krakowsko-Sandomierskim 
a Włodzimiersko-Halicką Rusią. Do ich 
zadań należało też nadzorowanie szlaków 
handlowych. Wieś była gniazdem rodowym 
Piczkowskich herbu Lubicz. W XVI w. miesz-
kało tu ok. 40 panów braci tegoż nazwiska. 
Rozróżniano ich po imionach ojców: „Janik”, 
„Zbysław”, „Dobek”, albo po przydomkach: 
„Rzepka”, „Kurek”, „Gromek” i inne. Ich ma-
jętności były niewielkie – półłanek (ok. 8 ha) 
lub nawet 1/3 łana. Uprawiali je najczęściej 
sami. Tym niemniej byli ludźmi dumnymi, 

wysoko ceniącymi swoją niezależność. Dziś 
w Starej Wsi nie ma już osób o nazwisku 
Piczkowski, ale wielu mieszkańców deklaruje 
szlacheckie pochodzenie.

Podobnych wsi gniazdowych było w tych 
stronach wiele – Tarnawy i Tarnawki wraz 
z Targowiskiem były siedzibą licznych 
Tarnawskich, albo Kosarzew (Kozarzów) 
Kozarzowskich. W naszych czasach istot-
nym wydarzeniem historycznym, jakie do-
tknęło okolicę, była pierwsza wojna świa-
towa, szczególnie jej początkowa faza. 
W początkach września 1914 roku I Armia 
Austro-Węgierska sforsowała Por i rozwinę-
ła ofensywę w kierunku Lublina. Następnie, 
po załamaniu się frontu we wschodniej 
Galicji, wycofywała się przed nacierającymi 
Rosjanami, stawiając zacięty opór. W okre-
sie dwóch tygodni front przetoczył się przez 
nasze wsie dwukrotnie, powodując ogromne 
zniszczenia. Ponowna ofensywa państw cen-
tralnych na Lubelszczyźnie nastąpiła w lipcu 
1915 r. Tym razem Rosjanie, w przeczuciu 
klęski, stosowali taktykę spalonej ziemi, wy-
wożąc zwierzęta gospodarskie, zapasy żywno-
ści, uprowadzając ludność cywilną „w bieżeń-
stwo”. Od tych działań i pomniejszych walk 
frontowych ucierpiały również okolice Starej 
Wsi. Jeszcze bardziej dotknęły mieszkańców 
wydarzenia II wojny światowej. Wprawdzie 
w pobliżu Bychawy nie miały miejsca poważ-
niejsze walki, ale okupacja i okres powojenny 
mocno zaciążyły na życiu mieszkańców Starej 
Wsi. Naprzód kontyngenty i wywózka na ro-
boty. Kilku mieszkańców Starej Wsi zginęło 
lub dostało się do niewoli w wojnie obronnej 
1939 r. Rozstrzelano lub wywieziono do obo-
zów zagłady kilkadziesiąt osób narodowości 
żydowskiej, mieszkających lub ukrywających 
się w okolicach. Wieś przechodziła kilka-
krotne pacyfikacje, w odwecie za wspieranie 
oddziałów partyzanckich. Rozstrzelanych, 

2016-10-28Kuźnia

2016-09-07Źródławcentrumwsi

2016-10-06Kiedyśbyłatuszkoła

więzionych i straconych lub zmarłych w wię-
zieniach i obozach zostało co najmniej 36 
mieszkańców wsi. Kilkudziesięciu zostało 
aresztowanych oraz wziętych jako zakład-
nicy. Szczęśliwie wszyscy zostali zwolnieni. 
Kilku kolejnych poległo na frontach całej 
Europy. I wreszcie bliżej nieokreśloną licz-
bę mieszkańców spotkały po wojnie represje 
okresu stalinowskiego.

W czasach pokoju Stara Wieś przeżywała 
lepsze okresy wypełnione pracą i zabawą.

Jej mieszkańcy to ludzie ambitni, wytrwa-
le dążący do celu, ale też pełni radości życia. 
Tradycyjne kontakty z zaściankiem szlachec-
kim Stara Wieś utrzymywane były w dalszym 
ciągu. Pan Szubartowski ze swoją wspaniałą 
kapelą, złożoną ze szlachty zagrodowej, grał 
nam przez kilkanaście lat na dożynkach ta-
kie melodyjne polki, oberki, walce, fokstroty 
i tanga, że nie można było nie tańczyć. Wielu 
rolników ze Starej Wsi kupowało u nas bydło 
zarodowe. Przyjeżdżało w sezonie z klaczami 
do ogiera – wspomina czasy międzywojenne 
Konstanty Rostworowski.

[U wschodnich granic wsi ciągnie się polna 
droga biegnąca z północy na południe, wśród 
mieszkańców zwana Traktem Królewskim. 
Obecnie rzadko używana. Dokąd prowa-
dził „trakt”? Może do Targowiska, które było 
przygranicznym miejscem wymiany handlo-
wej i najstarszą w okolicy parafią, podobno 
konsekrowaną przez samego św. Stanisława. 
Może dalej do Batorza, nadgranicznej twier-
dzy, otoczonej rozległymi podgrodziami. 
Droga wspina się pośród pól na wzniesienia 
dając szeroki widok. Wędrując samotnie po-
słuchamy wiosną śpiewu skowronka, póź-
nym latem możemy natknąć się na łaciatego 
chomika europejskiego, buszującego w zbo-
żu. Wierzchowiny Wyniosłości Giełczewskiej 
są ostoją tego rzadkiego dziś zwierzęcia, daw-
niej tępionego jako szkodnik. Nad polami 

unoszą się ptaki drapieżne, polujące na gry-
zonie. Oprócz pospolitego myszołowa zdarza 
się spotkać kanię zlatującą z Roztocza albo 
nawet sokoła wędrownego.]

Dzień współczesny Starej Wsi Pierwszej 
można określić miarą sukcesu. Nosi na-
zwę „Emark”. Firma założona w roku 1990 
przez panów Marka Juryckiego i Edwarda 
Skrzypka. Na początku był młyn. Nic dziw-
nego w okolicy obfitującej w zboże i znanej 
z tradycji młynarskich. Młyn jest ogromny, 
większy niż wszystkie, jakie były w okolicy 
i przerabiający więcej surowca, niż jego po-
przednicy łącznie.

Później zaczęto przerabiać mąkę na chleb, 
bułki, ciastka, makarony itd.

Ojciec chciał zawsze piec chleb – mówi 
Marcin Jurycki – prezes stowarzysze-
nia Partnerstwo Producentów Cebularza 
Lubelskiego. Dziś zatrudniamy 30 osób, 
przerabiamy codziennie 3–4 tony mąki. Stale 
produkujemy pieczywo w ponad 30 gatun-
kach, okazjonalnie następne 30–40 rodzajów. 
Rozwozimy do wielu sklepów.

„Emark” posiada też własną stację paliw. 
Oprócz młyna i piekarni we wsi znajdują się 
Zakład Wyrobów Gumowych oraz Zakład 
Wulkanizacyjny. Największa grupa miesz-
kańców Starej Wsi zajmuje się jak dawniej 
rolnictwem. Największe gospodarstwa zajmu-
jące się produkcją rolną posiadają: p. Tomasz 
Rozwałka, p. Roman Wielgus, p. Jan 
Tworek. Hodowlę świń prowadzi p. Krzysztof 
Skoczylas. Piękną pasieką, słynącą z dosko-
nałych miodów, szczyci się p. Wiesław Ląd.

We wsi znajdują się trzy sklepy: dwa spo-
żywcze i wielobranżowy. Przy zachodnim 
końcu wsi, u zbiegu dróg, stoją remiza stra-
żacka zbudowana w 1990 r. z mieszczącą się 
w niej filią biblioteki publicznej, stacja pa-
liw, oraz wiejski ośrodek zdrowia, utworzony 
w 1962 r. – ostatni czynny na terenie gminy, 

2016-09-07PasiekaWiesławaLąda

2016-09-14Piekarnia„Emark”G.iM.Juryckich

2016-09-07Młyn„Emark”J.iE.Skrzypków
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drugi zlikwidowano, a opiekę zdrowotną prze-
jęła Przychodnia Rejonowa SPZOZ Bychawa.

Za porażkę i ogromną stratę dla wsi miesz-
kańcy uważają zamknięcie szkoły w 2000 r.

Tradycje szkolnictwa w Starej Wsi sięgają 
czasu zaborów, kiedy to organizowano tajne 
nauczanie w języku ojczystym. Utworzenie 
placówki szkolnej nastąpiło w 1918 roku. 
W okresie międzywojennym nauczanie od-
bywało się w prywatnych budynkach. 
Mieszkańcy Starej Wsi Pierwszej nie przystą-
pili do budowy wspólnej szkoły z pozostały-
mi częściami wsi; z powodu dużej rozległości 
terenu (ok. 8 km), już to z powodów ambi-
cjonalnych. Po II wojnie światowej szkołę 
w Starej Wsi Pierwszej (zwanej też Kolonią) 
otwarto w 1947 r. W roku 1948 funkcję kie-
rownika szkoły objął Jerzy Krzyżanowski, 
„spiritus movens” tutejszej placówki przez 
długie lata. W 1954 roku zakupiono na po-
trzeby szkoły dom (czy też dworek) od rodziny 
Tworków. Szkoła liczyła 6 oddziałów, o utwo-
rzenie siódmego długo zabiegano bezskutecz-
nie. Z powodu niewywiązywania się czynni-
ków administracyjnych ze spłaty należności 
za budynek sąd nakazał jego zwrot dawnemu 
właścicielowi. Wówczas powstała koncepcja 
budowy Szkoły Tysiąclatki, o którą podjęto 
starania. Po pokonaniu rozlicznych trudności 
administracyjnych i technicznych (brak dro-
gi) budowę ukończono w 1966 roku. Szkołę 

rozwinięto do pełnego ciągu 8-klasowego, 
oprócz działalności dydaktycznej rozwijano 
pracę wychowawczą, m.in. utrzymanie ogro-
du. Działała drużyna harcerska.

Działalność oświatową szkół wspierała 
praca Biblioteki Gromadzkiej utworzonej 
w 1957 r., mieszczącej się w prywatnych 
domach (u p. Jana Mazurka, p. Katarzyny 
Widomskiej i p. Józefa Doleckiego). Od po-
czątku istnienia placówkę prowadziła śp. 
Helena Mazurek – aktywna działaczka spo-
łeczna, kreatorka życia kulturalnego wsi. 
W latach 60. wraz z młodzieżą prowadziła te-
atrzyk. W późniejszym okresie założyła zespół 
ludowy, dla którego projektowała i szyła (wraz 
z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich) 
stroje, pisała teksty pieśni i przyśpiewek. 
W roku 1968 była gospodynią wojewódzkich 
dożynek, co świadczy, że znano ją i docenia-
no w całym regionie. Wraz z członkami OSP 
doprowadziła do wybudowania nowego gma-
chu strażnicy, w którym mieści się obecnie 
Biblioteka Publiczna.

Współczesność przyniosła wsi nowe szan-
se, otworzyła możliwości wyjazdów do pra-
cy, do szkół. Uczyniła pracę rolników lżejszą 
i bardziej opłacalną. Ale jednocześnie spo-
wodowała odpływ młodzieży do miast, zanik 
tradycyjnych więzi społecznych i lokalnych 
form życia kulturalnego. Wynikiem tego m.in. 
była konieczność zamknięcia jednej ze szkół. 

WAŻNE MIEJSCA 
•	 Wiejski	Ośrodek	Zdrowia	

Stara	Wieś	Pierwsza	68a
•	 Remiza	Ochotniczej	Straży	Pożarnej
•	 Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Bychawie	fi-

lia	w	Starej	Wsi	Pierwszej
•	 Sklep	spożywczy	GS	„Samopomoc	Chłopska”	

Stara	Wieś	Pierwsza	37a

•	 Sklep	spożywczy	Tomasz	Rozwałka	
Stara	Wieś	Pierwsza	111

•	 EMARK	Przedsiębiorstwo	Przetwórstwa	
Zbożowego	Skrzypek	E.	Stara	Wieś	
Pierwsza	115

•	 Piekarnia	Emark	s.c.	M.	G.	Juryccy,	
Stara	Wieś	Pierwsza	68

•	 Stacja	paliw	„Anna”		Stara	Wieś	Pierwsza	68

2016-09-07Budynekszkoły,obecniewła-
snośćprywatna

2016-09-07BudynekremizyibibliotekiwSta-
rejWsiPierwszej

2016-09-14OstatniWiejskiOśrodekZdrowia
wgminieBychawa

Wybór padł na Starą Wieś Pierwszą, co było przyczyną nowych animozji. Opuszczony budynek nie znalazł nabywcy, jego dewastacja jest dla miesz-
kańców dużą traumą.

St
ar
a
W
ie
ś
Pi
er
w
sz
a
•
Gm

in
a
By
ch

aw
a
–
m
oj
e
m
ał
e
ce
nt

ru
m
ś
w
ia
ta
•
S
ta
ra
W

ie
ś
Pi
er
w
sz
aStaraW

ieśPierw
sza•Gm

inaBychaw
a–m

ojem
ałecentrum

św
iata•StaraW

ieśPierw
sza

Starydomzzagatą

wyszukaj w Google: 9G24WHRX+69



111 110 

Stara Wieś Druga
Południowe serce gminy 

Stara Wieś Druga rozciąga się w dolinie na przedłużeniu Starej Wsi Pierw-
szej w kierunku zachodnim, aż po dolinę martwej obecnie górnej Gałęzówki, 
o przebiegu południkowym. Zabudowania wsi zlokalizowane są w dwu cią-
gach: na północ od strumienia i drogi wojewódzkiej nr 842 oraz na południe 
od nich, wzdłuż lokalnej ulicy, na zachód od kościoła. Większość pól, podob-
nie jak w Starej Wsi Pierwszej, ciągnie się pasami w kierunku wierzchowiny. 
W części zachodniej, będącej pozostałością folwarków, granice niw przebie-
gają inaczej. Na terenie wsi zbiega się kilka innych dróg. Od północy dobiega 
droga wojewódzka nr 834, na południe biegnie droga do Janowa przez Batorz, 

obok kościoła przebiega inna lokalna droga do Karolina i Nikodemowa.

Mimo, że najmniejsza, Stara Wieś Druga 
to lokalne centrum, gdzie skupia się życie 
społeczne. Pośród krajobrazu wyróżnia się 
stojący na pagórku kościół pod wezwaniem 
św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Modernistyczny budynek w stylu lat 20. 
zaprojektował Bohdan Kelles-Krauze (wg in-
nych źródeł Jerzy Siennicki) w 1932 r.

Murowany kościół w Starej Wsi (…) powta-
rza prosty rzut wykorzystany w projektach 
drewnianych, z jednonawowym wnętrzem 
i węższym prezbiterium z zakrystiami po 
bokach. (…) Jego forma została oparta na 
zmodernizowanych elementach architektu-
ry romańskiej. (…) Echa sztuki romańskiej 
w uproszczonym kształcie przywołują detale 

statystyka

 powierzchnia–5,13km2

 ludność–203os.
 liczbaadresów–86
 pow.użytkówrolnych–404,12ha
 pow.lasów–87,53ha
liczbapodmiotówgospodarczych–7
 MałgorzataPawełczak–sołtys
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korpusu (półkoliste zakończenie okien) i pre-
zbiterium (niewielkie okulusy) (…) W koście-
le w Starej Wsi dominuje nowoczesna wieża 
w fasadzie, a ogólnej prostoty wyrazu, oprócz 
gładkich elewacji, dodaje świątyni niemal 
płaski dach, odmienny od stromych pokryć ko-
ściołów nurtu „swojskiego” – pisze dr Elżbieta 
Błotnicka-Mazur, historyk sztuki w swojej 
książce Między profesją a pasją.

Utworzenie parafii i budowa kościoła 
w Starej Wsi to lokalna epopeja. W daw-
nych czasach Stara Wieś należała do para-
fii w Bychawie, a Gałęzów do Targowiska 
[Działo się tak skutkiem dawnych powiązań 
feudalnych – przyp. M. K.] Zdążając na na-
bożeństwo mieszkańcy mijali się w drodze. 
Nie obywało się bez docinków i zaczepek, 
a czasem bardziej gorszących zajść. Po I woj-
nie światowej na terenie Starej Wsi rozwinął 
działalność Polski Kościół Katolicki, zyskując 
wielu zwolenników (o tym więcej przy Starej 
Wsi Trzeciej). Władze kościoła rzymsko-kato-
lickiego i wierni parafianie postanowili temu 
przeciwdziałać. Ustanowiono parafię w Starej 
Wsi. Na tymczasową kaplicę przebudowano 
krytą strzechą stodołę, dodając sygnatur-
kę i zakrystię. Wkrótce do wsi przybył ks. 
Władysław Bocian – młody, przystojny, boha-
ter niedawnej wojny bolszewickiej, odznaczo-
ny orderami na polu walki. Wszelkimi siłami 
starał się mobilizować mieszkańców do pracy 
i świadczeń materialnych. Pokonując rozma-
ite trudności jesienią 1932 roku rozpoczęto 
budowę kościoła. Opowiadano, jak kiedyś na 
weselu „wytańczył” od jednej z gospodyń do-
rodnego dęba z lasu. Kościół konsekrowano 
już w 1934 roku. Charyzmatyczny ks. Bocian 
zraził sobie jednak część parafian i odszedł ze 
Starej Wsi w atmosferze konfliktu.

Starowiejski kościół otrzymał jako wypo-
sażenie barokowy ołtarz główny z nieistnieją-
cej już fary lubelskiej. Jego bogate złocenia 

i snycerka pięknie kontrastują z prostotą mo-
dernistycznego wnętrza. W przedsionku ko-
ścioła umieszczono epitafia – ks. Władysława 
Bociana, rozstrzelanego przez hitlerowców 
więźnia lubelskiego zamku, mieszkańców 
wsi poległych podczas wojny oraz zakład-
ników, którzy ponieśli śmierć w obozach 
i więzieniach.

W pobliżu kościoła znajduje się pięknie 
zachowana drewniana zagroda, należąca do 
plebanii, przykład tradycyjnego budownictwa 
wiejskiego.

Cmentarz parafialny położony jest opodal, 
przy drodze do Karolina. Jest nowy, zacho-
wane najstarsze nagrobki pochodzą już z cza-
sów powojennych. Na niektórych widnieją 
nazwiska znane z herbarzy szlachty polskiej. 
Szerzej znanym mieszkańcem Starej Wsi 
tutaj pochowanym był Feliks Dudkiewicz 
(1909–1991), rzeźbiarz ludowy. Był synem 
miejscowego bednarza i samoukiem w dzie-
dzinie sztuki. Działalność artystyczną podjął 
jako 16-letni młodzieniec. Najwybitniejszym 
dziełem Dudkiewicza jest szopka złożona 
z 50 figurek wykonana w 1954 r. dla kościoła 
w Bychawie, obecnie w Muzeum Lubelskim. 
Obok rzeźb o tematyce religijnej istotne 
miejsce w twórczości artysty zajmowały te-
maty prac wiejskich, historyczne, wojenne. 
Ogromne wrażenie wywiera figurka ranne-
go żołnierza. Oddana w surowym, lipowym 
drewnie, przedstawia strudzonego konia 
u studni i pochylonego nad końskim karkiem 
jeźdźca, z trudem utrzymującego się w siodle. 
Nic w nich z wojennego patosu, za to wiele 
z trudnej prawdy. Znawcy zaliczają Feliksa 
Dudkiewicza do najwybitniejszych polskich 
rzeźbiarzy ludowych w XX w.

Innym, istotnym wątkiem ogniskującym 
życie wsi, była Straż Pożarna. Dawne wioski, 
drewniane, pod strzechą, ciasno zabudowa-
ne, często padały łupem pożarów. Szczególnie 

2016-09-08Kościółśw.StanisławaBN

2016-09-08Bogatewnętrzestarowiejskiego
kościołazołtarzemzfarylubelskiej

2016-09-08Wprzedsionkukościołaumiesz-
czonoepitafia–ks.WładysławaBociana
orazpoległychwczasiewojnymieszkańców

niebezpieczne były okresy letnich susz, burze 
z piorunami albo też suche wiosenne wiatry 
z południowego wschodu. Bywało, pożar roz-
przestrzeniał się na parę wsi, niszcząc doro-
bek wielu ludzi.

Potrzeba zorganizowania terenowych jed-
nostek straży ogniowej istniała od dawna. 
Jednak władze carskie niechętnie widziały 
zorganizowane i wyszkolone placówki, mo-
gące łatwo przekształcić się w oddziały po-
wstańcze. Możliwość organizacji wiejskich 
jednostek strażackich stworzyła w 1916 r. 
okupacja austriacka, licząc na wsparcie 
Polaków w wojnie z Rosją. Realizacja tego 
istotnego zadania w kraju wyniszczonym woj-
nami napotykała po prostu trudności pod-
stawowe – brak środków i przeszkolonych 
ludzi. Straż pożarna w Starej Wsi powstała 
dopiero w 1926 roku, objęła za to rozległe te-
rytorium kilkunastu wsi i przysiółków z Bożą 
Wolą i Targowiskiem łącznie. Dalej trwała 
heroiczna walka o sprzęt, budowę remizy, 
zakup motopompy itd. Remizę pobudowano 
w 1932 r. Ochotnicza Straż Pożarna odegrała 
rolę nie do przecenienia w integracji społecz-
ności wiejskiej. W jej szeregach byli księża, 
nauczyciele, kombatanci wojen, nawet miesz-
kańcy wyznania mojżeszowego. Straż kształ-
towała postawę patriotyczną, sprawność 
fizyczną mieszkańców, włączała się w życie 
religijne i obrzędowość wiejską, organizowała 
lub animowała imprezy kulturalne. Strażacy 
podejmowali czynne tworzenie instytucji lo-
kalnych, budowę szkół, dróg, kościoła, domu 
ludowego itd. I wreszcie kroniki straży pożar-
nej były od początku i są dziś nieocenionym 
źródłem wiedzy o życiu wsi. Na koniec warto 
wymienić kilku działaczy lokalnego pożarnic-
twa, zasłużonych także w innych dziedzinach 
życia. Obok wymienionego już ks. Bociana, 
nauczyciel Tadeusz Krechowicz i jego ojciec 
Michał – emerytowany nauczyciel, społecznik. 

Kronikę prowadził przez wiele dziesięcioleci 
Tadeusz Chrzanowski (1932–2012) – wię-
zień Majdanka. Zasłużonym strażakiem był 
Franciszek Lebieda, również nauczyciel, ofi-
cer rezerwy, organizator konspiracji i dowód-
ca lokalnych oddziałów BCh. Sybirak.

Ważną instytucją w życiu wsi stała się 
poczta. Agencję pocztową otworzył w 1929 r. 
Kazimierz Dolecki. W 1932 r. zainstalowano 
telefon. Poczta funkcjonowała aż do obec-
nych czasów, kiedy jej funkcja stała się zbęd-
na. Budynek dawnej poczty stoi opustoszały, 
niszczejąc w zaroślach.

