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Wstęp 
 

 

 

 Gmina Zalesie jest obecnie jedną z gmin powiatu Biała Podlaska. 

Położona jest w pasie nadbużańskim, w północnej części województwa 

lubelskiego. Obejmuje obszar 147,16 km
2
 i składa się z 21 sołectw. Przy-

jęło się mówić, że obszar ten położony jest na Południowym Podlasiu. 

Położenie przygraniczne oraz położenie przy głównym szlaku 

komunikacyjnym wschód zachód (obecnie trasa europejska E-30 wiodąca  

z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosja) wywierało i nadal wywiera 

istotny wpływ na historie tej ziemi.  

 Zalesie jest stosunkowo młodą gminą. W swoich obecnych grani-

cach administracyjnych powstała 1 stycznia 1973 roku zastępując niespra-

wdzone Gromadzkie Rady Narodowe. Uprzednio tereny obecnej gminy 

Zalesie wchodziły od 1867 roku w skład trzech gmin: Bohukały, Dobryń  

i Kobylany. Ten podział administracyjny przetrwał aż do 1954 roku, kiedy 

to po rozwiązaniu gmin, utworzono mniejsze jednostki administracyjne 

gromady. 

Niniejsza praca jest pierwszą próbą syntetycznego spojrzenia na 

dzieje obszaru wchodzącego w skład obecnej gminy Zalesie od czasów 

najdawniejszych, poprzez średniowiecze do czasów nam współczesnych. 

Datą końcową tej pracy jest rok 1972. Wówczas, z końcem tego roku 

rozwiązano Gromadzkiego Rady Narodowe. Praca składa się z sześciu 

rozdziałów, w których przedstawiono: zarys historii terenu Zalesia na tle 

historii Południowego Podlasia, historię poszczególnych miejscowości, 

historię kościołów, zabytki, geografię oraz historię istotnych organizacji 

mających wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.   

Rozdział I, stosunkowo obszerny, jest wprowadzeniem do tematu. 

Składa się z dziewięciu podrozdziałów, przedstawiających w sposób chro-

nologiczny zarys historii terenów, które wchodzą w skład obecnej gminy 

Zalesie, na tle historii Południowego Podlasia. Położenie tego terenu na 

pograniczu kultur Wschodu i Zachodu miało istotny wpływ na historię 
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dziejów tego terenu. Początki osadnictwa słowiańskiego przypadają na 

okres wczesnego średniowiecza. Za wyznacznik, umowną, naturalną gra-

nicę osadnictwa zachodniego (mazowieckiego) i wschodniego przyjąć 

można rzekę Krznę, która przepływa przez gminę Zalesie. Niegdyś żeglo-

wna, stanowiła ważny szlak komunikacyjny, drogę wodną. Ważnym 

elementem rozwoju tego terenu, co najmniej do XVII wieku, był także 

„trakt  łukowski” (Łuków – Brześć) biegnący wzdłuż doliny Krzny, na 

tym terenie: od Husinki, przez Koczukówkę, Kijowiec, Dereczankę, No-

wosiółki, Berezówkę, Malową Górę do Mokran Starych. Poprzez system 

dróg dojazdowych (w tym grobli) łączył w tym czasie ważne miejscowe 

ośrodki, takie jak Horbów czy Dobryń. Od XVII wieku na znaczeniu 

zaczął zyskiwać trakt z Białej (Radziwiłłowskiej) przez Woskrzenice  

i Zalesie. Z czasem, od 1823 roku, kiedy zbudowano drogę bitą, stał się 

najważniejszym szlakiem na kierunku wschód zachód. W rozdziale tym 

przybliżono ważne wydarzenia historyczne skupiając się na losach tych 

ziem. O ile długotrwały pokój miał istotny wpływ na rozwój gospodarki 

czy handlu, o tyle wszelkie konflikty zbrojne, które przetoczyły się przez 

te ziemie, powodowały dotkliwe straty nie tylko w mieniu, ale przede 

wszystkim straty ludzkie. Liczne wysiedlenia czy migracje wywarły 

istotny wpływ na to, że obecne osadnictwo jest zlepkiem wielu kultur. 

 Rozdział II przedstawia zarys historii 21 miejscowości wcho-

dzących w skład obecnej gminy Zalesie. Nie umniejszając roli innych, 

można stanowczo stwierdzić, że życie gospodarcze, kulturalne czy reli-

gijne koncentrowało się wokół takich ośrodków, jak Dobryń (Duży), 

Horbów i Kijowiec. Do tych miejscowości zaliczyć należałoby również 

Malową Górę wraz z Mokranami (Starymi), gdzie skupiało się przede 

wszystkim życie religijne. 

 Rozdział III przybliża historię kościołów. Obecnie życie religijne 

Zalesia skupia się wokół czterech parafii - trzech rzymskokatolickich 

(Horbów, Malowa Góra, Wólka Dobryńska) - jednej prawosławnej (Kij-

owiec). Podkreślono burzliwe losy tych kościołów ściśle związane  

z losami ludności prawosławnej i katolickiej. Obecnie funkcjonujące pa-

rafie katolickie w Horbowie i Malowej Górze oraz prawosławna  

w Kijowcu zaliczają się do najstarszych na terenie obecnego powiatu 

bialskiego. Godnym podkreślenia jest fakt, że parafia malowogórska 
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należy do najstarszych (wzmiankowana w 1488 roku) po parafiach  

w Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim i Łomazach. Przy czym  

w przeciwieństwie do innych malowogórska funkcjonowała w niewielkiej 

osadzie, a nie w ośrodkach miejskich. 

Burzliwa historia miała również wpływ na stan obiektów zabytko-

wych, których na tym terenie jest niestety stosunkowo niewiele. Te, które 

przetrwały i mogą się poszczycić „starą datą”, to przede wszystkim 

obiekty sakralne. Zabytki występujące na tym terenie przybliża Rozdział 

IV. Poza wykazem (rejestrem) zabytków, w rozdziale znajduje się opis 

wybranych obiektów zabytkowych, wśród których największą grupę 

stanowią właśnie zabytki sakralne. 

Charakterystyce geograficznej poświęcony jest Rozdział V. Składa 

się z trzech podrozdziałów: o ukształtowaniu terenu, o klimacie, budowie 

geologicznej, hydrografii oraz o faunie i florze. Szczególnie wiele miejsca 

poświecono opisowi, również w kontekście historycznym rzeki Krzny – 

cieku wodnego Zalesia.  

Ostatni, Rozdział VI przybliża organizację społeczną. Przedstawia 

historię szkolnictwa, służby zdrowia, bezpieczeństwa wewnętrzne, a także 

banków czy poczta, mających istotny wpływ na życie lokalne. 

Celem pracy jest dostarczenie rzetelnych informacji o historii 

obszaru obecnej gminy Zalesie. Wykorzystane zostały materiały archi-

walne. Kwerendę przeprowadzono w Archiwum Akt Nowych, Archiwum 

Państwowym w Lublinie i jego oddziale w Radzyniu Podlaskim, w zbio-

rach parafialnych w Malowej Górze, w zbiorach szkół gminy Zalesie, 

oraz w zbiorach archiwalnych Urzędu Gminy w Zalesiu. W pracy wyko-

rzystano również liczne opracowania, w tym inne źródła. Cennych 

informacji dostarczyły także relacje osób oraz wieloletnia eksploracja 

terenowa autora.  