Najważniejszym czynnikiem kształtującym 
oblicze społeczności wiejskiej była i nadal jest 
szkoła. Początki, podobnie jak w sąsiedniej 
Starej Wsi Pierwszej, miały miejsce jeszcze 
pod zaborami. Opowiadano, jak mieszkańcy 
wystawiali czujki, obserwujące, czy nie nad-
jeżdża policja, podczas gdy w wiejskich cha-
tach prowadzono naukę. Powstanie Polskiej 
Szkoły Powszechnej ogłoszono w 1917 r. 
Pierwszym kierownikiem szkoły został 
Wojciech Kostrzewa, który pracował w Starej 
Wsi do 1921 r. W roku 1924 zakupiono budy-
nek przeznaczając go na szkołę i mieszkanie 
nauczyciela. W następnym roku przybył do 
Starej Wsi i objął posadę kierownika szkoły 
Tadeusz Krechowicz. Wraz z nim przybyli jego 
rodzice, emerytowani nauczyciele Ludwika 
i Michał Krechowiczowie. Ta trójka okazała 
się prawdziwymi animatorami życia społecz-
nego. Pani Ludwika Krechowiczowa wykazy-
wała ogromne talenty organizacyjne, reżyser-
skie, choreograficzne, słowem teatralne. Pod 
jej przewodnictwem dzieci i młodzież uświet-
niali inscenizacjami uroczystości szkolne, 
państwowe, święta kościelne oraz uprzy-
jemniali czas wolny mieszkańcom. Dochody 
z imprez przeznaczano na zakup książek do 
biblioteki, prenumeratę czasopism oraz inne 
cele społeczne.

2016-09-08NagrobekludowegorzeźbiarzaFe-
liksaDudkiewiczanastarowiejskimcmentarzu

2016-09-14Niszczejącybudynekdawnejpoczty

2016-09-08CmentarzparafialnywStarejWsi,
studzienkaociekawymkształcie
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Michał Krechowicz wziął czynny udział 
w powołaniu OSP, koła Związku Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”, Kółka Rolniczego. Za jego 
namową przystąpiono do budowy nowego 
budynku szkolnego – z braku zgody władz 
miał to być oficjalnie Dom Ludowy. Michał 
Krechowicz kierował budową, a nawet po-
życzył na ten cel znaczną sumę ze swoich 
oszczędności. Jesienią  1931 r. Dom Ludowy 
był ukończony i podjęto w nim naukę.

Tadeusz Krechowicz i jego rodzina przeby-
wali w Starej Wsi do końca roku szkolnego 
1933/34, ale kontakty ze społecznością lo-
kalną utrzymywali do końca życia. Założył 
kronikę szkoły, która jest prowadzona do 
dziś.

Godnym następcą Krechowicza na niwie pe-
dagogicznej i społecznej okazał się Franciszek 
Lebieda, który przybył do Starej Wsi w 1932 
roku i miał tu pozostać (z przerwami) do koń-
ca swego życia zawodowego. Poza wszech-
stronnymi umiejętnościami dydaktycznymi 
p. Lebieda wykazywał znaczne talenty pla-
styczne. Malował obrazy o tematyce świeckiej 
i religijnej, niektóre są do dziś w posiada-
niu miejscowej parafii lub osób prywatnych. 
Przerwy w działalności dydaktycznej miały 
powód nader istotny. Franciszek Lebieda – 
oficer rezerwy – został zmobilizowany i wziął 
udział w kampanii wrześniowej. Zbiegł z nie-
mieckiej niewoli i powrócił do miejsca za-
mieszkania, by podjąć pracę w swojej szkole. 
Natychmiast zaczął organizować Ruch Oporu. 
Podczas  nauczania naruszał zakazy okupan-
ta przekazując młodzieży treści patriotyczne. 
Znów, jak za cara, wystawiano czujki na czas 
lekcji szkolnych. Jako doświadczony pedagog 
por. „Gryf” (F. Lebieda) podchodził do zadań 
konspiracyjnych metodycznie – organizacja, 
szkolenie teoretyczne, ćwiczenia praktycz-
ne, zadania bojowe. Oddział rozrastał się od 
plutonu do kompanii, przeprowadzał akcje 

sabotażowe i dywersyjne, staczał lokalne po-
tyczki. W „Akcji Burza” wystąpił już w sile ba-
talionu. Po wkroczeniu Sowietów Franciszek 
Lebieda został aresztowany i wywieziony na 
Sybir. Pracował w kopalniach węgla. Powrócił 
po trzyletnim pobycie w listopadzie 1947 r. 
Już w następnym roku szkolnym niestrudzo-
ny nauczyciel podjął pracę w starowiejskiej 
szkole, a wraz z nią działalność społecz-
ną. Jak sam powiedział zachowując realizm 
praktyczny – zorganizował w Starej Wsi Koło 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Koło 
PCK prowadząc szkolenia sanitarne, a w 
1957 r. został prezesem koła terenowego 
ZBOWiD. Na emeryturę przeszedł w 1970 r. 
i zamieszkał w Bychawie. Zajął się amatorsko 
fotografią. Zmarł w 1981 r.

To tylko najwybitniejsze postaci spo-
śród starowiejskich nauczycieli i wiejskiej 
inteligencji.

Nie sposób wymienić wszystkich nauczy-
cieli, którzy pracowali w naszych szkołach. 
Poświęcimy im tablo, na którym będą ich na-
zwiska, zdjęcia i lata zatrudnienia w Starej 
Wsi. Pamięci zmarłych nauczycieli i pracowni-
ków starowiejskiej oświaty dedykujemy tabli-
cę pamiątkową. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do tych pedagogów, którzy 
całe swoje życie zawodowe związali ze Starą 
Wsią, wychowali i wykształcili pokolenia 
młodych ludzi – powiedziała p. Marta Żyśko 
– obecna dyrektorka Szkoły Podstawowej 
w Starej Wsi Drugiej.

A spośród wychowanków tej szkoły znaj-
dziemy biskupa Stefana Regmunta, prof. 
dr hab. Mieczysławę Demską-Trębacz – mu-
zykolog, prof. dr hab. Antoniego Krawczyka 
– historyka i wielu innych.

A oto co mieszkańcy Starej Wsi Drugiej mó-
wią o swojej miejscowości:

Najefektywniejszymi rolnikami we wsi 
są p. Sławomir Kotuła – producent zboża 2014-06-14TablicapoświęconaFranciszkowi

Lebiedzenabudynkuszkoły

2014-08-19Obecnieszkołapodstawowamie-
ścisięwbudynkuwzniesionymw1993r.

2016-10-14DrogazeStarejWsidoKarolina

i p. Marcin Sikora – hodowca bydła; działal-
nością pozarolniczą zajmują się p. Dariusz 
Kurek – sklep spożywczo-przemysłowy, 
p. Edward Rachwał – Zakład Wyrobów 
z Gumy oraz p. Antoni Woś – weterynarz. 
Szacunek i podziw wzbudzają panie dbające 
o ogródki i wygląd obejścia – Teresa Łaszcz, 
Monika Korpysa, Urszula Fijołek, Małgorzata 
Pawełczak, Urszula Kowalczyk.

W naszej wsi znajdują się dwa krzyże przy-
drożne i kapliczka. Jeden krzyż przy drodze 
z Bychawy, po lewej stronie przy sklepie, dru-
gi na polu u sołtysa. Kapliczka stoi na polach, 
jadąc z Woli Gałęzowskiej (jak baza Madejów, 
to po drugiej stronie). Jest odnowiona.

Z miejsc zabytkowych wymieniany jest ko-
ściół oraz cmentarz parafialny. We wsi znaj-
duje się remiza strażacka. Działalność OSP 
mieszkańcy oceniają wysoko. W budynku 
straży pożarnej znajduje się również bibliote-
ka, w której mieszkańcy spędzają wolny czas. 
Bibliotekarz – p. Krzysztof Dyś organizuje 
konkursy, zabawy albo spotkania z cieka-
wymi ludźmi. Największym uznaniem cieszy 
się szkoła podstawowa, zatrudnia wspania-
łych nauczycieli, dzieci osiągają dobre wyniki 

w nauce i biorą udział w życiu kulturalnym 
wsi i gminy.

Ciekawym obyczajem kultywowanym daw-
niej były piórnie – to jest wspólne darcie pie-
rza przez gospodynie i dziewczęta. Podczas 
pracy opowiadano różne historie, zabawne 
lub straszne, albo czytano książki na głos, 
czasem śpiewano. Piórnia kończyła się po 
północy poczęstunkiem, a jeśli nie post, to 
muzyką i tańcem. Stara Wieś nie ma potraw 
specyficznie lokalnych, ale chętnie pieczone 
tu są pierogi: z kaszy gryczanej lub jaglanej 
albo z kapusty kiszonej z jajkami gotowanymi 
i cebulą.

Ogromnie ważną rzeczą było prowadzenie 
przez p. Tadeusza Chrzanowskiego kroniki 
wsi, po jego śmierci przejął ją syn Henryk. 
Ciekawe zainteresowania (artystyczne) ma 
p. Teresa Sadło, która z papieru, włóczki, ko-
ralików tworzy piękne dekoracje.

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich 
czasów było 80-lecie parafii oraz Szkoły 
Podstawowej. Uroczystości odbyły się 1 lipca 
2012 r.

WAŻNE MIEJSCA 
•	 Parafia	Rzymskokatolicka	pw.	Świętego	

Stanisława	BM,	Stara	Wieś	Druga	18,	tel.	81	
5625075

•	 Szkoła	Podstawowa	w	Starej	Wsi	Drugiej,	
Stara	Wieś	Druga	56,	tel.	81	5625069

•	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Starej	Wsi	Drugiej	

•	 Gabinet	Weterynaryjny	Antoni	Woś,	Stara	Wieś		
Druga	53,	tel.	81	5625019

•	 Sklep	„Familijny”	Dariusz	Kurek,	
Stara	Wieś	Druga	59A,	tel.	660	230	825

•	 Wytwarzanie	Artykułów	z	Gumy	Edward	
Rachwał	Stara	Wieś	Druga	24,	

2016-10-14Drogawojewódzkanr824do
StarejWsi

2016-09-08KapliczkaprzydawnejbazieGS,
ufundowanaw1923r.przezSt.Rubaja

2016-09-08PobazieGS
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Stara Wieś Trzecia
Rzut beretem na Roztocze

Stara Wieś Trzecia nie tworzy zwartej zabudowy, ale rozrzucona jest wzdłuż 
lokalnych dróg. Osią osadnictwa jest dolina górnej Gałęzówki, którą niegdyś 
płynęła woda. Ma ona przebieg południkowy, a łącząc się z rynnowatą (żłobia-
stą, jak określił p. Krechowicz) doliną starowiejskiego strumienia tworzy nie-
wielką kotlinę. Jej dno wypełniało jeziorko zwane Jeziorem lub Suchymi Jezio-
rami. Widnieje ono na dawnych mapach, istniało jeszcze w latach 80. XX w., 

ostatni raz napełniło się wodą podczas powodzi 2006 r.

Wierzchowiny, na których rozciągają się 
pola Starej Wsi Trzeciej, są bardziej połogie 
i tylko w najwyższych miejscach przekra-
czają 250 m n.p.m. Na terytorium sołectwa 
znajdują się obszary leśne dosyć duże, jak 
na warunki lokalne, z kilkudziesięcioletnim 
drzewostanem: grabowo-dębowym z domiesz-
ką sosny, osiki, trześni, brzozy. Są to: Las 
Zajezierski, Las Starowiejski i trzeci mniej-
szy zwany chyba Borkiem. Są to fragmenty 

kompleksów leśnych należących niegdyś do 
Ordynacji Zamojskiej. Ciekawym składem 
florystycznym wyróżnia się Las Zajezierski. 
Występuje tu parę roślin rzadkich:marzanka 
wonna, zawilec gajowy, turzyca leśna, waw-
rzynek wilczełyko, czerniec gronkowy, krusz-
czyk szerokolistny, miodownik melisowaty.

Zwyczajowe nazwy części wsi to Zajezierze, 
Kolonia i Borki. Do sołectwa należy też nie-
wielka część Karolina, większość tej wsi leży 

statystyka

 powierzchnia–6,76km2

 ludność–299os.
 liczbaadresów–107
 pow.użytkówrolnych–591,25ha
 pow.lasów–64,33ha
liczbapodmiotówgospodarczych–8
 LeszekBoksa–sołtys
 BogdanTylus–radny
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w gminie Zakrzew. Skomplikowany prze-
bieg granicy to pozostałość dawnej własno-
ści ziemskiej. Zachodnia część Starej Wsi 
nie była własnością szlachty zaścianko-
wych, ale tworzyła kilka większych folwar-
ków, należących do tzw. właścicieli cząstko-
wych. W XIX w. niewielkich majątków było 
5 lub 6, często zmieniały właścicieli w związ-
ku z perturbacjami politycznymi i gospo-
darczymi. Niekiedy trafiały w ręce żydow-
skie. Stąd m.in. Bencowizna – od nazwiska 
Benca Rubinsztajna, inny majątek nabył 
niejaki Goleman. Inne nazwy majątków to 
Wodzeńszczyzna, Rogowszczyzna. Na daw-
nych mapach widnieje Martynówka położo-
na chyba za Jeziorem. Część zwaną później 
Kolonią nabył w połowie XIX w. doktor Michał 
Konkowski – jak głosi napis na cmentarzu 
w Bychawie człowiek zacny, znany lekarz 
i społecznik. Folwark był dobrze zagospo-
darowany, posiadał dwór i gorzelnię. Inny 
folwark należał do rodziny Piersickich, ich 
nagrobek znajduje się także na bychawskim 
cmentarzu, o dziejach rodu nic bliższego nie 
wiadomo. Jak wynika z powyższego, Starą 
Wieś Trzecią zamieszkiwali głównie chłopi 
lub robotnicy folwarczni. Układ niw pozosta-
ły po uwłaszczeniu i parcelacjach jest niere-
gularny, przebiega w różnych kierunkach. Na 
południe od Jeziora, za szosą do Batorza, po-
wstał w 1926 r. młyn motorowy o konstrukcji 
drewnianej. Działał jeszcze pod koniec XX w., 
po roku 2000 rozebrany.

W okresie międzywojennym w Starej 
Wsi Trzeciej a także Pierwszej i sąsiednich 
Spławach zyskał wpływy Kościół Polsko-
Katolicki zwany też Narodowym lub hodu-
rystami. Warto poświęcić parę słów temu 
zjawisku. Schizma powstała w Stanach 
Zjednoczonych w pocz. XX w. pod przewo-
dem biskupa Franciszka Hodura. Była odpo-
wiedzią na dyskryminację emigracji polskiej 

przez duchowieństwo włoskie i irlandzkie. 
Zwolennicy Hodura nie uznawali władzy pa-
pieża, kwestionowali dogmaty o nieomylności 
w sprawach wiary oraz niepokalanego poczę-
cia Matki Boskiej. Odrzucali liturgię w języ-
ku łacińskim i rycie trydenckim. Niektórzy 
duchowni głosili radykalne hasła społeczne. 
W Polsce pojawili się po I wojnie światowej, 
często zakładali wspólnoty w miejscach odle-
głych od kościołów rzymsko-katolickich. Na 
terenach pobliskich Bychawie parafie pol-
sko-katolickie istnieją do dziś w Kosarzewie 
Górnym i Hucie Turobińskiej. Władze komu-
nistyczne często antagonizowały sąsiadujące 
społeczności.

W Starej Wsi misję kościoła narodowego 
podjął reemigrant z Ameryki Józef Padewski 
pochodzący ze Spław. Powrócił do Polski 
ukończywszy seminarium polsko-katolickie 
w Stanach Zjednoczonych w 1931 r. Pisze 
Antoni Krawczyk: Impulsem dla powstania 
Kościoła Narodowego (…) był niefortunny po-
datek kościelny [na budowę kościoła katolic-
kiego – M.K.]. Niektórzy przebieglejsi gospoda-
rze na Zajezierskiej Kolonii czy Nikodemowie 
oraz Starej Wsi, by uniknąć jego płacenia, za-
wiązali wspólnotę Kościoła Narodowego. To 
wyznanie napotkało opory administracyjne 
nie mając rejestracji. Starowiejscy inicjatorzy 
wspólnoty wykazali się niezwykłą przebie-
głością. Dla przyszłej świątyni wystarali się 
o plany architektoniczne, uzyskując pozwole-
nie na budowę stodoły na leśnej polanie. Gdy 
ta stodoła została zaadaptowana na świą-
tynię, władze nie mogły zarejestrować jej le-
galności. Tyle prof. Krawczyk. Fakty zgadzają 
się. Ich interpretację należy chyba uznać za 
tendencyjną, wielu wyznawcom program ko-
ścioła narodowego trafiał do przekonania.

Dziś nie ma już w Starej Wsi zwolenników 
Kościoła Polskokatolickiego, nie istnieje sto-
doła – świątynia, ale przekaz w kronikach wsi 

2016-09-08Kapliczkanagranicydwugmin

2016-09-08Tukiedyśprawdopodobniestał
wiatrak...

2016-10-28KapliczkakołoremizyOSP

i pamięci mieszkańców pozostał. Wieś była 
wielowyznaniowa. Oprócz „narodowców” – 
5 rodzin – mieszkało tu 8 rodzin żydowskich 
i 3 prawosławne. Pamiątką po prawosławnych 
jest drewniany krzyż pod Lasem Zajezierskim 
(obok państwa Tatarów). Dziś mocno wrosły 
w ziemię wymagałby jakiejś lepszej konserwa-
cji jako pamiątka historii.

Jezioro jest ważnym miejscem w geografii 
i życiu społecznym wsi. To był lokalnie naj-
większy zbiornik wody, tu się spotykano, 
pojono bydło, prano. Mieszkańcy dostrzegali 
użyteczność i urodę tego miejsca. W latach 
50. XX w pobudowano tu remizę, a w latach 
70. świetlicę wiejską. Kilka kolejnych poko-
leń wspomina świetne zabawy wiejskie, jakie 
miały tu miejsce. Kiedyś słyszałem relację 
o starowiejskich zabawach, opowiadaną pięk-
ną bełżycką gwarą, którą zacytuję z ułomnej 
niestety pamięci: Za kawalerki to żem jeździuł 
na zabawę ja do Starewsi. Motór żem mioł, to 
żem jeździuł. Kumpla we Starewsi miałem, 
jeszcze z zawodówki. Na zabawy my chodzili, 
bo tam fajnie łorkiestra grała, nie żadne dys-
koteki. Fajne chłopoki tam były i dziewcyny 
ładne. Człowiek i wypiuł i potańcowoł. Ino 
grzecznym trza było być, bo tam ludzie honor-
ne. Jakby co, w mordę dać umiały. Jak żeś 
za dużo wypiuł, to cie wzieni i chóć na sianie 
przenocowały. Najgorzej było jak przyjeżdża-
ły z innych wsi na rozróbe. Wtenczas była bit-
ka, to i sztachety szły w ruch. Zabawa była 
na wodzie, to znaczy na pomostach, na więk-
szym tańcowały, a na mniejszym grały muzy-
kanty. Jak się biły, to orkiestra aby głośniej. 
Starowiejskie zachodziły łod brzegu, zlatywa-
ła się cała wieś. A te co dostały, to jeszcze bez 
wode musiały sp…, no uciekać.

Nie wiem ile prawdy w bełżyckiej opowieści, 
ale brzmi jakże sentymentalnie. Do wątku 
starowiejskiego muzykowania jeszcze powró-
cimy, bo to rzecz o wymiarze ponadlokalnym. 

Dzięki dawniejszym przekazom i kronikom 
szkolnym, kościelnym, straży pożarnej spisy-
wanym przez T. Krechowicza, ks. Hieronima 
Świecia, Tadeusza i Henryka Chrzanowskich 
i ich następców oraz badaczy historii lokalnej 
wiele wiemy o przeszłości Starej Wsi. Duża 
jest także świadomość przeszłych dziejów 
u jej przeciętnych mieszkańców.

Jak podaje sołtys Starej Wsi Trzeciej we wsi 
znajduje się 5 krzyży i 1 kapliczka.

Oprócz wymienionego krzyża prawosław-
nego jest kapliczka na Borkach nieznanego 
pochodzenia. Krzyż przy lesie ufundowały pa-
nie Stefania Kowalczyk i Agnieszka Wójtowicz 
w 1982 r.

Krzyże obok remizy i na posesji A. Bryka. 
Krzyż misyjny na 80-lecie parafii (obok pose-
sji Zofii Niedbały postawiono w 2012 roku na 
miejscu najstarszego we wsi krzyża z 1816 r.

Opisany przez sołtysa wąwóz w północ-
nej części wsi, to oczywiście dolina górnej 
Gałęzówki, którą woda nie płynie już od daw-
na. Nie istnieje już cegielnia i kopalnia glinki 
wymieniona w Studium uwarunkowań i kie-
runków rozwoju gminy Bychawa – warto więc 
ów dokument uaktualnić nieco staranniej.

Teraźniejszość wsi to codzienna praca.
Działalność pozarolniczą prowadzą: pano-

wie: Ryszard Pelak – PEK-POL Przetwórstwo 
mięsne, Piotr Kudła – sklep spożywczo-prze-
mysłowy, Katarzyna Szewczak – usługi foto-
graficzne i Grzegorz Bryk (Moto–Szlif).

Karolin
Do Karolina jedzie się za kościołem. 

Najpierw „pod górkę”, potem niedaleko cmen-
tarza. Mamy trzech sołtysów, dwie gminy, 
a drogę jedną, bardzo dziurawą – skarżyli się 
niegdyś mieszkańcy. Droga wije się zygzakiem 
przez wieś. Trochę zabudowań w jednym, tro-
chę w drugim ciągu, jeszcze rozrzucone po 
polach. Jedne starsze, drugie nowe. Do gminy 
Bychawa i sołectwa Stara Wieś Trzecia należy 2016-10-14DrogazeStarejWsidoKarolina

2016-10-28BudynekdawnejremizyOSP
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pas zachodni, wzdłuż szosy, i drugi w środku 
wsi, koło zakrętu. O tę drogę, okno na świat, 
mieszkańcy Karolina toczyli heroiczne boje. 
Gmina Zakrzew leżała w województwie zamoj-
skim, Bychawa w lubelskim, niedaleki Annów 
był już w tarnobrzeskim. Koniec świata. W tej 
sytuacji o drogę trzeba było zabiegać gdzieś wy-
żej. Zawsze umieliśmy radzić sobie w trudnych 
sytuacjach – opowiadał ówczesny sołtys – Ja 
mam na imię Adolf, bo urodziłem się w czterdzie-
stym roku, gdybym był starszy albo młodszy, 
pewnie byłbym Józef. Panie, co ja się za tą dro-
gą ojeździłem do władz. W końcu przyznano ma-
teriały, trochę funduszy. Resztę trzeba było zro-
bić samemu – mówi z kolei pan Józek, postawny 
strażak z lokalnej OSP. Woziło się cement prosto 
z Chełma, jakimiś kombinowanymi ciężarówka-
mi, swoimi traktorami, nosiło na rękach jeszcze 
gorące worki, cały brzuch sobie poparzyłem. Ale 
nikt nie płakał, zrobiliśmy podkład jak się pa-
trzy. Przyszli, asfalt wyleli, nie powiem. Ale co 
to za asfalt. Zobacz pan, dwadzieścia lat jesz-
cze nie ma, a już same dziury i kałuże. Szlag 
wszystko trafi i tyle z naszej roboty.

Gazeta napisała (GZB), władza coś tam zro-
biła, drogę uratowano, choć za dobra nie jest.

Krzyż na zakręcie. Samotny. Niegdyś otaczały 
go dorodne lipy i smukła brzoza. Tak było do 
niedzielnego sierpniowego popołudnia (2006 r.) 
Tego dnia od rana był nieznośny upał. Zerwał 
się południowo-wschodni wiatr, ale nie przyno-
sił ulgi. Powietrze było jak z pieca – relacjonują 
cykliści zwiedzający tego dnia okolicę. – Niebo 
z niebieskiego stało się mleczne, słonce połyski-
wało opalizująco. Wczesnym popołudniem dało 
się słyszeć od zachodu głuche dudnienie. Na 
niebo wypełzła czarna chmura i podniosła się 
w górę jak ściana. To było niesamowite, wiatr 
wiał coraz mocniej, a chmura pełzła przeciw nie-
mu. Gdy sięgnęła zenitu, wiatr ucichł i nastała 
złowroga cisza. Krótki podmuch uniósł tuman 
kurzu. Spadło parę kropel deszczu i ucichło. 
Ot, z dużej chmury mały deszcz. A po dłuższej 

chwili dał się słyszeć szum. Złowrogi. Szara 
ściana deszczu, padającego, lejącego, płyną-
cego, nadciągnęła od zachodu. I wiatr. Kurz, 
śmieci, zerwane z drzew liście, zielone jeszcze, 
drobne gałązki, gałęzie, konary. Wycie hura-
ganu zagłuszało grzmoty piorunów. Wiatr za-
chodni był zimny. Pochłodniało w mgnieniu oka 
o 10, może 15 stopni. Nad Karolin wiatr nad-
ciągnął od siodła pomiędzy pagórkami. Takie 
ukształtowanie terenu jeszcze wzmogło jego 
siłę. Drzewa i pierwsze budynki przyjęły ude-
rzenie. Kilkudziesięcioletnie lipy chwyciły po-
dmuch w korony i położyły się wyrwane z ko-
rzeniami. Trzydziestocentymetrowy pień brzozy 
pękł w połowie jak zapałka. Pierwszy z brzegu 
dom, niedawno zbudowany, stracił dach wraz 
ze szczytem. Pobliska stodoła, pusta jeszcze, 
nabrała powietrza jak balon. Jej dach wyrywa-
jąc słupy poszybował w górę, by opaść dobrych 
kilkadziesiąt metrów dalej. Najgorsze straty po-
niósł gospodarz mający w obejściu materiały 
budowlane złożone na nowe budynki. Arkusze 
blachy falistej fruwały jak gołębie, trzeba je było 
zbierać w promieniu dwu kilometrów. Nie nada-
wały się już do niczego. Ni budynków, ni mate-
riału, ni odszkodowania! Huragan zniszczył pas 
dolin od Zakrzówka do Zakrzewa i dalej w kie-
runku Turobina.

Ale mieszkańcy Karolina to ludzie mocni. I z 
fantazją. Fason trzeba trzymać nawet na po-
grzebie – mówił p. Józek, który w zakrzewskiej 
orkiestrze grał na tubie – nieboszczyk sobie 
leży i już. A orkiestra ma przegrane. Maszeruj 
równo i jeszcze graj Szopena. Najgorzej jest 
w Bychawie i Batorzu, bo tam pod górę. 

Wieś schludna, schowana w drzewach i ogro-
dach. Mała drewniana remiza strażacka na-
przeciw ławeczki do siedzenia.

WAŻNE MIEJSCA 
•	 Kowalstwo	Artystyczne	Sulowski	

Stara	Wieś	Trzecia	36
•	 Moto-Szlif		Bryk	

Stara	Wieś	Trzecia	88
•	 Sprzedaż	mięsa	i	wyrobów	

z	mięsa	PEK-POL	Ryszard	Pelak	
Stara	Wieś	Trzecia	57

2016-10-28BychawskaczęśćKarolina

2016-10-28KapliczkawKarolinie
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Urszulin
A nad stawami...

Majdan – słowo zapożyczone z języków tureckich. Oznacza plac. Plac pośrod-
ku wsi lub miasta, albo też pastwisko za wsią, gdzie gromadzono zwierzę-
ta, lub też tymczasowy obóz. W Polsce „majdanem” nazywano zwykle nową 
część wsi oddaloną od centrum. Majdan Kosarzew to wspólna nazwa daw-

nych przysiółków Władysławów, Urszulin i Kąty.

Do połowy XIX w. teren obecnego sołectwa 
Urszulin zajmował las i pastwiska, a czę-
ściowo pola uprawne należące do majątku 
Kosarzew Dolny. Ówczesne mapy nie uka-
zują tam żadnych siedzib ludzkich. Historia 
lokalna precyzyjnie pokazuje daty powstania 
miejscowości. Urszulin, nazwany na cześć 
żony Romana Kozaryna, powstał w latach 
1856 – 58. Władysławów – od Władysława 
Kozaryna – w roku 1864 – po uwłaszczeniu. 
Nazwa Kąty wiąże się z charakterystycznym 
położeniem przysiółka: w kotlince, przy na-
rożniku Lasu Zaraszowskiego. Dokładna 
data zasiedlenia nieznana. Sołectwo Urszulin 

położone jest na wierzchowinie, która na 
wschód od tej wsi biegnie grzędami rozdzie-
lającymi dorzecza Bystrzycy (Kosarzewki), 
Giełczwi i Poru, trzech dużych dopływów 
Wieprza. Kulminacje wierzchowiny, jak Łysa 
Góra z cmentarzem wojennym, wznoszą się 
do wys. 290 m n.p.m.. Wysoczyznę rozcinają 
wąwozy i nieckowate suche doliny, biegnące 
na północ, ku Kosarzewce. Szczególny urok 
i znaczenie mają dwa, nad którymi powsta-
ły Władysławów i Urszulin. Biją w nich silne 
źródła szczelinowe, a płynąca woda groma-
dzona jest w stawach.

statystyka

 powierzchnia–4,35km2

 ludność–118os.
 liczbaadresów–66
 pow.użytkówrolnych–402,36ha
 pow.lasów–24,42ha
liczbapodmiotówgospodarczych–1
 StanisławZiarkowski–sołtys
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Władysławów ma dwa niewielkie stawy, 
a Urszulin jeden większy i drugi miniaturowy. 
Niegdyś były to jedyne źródła wody dla tych 
miejscowości. Obecnie gdy cała gmina ma 
dostęp do wody bieżącej, cieszy fakt, że pięk-
ne zbiorniki są przedmiotem troski miesz-
kańców. Niestety, wypływające ze stawów 
strumienie nie docierają już, jak niegdyś, do 
Kosarzewki. Nikną w warstwach skalnych już 
kilkaset metrów od źródeł. Wylesienie terenu 
i zmiany klimatyczne spowodowały obniżenie 
poziomu wód gruntowych, szczególnie wi-
doczne w takich miejscach. W okolicy można 
znaleźć jeszcze parę form rzeźby wskazują-
cych na obecność źródeł i stałych cieków, co 
potwierdzają dawne mapy.

Urszulin jest wsią o zabudowie częściowo 
zwartej, uwidocznionej na mapie z końca 
XIX w., a częściowo kolonijnej – ponad wąwo-
zem i we wschodniej części wsi, gdzie tworzą 
kolonię Ośniak, powstałą w późniejszym cza-
sie. Na mapie z czasów powojennych widnie-
ją dwa wiatraki usytuowane po obu końcach 
wsi. Istotnie, ekspozycja wzgórz dawała duże 
możliwości wykorzystania siły wiatru. Po 
wiatrakach nie pozostał nawet ślad, zacho-
wało się trochę tradycyjnej zabudowy pośród 
starych sadów. Pozostała piękna drewniana 
kapliczka z sygnaturką (obok przystanku 

autobusowego), oraz trzy krzyże przydrożne. 
Miejscem ważnym dla mieszkańców jest re-
miza strażacka.

Władysławów to zaledwie kilka gospo-
darstw pobudowanych luźno ponad wąwo-
zem i ukrytych w zieleni. Wielu mieszkańców 
gminy nie wie o istnieniu tego urokliwego 
miejsca. Stawy w dolinie pozostają pod opie-
ką zaraszowskich strażaków i są miejscem 
spotkań wędkarzy. (Staw w Urszulinie jest 
własnością prywatną.)

Okoliczni rolnicy zajmują się głównie upra-
wą zbóż i hodowlą bydła, w tym mlecznego. 
Osobliwością Urszulina są duże plantacje 
leszczyny i orzecha włoskiego. Ciągną się od 
drogi Bychawa – Wysokie, aż do wsi, równole-
gle do lokalnej asfaltówki ponad 1 km. Należy 
zauważyć, że Urszulin posiada ogromny po-
tencjał w dziedzinie turystyki kwalifikowanej 
i agroturystyki. Utworzenie szlaku rowerowe-
go (lub pieszego) po uprzednim choćby prowi-
zorycznym utwardzeniu drogi do Kosarzewa 
i przedłużenie go przez Krasławek do Woli 
Gałęzowskiej wydaje się być pilnym wymo-
giem chwili. Także droga asfaltowa przez Kąty 
i Kajetanów daje możliwość atrakcyjnej wy-
cieczki na wschód, w dolinę Giełczwi słynnej 
z zachowanych nad nią starych dworów.

2016-09-30RozjazdwkierunkuUrszulina

2016-11-04PrzysiółekWładysławów toczęść
sołectwaUrszulin

2016-11-18BudynekstarejszkoływUrszulinie,
terazświetlica

2016-11-04PrzysiółekWładysławów idealnydlaagroturystyki
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StawweWładysławowie
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statystyka

 powierzchnia–2,94km2

 ludność–345os.
 liczbaadresów–140
 pow.użytkówrolnych–288,36ha
 pow.lasów–5,11ha
liczbapodmiotówgospodarczych–13
 MirosławGrzesiak–sołtys
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Wandzin
Z jednej strony miasto, z drugiej wieś

Sołectwo Wandzin powstało z połączenia miejscowości Wola Mała i Wandzin. 
Utworzenie powiatu bychawskiego w roku 1956, przywrócenie Bychawie 
praw miejskich spowodowało intensywną rozbudowę miasta. Powiększono 

obszar miasta o wsie Zadębie, Wola Mała i Wandzin. 

Położone na północ nad brzegami rzeki 
Kosarzewki wsie Wola Mała, Zadębie wystę-
pują w źródłach pisanych od XVII w. Czytelne 
granice lokalizacji sołectwa Wandzin są 
oparte na bardzo widoczniej rzeźbie terenu. 
Granice te zaznaczone są na północ od mia-
sta przez dwa wąwozy od wschodu Borek od 
zachodu Losek z wieloma źródłami. Sołectwo 
Wandzin zajmuje powierzchnię 2,95 km2 

gruntów rolnych. Na obszarze tym występu-
ją głównie gleby pseudo bielicowe, brunatne, 
czarne właściwie i zdegradowane mady oraz 
rędziny na licznych obniżeniach oraz zbo-
czach i wzgórzach. Powstały one ze zwietrza-
łych wapieni i margli. Ten typ gleb jest trudny 

w uprawie szczególnie w czasie mokrych wio-
sen i jesieni – ale są bardzo urodzajne.

Nazwa Wandzin wiąże się z właścicie-
lem dóbr ziemskich Bychawy, Zygmuntem 
Sarneckim. Za czasów Sarneckich w 1861 
roku między dobrami Bychawa a dobra-
mi Leśniczówka wel Zosin i dobrami Wola 
Bychawska zostało wykonane rozgranicze-
nie. Sarnecki w 1862 roku ożenił się z Wandą 
z Dolińskich. Sarneccy założyli również mię-
dzy graniczącymi od północy z Bychawą wsia-
mi Zadębie i Wola Mała – folwark Wandzin. 
Wydzielenie zostało uregulowane hipotecz-
nie 2/14 stycznia 1886 r., już przez kolejną 
właścicielkę majątku Marię z Kuryłowiczów wyszukaj w Google: 9G342H73+HG
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2016-11-18Figuraz1947r.

2016-11-18Drogadosołtysa

2016-11-18Głównąarteriąkomunikacyjną
Wandzinajest...ulicaWandzin

2016-11-18 Wygon,kiedyśjedynadroga
domiastaiszkoły

2016-11-18WidoknaBorek

2016-11-18Stawisko
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Duniewską. Wówczas geometra przysięgły 
Przybylski wykonał rejestr pomiarowy całe-
go majątku. Folwark Wandzin liczył wówczas 
315 mórg 205 prętów gruntu a cały pozostały 
po wydzieleniu majątek Bychawa 1827 mórg 
i 132 pręty gruntu. Istotną zmianę w wielko-
ści dóbr Bychawa i ich sytuacje ekonomicz-
nej wzniósł również ukaz z 1866 roku o znie-
sieniu stosunków dominalnych w miastach. 
Podzielił ludność miast na mieszczan rolni-
ków i nierolników. W stosunku do miesz-
czan rolników rozciągały się na nich w pełni 
przepisy uwłaszczeniu włościan z 1864 roku. 
W Bychawie była to w większości ludność 
polska. Na mocy tego ukazu zostało utwo-
rzonych 66 osad tabelowych (61 podcho-
dzących pod ukazy z 1846 roku i 1864 roku 
i 5 pochodzących pod ukaz z 1864 roku. Ci 
pierwsi zachowali również prawo do serwi-
tutów w postaci wypasu na ugorowanych 
polach dworskich Kowalszczyzna oraz pra-
wo do zbierania chrustu w lesie za asygnatą 
z dworu w ilości 24 fur rocznie. (M. Głazik) 
Do lat 50. XX w. utworzona wieś Wandzin 
z folwarku Wandzin i Wola Mała egzystowały 
samodzielnie. Z chwilą utworzenia w 1956 r. 
powiatu i odzyskaniu praw miejskich przez 
Bychawę powiększono obszar miasta o wsie 
Wandzin i Wolę Małą. W wyniku tych dzia-
łań powstało sołectwo Wandzin nazwane 
z miejska ulicą Wandzińską. W czasach po-
wiatu bychawskiego Wandzin otrzymuje sieć 
elektryczną. W latach 1966-1968 w sołec-
twie Wandzin wykonano sieć wodociągową. 
Oczekujemy na budowę sieci kanalizacyjnej. 
W Wandzinie liczba gospodarstw rolnych wy-
nosi ok. 30, liczba gospodarstw domowych 
101, liczba przedsiębiorców 9. 

Krzyż przydrożny „figura” – powstał z ini-
cjatywy mieszkańców Woli Małej i Wandzina 
na granicy tych miejscowości w 1947 
roku. Najpierw drewniany, następnie krzyż 

metalowy z żelazną konstrukcją małego pło-
tu. Mieszkańcy tych miejscowości przy krzy-
żu spotykają się zwyczajowo na modlitwach 
majowych oraz nabożeństwie święcenia pól.  
Drewniany krzyż postawiono w darze dzięk-
czynnym zakończenia II wojny światowej oraz 
za szczęśliwy powrót z tułaczki wojennej, jak 
również za szczęśliwe i spokojne zamieszka-
nie na tym terenie. 

Zabytków i miejsc historycznych brakuje, 
gdyż teren Wandzina od wieków traktowany 
był jako przedmieście miasta Bychawy. Teraz 
jest to dzielnica willowa, miejsce odpoczynku 
i spacerów dla mieszkańców Bychawy. 

Jednym z uroczych miejsc przyrodni-
czych sołectwa Wandzin jest wąwóz Kacze 
doły dawniej zwany Losek. Jest to wąwóz 
z licznymi źródłami. Źródła przeobrażają się 
w malowniczy strumień z krystalicznie czy-
stą wodą. Wesoło płynie na południe do rzeki 
Kosarzewki i do zabudowań Wandzina. Tutaj 
spłyca się znacznie urastając do znacznej sze-
rokości. Tego typu wąwozy zwie się potocznie 
wąwozami lessowymi. Ściany wąwozu tworzą 
białe skały węglanowe, dno stróżki to odłam-
ki opoki – skały wapienno krzemionkowej. Za 
zakrętem wąwozu niespodzianka. W korycie 
strumienia rozwala się spory głaz. Wymiary 
niezbyt regularnej bryły 130x80x90 cm. 
Materiał czarno-szara skała magmowa, po-
łyskująca kryształami miki, zwarta i bardzo 
twarda. Kiedy jak i skąd przywędrował tajem-
niczy głaz. (M. Kuna) Ciekawostką Kaczych 
Dołów oprócz jego malowniczego położenia, 
śliczniej rzeźby ścian jest również roślinność. 
Wymienię tutaj kilka: mniszek lekarski, mio-
dunka, złoć łąkowa, zawilec gajowy. Dla mnie 
osobliwością i fenomenem przyrodniczym 
szczególnym jest różowo kwitnący łuskiewnik 
różowy. Pasożytujący na odsłoniętych przez 
erozję korzeniach drzew liściastych. Huba 
i jemioła przy nim są takie sobie. Drzewostan 

wąwozu – bardzo różnorodny: wierzby, topole, 
olchy, jesiony. Rosną tutaj graby, czereśnie, 
klony, wiązy. Obecne w tym towarzystwie są 
obce dla tego typu gleby – sosny, sadzone 
z okazji modnych kiedyś czynów społecznych. 
Zdarzają się pojedyncze charakterystyczne 
buki. Zbocza wąwozu uzupełnione są przez – 
czeremchy, kaliny, bzy czarne, leszczyny oraz 
wszechobecne tarniny. Przez cały rok wąwóz 
jest ostoją zwierzyny i ptactwa. Zwierzęta 
znajdują tutaj wodę, cień w lecie, roślinność 
chroni przez zimnem i wiatrem. 

Bychawa jak inne miejscowości ma rożne 
zwyczajowe nazwy poszczególnych jej części:  

Wola Mała: na zachód od wąwozu zwanego 
Borkiem również Głazikowe doły do krzyża 
przydrożnego stojącego prawie na granicy wsi 
Woli Małej i Wandzina.

Wandzin: od krzyża przydrożnego do ¾ 
Stawiska oraz wąwozu zwanego Losek, 
Grzesiaka doły – Grzesiakowe doły współcze-
śnie Kacze doły ze źródłami i płynącą stróżką. 

Błonie: teren, na którym dzisiaj znajduje się 
ujęcie wody oraz siedziba Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, w dolinie rzeki 
Kosarzewki do dzisiejszych ogródków dział-
kowych była duża łąka tzw. Błonie. Kiedyś 
własność mieszczan rolników Bychawskich – 
służąca do wypasania bydła. W latach 40-60. 
XX w. część łąki wykorzystywano, jako bo-
isko piłki nożnej (ku utrapieniu mieszczan.) 
W okresie zimy strażacy wylewając wodę, 
urządzali duże lodowisko.

Wygon: Droga od rzeki Kosarzewki wzdłuż 
strużki do ugorowanych pół gruntów folwar-
ku Bychawa – dla przegonu bydła mieszczan 
bychawskich, jako prawo do serwitutów po 
powstaniu mleczarni bychawskiej w latach 
30. XX w. jedyna droga dla mieszkańców ko-
lonii Wandzin i Zadębia donoszących na no-
sidłach mleko do mleczarni. Od początku XX 
wieku jedyna droga do miasta i szkoły. 

Stawiska: W XIX i XX w. w jedynej dużej 
dolinie rzeki Kosarzewki ze względów go-
spodarczych powstały stawy rybne folwarku 
Wandzin oraz zbiorniki spiętrzonej wody do 
zasilania maszyn tartaku i młyna wodnego 
Ingruta. Na zachód od Kirkutu była urocza 
ulica miasta biegnąca do rzeki Kosarzewki 
i miała śliczną nazwę Ku stawisku. Pamiętam, 
że w latach 50-60. co wiosnę rzeka wylewa-
ła tworząc duże rozlewisko. Pływaliśmy na 
krach lodowych.

Kolonia Wandzin: Część Wandzina gdzie 
był folwark Wandzin przez niektórych nazy-
wana Wypychowem. 

Osoby związane z sołectwem Wandzin:
Zygmunt Sarnecki (1837-1922) her-

bu Ślepowron - właściciel dóbr ziemskich 
majątku Bychawa, ożeniony z Wandą 
z Dolińskich, na krótko właściciel folwarku 
Wandzin. Dramaturg, dziennikarz, redaktor, 
tłumacz, krytyk teatralny. Z jego inicjatywy 
w pobliżu zamku bychawskiego wybudował 
drewniany budynek pełniący funkcję teatru, 
do którego zapraszał artystów dramatycz-
nych z trupy bawiącej w Lublinie.

Romana Baran (z domu Korba) - córka 
Mateusza i Anny Korbów, urodzona 8 maja 
1924 roku w Wandzinie. Pracowała w kon-
spiracji od 1941 roku, członkini BCh, sani-
tariuszka, pseudonim „Konwalia”. W jej ro-
dzinnym domu ukrywała się matka premiera 
Stanisława Mikołajczyka.

Długo oczekiwaną inwestycją dla sołectwa 
Wandzin była budowa ciągu drogowego (dro-
gi) Zadębie – Wandzin od ulicy Lubelskiej do 
drogi Bychawa – Olszowiec. Inwestycję prze-
prowadzono w 2011 roku. 

Opracował Mirosław Grzesiak



131 130 

Wincentówek
Od Wincentego. Tylko jakiego?

Trafiło to do nas w XVIII w. Wcześniej też się zdarzało, ale rzadko: w zakonach, 
na dworach. Walenty, Ignacy, Kalasanty – moda na „antyczność”, są nawet 
bogowie – Dionizy, Apolinary. Na dodatek każden, niczym starożytny cezar, 
chciał mieć miejsce swego imienia, więc miejscowe „Zapłocie” albo „Przycho-
jec” zmieniano na Aurelin. Wincentówek zatem od Wincentego. Tylko jakiego?

Wincentych na Bychawie panujących 
było chyba dwóch. Wincenty Stoiński, 
wnuk Dominika, budowniczego pałacu. Ten 
u schyłku Rzeczypospolitej dobra bychawskie 
sprzedał, wsi więc chyba nie zakładał. Dla 
pewności spójrzmy na mapę topograficzną, 
tylko o parę lat młodszą. I nic! Parę chatek 
na Podzamczu, a po zadubiańskich polach 
wicher hula. To samo na następnej mapie, 35 
lat później.

No to chyba drugi, Wincenty Korwin-
Sarnecki: zięć hrabiego Scypiona, ojciec 
Zygmunta – pisarza dramaturga, lekkoducha.

Szukamy na Karta zapadnich stran z prze-
łomu wieków. Jest! Folwark Wincentówek stoi 
tuż przy trakcie lubelskim nad dolinką bie-
gnącą ku Kosarzewce. Jeszcze dziś zobaczyć 
tam można murowane fundamenty budyn-
ków porośnięte darnią niczym stare grobow-
ce pośród jesionowego gaju. Na austriackiej 
Karte der Westliche Russland z 1914 r. to 
samo, tylko ładniej, po niemiecku narysowa-
ne. W dolinie rzeki jakieś ze dwie chałupy.

Zatem Wincentówek na cześć Wincentego 
Sarneckiego – kapitana gwardii napole-
ońskiej, marszałka szlachty powiatu ja-
kiegośtam, kawalera orderów francuskich 

statystyka

 powierzchnia–2,82km2

 ludność–170os.
 liczbaadresów–62
 pow.użytkówrolnych–269,55ha
 pow.lasów–8,63ha
liczbapodmiotówgospodarczych–5
 MariuszMazurkiewicz–sołtys
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i polskich. Pochowanego w podziemiach by-
chawskiego kościoła (wbrew prawu), co sporą 
sumkę kosztowało.

A kiedy powstała wieś? I jeszcze kolonie po 
innych sołectwach porozrzucane? Tu datę po-
daje dokładnie autorka pracy Ostatni Pan na 
Bychawie – Monika Głazik.

Antoni Budny nabył majątek Bychawa (…) 
ze wszystkimi przynależnościami, zarówno 
inwentarzem żywym i martwym”, w tym fol-
warki Podzamcze i Wincentówek od Marianny 
Duniewskiej…”. Nowy właściciel szybko 
uregulował stosunki agrarne z włościana-
mi. Odsprzedał część ziemi rolnikom (…) 
W 1900 r. z gruntów folwarku Wincentówek, 
stanowiącego część majątku Bychawa, zo-
stały wydzielone trzy części gruntów kolonii 
Wincentówek (hipotecznie Kolonia Bychawa 
Nr 1, Nr 2 i Nr 3) razem 413 mórg (…) Powyższe 
ziemie Budny odsprzedał trzydziestu miesz-
kańcom folwarku Wincentówek (…) za pośred-
nictwem Ziemskiego Banku Włościańskiego, 
za kwotę 39250 rb 34 kop. 