Podkreślić należy, że w niniejszej książce zamieszczono również 

wiele informacji dotychczas niepotwierdzonych, często owianych 

legendą, ale mających duży wpływ na historię naszej małej Ojczyzny. 

Niniejsza praca nie wyczerpuje jednak tematu. Wiele pytań 

pozostawia bez odpowiedzi. Stanowi jednak istotny materiał do dalszych 

badań tego jakże ciekawego zakątka naszego kraju. 
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1. Pradzieje terenów wchodzących w skład gminy 

Zalesie i początki osadnictwa 
 

   Znajomość starożytnych dziejów ziem polskich opiera się na źró-

dłach szczególnego typu. Są nimi zabytki archeologiczne. Zachowały się 

one w postaci reliktów ukrytych w ziemi. Archeologia nauka zajmująca 

się odkrywaniem i opisywaniem tych zabytków - ma istotny wkład do 

znajomości różnych okresów dziejów. Źródła archeologiczne, mimo że 

dają niepełne informacje o prehistorycznej kulturze żywej, są nośnikami 

wielu istotnych danych, które połączone w całość mogą przedstawiać 

dość dokładny obraz rozwoju człowieka i jego kultury w odległych 

historycznych czasach. 

 Pierwsze badania archeologiczne na Południowym Podlasiu przy-

padają na drugą połowę XIX wieku. Pionierem tych działań był urodzony 

w Kostomłotach Józef Łoski (1827-1895). Kolejne badania archeo-

logiczne prowadzili m.in. Józef Przyborowski (1823-1896) i Zygmunt 

Gloger (1845-1910). W 1898 roku podczas Kijowskiego Zjazdu Archeo-

logów na środkowy odcinek Bugu delegowany został archeolog N. F. 

Biełaszewski. Trwające ponad miesiąc badania powierzchniowe terenu 

objęły również dolny bieg Krzny do wysokości Horbowa. Prowadzone na 

wysokim poziomie badania pozwoliły odkryć blisko 20 stanowisk dato-

wanych głównie na epokę kamienia (m.in. w Koczukówce) oraz kurhany 

w Dobryniu i Wólce Dobryńskiej. Kolejne większe badania archeo-

logiczne tego terenu przypadają na II połowę XX wieku, gdzie pro-

wadzono weryfikację terenową z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (K. 

Musianowicz, S. Żółkowski, M. Bienia). W 1990 roku badania wyko-

paliskowe trzech kurhanów w Zalesiu przeprowadziła Joanna Kalaga, 

zajmująca się problematyką cmentarzysk na omawianym terenie.  

Badania te znacznie przybliżyły obraz życia ludzi w poszczególnych 

okresach.
1
  

                                                 
1
 K. Musianowicz, Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczesnym 

średniowieczu (W:) Materiały wczesnośredniowieczne, Warszawa 1960, t. V, s. 187-

230; S. Żółkowski, Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesno-

średniowiecznym na obszarze dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego. Biała 

Podlaska 1988, s. 8-21; J. Kalaga, Ciałopalny obrządek pogrzebowy w międzyrzeczu 
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Kijowiec. Siekierka 

krzemienna kultury 

pucharów lejkowatych 

(rys. Sławomir Żółkowski) 

Ziemie Południowego Podlasia to od wieków teren pograniczny. 

Miejsce krzyżowania się wielu kultur wschodu i zachodu. Silne bodźce 

kulturowe docierały z północy, jak również z południowo-wschodniej 

Europy i kontynentu azjatyckiego. Ścieranie się tych kultur obserwowane 

jest praktycznie we wszystkich okresach rozwoju na tym terenie, czyli od 

paleolitu do współczesności.  

Najstarsze odnalezione ślady bytności człowieka w obszarze nad-

bużańskim pochodzą sprzed 300 000-200 000 lat p.n.e. Jedyne znalezisko 

z tego okresu zostało odkryte na terenie żwirowni w miejscowości Suszno 

koło Włodawy.
2
 Najstarsze odnalezione ślady osadnictwa na obszarze 

gminy Zalesie pochodzą z okresu paleolitu schyłkowego (ok. 10 000 - 

8 000 lat p.n.e.)
3
. Wówczas na tym terenie rozwijała się kultura 

świderska. Ludność tej kultury prowadziła gospodarkę łowiecką, polując 

główno na renifery w chłodnej strefie pogranicza lasu i tundry. W okresie 

tym myśliwi zakładali nieduże krótkotrwałe obozowiska. Mieszkali  

w niewielkich szałasach zbudowanych z żerdzi pokrytych skórami zwie-

rzęcymi. Lekkie konstrukcje ułatwiały przemieszanie się na nowe tereny. 

Relikty szałasu kultury świderskiej odsłonięto w Dobryniu Małym  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
Liwca, Bugu i Krzny we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2006; M. Bienia, 

Archeologia Południowego Podlasia. Biała Podlaska 2005, s. 3-6;  J. Reder. Środowisko 

przyrodnicze północnej Lubelszczyzny i jego przemiany, (W:) Ewa Banasiewicz-Szykuła 

(red.) Północna Lubelszczyzna od pradziejów po czasy nowożytne. WKZ, Lublin 2003; 

M. Bienia, Czasy prehistoryczne (W:) E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Północna 

Lubelszczyzna … s. 23, 24; J. Kalaga, Z przeszłości ziem polskich i nadbużańskich. 

Sokołów Podlaski 1994, s. 9-12; J. Gąssowski, Kultura Pradziejowa na ziemiach 

polskich. Warszawa 1985, s. 6-7. 
2
 M. Bienia, Czasy prehistoryczne… s. 25. 

3
 Paleolit: jeden z okresów Epoki kamienia. Epoka kamienia dzieli się na trzy okresy: 

starszy (paleolit), środkowy (mezolit) i młodszy (neolit) 
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i Malowej Górze. W Dobryniu Małym jest to najprawdopodobniej część 

nieco większego obozowiska założonego na okres zimowy przez myśli-

wych i ich rodziny. Podczas pobytu w obozowisku jego mieszkańcy 

wykonywali z buł i rdzeni krzemiennych groty do strzał. Kobiety opra-

wiały skóry wcześniej upolowanej zwierzyny, z których ścięgien 

mężczyźni wyrabiali nowe cięciwy do łuków.
4
 Ślady osadnictwa tego 

okresu znajdowane były najczęściej w rejonie dorzeczy, a więc na terenie 

z dostępem do wody. Stąd znaczna ich ilość odkryta została w dolinie 

Krzny. Powolny zanik kultury świderskiej następuje około 8 000 lat p.n.e. 

Znaczne ocieplenie klimatu w zdecydowany sposób zaważyło na życiu 

ówczesnego człowieka. Ludność kultury świderskiej została zmuszona do 

migracji w ślad za ustępującymi stadami reniferów. Odnajdywane były 

również ślady osadnictwa na tym terenie z okresu mezolitu i neolitu 

(głównie nad Krzną). Neolit (na terenie Polski 5200 - 1900 lat p.n.e.) to 

okres niezwykły w dziejach ludzkości. Ulega zmianie system gospo-

darczy, ze zbieracko-łowieckiego na wytwórczy i rolniczo-hodowlany. 

Ludzie nabywają umiejętności uprawy ziemi, hodowli zwierząt, 

wypalania naczyń. Ludność prowadzi bardziej ustabilizowany tryb życia. 