Zatem na rosyjskiej mapie nowej wsi jesz-
cze nie ma, bo nie istniała. Austriacka zaś po-
wstała w warunkach wojennych na podstawie 
poprzedniej, o sporządzeniu pomiarów, zdjęć 
terenowych, dokładniejszym unacześnieniu 
mowy być nie mogło. 

Następne nadanie na rzecz mieszkańców 
Wincentówka nastąpiło już po reformie rolnej 
z 1944 roku.

Uzupełniając historię wsi dodajmy za Marią 
Dębowczyk, że podczas wojny zginęło dwóch 
mieszkańców Wincentówka.

Grunty sołectwa Wincentówek rozciągają 
się wzdłuż prawego brzegu Kosarzewki od 
wysokiej krawędzi wierzchowiny – droga po-
lna od cmentarza do Podzamcza nad rezer-
watem przyrody – do ujścia cieku płynącego 
prawym brzegiem doliny i zakrętu wiejskiej 
drogi. Spory fragment tej części wsi należy 

do sołectwa Zdrapy, bo należała tam jeszcze 
przed parcelacją majątku. Od północnego 
krańca Wincentówka granica biegnie polną 
drogą do szosy lubelskiej, następnie dalej na 
wschód wierzchowiną. To dawne rozgrani-
czenia majątków Bychawa i Bychawka. Przy 
samych zagrodach pośród pól napotyka daw-
ną drogę do Wierciszowa i wzdłuż niej, a po-
tem nieregularnie z powrotem do szosy. Stąd 
wznosząc się, do rozwidlenia dróg do Lublina, 
następnie ku dolinie do cmentarza.

Tereny sołectwa Wincentówek położone 
na północ od zbiegu Kosarzewki i Gałęzówki 
stanowią część Czerniejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, obfitującą w ma-
lownicze i cenne przyrodniczo uroczyska. Już 
sama droga Lublin – Bychawa i odchodząca 
od niej droga Bychawa – Piotrków – Piaski 
(nr 836) wiodąc rozległą, póki co niezabudo-
waną wierzchowiną, zapewnia daleki wgląd 
w krajobraz. Ku wschodowi na równinę z do-
minującymi wzgórzami-świadkami, rosnący-
mi z biegiem drogi. Na północ ku Lublinowi 
z obniżającą się wysoczyzną, przeciętą doli-
nami Kosarzewki – Bystrzycy i porozcinaną 
wąwozami, z ciemną zielenią lasów i budyn-
kami południowych dzielnic Lublina na wid-
nokręgu. Na południe otwiera się widok na 
położoną w kotlinie Bychawę, rozciągniętą 
wzdłuż Kosarzewki, z opadającą w dół skar-
pą góry cmentarnej i widokiem rezerwatu 
„Podzamcze”, z zielenią drzew wyłaniających 
się koronami z wąwozów, z perspektywą uli-
cy Lubelskiej zamkniętą domami starej czę-
ści miasta, z dominantą kościoła Św. Jana 
Chrzciciela. Dalszy plan na południe zamy-
ka Biała Góra zwieńczona kopcami cmen-
tarza wojennego. Ruch pojazdu po drodze 
dynamizuje oglądany pejzaż, nadając mu 
wrażenie planu filmowego. Drugi plener jest 
bardziej statyczny. Wymaga nawet pewnego 
skupienia i pochylenia się nad szczegółami. 

2016-11-15Zakręt

2016-11-15Rezerwatroślinnościstepowej
Podzamcze

2016-11-14Staruszekkrzyż

Stoimy na punkcie widokowym nad rezer-
watem „Podzamcze”. Sama połać rezerwatu 
należy wprawdzie do Bychawy, przedmieścia 
zwanego Lipnik (bez lip), ale „punkt widze-
nia” do Wincentówka. Rezerwat „Podzamcze” 
ustanowiony został w 1974 r. staraniem prof. 
Dominika Fijałkowskiego, botanika z UMCS 
w Lublinie, niestrudzonego badacza roślin-
ności Lubelszczyzny i dalszych stron. Prace 
badawcze z zakresu botaniki tu i w innych 
okolicach Bychawy prowadził też prof. Jan 
Bystrek, bychawianin,  i jeszcze kilku uczo-
nych z UMCS. Rezerwat obejmuje prawie 
3,5 hektarowy fragment sierpowatego zakola 
płynącej tędy dawniej Kosarzewki. Różnica 
wysokości pomiędzy dnem doliny a wierzcho-
winą przekracza 30 m, kąt nachylenia zbo-
cza sięga 30 stopni. Kuestę budują wapienie 
i margle górnokredowe , wierzchowinę pokry-
wa cienka warstwa lessów. Wschodnie partie 
zbocza rozcinają krótkie wąwozy, u podnóża 
zalegają stożki usypiskowe. Niewykluczone, 
że intensywność rzeźby podniosło wydoby-
wanie w tym rejonie kamienia budowlanego, 
jakkolwiek brak w źródłach pisanych i tra-
dycji informacji o tym. Wiadomo natomiast, 
że obszar ów dawniej służył jako pastwisko. 
Przedmiotem ochrony jest roślinność ksero-
termiczna (ciepło- i sucholubna) bogato re-
prezentowana przez gatunki rosnące zwykle 
w stepach. Występują tu zbiorowiska mu-
raw z udziałem kilku gatunków kostrzewy 
i stokłosy (Festuco – Brometea), roślinności 
zielnej i krzewów. Pośród nich rośliny chro-
nione jak: wisienka karłowata, zawilec wiel-
kokwiatowy, orlik pospolity, powojnik pro-
sty, aster gawędka, pierwiosnka wyniosła. 
Ogółem kilkanaście gatunków chronionych 
i około stu rzadkich. Sprzyjające warun-
ki dla niezwyczajnej w tej strefie roślinnej 
biocenozy tworzą ekspozycja południowa 
i dobre odwodnienie wapiennych stoków. 

Rezerwat „Podzamcze” jest perłą w koro-
nie Czerniejowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Najintensywniejszych wrażeń 
wzrokowych dostarcza zaawansowaną wio-
sną, a zapachowych przed letnią burzą, gdy 
nad nagrzaną skarpą w parnym powietrzu 
unosi się odurzający zapach ziół. Urodę miej-
sca podkreśla usytuowanie w całokształcie 
oglądanego krajobrazu.

 Poniżej stadion BLKS „Granit” i zielone bło-
nie Lipnika, gdzie często odbywają się impre-
zy sportowe i kulturalne. W dalszym planie 
panorama miasta z kościołem. Niestety, uro-
dy nie dodają jej zlokalizowane w dole składy 
materiałów budowlanych ani pudełkowate 
bloki, odsłonięte po wycince zieleni wysokiej. 
Walory podwyższa tafla zalewu w otoczce 
drzew z ruinami pałacu. Ujęcie rezerwatu 
wraz z zalewem i stawami oraz kompleksem 
obiektów podworskich w zespół przyrodniczo-
-historyczny znalazło rozwiązanie głównie  na 
papierze. Z każdym rokiem ubywa fragmen-
tów wzorcowego ongiś gospodarstwa rolnego 
i ujmujących urodą klasycznych budowli.

Na pograniczu Wincentówka i Bychawy 
zrealizowano za to obiekt niezwykle ważny 
dla urody i zdrowia miasta i okolicy, choć 
on sam urodą nie zachwyca. Jest nim miej-
ska oczyszczalnia ścieków oddana do użytku 
w 1991 a zmodernizowana w 2007 r.; uwolni-
ła rzekę od uciążliwego bagażu ścieków byto-
wych i przemysłowych, ze szczególnie uciąż-
liwymi odpadami bychawskiej mleczarni. Po 
zainstalowaniu filtrów gazowych zakład prze-
stał wywierać niekorzystny wpływ na środo-
wisko naturalne, a wyroby mleczarskie OSM 
są poszukiwane dla swej jakości.

W poszukiwaniu pomniejszych (lecz nie 
mniej ciekawych) atutów Wincentówka udać 
się trzeba na wyprawę iście skautowską. Oba 
leżą niestety na terenie prawobrzeżnej enkla-
wy Zdrap.

2016-11-15Przezwieś

2016-11-18JesieniąnaszlakuDolinąKosa-
rzewki

2016-11-15Drogaprowadzącaprzezrezerwat
oddzielaWincentówekodBychawy
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Wola Duża
Dawniej Wola Bychawska

Badania archeologiczne stwierdzają na terenie Woli nagromadzenie stanowisk 
dokumentujących osadnictwo począwszy od neolitu aż do średniowiecza. Na-
zwa wsi Wola Bychawska występuje w dokumentach już w pocz. XV w. i wią-

że się z osadnictwem na prawie magdeburskim. 

Gospodarstwa były duże, łanowe (ok. 25 ha) 
wyposażone w dwa sprzężaje wołów albo 
po parze wołów i koni. Jak wynika z tekstu 
Długosza, cała ziemia w okolicy Bychawy z Wolą 
i Zdrapami była zajęta pod uprawę. Zachował 
się częściowo średniowieczny układ niw – od 
rzeki ku wierzchowinom, oczywiście rozdrobnio-
ny późniejszymi podziałami. 

Z zachowanych dokumentów z XV i XVI w. 
wynika, że okoliczni kmiecie byli zamożni, pro-
wadzili własne interesy, składali hojne ofiary 
na kościół, a nawet pożyczali pieniądze panom. 
Późniejsze czasy nie były dla włościan tak po-
myślne: wzrastały powinności pańszczyźniane, 
gospodarstwa ulegały rozdrobnieniu, wojenne 

zawieruchy pustoszyły wsie. Dobra bychaw-
skie począwszy od XVII w. bywały to łączone, 
to znów dzielone skutkiem spadków, sprzedaży, 
zastawów; bywały przedmiotem sporów i spraw 
sądowych, nawet zbrojnych zajazdów. Wola 
Bychawska od XV w. stanowiła odrębny folwark 
ze względu na wielkość zajmowanej przestrzeni.

Rejestr podatkowy z 1628 r. wymienia:
Wolia Bichawska. Jm. p. Jakub Bełchacki od-

dał pob. tr. (poboru trojakiego: pogłówne, podym-
ne i poradlne – M.K.) ze wsi Woley Bychawskiey 
z części potomków p. Jana Wierzbickiego na ten 
czas dzierżawy swey, od 9 półłanków osiadłych 
po g. (groszy – M.K.) 15, 9 półłanków pustych po 

statystyka

 powierzchnia–3,21km2

 ludność–266os.
 liczbaadresów–81
 pow.użytkówrolnych–291,12ha
 pow.lasów–19,69ha
liczbapodmiotówgospodarczych–8
 StanisławDyś–sołtys
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g. 10, 2 zagród z rolami po g. 6, 2 komornic ubo-
gich po g. 2 – f (florenów – M.K.) 24 g. 15.

Jejm p. Zofia Wierzbicka oddała pob. tr. ze wsi 
Woley Bychawskiey majętności prawu swemu 
podległej: od 4 półłanków osiadłych po g. 15, 6 
półłanków pustych po g. 10, 7 zagród z rolami po 
g. 6, 3 komornic ubogich po g. 2

item z Woley alias Zadybia (Zadębia – M.K.) 
od 4 półłanków osiadłych po g. 15, 3 półłanków 
pustych po g. 10, 3 zagród z rolami po g. 6, 4 
komornic ubogich po g. 2 – f. 28 g. 12.”

Wyjaśnijmy: półłanek to ½ łana – ok. 12 ha, 
rola – 1/5 łana, a floren składał się z 30 gr. Tytuł 
jego (jej) mości przysługiwał szlachcie na urzę-
dzie lub średnio zamożnej. Jak wynika z powyż-
szego Wola Bychawska była majątkiem sporym, 
zaś podatki, wbrew niektórym historykom, wy-
mierzano skrupulatnie.

Ostatnim właścicielem, któremu udało się 
„zebrać” włości bychawskie, był hr. Karol Scipio 
del Campo, generał insurekcji kościuszkowskiej. 
Fakt ten miał miejsce na początku XIX w. Jak 
wyglądała wtedy Wola Bychawska? Zobaczmy 
na ówczesnej mapie: wieś rozciągała się na pra-
wym, wysokim brzegu Kosarzewki. Niwy chłop-
skie biegły ku północnemu wschodowi i zajmo-
wały niewielki areał. Borkiem płynęły strumienie 
pośród zarośli. Na zachód od wąwozu widnieją 
pojedyncze zabudowania. Dolina Kosarzewki 
jest przegrodzona tamą na całej szerokości, two-
rząc duży zbiornik wodny. Cofka sięga kilkaset 
metrów, aż za połowę wsi. Ślady osadów jezior-
nych widać do dziś na zboczach. Zabudowania 
dworskie wznoszą się na lewym brzegu, tu gdzie 
dziś szkoła.

Późniejsi właściciele wspominają o starym 
drewnianym dworze usytuowanym poniżej. 
Może zbudowano go wtedy. Na mapie brak sy-
gnatury parku. Prawdopodobnie powstał póź-
niej, wiadomo że hrabia Scipio był miłośnikiem 
ogrodów. Na mapie kwatermistrzostwa póź-
niejszej o jakieś 40 lat pojawia się Wola Mała. 
Zadłużone dobra bychawskie wraz z Wolą nabył 

Karol Wołk-Łaniewski gospodarujący zaradnie 
i z powodzeniem. Po jego śmierci majątek od-
kupił w 1852 r. Wincenty Korwin-Sarnecki, zięć 
Scypiona, dawny oficer napoleoński. Posiadłości 
odziedziczył po nim syn Zygmunt Sarnecki (w 
1857 r.). Pisarz, dziennikarz, tłumacz, drama-
turg, aktor i reżyser, znawca sztuki. Ale nie go-
spodarz. Prowadząc życie światowe, dobra po-
wierzył dzierżawcom i zarządcom, a żyjąc ponad 
stan stopniowo wyprzedawał majętności. To za 
rządów Zygmunta Sarneckiego dobra podzielono 
ostatecznie, m. in. wydzielając Wolę Bychawską. 
Sarnecki sprzedał zadłużone majętności w 1866 
r. Notarialne wydzielenie Woli nastąpiło pod-
czas kolejnej transakcji w 1886 przy sprzedaży 
Woli przez Marię Duniewską. Nową nabywczy-
nią stała się Wanda Micińska – matka Tadeusza 
Micińskiego, późniejszego pisarza okresu 
Młodej Polski, symbolisty i mistyka. Owdowiała 
Micińska, nie radząc sobie z gospodarstwem, po 
trzech latach wyzbyła się majątku.

Kolejnymi i ostatnimi już dziedzicami Woli 
Bychawskiej zostali Skawińscy. Posiadłość 
obejmującą 67 włók – ok. 2000 morgów – ku-
pił Wincenty Skawiński, właściciel dóbr w po-
wiecie krasnostawskim. Na stałe w okolicach 
Bychawy zamieszkał Klemens Skawiński, syn 
Wincentego.

(…) postawiono w latach 1904–1905 własny, 
murowany, dość obszerny dworek i zabudo-
wania gospodarskie, z czasem na terenie ma-
jątku działać zaczęły gorzelnia i młyn… Dom 
stał na wzgórzu powyżej rzeki Kosarzewki, 
tworzącej zwłaszcza wiosną zakola i wielkie 
rozlewiska, miejsce kąpieli mieszkańców w dni 
upalne – wspomina Stanisław Skawiński wnuk 
Klemensa.

Młyn w 1907 r. zakupiła spółka Dutkiewicz – 
Lipiński. Istniał jeszcze po II wojnie światowej, 
zachowało się zdjęcie, pozostały misy stawów 
i nisza wyschniętego źródła. Niepowetowanych 
strat przyczyniła I wojna światowa. Spłonęła 
podczas walk frontowych świeżo wybudowana 

2016-11-08RzekaKosarzewka

2016-11-08CentrumKulturyWiejskiejwWoli
DużejimostnaKosarzewce

2016-10-20Pastwiskowdolinierzeki

gorzelnia, zbombardowany został dwór. Gorzelni 
już nie odtworzono, odbudowa domu pochłonęła 
znaczne sumy. Kryzys ekonomiczny lat 30. spo-
wodował konieczność wyprzedaży ziemi, tak, że 
do końca II wojny światowej majątek stopniał 
poniżej 50 ha. Nie uchroniło to Skawińskich 
od przejęcia ziemi dekretem PKWN z narusze-
niem nawet ówczesnego prawa. Jako wrogowie 
klasowi trafili do komunistycznych więzień. 
Skawińscy nie zamykali się w kręgu spraw go-
spodarczych i towarzyskich. Byli ludźmi spo-
łecznie wrażliwymi, brali udział w procesie prze-
mian cywilizacyjnych i ekonomicznych, jakim 
był fenomenem Bychawy na przełomie XIX i XX 
w. Obok ks. Antoniego Kwiatkowskiego, obok 
Koźmianów i Przewłockich byli liderami tych 
działań.

Można powiedzieć, że dorobek właścicieli Woli 
Bychawskiej, przemianowanej po wojnie na 
Wolę Dużą, nie poszedł na marne. Już w 1946 
roku powstała tu Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca krawcowe i elektryków. Po krótkiej 
przerwie w latach 1957–1960 szkołę zreorga-
nizowano, dodając trzyletnie technikum me-
chaniczne. W 1974 r. zbudowano nowy gmach. 
W 1980 powstało pięcioletnie technikum me-
chaniczne o specjalności samochodowej. Szkoła 
otrzymała patrona, na którego wybór najwięk-
szy wpływ miała sama młodzież. Został nim le-
gendarny „Hubal”, mjr Henryk Dobrzański – do-
wódca oddziału partyzanckiego.

Jeszcze rzut oka na współczesną Wolę Dużą. 
W skład sołectwa wchodzi niewielki obszar na 
południe od Kosarzewki, pomiędzy dawną drogą 
folwarczną, obecnie ulicą Reymonta, a Kobylim 
Dołem, oraz większą część lasu porastającego 
strome zbocza tzw. Kobylej Góry wzdłuż drogi do 
Krzczonowa. Sam teren dawnego dworu obecnie 
szkoły przynależy administracyjnie do Bychawy. 
Na północ od rzeki zabudowania wsi ciągną się 
wzdłuż jej biegu wysoko na skarpie, dojazd do 
nich zapewnia droga „zatylna”, obecnie zwana 
powodziową. Drugą linię zabudowy stanowi 

Kotułówka (od nazwiska mieszkańców) wzdłuż 
drogi do Olszowca i Piotrkowa. Granicą zachod-
nią sołectwa jest skraj wąwozu Borek (choć 
brak tu obecnie zadrzewień iglastych) alias 
Głazikowe Doły do drogi Bychawa – Osowa. 
Stąd łamaną linią przez wierzchowinę ku gra-
nicy z Kolonią Osowa na północy i z powrotem 
do drogi Bychawa – Olszowiec. Od skraju za-
budowań Olszowca polną drogą przechodzą-
cą w wąwóz-głębocznicę do Skawinka i wzdłuż 
Kosarzewki do wylotu Kobylego Dołu.

Osią wsi i najbardziej malowniczą jej częścią 
jest dolina Kosarzewki. Zachowało się tu jesz-
cze sporo starych drzew nadrzecznych, głównie 
topoli i wierzb, i tradycyjna zabudowa wiejska, 
zapewne przed- i tużpowojenna. Można tu spo-
tkać domy drewniane oszalowane lub z „zagatą”. 
Niektóre adaptowano do współczesnych potrzeb, 
np. ustawiając je na wysokiej podmurówce. 
Zachowały się jeszcze stare sady i tradycyjne 
ogrody z bzami, jaśminami, malwami i piwo-
niami. Cudownym uroczyskiem są źródła-stoki, 
tworzące stawek zwany dawniej Mokre. Są tu 
i źródła zboczowe płynące z krótkiego wąwozu 
i bijące pod ciśnieniem źródła ascenzyjne „pul-
sujące” drobinami piasku. Do dziś krowy pasą 
się tu w zielonej trawie i pojone są w czystych 
źródłach. W zaroślach usłyszeć można śpiew 
słowika, wilgi albo drozdów, zobaczyć kolorowe-
go zimorodka lub szczygła. Rzeczką płyną zgod-
nie stada kaczek dzikich i domowych. Przy lokal-
nym skrzyżowaniu dróg znajdziemy murowaną 
kapliczkę Matki Boskiej obok odnowionej remizy 
OSP. Doliną biegnie szlak rowerowy. Okoliczne 
drogi na wierzchowinie zapewniają ładne widoki 
na rolniczo– leśny krajobraz. Południowymi zbo-
czami doliny Kosarzewki obejmując część wierz-
chowin należących do Kosarzewa, Skawinka 
i Woli przebiega granica Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2016-11-08Odnowionakapliczka

2016-11-08Przezwieśprzebiegasporyfrag-
mentszlakuDolinąKosarzewki

2016-06-18OczkowodneMokrezeźródłami
przyszlakurowerowym
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Wola Duża–Kolonia
Kiedyś Wypychów – teraz Gajurówka

Wieś rozciąga się wzdłuż drogi lokalnej Wola Duża – Osowa, od odnogi wą-
wozu Borek, obok pagórka – ostańca (Świżowa Góra), dalej opadając na płn.-
-zachód ku kotlinie Osowy. Wieś jest niewielka i historię ma krótką. Powstała 
w latach 30. XX w. w rezultacie parcelacji majątku Skawińskich. W latach 80. 
przybyło tu wielu kolonistów, głownie z okolic Janowa Lubelskiego – z Chrza-
nowa, z Godziszowa – upatrując tu warunki do lepszego życia. Dawna nazwa 
tego miejsca brzmi „Wypychów”. Być może stąd, że ciężkie wozy na błotnistej 
drodze grzęzły i trzeba je było wypychać. Kolonia ma układ pól inny niż ota-
czające ją wsie. Prostopadłe do drogi niwy są szersze, a zabudowania rzadsze 

niż we wsiach historycznie starszych.

Pola Woli Dużej – Kolonii są wierzchowiną 
zwieńczoną pagórkami-ostańcami sięgający-
mi powyżej 270 m n.p.m. Na skałach węgla-
nowych zalegają lokalnie piaski pochodzenia 
wodno-lodowcowego z okresu zlodowacenia 
południowo-polskiego (ok. 700–400 tys. lat 
p.n.e). Wyróżnić tu można piaski rzeczne, bia-
łe, przemyte, ukośnie warstwowane, drobne 

ławice piaszczysto-żwirowe oraz charaktery-
styczne piaski wstęgowe lubelskie, żółte prze-
warstwione brunatnymi utworami ilastymi, 
utworzone w zastoiskach wodnych. Ponad 
wapieniami i piaskami zalega pokrywa lesso-
wa tworząca gleby. Wierzchowiny w okolicy 
Woli Dużej, Wypychowa, Osowy były niegdyś 
miejscem wydobycia opoki, margla i piasku. 

statystyka

 powierzchnia–1,67km2

 ludność–114os.
 liczbaadresów–33
 pow.użytkówrolnych–163,59ha
 pow.lasów–0,00ha
liczbapodmiotówgospodarczych–2
 StanisławGajur–sołtys
 TadeuszGajur–radny
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Na mapie sprzed półwiecza widnieją liczne 
kamieniołomy i piaskownie, do dziś pozostało 
jedno duże wyrobisko na wschód od wsi.

Obiektem bardzo istotnym dla wsi jest 
ujęcie wody zasilające system gminnych 
wodociągów, zbudowane w latach 90. Cały 
ten fragment Wyniosłości Giełczewskiej jest 
szczególnie ważny dla ochrony zasobów 
wodnych w skali kraju, objęty zasięgiem 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 
Rolnicy miejscowi zajmują się głównie pro-
dukcją zbóż i roślin okopowych oraz hodowlą 
świń. Uprawia się też maliny, porzeczki i aro-
nię. W Woli Dużej-Kolonii znajduje się duży 
skup owoców.

We wsi są dwa krzyże przydrożne i kaplicz-
ka, przy których odbywają się nabożeństwa 
majowe i doroczne poświęcenie pól. 

Oprócz miejsc sakralnych miejscem spo-
tkań mieszkańców jest wąwóz Głazikowe 
Doły, gdzie zlokalizowano stół, ławy i pale-
nisko posadowione pośród pięknej dąbro-
wy. Nowoczesny, ekologiczny plac zabaw dla 
dzieci powstał ze środków unijnych w pobliżu 
ujęcia wody. Mieszkańcy cenią sobie wspólne 
śpiewanie, czy to nabożne, czy też biesiadne 
na weselach. Są bardzo zżyci i zgodni.

Osobliwe hobby ma sołtys p. Stanisław 
Gajur. Hoduje gołębie pocztowe, których 
ma ok. 150, wśród nich laureaci zawo-
dów sportowych lokalnych, krajowych 
i międzynarodowych.

2016-11-08Placzabawiujęciewody

2016-11-08Jubileuszowakapliczkaupaństwa
Krzysztoniów

2016-11-08Figura2016-11-08Centrumwsizprzystankiem
autobusowym
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Wola Gałęzowska
Wola – to po staropolsku wolność

Wolę zakładano w pobliżu wsi macierzystej, osadzając kmieci na prawie nie-
mieckim. Teoretyczne byli ludźmi wolnymi, nie niewolnikami, zobligowanymi 
do określonych powinności z tytułu użytkowania ziemi. Na początek zwalnia-
no ich z większości zobowiązań na czas wolny, okres potrzebny do zagospo-

darowania się. Zwykle wolizna trwała 10–20 lat.

W rejestrze z początku XVII w. Woli 
Gałęzowskiej brak. W innych dokumentach 
wymieniana jako Gałęzów Nowy. Być może 
część niw była uprawiana. W czasach póź-
niejszych Wola występuje jako folwark dóbr 
gałęzowskich. Pojawia się na mapie Karola de 
Perthees z 1786 r., ujęta dość ogólnikowo. Na 
mapie barona Heldensfelda, późniejszej o 30 
lat, mamy już dobrze zagospodarowaną wieś 
z centralnym placem i budynkami dworskimi, 
otoczonymi parkiem. Obszar zajęty pod upra-
wę niewiele różni się od dzisiejszego w grani-
cach sołectwa.

W 1810 r. Wolę Gałęzowską otrzymuje Jan 
Koźmian, najmłodszy z braci Kajetana, od-
tąd wieś staje się odrębnym majątkiem wraz 
z obecnym Józwowem i Kowerskiem, wów-
czas porośniętymi puszczą. Po przedwczesnej 
śmierci Jana majątek przechodzi na jego żonę 
i potomków. Udział synów Jana w Powstaniu 
Listopadowym zmusza ich do życia na emi-
gracji i odtąd dobra Wolańskie przekazywa-
ne są w linii żeńskiej. Stąd zmiana nazwisk 
właścicieli Woli, Gałęzowa i powstałych w wy-
niku podziału folwarków i wsi. Pozostają oni 
wciąż w bliskich stosunkach rodzinnych, 
stąd określenie „państwo Gałęzowskie” i „ród 

statystyka

 powierzchnia–12,32km2

 ludność–547os.
 liczbagospodarstwrolnych–XXX
 liczbaadresów–182
 pow.użytkówrolnych–1009,80ha
 pow.lasów–155,67ha
liczbapodmiotówgospodarczych–6
 JanFlorek–sołtys
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Koźmianów” jest uprawnione. Gałęzów i Wola 
były miejscem urodzenia i zamieszkania sze-
regu postaci znamienitych, twórców historii 
lokalnej, uczestników historii powszechnej 
lub narodowej przynajmniej. Tu była „kuch-
nia” Powstania Styczniowego; organizowano 
zaopatrzenie, szyto mundury, przerzucano 
broń, podejmowano i leczono rannych w po-
bliskich bitwach, organizowano szlaki ku-
rierskie. Udział w tym miały kobiety. Także 
działalność pozytywistyczna nie była im obca. 
Nauczanie dzieci wiejskich, prowadzone w ję-
zyku polskim, propagowanie higieny, upra-
wy warzyw, kroju i szycia, robót ręcznych, 
opieka nad chorymi. Wymieńmy: Wiktoria 
Koźmianowa, Eleonora Przewłocka, a przede 
wszystkim trzy Zofie: Przewłocka, Kowerska 
i Rządzina – babka, matka i córka. I jesz-
cze parę innych dam. Najwybitniejszą po-
stacią była niewątpliwie Zofia z Koźmianów 
Przewłocka. Za czynne wspieranie powstań-
ców styczniowych i tajne nauczanie dzie-
ci zesłana na kilkuletni pobyt w głąb Rosji. 
Dziś jej imię nosi Szkoła Podstawowa w Woli 
Gałęzowskiej. Również wśród męskich przed-
stawicieli rodziny zdarzały się postaci nie-
pospolite. Drugi maż Zofii Przewłockiej, 
wspomniany już Konstanty Goniewski, uta-
lentowany muzyk i nauczyciel młodzieży wiej-
skiej, był również literatem, tłumaczem poezji 
romantycznej. Przyswoił literaturze polskiej 
dramaty Schillera. Choć gospodarzem był 
nietęgim ponoć.

Właścicielom gałęzowsko-wolańskich 
włości przyszło zmierzyć się z rozlicznymi 
trudnościami od upadku Rzeczypospolitej, 
poprzez wojny i powstania, uwłaszczenie 
chłopów – co oznaczało utratę części pól 
uprawnych i siły roboczej – po konieczność 
dostosowania się do reguł gospodarki kapi-
talistycznej i unowocześnienia metod pro-
dukcji. Opinią dobrego gospodarza cieszył 

się Józef Przewłocki, pierwszy maż Zofii 
z Koźmianów, zmarły skutkiem tragiczne-
go wypadku. Naśladowano go (przywiózł 
był z Francji rozmaite innowacje), ubiegano 
się o miejsce praktykanta gospodarskiego 
w Woli Gałęzowskiej – pisze o Przewłockim 
córka Zofia. Zaś Andrzej Edward Koźmian 
zanotował: Wszystkie pola płotami żywemi 
ogradza, kopie 400 morgów kopaniny, hodu-
je 3000 owiec. [za M. Dębowczyk, U. Pytlak] 
Syn Józefa i Zofii – Konstanty z powodzeniem 
prowadził gospodarstwo powiększając dobra 
rodzinne i zajmując się działalnością publicz-
ną. Po studiach politechnicznych w Rydze po-
wrócił do Woli i oddał się z pasją i efektywnie 
gospodarowaniu, łącząc je z patriotycznym 
zaangażowaniem… W latach 1903–1905 
pełnił funkcję prezesa Dyrekcji Szczegółowej 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
w Lublinie, a po zakończeniu kadencji zo-
stał powołany na członka Rady Państwa 
w Petersburgu. Brał udział w organizacji 
Szkoły Lubelskiej a po odrodzeniu Państwa 
Polskiego był współzałożycielem KUL.

Właściciele Gałęzowa i Woli wspierając 
się wzajemnie utrzymali większość dóbr 
rodzinnych na przekór dziejowym zawie-
ruchom. Czynnie wspierali cywilizacyjny 
awans lokalnej społeczności – Towarzystwo 
„Samarytanim”, Bank Spółdzielczy etc. 
Jednocześnie nie poprzestawali na życiu wiej-
skiego hreczkosieja. Ukończyli dobre szkoły 
i wyższe uczelnie, władali językami obcymi, 
wykazywali ogromne zainteresowania literac-
kie i publicystyczne. Niektórzy z nich posiedli 
niemałe umiejętności muzyczne, koncertu-
jąc publicznie na poziomie wirtuozowskim. 
Bywali w świecie, podróżowali za granice. 
Sami też podejmowali ludzi niepospoli-
tych. Gośćmi w Woli i Gałęzowie byli: Oskar 
Kolberg – badacz kultury ludowej, Zygmunt 
Noskowski – kompozytor, Elwiro Michał 

2015-10-28Kościół

2015-10-28GróbKonstantegoiEleonory
Przewłockich,atakżeichcórkiKonstancji
Wysockiejprzeniesionytutajw1996r.

2015-10-28Pięknydrewnianykrzyżzkapliczką

Andriolli – wybitny rysownik i ilustrator gazet 
i książek. Guwernantami w Gałęzowie, ale też 
bywalcami Woli byli: lady Florence Fortesque-
Turner, pół Angielka, pół Hinduska, którą 
rodzinne perypetie przygnały na bychawskie 
opłotki, Bolesław Limanowski – historyk, pi-
sarz i działacz polityczny, zwany ojcem pol-
skiego socjalizmu. Dwór wolański pełen był 
instrumentów muzycznych, obrazów, posia-
dał bogatą bibliotekę. … były tam białe kruki 
z XVI w., stare bardzo ciekawe książki me-
dyczne, weterynaryjne, na temat gospodarki 
i rolnictwa, właśnie z tych czasów, pisane 
gotykiem po polsku. Starodruków było około 
tysiąca tomów… [K. Rostworowski]

Kwitło tu życie kulturalne, muzykowano, 
czytano wspólnie książki, dyskutowano, or-
ganizowano teatr amatorski. Podstawą do-
brobytu mieszkańców Woli było umiejętne 
dostosowanie profilu produkcji do zapotrze-
bowania. Analiza map topograficznych poka-
zuje, że wykarczowano w ciągu XIX w. znacz-
ne obszary lasów w majątku. Możliwe, że 
odbiorcą drewna była powstała w Zakrzówku 
fabryka mebli.

Hodowla owiec zbiegła się zapewne z roz-
wojem włókiennictwa. W okresie później-
szym podjęto na dużą skalę uprawę bura-
ka cukrowego. Odbiorcą była cukrownia 
w Zakrzówku funkcjonująca przez pół wieku, 
zamknięta podczas wielkiego kryzysu. Z Woli 
Gałęzowskiej do Zakrzówka wybudowano ko-
lejkę wąskotorową, wiodącą przez Józwów 
i Kowersk. Napędzana była trakcją konną, 
w tym celu zakupiono wielkie konie ras zim-
nokrwistych, w tych okolicach nie hodowane. 
Po zamknięciu cukrowni w Zakrzówku suro-
wiec wożono do Niedrzwicy, stamtąd koleją 
do Lublina. Wreszcie w 1907 r. Przewłocki 
otrzymał pozwolenie na budowę gorzel-
ni. Wymagało to starań szczególnych, mo-
nopol spirytusowy był poważnym źródłem 

dochodów Cesarstwa Rosyjskiego, podsta-
wą utrzymania armii. Produkcja alkoholu 
była ściśle reglamentowana i nadzorowana. 
Właściciel majątku odpowiadał za jakość pro-
duktu finansowo, urzędnik „gorzelany” mu-
siał posiadać odpowiednie kwalifikacje, za 
uchybienia mógł być pociągnięty do odpowie-
dzialności karnej. Na przełomie wieków prze-
mysł spirytusowy obok cukrownictwa stał się 
sztandarową gałęzią gospodarki i nośnikiem 
postępu technicznego na Lubelszczyźnie. 
Alkohol etylowy służył nie tylko konsumpcji, 
był szeroko stosowany w przemyśle chemicz-
nym, w początkach motoryzacji rozważano 
zastosowanie etanolu jako paliwa.

Gorzelnia w Woli Gałęzowskiej była pierw-
szym tego wymiaru obiektem przemysłowym 
w gminie Bychawa. Zatrudniała kilkanaście, 
do 30 osób w sezonie. Przerabiała ziemnia-
ki, nadwyżkę zbóż, w końcu melasę bura-
czaną dostarczaną z lubelskiej cukrowni. 
Funkcjonowała przez niemal 100 lat.

Przepis na znakomitą przepalankę na spi-
rytusie z Woli Gałęzowskiej znajdą Państwo, 
a jakże, u Rostworowskiego. Gdzieś około 
2005 roku zakład zamknięto, a pozostało-
ściami zajęli się szabrownicy. Firma „Emark” 
zapewnia, że przywróci go do życia i o Woli 
Gałęzowskiej jeszcze świat usłyszy.

Tymczasem powróćmy do dworu. 
Przewłoccy zamieszkali w Woli w starym drew-
nianym dworze z XVIII w., a w latach 1855-56 
postawili już nowy, piętrowy [murowany – 
M.K.], którego ozdobą był taras z widokiem na 
staw zasilany Samicą [Gałęzówka – MK] z wy-
spą pośrodku… – wspomina Stefan Kowerski 
– potomek rodu. Ostatnią właścicielką dóbr 
wolańskich była… Konstancja z Przewłockich 
Henrykowa Wysocka… po przejęciu majątku 
zamieszkała z rodziną w nowoczesnym dwor-
ku z centralnym ogrzewaniem i kanalizacją, 
wzniesionym w końcu lat dwudziestych XX w. 

2015-10-28Wolańskiestawy

2016-09-14GorzelniawWoliGałęzowskiej
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[M. Dębowczyk, U. Pytlak]. Budynek projektu 
Pawła Nieniewskiego prezentuje modny wte-
dy styl modernizmu. Po wojnie zajęty przez 
Państwowy Dom Dziecka, zeszpecony póź-
niejszymi prowizorkami, ostatnio przechodzi 
gruntowny remont i odzyskuje dawny styl. 
Zachowała się też piękna altana, połączona 
z dworem podziemnym przejściem. Istnieje 
jeszcze piwnica – lodownia, w której przecho-
wywano żywność.

[Poświęćmy chwilę technologii tego urzą-
dzenia. Lodownia była głęboką murowaną 
piwnicą, wolno stojącą w ocienionym miej-
scu. Sklepienie budowli przykrywała do-
datkowo czapa ziemi zwieńczona murawą. 
W głąb wiodły schody, a całość zabezpieczały 
solidne drzwi, zamykane na wielką kłódkę. 
Murowany fronton budowli bywał czasem 
ozdobny. Niską temperaturę wnętrza uzyski-
wano rozrzucając po posadzce pokruszony 
lód, czasem dodatkowo posypany solą. Lód 
pozyskiwano rąbiąc zimą na stawie tafle, 
gdy osiągnęły odpowiednią grubość. Bryłom 
nadawano kształt prostopadłościanów. 
Układano w pryzmy, zabezpieczano troci-
nami, torfem albo słomą i kopcowano. Tak 
zabezpieczony mógł przetrwać nawet kilka 
sezonów. W miarę potrzeb wydobywano po-
trzebną ilość brył. Lodownię miał zwykle każ-
dy dwór.]

Kilka innych budynków dworskich pozo-
stało w parku i pobliskiej gorzelni. Nie ma 
już pięknego drewnianego budynku szkoły 
wzniesionego w czasach międzywojennych 
po drugiej stronie stawu. Już w latach 80. 
był wyeksploatowany i nie odpowiadał po-
trzebom współczesnej szkoły. Zabiegi o nową 
szkołę zostały uwieńczone powodzeniem. 
Budynek starej rozebrano i przeniesiono 
w inne miejsce.

Odwiedzający park zwracają uwagę na 
jego podobieństwo do ogrodów puławskich 

lub Ogrodu Saskiego w Lublinie. Dorodne 
stare dęby, lipy, wiązy, klony, etc, ukształ-
towanie terenu, staw z wyspą, kręte aleje. 
Podobieństwo nieprzypadkowe – Koźmianowie 
utrzymywali dobre stosunki z Czartoryskimi, 
byli stronnikami politycznymi księcia Adama 
Jerzego, w królestwie i na emigracji. Byli też 
blisko spokrewnieni z Feliksem Bieczyńskim, 
inżynierem miejskim w Lublinie, twórcą 
Ogrodu Saskiego właśnie. (Jego córka Izabela 
była działaczką patriotyczną i kurierką po-
wstańczą, w swoich misjach często zatrzymy-
wała się w wolańskim i gałęzowskim dworze.) 
Bardzo prawdopodobne, że nad obydwoma 
parkami połączonymi pasmem naturalnego 
lasu pracował ten sam architekt. Podobnie 
jak gałęzowski „Sadek” park w Woli ucier-
piał skutkiem huraganu w czerwcu 2016 r. 
Na przeciwległym zboczu, stromo wznoszą-
cym się nad drogą, stoi ukryty w drzewach 
kościółek. Niewielki, drewniany, nosi wezwa-
nie św. Antoniego Padewskiego. Zbudowany 
został w 1928 roku z inicjatywy właścicieli 
majątku i miejscowych parafian. Prosta mo-
dernistyczna bryła, dach łamany z sygnatur-
ką, po bokach zakrystie. W otoczeniu krzyż 
misyjny oraz grób Konstantego i Eleonory 
Przewłockich, a także ich córki Konstancji 
Wysockiej przeniesiony tutaj w 1996 r. U pod-
nóża zbocza, przy drewnianych schodkach, 
piękna ludowa kapliczka Matki Boskiej.

Droga nr 834 opuszcza dolinę Gałęzówki 
wspinając się na wierzchowinę. Roztacza się 
stąd rozległy widok. Przy drodze dwa krzyże, 
pierwszy drewniany obok pokaźnego dębu, 
drugi metalowy, rosnące obok drzewa wycię-
to. Dalej ku Starej Wsi murowana kapliczka 
z figurą Matki Boskiej, na granicy wsi.

Wieś Wola Gałęzowska ciągnie się ku po-
łudniowi wznosząc się nad suchą obecnie 
górną doliną Gałęzówki. Asfaltową obec-
nie dróżką poza zabudowaniami podążamy 
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wzdłuż wiejskich opłotków. Pozostałe tu jesz-
cze liczne zabudowania drewniane mieszkal-
ne i gospodarcze oddają klimat tradycyjnej 
lubelskiej wsi. Przy końcu wsi stromy wąwóz 
– głębocznica prowadzi w dolinę.

Sołectwo Wola Gałęzowska obejmuje naj-
rozleglejszy obszar wśród 36 sołectw gmi-
ny Bychawa. Rozciąga się w kierunku płd.-
-wschodnim. Droga od Woli Gałęzowskiej 
prowadzi malowniczą doliną, obecnie suchą. 
Na dawnych mapach uwidoczniono płyną-
cy tędy wartki strumień. Skąd wiadomo, że 
wartki? Na długości ok. 5 km wznosimy się 
o jakieś 50 m.

Część skarpy porasta ładny las, las zajmu-
je też biegnący ku wierzchowinie wąwóz. Na 
mapie kwatermistrzostwa z poł. XIX w miej-
scowość nie występuje. Na mapie z przełomu 
wieków jest folwark na wierzchowinie, ponad 
wąwozem. Współczesne zabudowania kol. 
Marynki wznoszą się ponad prawym stro-
mym zboczem doliny, pomiędzy wąwozami. 
Nazwę Marynki wiązać należy z osobą Marii 
z Przewłockich Świdowej, córki Józefa i Zofii. 
Wąskie pasmo pól łączy Marynki z Lasem 
Zaraszewskim, którego większa część na-
leży do sołectwa Wola Gałęzowska. Jest to 
ładny grąd grabowo-dębowy, z domieszką 
sosny, chętnie odwiedzany przez grzybiarzy. 
Najstarsze drzewa mają ponad sto lat. 

Ciekawych informacji o życiu wsi udzielił 
sołtys p. Jan Florek.

Dawniej ludzie mieli mało pola, a gospo-
darstwa były rozdrobnione. Nieraz „pasek” 
miał zaledwie kilkanaście metrów szeroko-
ści. Wielu gospodarzy miało grunty w innych 
wsiach, czasem odległych. Komasacji obawia-
no się, bo nie wiadomo, czy będzie korzystna. 
Obecnie, gdy wielu młodych ludzi wyjechało 
do miasta, a emeryci oddali pola w dzierża-
wę, struktura gospodarstw jest lepsza. Dużo 
mieszkańców miast ma tutaj tylko „dacze” 

– działki rekreacyjne. Dawniej życie wsi było 
bogatsze, działała prężnie Ochotnicza Straż 
Pożarna, inne organizacje społeczne, upra-
wiano sport, były wiejskie zabawy. Ludzie 
żyli ze sobą, a nie obok siebie. Kiedy wybudo-
wano szosę, świat kończył się u nas. Tu scho-
dzili się ludzie z okolicznych wsi czekając na 
autobus. Pukali do drzwi, do okien jeszcze do 
dnia, wpuszczało się, częstowało herbatą lub 
kawą zbożową (była „Dobrzynka”, „Turek”), 
kromką chleba. Obcy wnet stawał się swo-
im. Drzwi nikt nie zamykał, a złodziejstwa 
nie było. Była za to „samodzielna twórczość”. 
Wielu miejscowych obywateli pracując w za-
kładzie uspołecznionym poduczyło się fachu. 
Niektórzy podjęli działalność własną, popular-
ną w latach kryzysu. Byli wśród nich mistrzo-
wie, których produkt cieszył się uznaniem 
miłośników koniaków i whisky w Lublinie 
i dalej. Wspomniał o nim nawet popularny ka-
baret „Loża 44”.

Miejscami ważnymi dla mieszkańców wsi 
są remiza strażacka – wybudowana przed 
wojną, plac zabaw, boisko i miejsce na ogni-
sko przy szkole, oraz sala gimnastyczna 
w szkole. Ważnymi świętami są miejscowy 
odpust i dożynki. Wicie wieńców dożynko-
wych i reprezentacja wsi angażują licznych 
mieszkańców. Uzyskane wyróżnienia i nagro-
dy są przedmiotem dumy.

Niezwykłym wydarzeniem lat ostatnich 
było otwarcie sali gimnastycznej połączo-
ne z nadaniem szkole podstawowej imienia 
Zofii Przewłockiej i poświęcenie sztandaru 
szkoły. Obok władz uroczystość zaszczy-
cili liczni potomkowie rodu Koźmianów 
– Przewłockich.

2016-09-08Charakterystycznadlawsidawana
zabudowa

2016-09-08Kapliczkaistaradrewniana
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2016-09-14SzkołaPodstawowaznowąsalą
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Wola Gałęzowska-Kolonia
Mikrosołectwo

W odróżnieniu od Woli Gałęzowskiej jest wsią nową. Sama nazwa wskazuje 
na co najwyżej XIX w. pochodzenie. Na mapie topograficznej z przełomu wie-
ków miejscowości jeszcze nie ma. Występuje już na mapie przedwojennej. Za-
tem powstała być może w ramach częściowej parcelacji majątków w latach 20. 

Wieś rozciąga się na wierzchowinie, na po-
łudnie od drogi Wola Gałęzowska – Józwów 
– Majdan Starowiejski i na zachód od doliny 
Gałęzówki. Zabudowania rozmieszczone są 
wzdłuż dróg na planie nieregularnego czwo-
roboku, o bokach ok. 2 km. Wierzchowina 
wznosi się od wys. ok. 230 m do ponad 
270 m n.p.m., dosyć łagodnym stokiem. 
Całość sołectwa zajmują pola, jedynie po-
łudniowo – wschodnie naroże graniczy z la-
sem porastającym zbocze doliny Gałęzówki. 
Większość zabudowań stanowią budynki 

współczesne, jedynie kilka sięga metryką 
początków miejscowości. We wsi krzyż przy-
drożny w otoczeniu drzew.

Droga do Józwowa i Majdanu daje rozległy 
widok w kierunku wschodnim z widocznym 
masztem na Bożym Darze i rozrzuconymi 
wśród pól zagajnikami.

Kolonia Wola Gałęzowska jest najmniej-
szym sołectwem w gminie.

statystyka

 powierzchnia–1,7km2

 ludność–62os.
 liczbaadresów–33
 pow.użytkówrolnych–168,68ha
 pow.lasów–0,00ha
liczbapodmiotówgospodarczych–2
 MałgorzataKozak–sołtys

2016-10-04Krzyżprzydrożnynarozstajudróg
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Zadębie
Dawniej Zadubie. Przez „b”. 