Powstają większe osady otoczone rowem lub płotem. Domy mają trwal-

szą konstrukcję, są przykryte dwuspadowymi dachami. Najstarszą wystę-

pującą kulturą neolityczną na tym terenie jest kultura pucharów 

lejkowatych. Pojawiła się również kultura ceramiki sznurowej (schyłek 

neolitu). Już w schyłkowym okresie neolitu pojawił się nowy surowiec 

służący głównie do wyrobu ozdób i broni. Była nim miedź. Nastała wów-

czas epoka brązu. Około 1600 lat p.n.e. na tym terenie pojawia się kultura 

trzciniecka. Nie jest to grupa klasycznych rolników. Głównym ich zaję-

ciem jest hodowla zwierząt, łowiectwo i zbieractwo. Około 1300 lat p.n.e. 

od strony południowej (Łużyce, Czechy i Słowacja) dociera do nas kul-

tura łużycka trwająca nieprzerwanie przez 900 lat. Był to okres znaczą-

cego postępu cywilizacyjnego. Kultura ta przetrwała do wczesnej epoki 

żelaza. Liczne skupiska osadnicze tej kultury odnaleziono na odcinku 

Lachówka Mała Dobryń Mały Dobryń Duży Malowa Góra. Ludność tej 

kultury wybierała na osady miejsca naturalnie obronne, na wzniesieniach 

                                                 
4
 M. Bienia, Czasy prehistoryczne… s. 26-28; M. Bienia, Archeologia Południowego 

Podlasia … s. 6-8. 
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Grot krzemienny znaleziony na Dworszczyźnie w Kijowcu (zb. p. Rudo-

wskiej). Dobryń Mały. Grób jamowy kultury przeworskiej, zbliżenie na 

rozbitą popielnicę i miniaturowe naczynko gliniane (fot. M. Bienia) 
 

wokół rozlewisk, przy niewielkich ciekach wodnych. Głównymi zaję-

ciami były uprawa roli oraz hodowla bydła i trzody. Zajmowali się 

również rybołówstwem i łowiectwem. Ostatnim czynnikiem, który zawa-

żył na wyróżnieniu tej kultury, jest obrządek pogrzebowy, w którym 

zmarłych składano powszechnie na długo użytkowanych cmentarzach. 

Cmentarz tej kultury odnaleziono w Malowej Górze. Ludność kultury 

łużyckiej dużą wagę przywiązywała do życia pozagrobowego. Swoich 

zmarłych palili na specjalnie do tego przystosowanym stosie. Resztki 

wkładano do naczynia glinianego (popielnicy) i przenosili na cmenta-

rzysko. W okresie halsztackim D (wczesna epoka żelaza, 500 - 400 lat 

p.n.e.), kultura łużycka przekształciła się w kulturę grobów kloszowych 

(nazwa od charakterystycznych grobów ciałopalnych). Na przełomie 300 

- 200 lat p.n.e. sformułowała się na tym terenie kultura przeworska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprawdopodobniej rozwija się w wyniku silnych oddziaływań kultury 

celtyckiej. Pewien impuls do jej rozwoju dał przemarsz przez ziemie 

polskie celto-germańskich plemion Bastarnów. Na ślad osadnictwa 

trafiono w Dobryniu Małym. Osada położona była na piaszczystej wyd-

mie nad rzeczką Młyniec wpadającą do Krzny. Odnaleziono tam zarys 

obiektu mieszkalnego o powierzchni 62 m
2
. Mogło to być miejsce 

spotkań starszyzny lub pogańska świątynia. Odkryto również półzie-

miankę, która mogła służyć, jako przydomowy warsztat tkacki. Podstawą 

gospodarki w okresie rzymskim było rolnictwo, które znacznie się roz-

winęło dzięki upowszechnieniu przedmiotów żelaznych. Ważną dziedziną 
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była również hodowla. Hodowano głównie bydło na mięso, mleko i jako 

siłę pociągową, a także owce, kozy i konie. Dużą rolę odgrywało rybołó-

wstwo i myślistwo. Olbrzymi rozwój przeżywało garncarstwo. Dzięki 

Celtom zastosowano koło garncarskie. Odkryte na Południowym Podlasiu 

monety rzymskie świadczą o utrzymywaniu kontaktów handlowych  

z Rzymem. W kolejnych wiekach ziemie te ulegają stopniowemu 

wyludnieniu, które trwało do VI wieku. Wówczas na ziemiach tych 

pojawiają się Słowianie.
5
 

 

 

Tabela. 1. Stanowiska archeologiczne w gminie Zalesie.  

l.p Miejscowości 

Nr 

stanowi-

ska  

w 

miejsco-

wości 

Rodzaj 

stanowiska 
Chronologia stanowiska 

1 Berezówka 1 
Ślad 

osadnictwa 
Wczesna Epoka Żelaza (WEŻ) - ? 

2 Berezówka 2 
Ślad 

osadnictwa 
Mezolit-neolit 

3 Berezówka 3 
Ślad 

osadnictwa 

Mezolit, Wczesna Epoka Brązu 

(WEB) 

4 Berezówka 4 
Ślad 

osadnictwa 
Epoka Żelaza (EŻ) 

5 Berezówka 5 
Ślad 

osadnictwa 
XIX-XX wiek 

6 Berezówka 6 
Ślad 

osadnictwa 
Starożytność 

7 Berezówka 7 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Starożytność 

XIX-XX wiek  

8 Berezówka 8 
Ślad 

osadnictwa 
Neolit- WEB 

9 Berezówka 9 Osada XIX-XX wiek 

10 Berezówka 10 
Ślad 

osadnictwa 
Mezolit – WEB, XIV-XV wiek 

                                                 
5
 M. Bienia, Czasy prehistoryczne… s. 29-72; M. Bienia, Archeologia Południowego 

Podlasia … s. 9-15. 
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11 Dereczanka 1 
Ślad 

osadnictwa 
XIX-XX wiek 

12 Dereczanka 2 
Ślad 

osadnictwa 

Epoka Brązu (EB), XIII-XV, XIX-

XX wiek 

13 Dereczanka 3 
Ślad 

osadnictwa 
XIX-XX wiek  

14 Dereczanka 4 
Ślad 

osadnictwa 
Starożytność, XIX-XX wiek 

 

15 

Dereczanka- 

Ogródki 
1 

Ślad 

osadnictwa 
XIV-XV, XIX-XX wiek 

16 
Dereczanka-

Ogródki 
2 

Ślad 

osadnictwa 
XII-XV wiek 

17 Dobryń Duży 1 
Obozowisko 

Osada 

Paleolit schyłkowy-WEB 

Kult. łużycka (kultura gr. 

kloszowych) 

18 Dobryń Duży 2 Grodzisko Wczesne średniowiecze 

19 Dobryń Duży 3 Osada VIII-IX, XI wiek 

20 Dobryń Duży 4 Osada 
Kult. zarubiniecka  

(kult. Gr. kloszowych) 

21 
Dobryń Duży 

Kolonia 
1 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

EB 

XIX-XX wiek 

22 
Dobryń Duży 

Kolonia 
2 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Paleolit schyłk.-neolit, starożytność 

XI-XIII, XIX-XX wiek 

23 
Dobryń Duży 

Kolonia 
3 

Osada 

 

Ślad 

osadnictwa 

Kult. Łużycka, starożytność, XIII-

XIV, XV-XVI, XVII-XVIII wiek 

Kult. Trzciniecka 

24 Dobryń Mały 1 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Kult. Świderska ? 

Kult. Łużycka 

25 Dobryń Mały 2 
Ślad 

osadnictwa 
Mezolit-WEB, starożytność 

26 Dobryń Mały 3 Osada XV-XVII wieku 

27 Dobryń Mały 4 Osada XI-XII, XIX-XX wiek 

28 Dobryń Mały 5 

Osada 

Ślad 

osadnictwa 

Starożytność 

XIX-XX wiek 

29 Dobryń Mały 6 
Ślad 

osadnictwa 
Mezolit-WEB, EB, XIX-XX wiek 

30 Dobryń Mały 7 Ślad Paleolit schyłk.-neolit, VII-VIII 
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osadnictwa 

Osada 

wiek 

Kult. Łużycka, starożytność 

31 Horbów 1 
Obozowisko 

Osada 

Mezolit, epoka kamienia – epoka 

brązu 

Wczesne średniowiecze (VIII-IX 

wiek) 

32 Horbów 2 
Ślad 

osadnictwa 
Epoka kamienia- epoka brązu 

33 Horbów 3 
Ślad 

osadnictwa 
WEB 

34 Horbów 4 
Ślad 

osadnictwa 
Starożytność 

35 Horbów 5 
Ślad 

osadnictwa 

Epoka kamienia- epoka brązu,  

Późne średniowiecze (XIV-XV 

wiek) 

36 Horbów 6 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Epoka kamienia-epoka brązu 

Wczesne średniowiecze (XI-XII 

wiek) 

37 Horbów 7 
Ślad 

osadnictwa 

Kult. Trzciniecka (WEB) 

Wczesne średniowiecze 

38 Horbów 8 
Ślad 

osadnictwa 

Epoka kamienia – epoka brązu 

Okres lateński- wczesne 

średniowiecze 

39 Horbów 9 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Starożytność, wczesne 

średniowiecze 

Późne średniowiecze – okres 

nowożytny (XV-XVI wieku) 

40 Kijowiec 1 
Cmentarzysk

o 
Chronologia nieokreślona 

41 Kijowiec 2 Osada EB, XI-XIII iwek 

42 Kijowiec 3  Osada  XIX-XX wiek 

43 Kijowiec 4 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Mezolit-EB 

XIX-XX wiek 

44 
Kijowiec 

Kolonia 
1 

Ślad 

osadnictwa 
XIX-XX wiek 

45 
Kijowiec 

Kolonia 
2 

Ślad 

osadnictwa 
Kult. Łużycka 

46 
Kijowiec 

Kolonia 
3 

Ślad 

osadnictwa 
XIX-XX wiek 

47 
Kijowiec 

Kolonia 
4 Osada XIX-XX wiek. 
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48 
Kijowiec 

Kolonia 
5 

Ślad 

osadnictwa 
Mezolit-WEB 

49 
Kijowiec 

Kolonia 
6 

Ślad 

osadnictwa 
Starożytność,  XIX-XX wiek 

50 
Kijowiec 

Kolonia 
7 

Ślad 

osadnictwa 
XIX-XX wiek 

51 
Kijowiec 

Kolonia 
8 Osada 

EŻ, wczesne średniowiecze, XV-

XVI wiek. 

52 Koczukówka 1 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Paleolit schyłkowy 

Neolit 

53 Koczukówka 2 Osada Późne średniowiecze 

54 
Lachówka 

Duża 
1 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

EB 

XVI-XVIII wiek 

55 
Lachówka 

Mała 
1 Osada Kult. łużycka, XIX-XX wiek 

56 
Lachówka 

Mała 
2 

Ślad 

osadnictwa 

Starożytność, wczesne 

średniowiecze 

XIV-XV wiek, XIX-XX wiek 

57 Malowa Góra 1 

Cmentarzysk

o 

Ślad 

osadnictwa 

Kult. łużycka, (WEŻ) i lateńska 

Wczesne średniowiecze 

58 Malowa Góra 2 
Ślady 

osadnictwa 
XIX-XX wiek 

59 Malowa Góra 3 

Obozowisko 

Ślady 

osadnictwa 

Kult. świderska, paleolit 

schyłkowy-WEB 

Starożytność 

60 Malowa Góra 4 

Ślady 

osadnictwa 

Osada 

Mezolit-WEB, Kult. łużycka ? 

Starożytność, XV-XVII wiek 

61 Malowa Góra 5 
Ślad 

osadnictwa 
XIII-XV wiek 

62 
Malowa Góra- 

Malówka 
1 Osada ? Kult. łużycka, EB-WEB ? 

63 
Malowa Góra- 

Malówka  
2 

Ślad 

osadnictwa 
EB, EŻ 

64 Mokrany Stare 1 
Ślad 

osadnictwa 
Epoka kamienia 

65 Mokrany Stare 2 
Ślad 

osadnictwa 
Mezolit- neolit,  XIX-XX wiek  
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66 Nowosiółki  1 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

EB, starożytność 

XIX-XX wiek 

67 Nowosiółki 2 Osada Kult. łużycka ? , XIX-XX wiek 

68 Nowosiółki 3 Osada XVII-XVIII wiek 

69 Nowosiółki 4 Osada 
Kult. łużycka, XIII, XV, XVI-XVII 

wiek 

70 Nowosiółki 5 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Neolit- WEŻ ? 

Starożytność, XIV-XVI wiek 

71 Nowosiółki 6 

Ślad 

osadnictwa 

Osada 

Epoka kamienia – WEB, 

starożytność 

Wczesne średniowiecze,  XV-XVII 

wiek 

72 Nowosiółki 7 
Ślad 

osadnictwa 
EB, starożytność,  XIII-XV wiek 

73 Nowosiółki 8 
Ślad 

osadnictwa 
Mezolit-neolit, XIX-XX wiek 

74 
Wólka 

Dobryńska 
1 Osada OL-OR, XII-XIV, XVIII wiek 

75 
Wólka 

Dobryńska 
2 

Osada 

Ślad 

osadnictwa 

Paleolit schyłk.-neolit, starożytność 

Wczesne średniowiecze 

76 
Wólka 

Dobryńska 
3 

Ślad 

osadnictwa 
OL- OR 

77 
Wólka 

Dobryńska 
4 

Ślad 

osadnictwa 
OL-OR, wczesne średniowiecze 

78 
Wólka 

Dobryńska 
5 Osada XIX-XX wiek 

79 
Wólka 

Dobryńska 
6 

Ślad 

osadnictwa 
Starożytność 

80 Zalesie 1 
Ślady 

osadnictwa 
XIX-XX wiek 

81 Zalesie 2   

82 Zalesie 3 Osada Neolit 

83 Zalesie 4 
Ślad 

osadnictwa 

 Epoka kamienia – WEB, 

starożytność 

84 Zalesie 5 
Ślad 

osadnictwa 
Starożytność 

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy w Zalesiu (dalej: AUGZ), Wykazy stanowisk 

archeologicznych; Materiały własne. 
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Kurhan  

w uroczysku  

Werbie 

(fot. W. Kob.) 

2. Wczesne średniowiecze   
 

Według dawnej etymologii ludowej nazwa Słowianie jest pocho-

dzenia rdzennie słowiańskiego – od rzeczownika „słowo”. Słowianie 

byliby to, zatem ludzie znający słowa, czyli potrafiący mówić (zrozu-

miale) w odróżnieniu od innych ludów, z którymi Słowianie się zetknęli, 

a którzy posługiwali się językami dla nich niezrozumiałymi (por. Niemcy 

- niemi, niemówiący zrozumiałym językiem). 