Albo Zadybie, spotyka się i taką formę. Niewątpliwie od dębu. Choć rosły tu one raczej 
dawno, bo teren sołectwa od średniowiecza był uprawnym polem stanowiącym fol-
wark bychawskiej włości. Chociaż bywało, że las wycinano, zostawiając kilka, kilka-
naście dorodnych drzew, lub nawet sadzono je w rządek, a pod nimi uprawiano pole, 
wypasano bydło, odpoczywano podczas przerwy w pracy. Wycinano je gdy potrzeba: 

na dom, na stół, na trumnę. Nigdy bez ważnego powodu.

Określenie zadubie oznaczało miejsce oddzie-
lone dąbrową od jakiegoś centrum: od miasta, 
od zamku.

Henryk Gmitertek – współautor Dziejów 
Bychawy – zauważa podział dóbr bychawskich 
na trzy różne części: miejską, plebańską i pań-
ską. Część plebańska, najmniejsza, rozciągała 
się na wschód od Gałęzówki, miasto zawierało 
się w widłach rzek, wzdłuż gościńca turobińskie-
go. Największą, dworską część stanowiły obsza-
ry leżące na zachód od Gałęzówki – Kosarzewki 
oraz na północ i wschód od rzeki. Te drugie 
były chyba bardziej żyzne, bo wcześniej wzięto 

je pod uprawę i podzielono na mniejsze części. 
W tej przestrzeni dominuje naturalny kierunek 
uprawy pól: od rzeki ku pagórkom czyli na pół-
nocny wschód, aż do granicy włości. W Liber 
beneficiorum brak wyodrębnienia tej części dóbr 
bychawskich, widocznie uważano je za część 
wsi Bychawa. W innych dokumentach mowa 
jest o zamku czy też dworze bychawskim oraz 
dwu folwarkach, nie precyzując jakie obszary 
obejmowały. W rejestrze poborowym z 1628 r. 
pojawia się nazwa miejsca.

Zapisano, że jejmość pani Wierzbicka płaci z: 
Woley alias Zadybia od 4 półłanków osiadłych 

statystyka

 powierzchnia–4,11km2

 ludność–272os.
 liczbaadresów–78
 pow.użytkówrolnych–182,65ha
 pow.lasów–5,79ha
liczbapodmiotówgospodarczych–7
 TeresaMichalewska–sołtys
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i 3 pustych oraz 3 zagród z rolami. Oznaczałoby 
to, że w tej części majątku pod uprawą znajdo-
wało się ok. 100 ha ziemi ornej i ok. 10 gospo-
darstw rolnych większych i mniejszych. Wieś 
Zadubie pojawia się w dokumentach z końca 
XVIII w i jest najmniejsza w parafii – liczy 58 
dusz. Wkrótce potem wraz z Bychawą należy 
do Scypionów, w folwarku Zadubie zamieszku-
je Stanisław Sobieszczański, ogrodnik dworski, 
i tu przychodzi na świat jego syn Franciszek 
Maksymilian Sobieszczański, późniejszy histo-
ryk, warsawianista, twórca polskiej archeologii.

W 1802 roku z gruntów Zadębia zostaje 
wydzielone 2 morgi i wykupione przez para-
fię z przeznaczeniem na cmentarz parafialny. 
Przenoszenie cmentarzy poza teren miejski 
związane jest z odgórnym zarządzeniem władz, 
najpierw królewskich, a później zaborczych, 
o likwidacji pochówków w podziemiach świątyń 
oraz na cmentarzach przykościelnych. Wynika 
bezpośrednio z rozwoju wiedzy o rozprzestrze-
nianiu się chorób, jest popierane przez światłych 
duchownych. Budzi za to opór konserwatywnej 
społeczności. W ciągu kilkunastu lat cmentarz 
ogrodzono drewnianym parkanem i obsadzono 
drzewami. Sadzenie drzew wokół cmentarzy: 
lip, jesionów lub importowanych żywotników 
i cyprysów ma pierwiastek racjonalny i symbo-
liczny. Racjonalny jest ten, że drzewa, zwłaszcza 
kwitnące lipy, wydzielają olejki eteryczne o dzia-
łaniu antyseptycznym. Gatunki roślin o których 
mowa symbolizują żywotne siły Ziemi-Matki, 
nadzieję zmartwychwstania, powrotu i trwa-
nia. Podobne znaczenie mają kwiaty sadzone 
na mogiłach, jak choćby barwinek. Lokalizacja 
cmentarza włącza położoną za rzeką wieś w ob-
ręb działania miasta. Wymusza budowę mostu, 
którego tu nie było, a w dalszej konsekwencji 
nada znaczenie traktowi lubelskiemu, dotych-
czas podrzędnemu wobec innych dróg. Mapa 
Heldensfelda ukazuje wieś posadowioną ponad 
krawędzią doliny Kosarzewki, z drogą wspinają-
cą się pod górę i dwoma innymi odchodzącymi od 

niej. Większość obszaru sołectwa stanowią pola 
uprawne z wyjątkiem wąwozów porośniętych 
zaroślami. Zagony ciągną się na płn.-wschód 
na dystansie 2–2,5 km. W dolinie rzeki zloka-
lizowany jest staw. Na następnej z kolei „kwa-
termistrzówce” Zadubie oznaczone jest mylnie 
jako Wola Mała. W 1864 roku wieś objął ukaz 
uwłaszczeniowy, w wyniku którego na własność 
mieszkańców przeszło ponad 303 morgi grun-
tu, z których utworzono 9 dużych gospodarstw 
(24–42 morgi). Ponadto wspólną własnością wsi 
zostały drogi, wąwozy i pastwisko (wygon) oraz 
prawo do łowienia ryb w Kosarzewce. [za M. 
Głazik] W 1879 r. włościanie z Zadębia otrzymali 
306 (?) mórg lasu i ok. 16 mórg ziemi uprawnej 
w zamian za zrzeczenie się uprawnień serwitu-
towych (prawa do korzystania z pastwisk i lasów 
dworskich). W 1878 r. powiększono cmentarz do 
drogi wandzińskiej – ob. ulica Spokojna. W 1884 
droga do Lublina zyskała rangę gubernialnego 
gościńca I rzędu. W 1887 roku Maria Duniewska 
pobudowała zmarłemu synowi Adamowi neogo-
tycką kapliczkę grobową istniejącą do dziś i peł-
niącą funkcję kaplicy cmentarnej. Wokół niej 
i przy głównej alei liczne grobowce okolicznych 
ziemian. Według spisu powszechnego z 1897 r. 
wieś Zadębie liczyła 26 domów i 233 mieszkań-
ców, na terenie folwarku była cegielnia z jednym 
domem i 7 mieszkańcami.

Budowa nowego mostu na Kosarzewce wywo-
łała spór o pobieranie opłat mostowych, w któ-
rym władze gubernialne stanęły na stanowisku, 
że most nie był ujęty w tabelach, więc powinien 
być ogólnodostępny.

Podczas I wojny światowej w okolicach 
Bychawy dochodzi do zaciętych walk. Na po-
czątku września 1914 r. wojska austrowęgier-
skie zajmują Bychawę, by w kościele i na ple-
banii urządzić szpital polowy. Polegli i zmarli tu 
ranni zostają pochowani na kwaterze wojennej 
za ogrodzeniem cmentarza (obecnie druga część 
cmentarza). Kilka dni później ma miejsce kontr-
ofensywa rosyjska. Uczestnik walk, oficer carski 

2016-11-18Cmentarzzkaplicą

2016-11-10Dosołectwanależyrównieżulica
Spokojna

2016-11-10KapliczkaprzyulicyLubelskiej

opisuje, że wojska rosyjskie zajęły stanowiska 
wyjściowe w okolicach Ptasiej Góry i powyżej 
wąwozów, skąd ciężka artyleria ostrzeliwała 
umocnione pozycje austrowęgierskie w rejonie 
Białej Góry. Piechota raz po raz wyprowadzała 
ataki przez rzekę i miasto szturmując linie oko-
pów desperacko bronione przez oddziały węgier-
skie. Podczas działań wojennych 1914 i 15 licz-
ba mieszkańców Zadębia zmalała do 205 osób, 
a inwentarz żywy do 32 koni, 57 krów i 30 świń. 
Areną kolejnych walk stało się Zadębie w lipcu 
1944 roku podczas akcji „Burza”. Zadaniem od-
działów partyzanckich AK i podległych im oraz 
współpracujących organizacji było wyzwole-
nie możliwie największej liczby miast polskich 
i umożliwienie objęcia władzy legalnemu przed-
stawicielstwu polskiego rządu emigracyjnego. 
Bychawa była dość ważnym węzłem drogowym 
dla wojsk niemieckich wycofujących się w kie-
runki mostu na Wiśle i innych przepraw przez tę 
rzekę. Ataki oddziałów partyzanckich miały ten 
odwrót utrudnić, spowodować straty i dezorga-
nizację, umożliwić zdobycie broni i zaopatrzenia 
oraz zapewnić zgranie niewielkich z założenia 
oddziałów i stworzenie większych związków 
taktycznych. A wszystko to przy założeniu dal-
szej wspólnej walki u boku wojsk alianckich. 
Dowódcy: młodzi oficerowie, podchorążowie, 
podoficerowie rezerwy przeważnie rozkaz wy-
konali. Przypuszczalnie najlepiej jak umieli. 
Najczęściej przyszło im za to zapłacić. Do dziś 
podlegają aroganckiej ocenie ludzi, którzy wie-
dzą lepiej. Okolice bychawskiego cmentarza, 
drogi z Osowy i Lublina biegnące otwartymi po-
lami nie najlepiej nadawały się na zasadzkę, ale 
Niemcy szli właśnie tędy. Frontowe oddziały zde-
moralizowane klęską, ale wyćwiczone i ostrzela-
ne, były trudnym przeciwnikiem, sprawnie po-
dejmowały walkę. Podczas akcji w ciągu kilku 
dni zginęło w okolicach Bychawy około 30 party-
zantów i pewna liczba ludności cywilnej. Straty 
niemieckie trudno oszacować. Mówi się o kilku-
dziesięciu żołnierzach. Grupę jeńców rannych 

w okolicach cmentarza przekazano Sowietom, ci 
ich niezwłocznie rozstrzelali. Zabitych podobno 
pochowano w pobliskim wąwozie. Na cmenta-
rzu spoczywa grupa 26 żołnierzy AK poległych 
w akcji „Burza” należących do oddziału „Nerwy”, 
w tym ppor. Jan Wiśniewski ps. „Mucha”.

Oprócz nich spoczywa tu wielu innych pole-
głych podczas wojny, oraz tych, którzy wojnę 
przeżyli i po pracowitym życiu dołączyli do to-
warzyszy broni. Pośród nich kpt. Tadeusz Sowa 
„Spartanin” dowódca innego oddziału AK dzia-
łającego na tym terenie. Cmentarz bychawski 
i bychawczyński posiadają odrębną monografię 
pióra pp. Marii Dębowczyk i Zofii Grudzień, któ-
ra już wymaga wznowienia i aktualizacji, by mo-
gła należycie uczcić i przedstawić żyjącym tych, 
co tu godnie żyli i pracowali.

Współczesne sołectwo Zadębie składa się 
wyłącznie z pasa pól powyżej cmentarza i ulicy 
Spokojnej zawartego pomiędzy szosą do Lublina, 
później polną drogą w kierunku Wierciszowa, 
a wąwozem Grzesiakowe Doły (opisanym 
w rozdz. Wandzin) dalej równolegle przecinając 
drogę nr 836 (do Osowy) obejmuje część kolonii 
Wincentówek Drugi. Na terenie sołectwa położo-
na jest Ptasia Góra – kulminacja wierzchowiny 
w formie pagórka – ostańca wys. 265 m n.p.m. 
Pagórek był niegdyś częściowo użytkowany jako 
kopalnia margla, resztę porastała roślinność 
trawiasta i zarośla tarniny. Obecnie odkrywkę 
zlikwidowano, a kserotermę zamieniono w pole 
uprawne. Ptasia Góra stanowi naturalną domi-
nantę krajobrazową oraz punkt widokowy two-
rzący panoramę nieomal w każdym kierunku. 
Aż się prosi o urządzenie jakiegoś miejsca przy-
jaznego turystom. Szczególny urok ma widok 
miasta w dole, w oprawie pól i zagajników.

 Niestety, nowo opracowane Studium uwa-
runkowań i kierunków rozwoju gminy Bychawa 
przewiduje zabudowę ciągów dróg. Więc żegnaj 
piękna kraino! Dawna wieś Zadębie jest obecnie 
dzielnicą Bychawy. 2016-11-18KwaterazIwojnynabychawskim

cmentarzuparafialnym

2016-11-10UlicaSpokojna,czyliwąwóz
lessowy

2016-11-04KrzyżnarozjeździedrógLublin–
Osowa–Bychawa
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Zaraszów
Wieś przy królewskim trakcie

Na najstarszych mapach trakt królewski biegnie od miasta Turobin przez mia-
sto Wysokie do miasta Bychawy i dalej aż do Bełżyc – miasta, gdzie łączy 
się z innym ważnym szlakiem. Biegnie przez las porastający wierzchowinę 
i leśną polanę z osadą opisaną jako Chałupy Zaraszowskie. „W dzieciństwie 
moim [ok. r. 1780 – M.K.] słyszałem powieść o świeżym wydarzeniu we wsi 
Zaraszowie, w którego lesie nad gościńcem idącym z Bychawy do Wysokiego, 
niedźwiedzica z dwoma piastunami leżąca pod wykrotem, obudzona bliskim 
strzałem do dzięcioła przez gajowego, wyskoczywszy zamordowała go.” – pi-

sze Kajetan Koźmian.

Legenda lokalna opowiada, jak to pan na 
włościach ujrzał miejsce urodziwe i wnet tu 
wioskę zbudować kazał „Zbudować „Zaraz” 
– gwarowo „zara” no i stąd Zaraszów. Na 
mapie Heldensfelda z 1806 r. widnieje wieś 
Zaraszów przy trakcie oraz folwark albo też 
i dwór przy drodze do Gałęzowa. Miejscowość 
jest zlokalizowana na rozległej polanie otoczo-
nej lasami. Podobnie jest na pół wieku póź-
niejszej mapie Kwatermistrzostwa. Według 

relacji Kajetana Koźmiana dobra Gałęzowskie 
wraz z Zaraszowem przejął jego ojciec Andrzej 
Alojzy Koźmian po teściu Aleksandrze 
Kiełczewskim w 1784 r. Z kolei następnym 
właścicielem tej części dóbr został Wincenty 
Koźmian (1770– 1851), starszy brat Kajetana. 
Po Wincentym Koźmianie dobra Gałęzowskie 
przechodziły prawem dziedziczenia na ko-
lejnych sukcesorów. Gałęzów w roku 1843 
odziedziczył syn Wincentego Henryk Koźmian 

statystyka

 powierzchnia–5,1km2

 ludność–256os.
 liczbaadresów–93
 pow.użytkówrolnych–410,45ha
 pow.lasów–44,05ha
liczbapodmiotówgospodarczych–10
 JoannaBaran–sołtys
 AnnaPawlas–radna
 portal.zaraszow.pl–www
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(1808–1863), który potem od swojego brata 
Aleksandra Koźmiana (1810–1884) przejął 
także Zaraszów. [Aleksander Koźmian, po-
wstaniec listopadowy przebywał na emi-
gracji – MK] …Starszemu synowi Henryka 
i Marianny z Rzętkowskich – Wincentemu 
Koźmianowi (1856–1933) noszącemu imię 
dziadka przypadł z rodzinnych działów 
Zaraszów z folwarkiem Marysin (razem 40 
włók – 1200 mórg) …Wincenty nie umiejąc żyć 
oszczędnie, a przy tym lekko wydając pienią-
dze, wyprzedał dużą część lasu i ziemi. Jego 
syn Jan (1896–1975) tak pisze: Ojciec nasz 
pan Wincenty przedstawiał sobą typ sarma-
ty, wysokiego wzrostu, urodziwy, odznaczał 
się zawsze dobrym humorem i usposobie-
niem. Rolnictwo było jego ulubionym fachem 
i w tej dziedzinie wykazał duże umiejętności. 
Zaraszów nie był duży, lecz świetna gleba 
powodowała spore dochody. Pola doskonale 
uprawiane dawały dobre zbiory. Ujemna stro-
na postępowania ojca to gra w karty, której 
wynik nie zawsze szedł z jego możliwościa-
mi. Po 1901 r. Zaraszów został przekazany 
w dzierżawę kuzynowi Janowi Koźmianowi 
(…), nazywanemu w rodzinie „Janem bez 
Ziemi” lub „Samowarem” (1857–1911) 
[M. Dębowczyk, U. Pytlak]

W roku 1896 Zaraszów wieś liczyła 
33 domy, które zamieszkiwało 37 rodzin 
chłopskich, razem 383 osoby. Folwark liczył 
5 budynków mieszkalnych, gdzie mieszka-
ło 57 osób. Do 1915 roku rozparcelowa-
no ¼ majątku. Według drogi do Gałęzowa, 
aż do lasu zwanego Zagajnikiem powstała 
Holwegówka, przysiółek tak nazwany od 
kolonisty P. Holwega – Niemca z pochodze-
nia. Rodzina Holwegów żyje do dziś w oko-
licach Bychawy. Droga do Gałęzowa przez 
Holwegówkę, Zagajnik i Hektary wiedzie 
prosto, niemal jak od linijki. Tak wspomina 
Konstanty Rostworowski: Na początku lata 

udawaliśmy się do wsi Zaraszów. Był to roz-
parcelowany folwark, należący nie tak daw-
no do Gałęzowa. Wieś charakteryzowała się 
tym, że wszystkie drogi i dróżki były wysa-
dzane dzikimi czereśniami. Rosły tam przede 
wszystkim czarne i słodkie o wspaniałym 
aromacie. Różowe i białe były mniej słodkie, 
ale też bardzo smaczne. Było ich tyle, że jak 
się wjeżdżało w aleję, to człowiek nie wiedział 
odkąd można zaczynać. Zewsząd zwisały do-
rodne owoce. Bardziej dojrzałe leżały grubą 
warstwą na ziemi. [K. Rostworowski Jeszcze 
słychać tętent i rżenie koni]

Tak było jeszcze i dwadzieścia lat temu. 
W dzisiejszych czasach, dla drzew niełaska-
wych, zostało och może parę.

Zaraszów, podobnie jak inne miejscowo-
ści, ucierpiał podczas działań wojennych 
w 1914–15 roku. Wojenną biedę niech zo-
brazuje stan posiadania: na prawie 400 osób 
zamieszkałych we wsi i kolonii przypadało le-
dwo 60 koni i 80 krów, świń naliczono jedynie 
22. [A. Koprukowniak]

Podczas drugiej wojny światowej miesz-
kańcy Zaraszowa wykazywali patriotyczną 
postawę i wiele poświecenia. Już na począt-
ku okupacji we wsi powstały komórki ruchu 
oporu. Jesienią 1942 r. w obławie areszto-
wanych zostało 17 mieszkańców Zaraszowa, 
część z nich zginęła w obozie pracy w Dębicy. 
Na początku maja 1944 oddziały AK przejęły 
z okolicy Zaraszowa – koło lasu Zagajnik – 
dwa alianckie zrzuty broni i zaopatrzenia oraz 
6 skoczków. [Zdarzenie posiada bogatą litera-
turę, m.in. K. Rostworowski, J. Krzyżanowski 
– uczestnicy akcji.]

Podczas odwrotu wojsk niemieckich w lip-
cu 1944 roku, w lesie w pobliżu wsi obozował 
oddział pancerny, ok. 50 czołgów z dywizji 
SS Wiking. We wrześniu 1944 roku NKWD 
przeprowadziło w Zaraszowie obławę w po-
szukiwaniu członków ruchu oporu i broni. 

2016-09-30DrogaprowadzącaprzezZaraszów
todawnytraktkrólewski

2016-09-30Melidno vel Na zakręcie,czyli
słynnawlatach90.dyskoteka

2016-09-30Kapliczka„nazakręcie”

Aresztowano wielu mieszkańców, z których 
10 zostało wywiezionych do obozów pracy lub 
skazanych na długoletnie więzienie.

Terytorium sołectwa Zaraszów obejmuje 
obszar rozciągający się od zachodu, od doliny 
Kobyli Dół, wzdłuż drogi Bychawa – Zielona 
do krawędzi lasu graniczącej ze Skawinkiem 
i Kosarzewem Dolnym Kolonią. Stąd wierz-
chowiną na południe aż do doliny potoku pły-
nącego w pobliżu przysiółka Władysławów 
(Majdan) aż do jego źródeł. Dalej na za-
chód wzdłuż szutrówki do drogi Bychawa 
– Wysokie. Od centrum wsi szosą na płd.-
-wschód ok. 0,2 km, stąd dróżka przez pola 
na zachód do lasu Zagajnik, następnie okrą-
żając las na północ, wzdłuż jego granicy do 
narożnika kolejnego lasku, skąd ku dolinie 
Kobyli Dół. Lasy występujące na terenie so-
łectwa są obszarowo niewielkie i mocno zde-
gradowane. Największy z nich, opisany już 
Zagajnik pomiędzy Zaraszowem a Gałęzowem 
i Wolą, posadzony został na miejscu poręby 
ponad 120 lat temu. Najstarsze tu rosnące 
dęby wskazują na ten okres.

Przed wojną Zagajnik należał do majątku 
Gałęzów, przy drodze była gajówka. Obecnie 
jest to las państwowy.

Wieś od kapliczki „na zakręcie” (cz. pół-
nocna) do „dworu” oraz Holwegówka mają 
zabudowę zwartą, pozostałe zagrody są 
rozproszone.

Pozostałością po dawnym parku dworskim 
są grupy starych drzew m. in. aleja kaszta-
nowa, ongiś prowadząca do budynku. Przy 
drodze do Gałęzowa wysadzanej drzewami 
odnaleźć można pozostałości dawnej studni, 
obecnie zasypanej, zaś na polu kilkadzie-
siąt metrów od drogi rośnie okazała iglicznia 
trójcierniowa, „drzewo cierniowe”, pocho-
dząca z Ameryki roślina z rodziny akacjowa-
tych. Nie jest wprawdzie jedynym, ale chy-
ba największym  w województwie lubelskim 

przedstawicielem swego gatunku. Wysokość 
ok. 15 m, grubość pnia ok. 50 cm.

Zaraszów jest ładną, zieloną wsią, zacho-
wało się wiele przydomowych sadów i ogro-
dów, trochę przydrożnych drzew i fragmenty 
żywopłotów, którymi ongiś wysadzano przy-
droża. Ozdobą wsi są krzyże przydrożne i ka-
pliczki. Wspomniana już „przy zakręcie”, na 
początku wsi, nowa pośrodku wsi w stylu gó-
ralskim, następna koło szkoły przy drodze do 
Gałęzowa, oraz dwie typu skrzynkowego pod 
lasem.

Przetrwała piękna stara kuźnia zbudowa-
na z bali. Zabytkiem ruchomym, troskliwie 
odnawianym, jest wóz strażacki z ręczną 
pompą. Jest trochę drewnianych domów, nie-
które może nawet z okresu przedwojennego. 
Przeważa zabudowa nowoczesna albo z lat 
70–80. Wieś wykazuje oznaki zamożności, 
jest kilka dużych (jak na warunki miejscowe) 
gospodarstw: 15–30 ha. Uprawia się tu zboże, 
kukurydzę, buraki cukrowe, rzepak. Hoduje 
się bydło – głównie mleczne – i trzodę chlew-
ną. Jest także 7 przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność pozarolniczą, m.in. handel 
zwierzętami, skup owoców i warzyw, sklep 
spożywczo-przemysłowy, usługi transporto-
we, instalacje elektryczne, CO, wodno-kana-
lizacyjne, instalacje alarmowe (3DT System), 
instalacje solarne (Termes), usługi rolnicze, 
prace ziemne i in. bar-pizzeria „Zakątek” – 
usługi gastronomiczne.

Szczególne miejsce w życiu wsi zajmuje 
szkoła. Utworzono ją jeszcze jesienią 1916 r. 
pod okupacją austriacką. W roku 1924 zaku-
piono drewniany budynek, który wyposażono 
i wyremontowano. Do 1939 r. szkoła rozwi-
nęła się do 5 klas. Podczas okupacji szkoła 
w Zaraszowie działała w ograniczonej formie.

W lipcu 1944 podczas działań wojennych 
budynek uległ zniszczeniu wskutek wybu-
chu samochodu z amunicją. Po wojnie szkołę 

2016-09-30Alejakasztanowa–resztkipar-
kudworskiego

2016-09-30Miejscespotkańiintegracji
mieszkańcówZaraszowa

2016-10-16Igliczniatrójcierniowa„drzewo
cierniowe”
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wyremontowano, wynajęto też dodatkową 
salę w domu prywatnym. W 1959 roku pro-
gram szkoły podstawowej rozwinięto do peł-
nych 7 klas. Prowadzono też szkołę dla do-
rosłych w ramach likwidacji analfabetyzmu 
oraz wykłady Uniwersytetu Powszechnego. 
W 1966 podjęto budowę nowej szkoły ty-
siąclatki, którą ukończono dwa lata później. 
8-klasowa Szkoła Podstawowa w Zaraszowie 
działała w tej formie do 1999 roku, kiedy 
to utworzono gimnazja, a w szkole pozosta-
ło sześć klas, do których uczęszczały także 
dzieci z okolicznych wsi. W związku z niżem 
demograficznym władze gminy postanowiły 
w 2012 roku o likwidacji szkoły. Mieszkańcy 
wsi ostro zaprotestowali, uważając szkołę za 
instytucję edukacyjną i kulturalną istotną 
dla rozwoju i integracji społeczności lokalnej. 
W rezultacie zawartego kompromisu szko-
łę przejęło lokalne Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. W tej formie 
szkoły społecznej funkcjonuje ona do dzisiaj. 
Na placu szkolnym zbudowano boisko do 

piłki nożnej i plac zabaw dla dzieci sfinanso-
wany z funduszów unijnych. Ostatnio podjęto 
prace nad rekultywacją miejsca spotkań spo-
łeczności wiejskiej na terenie dawnego parku 
dworskiego. Uporządkowano aleję kasztano-
wą, utworzono boisko do siatkówki i miejsce 
na ognisko oraz prowizoryczną remizę OSP.

Ogromnym osiągnięciem i przedmiotem 
dumy mieszkańców jest sołecka strona inter-
netowa Zaraszów.pl, administrowana przez 
p. Jerzego Jelcowa, która uzyskała nagrodę 
na najlepszą stronę sołecką w 2015 r.

Osobami cieszącymi się wielkim poważa-
niem społeczności Zaraszowa są: pochodzą-
cy z Zaraszowa o. Krzysztof Łaszcz – jezuita, 
Misjonarz Miłosierdzia, społecznik, miło-
śnik tradycji lokalnej oraz p. Olimpia Koziej 
– artystka, absolwentka Wydz. Art. UMCS. 
Odrębnym rozdziałem w życiu wsi była bu-
dowa kaplicy, tę jednak ze względów teryto-
rialnych zamieścimy w rozdziale dotyczącym 
Kolonii Zaraszów.

2016-11-04Placzabawkołoszkoły

2015-10-27Holwegówka

2016-11-04Pięknakuźnia
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Zaraszów-Kolonia
Górskie widoki

Granice sołectwa Zaraszów-Kolonia w pełni uświadamiają sztuczność granic 
administracyjnych, nawet w tak lokalnej skali. Dlatego tam, gdzie to możliwe, 
warto posługiwać się kryteriami geograficznymi, wyodrębniającymi obszary 

terytorialnie jednorodne.

Sołectwo Zaraszów-Kolonia zaczyna się 
w centrum wsi, już po drugiej, tzn. wschod-
niej stronie drogi Bychawa – Wysokie. 
Granica biegnie drogą polną w kierunku 
przysiółka Władysławów, osiągając pierwsze 
zagrody i źródła strumienia. Tu skręca na po-
łudnie przez pola osiągając kulminację zwaną 
Łysą Górą do drogi głównej. Stąd znowu na 
wschód łukiem z powrotem do drogi i pół-
nocnego narożnika Lasu Zaraszowskiego. 
Dalej wzdłuż granicy lasu na południe i na 
zachód obejmuje pola przysiółka Kopanina, 
pozostawiając kilka zagród przypisanych 
do Woli Gałęzowskiej. Następnie zygzakiem 
obejmując część przysiółka Marynki do lasu 

Zagajnik, trochę wzdłuż granicy lasu na 
północ, skąd na wschód do drogi Bychawa 
– Wysokie, wzdłuż niej do punktu wyjścia. 
Skomplikowane. Upraszczając: sołectwo 
tworzą Kolonia Zaraszów wzdłuż drogi do 
Wysokiego i wzdłuż odbiegającej na zachód 
drogi lokalnej, wieś Krasławek biegnąca od 
naroża Lasu Zaraszowskiego na zachód, 
oraz przysiółek Kopanina na południe od 
Krasławka. Jest to rozległy fragment wierz-
chowiny, od wąwozu w części płn. wschodniej 
po obszary leśne na południu i płd. zachodzie.

Kulminację stanowią dwa pagórki w po-
bliżu drogi Bychawa – Wysokie, osiągające 
290 m n.p.m. Takie pagórki-ostańce, lokalnie 

statystyka

 powierzchnia–4,13km2

 ludność–222os.
 liczbaadresów–80
 pow.użytkówrolnych–404,46ha
 pow.lasów–1,72ha
liczbapodmiotówgospodarczych–6
 AndrzejPoniewozik–sołtys

Za
ra
sz
ów

-K
ol
on

ia
•
G
m
in
a
By
ch

aw
a
–
m
oj
e
m
ał
e
ce
nt

ru
m
ś
w
ia
ta
•
Z
ar
as
zó

w
-K
ol
on

ia
Zaraszów

•Gm
inaBychaw

a–m
ojem

ałecentrum
św

iata•Zaraszów

wyszukaj w Google: 9G24XH9P+34



163 162 

zwane czasem Kopcami, a na nieodległym 
Roztoczu Gorajami, są wyróżniającą cechą 
krajobrazu Wyniosłości Giełczewskiej. Na 
południowy zachód od Krasławka wierzcho-
wina opada w stronę Lasu Zaraszowskiego. 
W kierunku płn.-zachodnim obniżenie roz-
wija się w nieckowatą dolinę, ta zaś prze-
chodzi w wąwóz wylotem sięgający stawu 
w Woli Gałęzowskiej. Nazwa Krasławek 
sugeruje miejsce wyróżniające się urodą. 
Bowiem krasny, kraśny – to w językach sło-
wiańskich czerwony, ale też w ogóle koloro-
wy lub po prostu piękny. Tak jest w istocie. 
Zawieszony nad doliną Krasławek, południo-
wa część Kolonii Zaraszów z przysiółkiem 
Kopanina i Marynkami w dole są bodaj naj-
bardziej malowniczym fragmentem pejzażu 
okolic Bychawy. Różnica wysokości pomię-
dzy wspomnianymi kulminacjami a doliną 
Gałęzówki to jakieś 70–80 m, daje wrażenie 
nieomal gór. Efekt powiększają lasy i zagaj-
niki, niewielkie obszarowo, ale eksponowane 
na wysoczyźnie. Wyobraźnia podpowiada jak 
owo miejsce mogło wyglądać niegdyś, kiedy 
doliną płynął wartki strumień, mający źródła 
w lesie otaczającym rozległe polany. Ostatnim 
razem strumień popłynął wiosną 2006 r., po 
gwałtownych roztopach, wyrywając w osi do-
liny kotły wielkości autokaru, a przy ujściu 
pozostawiając olbrzymie stożki napływowe. 
Wyjaśnienia wymaga nazwa Kopanina. To 
oczywiście miejsce po lesie wykarczowanym 
z korzeniami. Karczunku dokonali właściciele 
Woli Gałęzowskiej Józef, a po nim Konstanty 
Przewłocki pod pastwiska dla kilkutysięcz-
nych stad owiec. 

Na mapie Królestwa Polskiego 
(Kwatermistrzostwa) z poł. XIX w widnieją 
owczarnie oraz gajówka zlokalizowana na po-
łudnie od Lasu Zaraszowskiego.

Na jednym z pagórków obok drogi Bychawa 
– Wysokie znajduje się cmentarz wojenny 

z czasów I wojny światowej. Pochowano tu  
około 1000 żołnierzy rosyjskich i austro-wę-
gierskich poległych w 1914 roku podczas 
tzw. Bitwy nad Giełczwią. Cmentarz założo-
ny przez Rosjan bezpośrednio po starciach, 
urządzony został w 1916 r. przez X Wydział 
Grobów Wojennych C.K. Usytuowany na pla-
nie kwadratu składa się z dwu kopców – mo-
gił o nieregularnej formie oraz kilku szeregów 
mogił pojedynczych. Ocieniony drzewami, 
zwieńczony metalowymi krzyżami, jest ozna-
czony również betonowym krzyżem z czarnym 
wypełnieniem. To symbol austriacko-nie-
mieckiej organizacji Czarny Krzyż (Schwarzer 
Kreutz) opiekującej się grobami poległych 
na wojnie. Znając wagę legendy wojennej, 
jaką władze cesarskie otaczały cmentarze 
(Heldengräber – grobowce bohaterów) oraz 
rangę artystyczną, jaką starano się im nadać, 
w kształcie cmentarza dopatrywać się może-
my prekursorskich form sztuki abstrakcyjnej 
lat 20. Władze Odrodzonej RP podpisując 
Traktat Wersalski zobowiązały się do otocze-
nia szacunkiem i utrzymania cmentarzy wo-
jennych. W latach 30. cmentarz odnowiono 
i otoczono rowem oraz płotem z drutu kolcza-
stego, nawiązującym do okopów i zasieków 
bojowych. Ze wzgórza cmentarnego rozległy 
widok ku północy na dolinę Kosarzewki i pa-
góry-ostańce z Bożym Darem.

Okolice Zaraszowa, Krasławka, Marynek 
obfitowały w zwierzynę łowną. O dorocznym, 
„wigilijnym” polowaniu na zające tak pisze 
Konstanty Rostworowski: Potem sankami 
udaliśmy się na Krasławek, do folwarku cioci. 
Tu utworzono wielki kocioł, obejmujący skrzy-
dłami 100 ha ziemi i na sygnał ruszono do 
środka. Zajęcy było moc i słychać było ostrą 
kanonadę. Rolowały po strzałach, aby się już 
więcej nie podnieść. W kotle tym zabito 130 
zajęcy.” 2016-10-14DroganaKrasławek

2016-10-14WKrasławku

2016-10-14UjęciewodywZaraszowie-Kolonii

Podczas ostatniej wojny Kolonia Zaraszów 
i Krasławek, położone z dala od uczęszcza-
nych dróg, rozmiękłych jesienią, zasypywa-
nych śniegiem w zimie, stanowiły znakomitą 
bazę dla oddziałów partyzanckich. O zrzuto-
wisku „Szczur” na polach Woli Gałęzowskiej 
już pisaliśmy.

Współczesny Zaraszów i Kolonia 
Zaraszowska są miejscem przyjaznym, gdzie 
ludzie chętnie osiedlają się i wznoszą domy. 
Wzdłuż drogi do Wysokiego powstało lub po-
wstaje kilka budynków, które oby zechciały 
być przykładem dobrej wiejskiej architektury. 
Wyważona bryła, stonowana kolorystyka har-
monizują z otoczeniem. Kolejne zabudowa-
nia, starsze trochę, skrywają się w pięknym 
ogrodzie, łączącym roślinność rodzimą z im-
portem z całego świata. Zachowało się jeszcze 
kilka obejść gospodarskich z lat zapewne 50-
60., tradycyjnych w formie, dobrze utrzyma-
nych w oprawie sadów i zieleni.

Tuż pod Lasem Zaraszowskim znajduje się 
ujęcie wody włączone w bychawski system 
wodociągów.

W Krasławku stoi duży, piętrowy budynek 
OSP, zachowała się też obora, niegdyś należą-
ca do folwarku Wysockich.

Kaplica pw. Matki Bożej Królowej Polski 
stoi w centrum Zaraszowa naprzeciwko 
Szkoły Podstawowej, ale na gruntach Kolonii 
Zaraszów. Jest wspólnym dorobkiem społecz-
ności lokalnej obu wsi i jeszcze kilku innych 
w okolicy. Pobudowano ją w latach 1982–86 
z potrzeby ducha, w niesprzyjającej atmos-
ferze okresu po stanie wojennym. Budynek 
z czerwonej cegły otoczony zielenią usytu-
owany jest na wierzchowinie, z dobrym wido-
kiem na okolicę. W oknach kolorowe witra-
że. W otoczeniu wyróżnia się figura Dobrego 
Pasterza dłuta młodych artystów Łukasza 
Kuli i Olimpii Koziej-Kuli. Rzeźbiarka pocho-
dzi z Zaraszowa. We wnętrzu ołtarz drewnia-
ny o tematyce zaczerpniętej z Apokalipsy  św. 
Jana. Posługę kapłańska sprawują księża 
z Bychawy, do której to parafii kaplica należy.

2016-09-30RzeźbaChrystusaprzykaplicy

2016-09-30RemizaOSP

2015-10-27Kaplicapw.MatkiBożejKrólowej
PolskistoiwcentrumZaraszowanaprzeciwko
SzkołyPodstawowej,alegeodezyjniejużna
gruntachKoloniiZaraszów

2015-10-27WidoknacmentarzwojennyzIwojnyświatowej

Za
ra
sz
ów

-K
ol
on

ia
•
G
m
in
a
By
ch

aw
a
–
m
oj
e
m
ał
e
ce
nt

ru
m
ś
w
ia
ta
•
Z
ar
as
zó

w
-K
ol
on

iaZaraszów
-Kolonia•Gm

inaBychaw
a–m

ojem
ałecentrum

św
iata•Zaraszów

-Kolonia

wyszukaj w Google: 9G24XH9V+FV



165 164 

Zdrapy
Najstarsza wieś

Zdrapy są najstarszą miejscowością w gminie Bychawa – wiekiem porów-
nywalną z Lublinem, a może Chodlikiem, tylko wymiarem i rangą znalezisk 
skromniejszą. Na „wyspie” otoczonej zakolem Kosarzewki i bagnistymi łąka-
mi, na pagórku wznoszącym się ponad dnem doliny zlokalizowano osadę sło-
wiańską z VIII–X w. Zapewne należała do plemienia Lędzian, o którym pisał 

cesarz bizantyjski, że są silni i grodów mają 80.

W Zdrapach znaleziono póki co głównie 
fragmenty ceramiki świadczące o istnieniu 
garncarstwa i tkactwa, a ukształtowanie tere-
nu daje podstawy do przypuszczenia o celo-
wym działaniu rąk ludzkich. Obszar pagórka 
jest znaczny – ok. 3 ha – co pozwala sądzić, że 
osada była dość duża. O to czy obronna czy 
nie, spierają się autorytety. Ciągłość osadni-
cza w tym miejscu jest zachowana właściwie 
do dziś. Obecnie mieści się obok niewielkie 
gospodarstwo agroturystyczne prowadzone 
przez sympatycznych państwa Edytę i Jacka 
Igrasów.

W lokalnym nazewnictwie uroczysko 
nosi nazwę Grodzisko albo (od nazwiska) 
Rozwodowa górka.

Nazwa wsi jednoznacznie kojarzy się z cza-
sownikiem „drapać”, brak legend czy wyjaśnień 
co do jej pochodzenia. Wieś należała do para-
fii Bychawa od początku jej istnienia, wymie-
niana jest w Liber beneficiorum (XV w). Akta 
sądu grodzkiego w Lublinie mówią o sporze 
zaistniałym pomiędzy właścicielami Bychawy 
i Bychawki o wykoszenie łąk. Wymienia się 
w nich Łąkę na Niecieczy przy Zdrapach, łąkę 
Pękalińską (zajmowaną przez kmiecia Pękałę) 

statystyka

 powierzchnia–4,11km2

 ludność–272os.
 liczbaadresów–78
 pow.użytkówrolnych–360,16ha
 pow.lasów–37,25ha
liczbapodmiotówgospodarczych–7
 KrzysztofMazurkiewicz–sołtys
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oraz łąkę zwaną Górzec. Przedmiot sporu wy-
ceniany jest na 10 grzywien – sumę znacz-
ną, wartość dobrego konia. Wnioskować stąd 
można, że obszary łąk kośnych i pastwisk 
w pobliżu wsi były duże. Z wymienionych 
obszarów z dużym prawdopodobieństwem 
zlokalizować możemy Nieciecz a. Niecieczę. 
Tak nazywano suche doliny, którymi nie pły-
nęła woda. Duża sucha dolina biegnie przez 
środek sołectwa. Zaczyna się na zachodnim 
krańcu Lasu Budnego, otacza las łukiem od 
północnego zachodu odwodniając mniejsze 
dolinki. Stanowi na tym odcinku granicę gmi-
ny. Następnie zwraca się na wschód, ku doli-
nie Kosarzewki. Całkowita długość doliny się-
ga 5 km. (Dla ułatwienia – to tam, gdzie jest 
nieczynne już wysypisko.) Ujście doliny jest 
nieopodal Grodziska, co wskazuje, że prowa-
dząca tędy droga istniała zapewne też od bar-
dzo dawna. W dokumentach z XV w. Zdrapy 
występują jeszcze kilkakrotnie, najczęściej 
wymienia się je wraz z innymi wsiami klucza 
dóbr bychawskich. Ze znanego już rejestru 
podatkowego dowiadujemy się, że wsią wła-
dali wymienieni już: Jakub Bełchacki dzier-
żawiący połowę majętności w imieniu synów 
zmarłego Jana Wierzbickiego oraz jejmość p. 
Zofia Wierzbicka. Wprawdzie były w niej tylko 
2 półłanki osiadłe i 1 pusty oraz 6 zagród z ro-
lami, ale za to młyny (chyba 2, po dwa koła 
każdy). Podatek był więc dość spory, ok. 13 
florenów. Zdrapy pozostaną składnikiem wło-
ści bychawskiej aż do końca istnienia mająt-
ku. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
wymienia na podstawie rejestru z 1676 r., że 
pogłówne ze Zdrap płaci p. Wioteska (zapew-
ne wdowa po Stanisławie Wioteskim, stolniku 
bełskim) – od 1 sługi i 32 poddanych.

Tamże dowiedzieć się można, że w 1827 
roku domów było 15, a mieszkańców 85. 
Istotnie, mapa z tego okresu pokazuje nie-
wielkie skupisko domów przy drodze do 

Bychawki. Pod koniec XIX w zabudowa wiej-
ska zajmuje całe przydroże. Użytkowanie pól 
w sołectwie pozostaje bez zmian co najmniej 
od 200 lat, niemal całość zajmują pola upraw-
ne i łąki, niewielki narożnik Lasu Budnego 
należy do Zdrap (czasem określany jako Las 
Zdrapski).

Ukazem uwłaszczeniowym 20 włościan 
otrzymało w Zdrapach 343 morgi ziemi a tak-
że 44 morgi pastwisk do wspólnego użytko-
wania, dwie drogi wiejskie i prawo do połowu 
ryb. W latach 1879–80 w ramach likwidacji 
serwitutów dodano im 104 morgi lasów, pól 
uprawnych i nieużytków.

Parcelacji kolejnych części majątku 
Bychawa, tj. folwarku Wincentówek i Zdrapy, 
dokonano po sprzedaży ziemi przez Budnego, 
jednak ambaras co do nazw i przynależności 
administracyjnej nie pozwala zorientować się 
co do kolejności zasiedlania i wielkości no-
wych osiedli. Pozostałą część majątku roz-
parcelowano w 1944 roku na mocy dekretu 
o reformie rolnej. Ziemię otrzymało wówczas 
43 mieszkańców Zdrap.

Na terenie sołectwa znajdują się: wieś 
Zdrapy (wzdłuż drogi), kolonia Zdrapy (pod 
lasem), kolonia Wincentówek (od Podzamcza 
do remizy – nad rzeką), kolonia Wincentówek 
Pierwszy – Niwka Budnego powstała po re-
formie rolnej, kolonia za rzeką – kolonia 
z Grzywą.

A może jakoś inaczej! Wyjaśnienia sołtysów 
są dla wtajemniczonych.

2016-11-14AgroturystykapodGrodziskiem

2016-11-14Oddziałprzedszkolnymieścisię
wbudynkustarejszkoływZdrapach

2016-11-14Nieczynnejużwysypiskośmieci
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Spis ilustracji
Bychawka ____________  od strony  9
2016-10-25 Nagrobek generała Franciszka Rohlan-
da, uczestnika powstania listopadowego; 2016-10-
25 Obelisk w centrum wsi poświęcony poległym
mieszkańcomBychawkiwczasieIIwojnyświatowej;
2016-10-25NeogotyckakaplicagrobowaStadnickich;
2016-11-20Bychawczańskanekropolia;2016-10-25
Budynek starej szkoły, obecnie filiamiejskiej biblio-
teki

Bychawka Pierwsza ____  od strony  11
2016-11-18 Chrystus Zmartwychwstały na rozstaju
dróg;2016-11-15CzęśćwsizwanaRadkowem;2016-
11-15RemizaOSPiCentrumKulturyWiejskiej;2016-
11-15 Północna granica wsi i gminy – wąwóz Lisie 
Doły; 2016-11-15 Księżyzna w Radkowie

Bychawka Druga ______  od strony  15
2016-10-25StaradrewnianaremizaOSPzwieżązlat
30.XXw.;2016-10-25RemizaOSPiCentrumKultury
Wiejskiej służy mieszkańcom wszystkich Bychawek;
2016-10-25XIX-wiecznaplebania;2014-10-11Cmen-
tarzwojennywBychawceDrugiej(tużprzygranicyz
Pawłowem);ZabytkowykościółwBychawce

Bychawka Druga-Kolonia  od strony  19
2016-11-15 Abramów. Jeszcze kilka lat temu stał tu
znak z tą nazwąmiejscowości; 2016-11-20Pozosta-
łościdworku;2016-11-15Pięknazagrodamłynarska
zamkniętawokólnik;2016-11-15Miejscewypoczyn-
kuwwyrobisku po piaskowniwAbramowie; 2016-
11-15ZakoleKosarzewki.Tędyprzebiegaszlakrowe-
rowy;2016-11-20MorskieOko

Bychawka Trzecia _____  od strony  23
2016-11-15 Górki; 2016-11-15 I powiatówką na Lu-
blin!;2016-11-18Kosarzewka.Kiedyśwtymmiejscu
mieszkał młynarz; 2016-11-15 Kosarzewka – rzeka
krainy pstrąga i lipienia dzieli oddziela Bychaw-
kę Pierwszą od Trzeciej; 2016-11-18 Skrzyżowanie
wpolu,woddaliuroczyskoSzalina; 2016-11-18Zlew-
niamleka,nieczynnajakwszystkieteraz;2016-11-18
Dołyprzyszosielubelskiej

Bychawka Trzecia-Kolonia  od strony  27
2016-11-15 Praktyczne miejsce na mapie Bychawki
–stacjapaliw;2016-11-18ZagajnikiSzerokiego Lasu; 
2016-11-18 Kapliczka w ogródku pani sołtys; 2016-
11-15WzdłużlasuDąbrówkadojeżdżamydogranicy
gminBychawaiJabłonna;DroganaWierciszów

Gałęzów ____________  od strony  31
2016-10-18 Dwór, w którym urodził się Koźmian;
2016-10-18 Sosna wejmutka w gałęzowskim parku;
2016-05-16Gałęzowskiestawy;2016-09-08Sadek po 
wizyciehuraganu;2016-09-08Kapliczkaprzydrodze
wojewódzkiejnr834;2016-10-18Wdrodzedo...Ga-
łęzowa;Budynekstarejszkoływcentrumwsi

Gałęzów-Kolonia Pierwsza  od strony  37
2016-09-15 Krzyż na zachodnim skraju wsi skrzyżo-
waniedrógKiełczewicePierwsze–GałęzówKolonia
Pierwsza;2016-06-26WnętrzekaplicyNMP
KaplicaNMP

Gałęzów-Kolonia Druga _  od strony  41
2016-10-18Stara zabudowadrewniana;2016-10-18
Remiza OSP, kiedyś był tu sklep; 2016-10-18 Stara
szkoła;2016-10-18Ujęciewodyrozwiązałoproblem
obukoloniizdostępemdowody
Przydrożnykrzyż

Grodzany ___________  od strony  45
2015-11-05TamybobrzenaGałęzówce(kiedyśzwa-
nej Samicą);2016-05-15WidoknaGrodzanyodstro-
ny Łęczycy; 2016-11-10 Jedyny krzyż w sołectwie;
2016-11-10TerenypodmokłenaGrodzanach;2016-
11-10TukiedyśbyłstawzwanyPodkościelnym;2016-
11-10Widoknastaryszpital (ob.pogotowie)odul.
Grodzany

Józwów _____________  od strony  49
2016-10-14MiędzyJózwowemaMajdanem.Krzyżna
granicywsiigmin;2016-10-14DrogakołoZatorskie-
go; 2016-09-15 Dawna zabudowa kolonii Józwów;
2016-09-15DwórKowerskichwJózwowie,staraszko-
ła,obecniewł.prywatna;2016-09-15Ciennikbukowy
wparkudworskim; 2016-09-15Przetrwała zabytko-
waalejatopolowa

Kosarzew Dolny–Kolonia  od strony  53
2016-11-08WdrodzenaBychawę;2016-11-08Szla-
kiemrowerowym;2016-11-08Przydrożnykrzyż
Kapliczkaprzylesie

Kowersk ____________  od strony  57
2016-09-15Jedynymśladempofolwarkusądziśdwa
zarośniętestawy, jedentrzciną ipałkąwodną,drugi
łozą; 2016-09-15 Kapliczka przy drodze z Kowerska;
2016-09-15RemizaOSP i budynek dawnego sklepu
GS;Dawnewyrobiskomargla

Leśniczówka _________  od strony  61
2016-11-10Obokwsibiegnieliniawysokiegonapię-
cia;2016-11-10Podawnej„Leśniczówce”;2016-11-
10Pro-Agro;2016-11-10Wąwozy;2016-07-10Tusię
kończyLeśniczówka...