Bezsporne jest dzisiaj to, że Słowian należy zaliczyć do indo-

europejskiej rodziny językowej i że pierwotnie stanowili oni w jej łonie 

jedną grupę z Bałtami. Trudniej jest natomiast określić, gdzie znajdowała 

się praojczyzna Słowian. Wśród badaczy utrwala się przekonanie o konie-

czności szukania jej między Odrą i Wisłą. Pierwsza ekspansja Słowian 

obiera kierunek wschodni po środkowy Dniepr. Na tym terenie w VI 

wieku pisarz gocki nazywa ich Antami. Ekspansję Słowian na południe 

chwilowo powstrzymują Hunowie, ale po upadku państwa Attyli ekspan-

sja została wznowiona osiągając Dunaj. Prokopiusz z Cezarei, historio-

graf okresu justyniańskiego, nazywał Słowian Sklawinami. 

Osadnictwo słowiańskie trzymało się początkowo rzek i strumieni, 

które pełniły, zwłaszcza na terenach mniej dostępnych, rolę szlaków 

komunikacyjnych. Najstarszą formą osiedli jest tzw. ulicówka, czyli 

osada, której domy były zgrupowane po obu stronach drogi. Jednakże na 

terenach zagrożonych przez najazdy rozwijała się w tym czasie inna  
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forma osadnicza, tzw. okolnica. W osadach tego typu domy skupiały się 

wokół placu, który mógł być łatwo zamknięty bramą. Oczywiście przy 

groźniejszych najazdach ludność musiała się chronić do najbliższego 

grodu. Słowianie podobnie jak Germanie w tym okresie przeżywali 

rozkład wspólnoty pierwotnej i powstawanie prymitywnych organizacji 

politycznych o typie demokracji wojennej. Zajmowanie przez Słowian 

nowych obszarów, a związku z tym nieuniknione starcia z ich dotychczas-

sowymi mieszkańcami, przyśpieszyło proces łączenia się poszczególnych 

wspólnot terytorialnych w jednostki wyższego rzędu - plemiona. Rządzo-

ne były przez wiec, a na czas wojny wybierały  wodza-księcia. Dążył on 

do przedłużenia swej władzy także na czas pokoju i starał się uczynić ją 

dziedziczną.
6
 Jak wszystkie ludy pierwotne, Słowianie oddawali cześć 

przede wszystkim tajemniczym siłom przyrody, widząc w nich początek 

wszelkiego bytu. Na pierwszym miejscu był kult słońca, dawcy wszelkie-

go dobra i źródła życia. Personifikacją mocy słońca było bóstwo noszące 

imię Swarożyc (Swaróg), czczone w całej Słowiańszczyźnie zachodniej. 

Drugim bóstwem cieszącym się wielka czcią u wszystkich Słowian był 

Wit - bóg wiatru i urodzaju. Niezależnie od kultu wymienionych bogów 

                                                 
6
 T. Manteuffel, Średniowiecze. Warszawa 1997, s. 117-121; Z. Gołąb, O pochodzeniu 

Słowian w świetle faktów językowych. Kraków 2004, s. 12-13; Słownik historii Polski. 

Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 440; Słowianie nigdy nie budowali wielkich 

świątyń ku czci swoich bogów, bóstw, duchów. Stąd brak jest materiałów 

archeologicznych. Stąd wiedza na temat religii jest bardzo mała.  Nieco światła na temat 

religii Słowian rzucił nam wybitny slawista i najwybitniejszy znawca języka staro-

cerkiewno-słowiańskiego prof. Leszek Moszyński (1928–2006). Z badań tych wynika, iż 

w początkowym okresie rozwoju Słowianie pozostawali w zakresie stosunków 

religijnych pod wpływem ludów irańskich. Pierwotnie wszyscy Indoeuropejczycy (ok. 

V–III tysiąclecia przed Chrystusem) określali Boga słowem deiuos, a nazwa ta dowodzi 

zdaniem językoznawców, iż prapoczątkiem wierzeń był kult „jasnego nieba”. 

Indoeuropejczycy byli wyznawcami prototeizmu, czyli czcili „jasne niebo” jako 

pierwiastek bezosobowy. W IV w. przed Chr. Słowianie – na skutek sąsiedztwa – 

przejęli irańskie określenie baga, a z nim wiele innych terminów religijnych. W ten 

sposób narodził się prasłowiański termin bogъ, z którego pochodzi polskie słowo Bóg. 

Obok słowa bogъ Słowianie przejęli od Irańczyków takie terminy, jak: święty (svętъ), 

niebo (nebo), słowo (slovo) i raj (rajь). Kultura wierzeń pogańskich nie rozwinęła się jak 

należy przypuszczać następstwem systematycznej chrystianizacji. Współczesny obraz 

życia religijnego Słowian kształtował się następstwem wyobraźni pisarzy, artystów, 

filmowców (autor).  
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czczono drobniejsze duchy przyrody - leśne, rzeczne, rolne itd. Znali 

również Słowianie kult Doli (szczęścia) i Niedoli (biedy).
7
 

 Osady słowiańskie na Południowym Podlasiu zakładane były od 

VIII wieku. Liczne osadnictwo słowiańskie występowało na terenie obe-

cnej gminy Zalesie. Przemawiać za tym mogą zachowane do czasów obe-

cnych kurhany w Zalesiu, Dobryniu Dużym i Wólce Dobryńskiej.  

W okresie wczesnośredniowiecznym obszar Południowego Podlasia,  

a głównie dorzecze Krzny, był powoli zasiedlany przez niewielkie grupy 

ludzkie wywodzące się ze Słowiańszczyzny wschodniej, przemie-

szczające się z Polesia i Wołynia na północny zachód wzdłuż dorzecza 

Bugu. Przemawiać mają za tym odkryte dwa kurhany położone pomiędzy 

Dobryniem a Wólka Dobryńską w uroczysku Wierbie, zaliczane do ciało-

palnych kurhanów typu Gołowno, występujących na Polesiu oraz Woły-

niu. Kurhany odkryte zostały w 1898 roku przez N. F. Biełaszewskiego. 

W lokalnym nazewnictwie znane są, jako „kopce”, „cerkwisko”. 

Położone są w uroczysku Werbie, Hrenowo (tłum. nieciekawie), nad tere-

nem bagnistym zwanym Białym Błotem. Kurhany oddalone są 1,5 km na 

północ od Wólki Dobryńskiej (leśniczówka pod lasem, od Zalesia). 

Większy kurhan zwany jest przez miejscową ludność „pagórkiem z zapa-

dłą cerkwią”. Wznosi się na 2 metry nad otaczającym go gruntem. Ma 

okrągły kształt o średnicy 25 metrów u podstawy, ze szczytem niecko-

watym zapadniętym na pół metra. Kurhan mniejszy, położony 5 metrów 

na północny zachód od większego, zwany jest przez miejscową ludność, 

jako dzwonnica. Kurhan wznosi się na wysokość 1- 2 metrów nad otacza-

jącym go gruntem. Ma średnicę 10 metrów. Według relacji Białosze-

wskiego podczas badań (1901 rok) znalezione zostały fragmenty ceramiki 

i przepalone kości. Kopce uznane zostały za pochodzące z okresu wcze-

snośredniowiecznego (K. Musianowicz). S. Żółkowski zaliczył je do 

                                                 
7
 Po przyjęciu chrześcijaństwa, zniszczone zostały, skromne jak się przypuszcza, 

świątynie bogów i kapłanów. Choć formalnie chrześcijaństwo wyparło ich wierzenia, 

jednak w praktyce religia pogańska Słowian przetrwała bardzo długo. Pozostała przez 

długie lata (zwłaszcza w niższych warstwach społecznych) wiara domowa w nimfy 

wodne i leśne, w duchy domowe i związane z tym gusła i obchody ważniejszych 

wydarzeń życiowych, ślubów, pogrzebów. Do czasów obecnych przetrwały święta 

mające korzenie pogańskie tj. święto Kupała – krzesania ognia, Dożynki – święto 

plonów, Dziady – kult zmarłych. 
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kurhanów typu Gołowno i na tej podstawie ich powstanie określił na wiek  

VI-X.
8
  

Prowadzone w latach 80 XX wieku badania  powierzchniowe 

związane z Archeologicznym Zdjęciem Polski, doprowadziły do zloka-

lizowania nieznanego dotychczas cmentarzyska w Zalesiu. Cmentarzysko 

położone jest 360 metrów na północ od budynku Zajazdu pod lasem. 

Wśród miejscowego społeczeństwa znane są, jako Tureckie Mogiły lub 

Mogiły Czarnieckiego. Kurhany znane były już na początku XIX wieku. 

Na mapie z 1839 roku na wschód od Zalesia zaznaczone zostały kurhany, 

jako Czarnockie Mogiły. Nazwano je prawdopodobnie od nazwiska Ada-

ma Czarnockiego (1784-1825) polskiego etnografa, archeologa i history-

ka, jednego z głównych prekursorów badań nad Słowiańszczyzną. Znany 

był także pod nazwiskiem Zorian Dołęga Chodakowski. Groby położone 

są bezładnie, na powierzchni 40 arów. Cmentarzysko tworzy 30 kopców 

położonych około 70 metrów na północ od niewielkiego cieku wodnego 

(rzeczki), którego nurt wpada do rzeki Krzny w Horbowie. Są zróżni-

cowane pod względem wielkości. Wysokość ich wynosi od 0,4 metra do 

1,5 metra, a średnica u podstawy od 2 metrów do 12 metrów. Kurhany te 

pochodzą z wieków XI-XIII. Stwierdzono to na podstawie przepro-

wadzonych dotychczas badań. Pierwszej inwentaryzacji dokonał S. Żół-

                                                 
8
  J. Kalaga, Ciałopalny obrządek… s. 32; M. Miśkiewicz, W okresie wczesnego 

średniowiecza. (W:) E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Północna Lubelszczyzn… s. 87; 

Kurhany położone są w obszarze doliny rzeczki Młyniec (dopływ Krzny). 620 metrów 

na północny zachód od tych kurhanów, na trudnodostępnym, podmokłym terenie 

znajdują się dwa kopce, położone obok siebie. Większy o wysokości 1 metra  

i średnicy u podstawy 12 metrów. Mniejsze o wysokości ok. 0,8 metra i średnicy  

9 metrów. W swojej pracy (z 1901 rok) Biełaszewski opisał również dwa kurhany 

położone blisko opisywanych dwóch kurhanów (typu Gołowno), „blisko Dobrynia  

w lasku”. Żółkowski opisał je, jako Dobryń Duży, stanowisko V. Być może chodzi  

o dwa wyżej wymienione kurhany zlokalizowane przez autora. Dalej od tych kopców 

(kurhanów), 200 metrów w kierunku północno zachodnim, na niewielkim wyniesieniu 

(uroczysko Budziszka) znajduje się skupisko co najmniej 5 kopczyków (cmentarzysko?), 

z czego największy jest o wysokości 0,8 m. i średnicy 6 m. Wspomnieć należy jeszcze  

o innych kopcach również nieopisywanych a wartych również uwagi archeologów.  

W lesie Dobryń znajdują się położone 1 km na północny zachód od skrzyżowania drogi 

K-2 z drogą do Kowalewa cztery kopce częściowo zniszczone. W lesie Kłodzkim, na 

tzw. Babiej Górze, na terenie mocno wypłaszczonym, znajduje się duży kopiec,  

o wysokości ok. 2 metrów (autor).  
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kowski w 1985 roku. W 1990 roku J. Kalaga przeprowadziła badania 

wykopaliskowe trzech wybranych kurhanów. W następstwie tych prac  

odnaleziono w jamie grobowej: kabłączek skroniowy (atrybut grobów 

kobiecych – wschodniosłowiański krąg kulturowy), fragment przęślika 

oraz osełkę (prawdopodobnie grób męski). Odnaleziono również fra-

gmenty ceramiki o zaawansowanym poziomie wykonania datowanej na 

wiek XII-XIII. Naczynia wykonane były techniką taśmowo-ślizgową 

(pracownia w Drohiczynie). Opisywane cmentarzysko zaliczyć można do 

dużej nekropolii średniowiecznej. Może to również świadczyć o tym, że 

osadnictwo Słowian na tym terenie było dość intensywne.
9
 

Zlokalizowany przez Biełaszewskiego (1898 rok) jeden kurhan  

w Wólce Dobryńskiej położony jest w kompleksie leśnym Leśnictwa 

Zalesie, 20 metrów na południe od drogi krajowej nr 2 i 480 metrów na 

zachód od skraju lasu (od leśniczówki w Wólce Dobryńskiej). Kurhan jest 

dobrze zachowany ma wysokość 1 metra i średnicę u podstawy 12 

metrów. Nie zdołano określić czasu jego powstania.
10

 Przypuszczalnie 

osady średniowieczne oddalone były od cmentarzysk o 0,6 km - 1,2 km. 

Tym samym lokalizacji osad średniowiecznych na tym terenie szukać 

należy bliżej cieków wodnych. Kryją się gdzieś w poszyciu leśnym 

Dobrynia i  Horbowszczyzny. 

Latopis kijowski z początku XII wieku, znany, jako „Powieść 

doroczna”, podaje, że nad Bugiem zamieszkiwał lud Dulebów. Innymi 

nadbużańskimi plemionami byli również Bużanie i Wołynianie. Wśród 

historyków panuje pogląd, że te trzy plemiona mogły faktycznie stanowić 

jedno.
11

 Na zachód od opisywanego terenu, nad środkową Wisłą zamie-

szkiwało plemię Mazowszan zaliczanych do grupy Słowian zachodnich. 

Osadnictwo tego plemienia sięgało po rzekę Nurzec wpadającą do Bugu. 

Po X wieku następuje ekspansja Mazowszan w kierunku wschodnim. 

Zasiedlają oni ziemie obecnego powiatu łosickiego.
12

 

Na przełomie IX i X wieku następuje znaczny wzrost osadnictwa 

                                                 
9
 J. Kalaga, Ciałopalny obrządek… s. 80-83, 96, 97, 129, 148, 218, 229. 

10
 Tamże: s.79; S. Żółkowski, Materiały do badań… s. 100. 

11
 L. Białkowski, Początki dziejowe Słowiańszczyzny wschodniej. (W:) „Rocznik 

Humanistyczny” KUL, T.I, 1949, s. 10. 
12

 J. Kalaga, Z przeszłości ziem… s. 57-58. 
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Grodzisko w Dobryniu, stan 

obecny (fot. W. Kobylarz). 