Łęczyca _____________  od strony  65
2016-11-08LasoddzielającyŁęczycęodLeśniczówki;
2016-11-08Miejscecentralnewewsi;2015-12-25Pa-
noramaBychawyz Łęczycy;2016-11-08Stacjaelek-
troenergetycznanaŁęczycy,czyliwBychawie;Okaza-
łedębywłęczyckimlesiesąnajpiękniejszewgminie

Marysin _____________  od strony  69
2016-11-04Jedynywtymsołectwiekrzyżprzydroż-
ny;2016-11-04JadącodGałęzowa... teżmamyMa-
rysin,choćoficjalniewitanasmiastoBychawa;2016-
11-04 Panorama Marysina; Kopce, czyli cmentarz
wojennyzIwojnyświatowejleżywpobliżusołectwa

Olszowiec ___________  od strony  73
2016-11-08Boiskoszkolne,dawnemiejscelokalnych
imprez i gminnych dożynek; 2016-11-08 Budynek
remizy,świetlicyisklepu;2016-11-08Widoknacen-
trumwsi;2016-11-04Budynekszkołyzlat20.XXw.;
2016-11-04 Kapliczka domkowa koło państwa Gąb-
ków;2016-11-04Krzyżwtymmiejscustoiodponad
dwustu lat; 2016-11-04 Zielona Oaza; 2016-11-04
Gospodarstwomleczne rodziny Kałkusów; 2016-11-
04Kapliczkaikrzyż;ZielonaOaza

Olszowiec-Kolonia _____  od strony  79
2012-09-15Lokalnydrogowskazzpiaskowcasarmac-
kiego;2016-11-08TukończysięgminaBychawa,da-
lejjużgminaJabłonna;2016-09-17Kapliczkanaroz-
stajudrógnaNiwce;2016-11-04WidoknaKamienną
GóręodstronyNiwki;Krzyżprzyskrzyżowaniu,wtle
dawnazlewniamleka

Osowa _____________  od strony  83
2016-11-04TartakistolarniaTomax;2016-11-04Bu-
dynekszkoły,obecniemieszcząsiętuoddziałprzed-
szkolnyoraznapiętrzemieszkaniasocjalne;2016-11-
04Sklepwcentrumwsi,miejscezakupów,spotkań,
pogawędeki...;2016-11-04Tuprawdopodobniekie-
dyśbyłfolwark...;2016-11-04Niebezpiecznyzakręt,
miejscewieluludzkichtragedii;2016-11-04Krzyżna
zakręcie kiedyś otoczony był pięknym drewnianym
płotkiem; 2016-11-04 Kapliczka. Do tej pory odby-
wająsiętumajówkiinabożeństwaczerwcowe;2016-
11-04Cmentarzkolonistówniemieckich;2016-11-04
Prywatnystawwcentrumwsi
2016-11-04Osowa,widoknaPiotrkowskąGórę

Osowa-Kolonia _______  od strony  89
2016-11-04 Krzyż przydrożny ; 2016-11-08 Przykład
pięknejzabudowy;2016-09-16ZOsowynaKamienną
Górę...;DrogaprzezOsowę

Podzamcze ___________  od strony  93
2016-11-14Ulica11Listopada–pomnikkuczciżoł-
nierzyAK;2016-11-14LasBudny;2016-11-14Kiedyś
tubyłyLZNS-y,terazFami;Alejajesionowa

Romanów ___________  od strony  97
2015-09-30MalowniczestawywBiesiadkach;2016-
11-08KrzyżnaskrajulasuRomanowskiego;2016-11-
08StądwZiuniniewypływająźródłaRomanówki
WdrodzedoRomanowa,widoknaBożyDar

Skawinek ___________  od strony  101
2015-10-27SkrzyżowanieKosarzew–Zaraszów,przy
drodzestarykrzyż;2016-11-08Krzyżnarozstajudróg
na Skawinek, Wolę Dużą i Olszowiec; 2016-11-08
Widok na Skawinek; Malownicza droga doliną Ko-
sarzewki, biegnie tędy szlak rowerowy w kierunku
Krzczonowa

Stara Wieś Pierwsza ___  od strony  105
2016-09-07Źródławcentrumwsi; 2016-10-28Kuź-
nia; 2016-10-06 Kiedyś była tu szkoła; 2016-09-07
Młyn „Emark” J. i E. Skrzypków;2016-09-14Piekar-
nia „Emark” G. i M. Juryckich; 2016-09-07 Pasieka
WiesławaLąda;2016-09-07Budynekszkoły,obecnie
własnośćprywatna;2016-09-14OstatniWiejskiOśro-
dekZdrowiawgminieBychawa;2016-09-07Budynek
remizyibibliotekiwStarejWsiPierwszej;Starydom
zzagatą

Stara Wieś Druga ____  od strony  111
2016-09-08 Kościół św. Stanisława BN ; 2016-09-08
Bogatewnętrze starowiejskiego kościoła z ołtarzem
z fary lubelskiej; 2016-09-08Wprzedsionku kościo-
ła umieszczono epitafia – ks. Władysława Bociana
oraz poległychw czasie wojnymieszkańców; 2016-
09-08 Nagrobek ludowego rzeźbiarza Feliksa Dud-
kiewicza na starowiejskim cmentarzu; 2016-09-08
Cmentarz parafialnyw StarejWsi, studzienkao cie-
kawym kształcie ; 2016-09-14 Niszczejący budynek
dawnej poczty; 2016-10-14 Droga ze StarejWsi do
Karolina; 2014-08-19 Obecnie szkoła podstawowa
mieścisięwbudynkuwzniesionymw1993r.;2014-
06-14 Tablica poświęcona Franciszkowi Lebiedze na
budynkuszkoły;2016-09-08PobazieGS;2016-09-08
KapliczkaprzydawnejbazieGS,ufundowanaw1923
r. przez St. Rubaja; 2016-10-14 Droga wojewódzka
nr824doStarejWsi

Stara Wieś Trzecia ____  od strony  117
2016-09-08Tukiedyśprawdopodobniestałwiatrak...;
2016-09-08Kapliczkanagranicydwugmin;2016-10-
28 Kapliczka koło remizyOSP; 2016-10-28 Budynek
dawnejremizyOSP;2016-10-28Zakładprzetwórstwa
mięsnegoPek-Pol;2016-10-14DrogazeStarejWsido
Karolina;2016-10-28KapliczkawKarolinie;2016-10-
28BychawskaczęśćKarolina;Jedynywgminiekrzyż
prawosławny

Urszulin ___________  od strony  123
2016-09-30 Rozjazdw kierunkuUrszulina; 2016-11-
04PrzysiółekWładysławów toczęśćsołectwaUrszu-
lin; 2016-11-18 Budynek starej szkoły w Urszulinie,
terazświetlica;2016-11-04PrzysiółekWładysławów 
idealnydlaagroturystyki;StawweWładysławowie

Wandzin ___________  od strony  127
2016-11-18GłównąarteriąkomunikacyjnąWandzina
jest... ulicaWandzin; 2016-11-18 Droga do sołtysa;
2016-11-18 Figura z 1947 r.; 2016-11-18 Stawisko; 
2016-11-18WidoknaBorek; 2016-11-18 Wygon,kie-
dyśjedynadrogadomiastaiszkoły

Wincentówek ________  od strony  131
2016-11-14 Staruszek krzyż; 2016-11-15 Rezerwat
roślinności stepowej Podzamcze; 2016-11-15 Za-
kręt; 2016-11-15 Droga prowadząca przez rezerwat
oddzielaWincentówekodBychawy; 2016-11-18 Je-
sieniąnaszlakuDolinąKosarzewki;2016-11-15Przez
wieś

Wola Duża _________  od strony  135
2016-10-20 Pastwisko w dolinie rzeki; 2016-11-08
Centrum KulturyWiejskiej wWoli Dużej i most na
Kosarzewce; 2016-11-08 Rzeka Kosarzewka; 2016-
11-08Odnowiona kapliczka; 2016-11-08 Przezwieś
przebiega spory fragment szlakuDolinąKosarzewki;
2016-06-18 Oczko wodne Mokre ze źródłami przy
szlakurowerowym

Wola Duża–Kolonia ___  od strony  139
2016-11-08JubileuszowakapliczkaupaństwaKrzysz-
toniów;2016-11-08Placzabawiujęciewody;2016-
11-08 Centrum wsi z przystankiem autobusowym;
2016-11-08Figura;2016-11-08PrzezWolęDużąKo-
loniędoOsowy

Wola Gałęzowska _____  od strony  143
2015-10-28 Kościół ; 2015-10-28 Grób Konstantego
iEleonoryPrzewłockich,atakże ichcórkiKonstancji
Wysockiej przeniesiony tutajw 1996 r.; 2015-10-28

Pięknydrewnianykrzyżzkapliczką;2015-10-28Wo-
lańskie stawy; 2016-09-14 Stare piece w gorzelni;
2016-09-14 Gorzelnia w Woli Gałęzowskiej; 2016-
09-14DomDzieckawWoliGałęzowskie,dawne za-
budowaniadworskiePrzewłockich;2016-09-14Zabu-
dowania dworskie, oficyna, obecnie budynki Domu
Dziecka;2016-09-08Kapliczkanawodzie;2016-09-08
Charakterystycznadlawsidawanazabudowa;2016-
09-14SzkołaPodstawowaznowąsalągimnastyczną;
2016-09-08Kapliczkaistaradrewnianazabudowa

Wola Gałęzowska-Kolonia  od strony  149
2016-10-04Krzyżprzydrożnynarozstajudróg

Zadębie ____________  od strony  151
2016-11-10 Kapliczka przy ulicy Lubelskiej; 2016-
11-10 Do sołectwa należy również ulica Spokojna ;
2016-11-18Cmentarzzkaplicą;2016-11-04Krzyżna
rozjeździedrógLublin–Osowa–Bychawa;2016-11-
10UlicaSpokojna,czyliwąwózlessowy;2016-11-18
Kwatera z I wojny na bychawskim cmentarzu para-
fialnym

Zaraszów __________  od strony  155
2016-09-30 Droga prowadząca przez Zaraszów to
dawnytraktkrólewski  ;2016-09-30Melidno vel Na 
zakręcie, czyli słynnaw latach 90. dyskoteka; 2016-
09-30 Kapliczka „na zakręcie”; 2016-09-30 Aleja
kasztanowa–resztkiparkudworskiego;2016-09-30
Miejsce spotkań i integracji  mieszkańców Zaraszo-
wa;2016-10-16Igliczniatrójcierniowa„drzewocier-
niowe”; 2016-11-04Piękna kuźnia; 2016-11-04Plac
zabaw koło szkoły; 2015-10-27Holwegówka; 2016-
11-04Kiedyśbiegł tędykrólewski trakt; 2016-07-17
Alejakasztanowa

Zaraszów-Kolonia ____  od strony  161
2016-10-14UjęciewodywZaraszowie-Kolonii;2016-
10-14WKrasławku; 2016-10-14DroganaKrasławek;
2015-10-27Widok na cmentarz wojenny z I wojny
światowej;2015-10-27Kaplicapw.MatkiBożejKró-
lowejPolski stoiwcentrumZaraszowanaprzeciwko
SzkołyPodstawowej,alegeodezyjniejużnagruntach
KoloniiZaraszów;2016-09-30RzeźbaChrystusaprzy
kaplicy;2016-09-30RemizaOSP

Zdrapy ____________  od strony  165
2016-11-14 Agroturystyka pod Grodziskiem; 2016-
11-14 Oddział przedszkolny mieści się w budynku
starej szkoływZdrapach;2016-11-14Nieczynne już
wysypiskośmieci;Wierzbypodgrodziskiem
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1

m2 ha ha osób osób/km2 osób osób procent osób osób osób szt. szt.
Bychawka	Pierwsza 4090808 356,434 39,73 181 44,25 97 84 115 23 117 41 81 6

Bychawka	Druga 6260636 583,4378 24,42 322 51,43 171 151 113 45 203 74 120 16

Bychawka	Trzecia 2931135 276,6883 6,8546 277 94,50 143 134 107 61 181 35 82 10

Bychawka	Druga-Kolonia 3453923 328,0692 3,72 267 77,30 148 119 124 58 177 32 82 4

Bychawka	Trzecia-Kolonia 2024904 151,3495 43,0908 152 75,07 83 69 120 27 98 27 40 6

Gałęzów 10256996 891,5159 108,4141 479 46,70 247 232 106 84 303 92 178 16

Gałęzów-Kolonia	Pierwsza 2125385 207,6338 0,71 138 64,93 76 62 123 19 102 17 43 3

Gałęzów-Kolonia	Druga 3808951 356,3505 18,18 260 68,26 133 127 105 54 160 46 81 10

Grodzany * * * 407 * 219 188 116 79 282 46 62 15

Józwów 3540182 293,9634 54,5648 89 25,14 50 39 128 21 46 22 40 2

Kosarzew	Dolny-Kolonia 2861106 266,059 14,68 170 59,42 83 87 95 31 100 39 60 4

Łęczyca 3272942 265,8278 54,6705 91 27,80 49 42 117 19 60 12 23 1

Leśniczówka 3250912 316,575 brak 226 69,52 111 115 97 47 148 31 73 10

Kowersk 3574652 348,2623 1,33 102 28,53 47 55 85 12 69 21 38 3

Marysin 1903611 188,6166 0,32 105 55,16 58 47 123 18 69 18 32 3

Osowa 3160893 300,4881 1,7706 246 77,83 120 126 95 51 158 37 84 11

Osowa-Kolonia 3717145 349,0645 19,04 91 24,48 45 46 98 10 68 13 48 8

Olszowiec 2131160 207,8165 brak 97 45,52 40 57 70 19 61 17 43 2

Olszowiec-Kolonia 2767588 266,7288 2,78 140 50,59 67 73 92 23 98 19 51 7

Podzamcze	 4141572 245,7834 164,5479 367 88,61 183 184 99 73 244 50 48 17

Romanów 1899987 178,3887 6,82 80 42,11 41 39 105 13 49 18 38 4

Skawinek 2917002 242,7357 41,554 97 33,25 43 54 80 21 65 11 27 4

Stara	Wieś	Pierwsza 9333316 881,0641 31,0951 434 46,50 218 216 101 70 292 72 162 22

Stara	Wieś	Druga 5133943 404,1221 87,53 203 39,54 101 102 99 37 130 36 86 7

Stara	Wieś	Trzecia 6767532 591,2582 64,3367 299 44,18 142 157 90 52 181 66 107 8

Urszulin 4355203 402,3603 24,42 118 27,09 66 52 127 25 74 19 66 1

Wandzin 2945936 288,3623 5,1123 345 117,11 182 163 112 49 242 54 140 13

Wincentówek 2827134 269,5502 8,63 170 60,13 87 83 105 34 105 31 62 5

Wola	Duża 3210693 291,125 19,6994 266 82,85 141 125 113 54 174 38 81 8

Wola	Duża-Kolonia 1676232 163,5932 0 114 68,01 56 58 97 31 69 14 33 2

Wola	Gałęzowska 12321836 1009,8096 155,677 547 44,39 267 280 95 113 337 97 182 6

Wola	Gałęzowska-Kolonia 1706952 168,6852 0 62 36,32 28 34 82 9 43 10 33 2

Zaraszów 5105509 410,4506 44,0514 256 50,14 116 140 83 54 165 37 93 10

Zaraszów-Kolonia 4131642 404,4643 1,72 222 53,73 124 98 127 40 146 36 80 6

Zdrapy 4112105 360,1647 37,25 272 66,15 137 135 101 72 158 42 78 7

Zadębie 1956265 182,6566 5,79 210 107,35 116 94 123 38 134 38 46 11

Statystyka
1. Dębowczyk M., A są tu u Was jakieś zabytki? w: „Głos 

Ziemi Bychawskiej” 2008, nr 1.

2. Dębowczyk M., Charyzmatyczny społecznik. Ksiądz Antoni 
Kwiatkowski (1861-1926), w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 
2006, nr 1.

3. Dębowczyk M., Ks. Antoni Kwiatkowski (1861-1926). 
Kapłan z wiary uczynny, Lublin 2006.

4. Dębowczyk M., Majątki ziemskie Stefana Kazimierza 
Kowerskiego w Lubelskiem jako przykład efektywnej 
i społecznie pożytecznej gospodarki rolnej w XIX/XX w. 
(szkic), w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 2011, nr 11.

5. Dębowczyk M., Najstarsze wsie średniowieczne wokół 
Bychawy, w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 2008, nr 7.

6. Dębowczyk M., Olszowiec dawny w zapiskach wiejskiego 
nauczyciela, w: „Głos Regionalistów”, dodatek do „Głosu 
Ziemi Bychawskiej” 2003, nr 8 i 10/11.

7. Dębowczyk M., Parki dworskie okolic Bychawy, w: „Głos 
Regionalistów”, dodatek do „Głosu Ziemi Bychawskiej” 
2000, nr 12.

8. Dębowczyk M., Skawińscy, w: „Głos Regionalistów”, 
dodatek do „Głosu Ziemi Bychawskiej” 2005, nr 2 i 3.

9. Dębowczyk M., Zajrzyjmy w przeszłość Bychawki, w: 
„Głos Ziemi Bychawskiej” 2012, nr 6.

10. Dębowczyk M., Furtak M., O przeszłości Starej Wsi – 
w kronice i anegdocie, w: „Głos Regionalistów”, dodatek do 
„Głosu Ziemi Bychawskiej 2002, nr 13.

11. Dębowczyk M., Pytlak U., Śladami Koźmianów, 
Przewłockich, Kowerskich, Bychawa 2003.

12. Długosz J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, 
Kraków 1863-1864.

13. Dzieje Bychawy, red. Szczygieł R., Bychawa 1994.

14. Głazik M., Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny 1861-
1943, Bychawa 2013.

15. Carte von West-Gallizien 1:172800, 1801-1804.

16. Koprukowniak A., Lokalna społeczność gminy bychawskiej 
i jej aktywność 1864-1918, Bychawa 2011.

17. Krzyżanowski J.R., U Szarugi. Partyzancka opowieść, 
Lublin 2004.

18. Kuna M., Cmentarz wojenny w Bychawce (Pawłowie), 
w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 2010, nr 6.

19. Kuna M., Powstańcza mapa, w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 
2013, nr 4.

20. Kuna M. Szlak rowerowy Doliną Kosarzewki. Przewodnik 
turystyczny, Bychawa 2013.

21. Kuna M., Rowerem przez historię. Odcinek 1 – Zaraszów, 
w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 2015, nr 9.

22. Kuna M., Rowerem przez historię. Odcinek 2 – Wola 
Gałęzowska-Gałęzów, w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 2015, 
nr 10.

23. Kuna M., Trasy turystyczne po Bychawie i okolicach, w: 
„Głos Ziemi Bychawskiej” 2008, nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 2009, 
nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

24. Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regionu (1939-1944), 
oprac. Dębowczyk M., Bychawa 1997.

25. Rakuś G., Żyśko M., Starowiejskie rocznice… w: „Głos 
Ziemi Bychawskiej” 2012, nr 1, 2, 3, 4, 5.

26. Rejestr poborowy województwa lubelskiego: (powiat 
lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 
1620). Tom 1., red. Inglot S., Wrocław 1958.

27. Rostworowski K., Zmierzch Gałęzowa, Lublin 2007.

28. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, red. Chlebowski B., Sulimierski F., 
Walewski W., Warszawa 1880-1902.

29. Stanek-Lebioda B., Siedziby ziemiańskie na terenie 
projektowanego parku kulturowego doliny środkowej 
Bystrzycy i Kosarzewki, w: „Głos Ziemi Bychawskiej” 
2008, nr 2.

30. Stare cmentarze rzymskokatolickie w Bychawie 
i Bychawce, red. Dębowczyk M., Bychawa 1999.

31. Sygowski P., Bychawa, woj. lubelskie. Studium 
historyczno-urbanistyczne, mps w zbiorach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bychawie, Lublin 1984.

32. Trzciński Ł., Krzyż – świadek dawnych wydarzeń 
(o kościele w Woli Gałęzowskiej), w: „Głos Ziemi 
Bychawskiej” 2009, nr 3.

Bibliografia
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Czy	wiecie,	gdzie	jest	Middle	West	
gminy	Bychawa?	

Że	Bychawę	od	Gałęzowa	dzieli	coś	
więcej	niż	tylko	51.	równoleżnik?

Że	choć	w	Bychawce	nie	ma	gór,	
to	jest	tam	Morskie	Oko?
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BYCHAWA

Jeśli	to	wszystko	wiecie,	
to	nie	czytajcie	tego	
przewodnika!	Jeśli	nie	
–	zajrzyjcie	koniecznie.	
My	zadbaliśmy	o	to,	by	
było	to	dla	Was	nie	tylko	
pouczające,	ale	i	bardzo	
przyjemne.	I	absolutnie	
nie	nudne!
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