Plan sytuacyjno-

wysokościowy grodziska 

(archiwum Państwowej 

Służby Ochrony Zabytków  

w Białej Podlaskiej) 

słowiańskiego. Prawdziwy rozkwit osadnictwa słowiańskiego ma miejsce 

w wiekach X-XII. Zaczynają wówczas funkcjonować pierwsze grody,  

a wokół nich powstaje sieć osad. Prawdopodobnie na przełomie X i XI 

wieku założony zostaje gród w okolicach Dobrynia. Grodzisko znajduje 

się na lewym brzegu Krzny, naprzeciw miejscowości Nowosiółki, około 

650 metrów na południowy wschód od tej wsi. Jest to pierścieniowate 

grodzisko dwuczłonowe. Gródek wewnętrzny o średnicy 25 metrów znaj-

duje się w części wschodniej założenia. Od podgrodzia odgradza go wał  

o wysokości 0,5 m i fosa o głębokości do 0,5 m i szerokości dochodzącej 

do około 2, 20 m. Wał grodziska tworzył nasyp gliniano-ziemny, u pod-

stawy wału odkryto warstwę spalenizny, która była przypuszczalnie pozo-

stałością po drewnianym ogrodzeniu otaczającym gródek w okresie 

poprzedzającym usypanie wału. Fosa znajdowała się w odległości 5 m od  
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podstawy wałów, miała nieckowaty przekrój i szerokość dochodzącą do 

2,2 m. Wnętrze gródka nie nosi śladów długotrwałego zamieszkiwania.  

W trakcie badań odkryto fragmenty naczyń glinianych z okresu staro żyt-

nego (związanego z osadą otwartą) i wczesnośredniowiecznego. Prawdo-

podobnie w XI wieku gródek został całkowicie opuszczony.
13

 Możemy 

przypuszczać, że grody znajdowały się również w Horbowie, Kijowcu  

i Malowej Górze. Badania archeologiczne na tym terenie wskazują liczne 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Dwór w Kijowcu położony 

był na wzniesieniu okalanym wodą. Wiele tych prymitywnych grodzisk 

mogła być zniszczona najazdami plemion z północy Jadźwingów i Lit-

winów, Tatarów.
14

  

Wczesnośredniowieczny typ osadnictwa na tym obszarze załamał 

się w ciągu XIII wieku. Obserwuje się w tym obszarze zaprzestanie 

użytkowania większości osad, grodów i cmentarzy. Przyczyny upatruje 

się między innymi w dokonujących się przemianach ustrojowych, społe-

cznych, gospodarczych oraz politycznych związanych z rosnącymi w siłę 

państwem polskim i Rusią Kijowską.
15

 W dziejach tych ziem rozpoczął 

się okres walk Wschodu i Zachodu o panowanie nad nadbużańską krainą. 

  

3. W dobie przedrozbiorowej 
 

W kijowskim latopisie do Słowiańszczyzny wschodniej zaliczono 

nadbużańskie plemię Dulebów. Jak podaje kronika Nestora - „Powieść 

minionych lat” (1113 rok ok.), - wodzem, który dał początek Rusi Kijo-

wskiej był, Oleg Mądry (845-912). Przeniósł on stolicę swego państwa  

                                                 
13

 M. Bienia, Grodziska wczesnośredniowieczne istniejące i domniemane na terenie 

dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego. Biała Podlaska 1998, s. 8-10; M. Miś-

kiewicz, W okresie wczesnego średniowiecza  … s. 90.  
14

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec. (W:) „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 

1992, nr 2, s.45; T. Smoleń, Malowa Góra i jej historia (W:) „Słowo Podlasia” nr 

6/2000 i nr 7/2000; Miejsce o charakterze obronnym w Horbowie zlokalizowano na 

zachód od dworszczyzny, w położonym na łąkach wyniesieniu zwanym Dębinka.  

W najdalej na zachód wysuniętej części wyniesienia zachował się gródek z dobrze 

widocznymi nasypami (wałami) w kształcie zbliżonym do owalu o średnicy ok. 65 

metrów. Zachowały się również leżące na powierzchni fragmenty ceramiki (autor). 
15

 J. Kalaga, Z przeszłości ziem… s. 56-58; T. Manteuffel, Średniowiecze… s. 119-121. 
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z Nowogrodu Wielkiego do Kijowa. Przyczynił się do zjednoczenia 

Słowian wschodnich podporządkowując sobie również plemiona nadbu-

żańskie. W „Powieści…” po raz pierwszy pod rokem 1019 pojawił się 

gród Brześć (Berestie), jako miasto Rusi Kijowskiej. Wiadomość ta była  

o tyle istotna, że w tym czasie Brześć urósł do znacznej wielkości. Pano-

wanie nad tym grodem to panowanie nad ziemią brzeską - ziemią poło-

żoną nad środkowym biegiem Bugu.
16

 Położony w obszarze nadbu-

żańskim teren obecnej gminy Zalesie wchodził w skład ziemi brzeskiej 

(później powiatu brzeskiego) i tym samym na wiele stuleci aż do 1795 

roku, został ściśle związany z Brześciem. 

W drugiej połowie X wieku na arenie międzynarodowej pojawia 

się młode państwo polskie. Rządzone było przez energicznego władcę 

Polan Mieszka I, który wraz z przyjęciem chrztu w 966 roku uznany 

został za pierwszego władcę Polski. Jego syn Bolesław Chrobry I (967-

1025), umacnia i rozszerza granice państwa. Organizuje w 1018 roku sku-

teczną wyprawę na Kijów, zdobywając utracone wcześniej Grody Czer-

wieńskie oraz - w 1020 roku - położony na północ od Grodów Czer-

wieńskich Brześć wraz z przyległą ziemią. Tak pisze Jan Długosz  

w „Kronikach” o Bolesławie Chrobrym: Zamierzamy położyć tamę 

napaściom od stron ościennych, pozakładać liczne warownie i silnymi je 

załogami poosadzać.
17

 W 1044 roku wykorzystując słabość Polski Brześć 

w akcji odwetowej zdobywa wielki książę Rusi Kijowskiej Jarosław  

I Mądry. 
18

 Brześć wówczas stanowił punkt obrony i punkt wyjścia 

wypraw książąt kijowskich przeciw Jadźwingom. Rola Brześcia słabnie  

w miarę słabnięcia siły zaczepnej Jadźwingów. Z drugiej zaś strony 

Brześć, jako gród nadal przykuwa uwagę wschodu i zachodu. Zasadnicze 

starcie Polski z Kijowem nastąpiło, jak wiadomo, na terenie Grodów 

Czerwińskich, jednak wysunięty na północ Brześć, leżący na skrzyżo-

waniu ważnych dróg, stanowił poważny atut w walce o posiadanie 

                                                 
16

 W. Serczyk, Historia Ukrainy. Wrocław 2001, s. 20-26. 
17

 J. Geresz, Z dziejów Podlasia. (W:) „Podlaskie Echo Katolickie” (3)nr 4/2006. 
18

  W. Serczyk, Historia Ukrainy … s. 24-26; J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej 

(VIII wiek- 1370). (W:) Wielka Historia Polski. Tom I s. 463-465; J. Tyszkiewicz, 

Ziemie podlaskie w średniowieczu i nowożytności (do połowy XVII w.). (W:) Z nieznanej 

przeszłości Białej i Podlasia. (oprac.) T. Wasilewski i T. Krawczak, Biała Podlaska 

1990, s. 20-21. 
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Grodów.  

W okresie feudalnego rozbicia Rusi i Polski walki o ziemię 

brzeską prowadzili m.in. Kazimierz II Sprawiedliwy i jego syn Leszek 

Biały, który na krótko zajął Drohiczyn i Brześć (1282 rok). Walki toczyły 

się wówczas w rejonie Krzny. Według przekazów Leszek Czarny miał 

złupić dziesięć wsi położonych nad Krzną. Przypuszczać należy, że 

chwilowa granica przebiegała na rzece Krznie.
19

 

Określenie ziem, jako Podlasia pojawiło się dopiero na przełomie 

XV i XVI wieku. Początkowo najpewniej oznaczało ono tylko ziemie 

Wielkiego Księstwa Litewskiego graniczące z „Lachami”, czyli ziemię 

łukowską - tereny wokół Białej (Podlaskiej), Janowa, Międzyrzeca i Wo-

hynia. Utworzenie w 1513 roku województwa podlaskiego sprawiło, że 

nazwą Podlasie objęto znacznie większy obszar. W dokumentach kance-

larii wielkoksiążęcej początkowo województwo nazwano podlackim,  

a później podlaskim.
20

 

W ciągu XIII wieku rośnie potęga Litwy.  Jej niezliczone łupieskie 

wyprawy szły właśnie przez Podlasie. Litwa po konsolidacji wewnętrznej 

rozpoczyna ekspansję na obce tereny. Podlasie staje się niezbędnym 

punktem oparcia dla zamierzonych podbojów na terenie Rusi. Zajęcie 

Podlasia przez Gedymina w połowie XIV wieku, wymusiło w pewnym 

stopniu zbliżenie polsko-mazowieckie, co doprowadziło do zhołdowania 

niezależnego do tej pory Mazowsza. W dalszym okresie doprowadziło do 

pierwszego powiązania interesów Polski i Litwy. Z połączeniem Polski  

i Litwy pod rządami Jagiellonów zmienia się znaczenie i rola Podlasia. 

Ziemia brzeska, jak też cały obszar obecnej gminy Zalesie na kilka 

wieków pozostała w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W połowie 

XV wieku stabilizuje się sytuacja polityczna Polski i Litwy. To stwarza 

podstawę do normalnego współżycia obu narodów i tym samym rozwoju 

                                                 
19

 A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku. Wrocław 

1951, s. 7-8; F. Kryński, Dzieje Podlasia Brzeskiego od najdawniejszych czasów. 

Rękopis z 1916 r. w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (dalej 

MBP w BP), sygn. MN-128, karta.14; J. Geresz, Z dziejów Podlasia ….(4)nr 5/2006;  

J. Hawryluk, Ziemia brzeska w dobie państwowości ruskiej (X-XVI w.). (W:) „Krako-

wskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, T. 5/6, (1996/1997) s. 397-437. 
20

 T. Jaszczołt, Województwo Podlaskie w latach 1513-1795 (W:) 500 lat województwa 

podlaskiego. Historia w dokumentach, Białystok 2003.  



35 

 

ziemi nadbużańskiej. Powstają szlaki komunikacyjne (handlowe) z Brze-

ściem, które jednocześnie wpływają na rozwój mniejszych grodów i osad 

położonych wzdłuż tych szlaków. Kolejne lata to okres nasilającego się 

konfliktu z Zakonem Krzyżackim. W 1409 roku doszło do wybuchu wiel-

kiej wojny z Zakonem Krzyżackim, w której Polska i Litwa wystąpiły 

razem. Rozmowy Jagiełły z Witoldem w sprawie wojny odbyły się w gru-

dniu 1409 roku w Brześciu. Zaplanowano uderzenie na Malbork, przy 

czym przygotowywano się do walnej rozprawy. Po spotkaniu w Brześciu 

zorganizowano wielkie polowanie. Według historyka Józefa Geresza 

polowania odbywały się również w puszczy kijowieckiej nad Krzną. 

Mięso posolone spławiano Krzną do Bugu. Duże składy soli znajdowały 

się w Brześciu, gdzie dowożono ją m.in. z Wieliczki gościńcem jagie-

llońskim (Lublin – Parczew - Piszczatka (Piszczac) -Brześć - Wilno).  

W jednej z największej z bitew średniowiecznej Europy, w bitwie pod 

Grunwaldem, udział wzięła chorągiew brzeska. Ziemia brzeska własnym 

kosztem wystawiła wojsko. W bitwie brał udział prawdopodobnie 

Mikołaj Nasuta Szempart, który za wierną służbę w 1428 roku od księcia 

Witolda otrzymał dobra Międzyrzec i Stołpno. W tym czasie znany 

musiał już być nowy szlak komunikacyjny - gościniec łukowski, bie-

gnący ze Śląska przez Łuków - Międzyrzec - Białą- Kijowiec - do 

Brześcia (potwierdzony w źródłach w 1550 roku).
21

   

W 1413 roku Brześć stał się siedzibą starostwa w nowo-

utworzonym województwie trockim. Obszar obecnej gminy Zalesie 

wszedł w skład starostwa brzeskiego. W XV wieku Korona wysuwała 

stanowcze pretensje do ziemi brzeskiej. W 1446 roku król Kazimierz IV 

Jagiellończyk (1427-1492) odzyskuje dla korony Drohiczyn. W 1513 

roku utworzono województwo podlaskie z Drohiczynem, które wyłą-

czono z województwa trockiego. W 1566 roku województwo podlaskie 

podzielono, tworząc województwo brzesko-litewskie ze stolicą w Brze-

ściu Litewskim. Obszar obecnej gminy Zalesie wszedł w skład tego 

                                                 
21

 J. Siedlecka-Siwuda, Droga wojsk Witolda pod Grunwald, Czasopism nr 9/2010.(W:) 

na stronie internetowej: www.bialorus.pl; T. Dunin Wąsowicz, Wczesnośredniowieczna 

sieć drożna na Podlasiu. (W:) Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu. Warszawa 

1981, s. 41-57; P. Horbowski-Zaranek, Historia rodziny Horbowskich-Zaranków, (W:) 

na stronie internetowej: genealodzy.pl/name-News-article-sid-47.phtml. 

http://www.bialorus.pl/
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województwa. Trzy lata później okrojone województwo podlaskie 

przyłączono do Korony, zaś brzesko - litewskie pozostało w granicach 

Litwy do 1795 roku.
22

 

W XVI wieku krajobraz po lewej stronie środkowego biegu Bugu 

był piaszczysto-bagienny, dalej na zachód zaczynają się gęstsze lasy  

i liczniejsze wyniosłości. Do większych obszarów leśnych w XVIII wieku 

na terenie obecnej gminy Zalesie zaliczała się puszcza kijowiecka, 

puszcza horbowska (z puszczą kłodzką i laskiem Kisielnik – osadą leśną), 

puszcza dobryńska i puszcza zaleska. Puszcza horbowska od grobli 

woskrzenickiej koło rzeki aż ku grobli kijowieckiej, od tej grobli daley 

łaczy się puszcza dobrzyńska z lewyj strony, gdzie się łączy takoż las 

Panien Brygidek brzeskich, z prawey strony, od Zalesia aż do Wilczej 

Jamy borem ku drodze poprzeczney, do której dróżki z prawey strony 

przypiera bór wielki, gdzie się iuż nie mierza puszcza rumcińska tylko JO 

Xżny Jmci Dobrodziki iednostaynie koło piszczackich y zalutyńskich. 

Tamże w końcu tych pól zalutyńskich szlacheckich znayduie się w idenym 

miejscu kopców trzy. Od tych kopców zaczyna się z lewyj strony granica 

JmP. Rusieckiego [rotmistrz królewski - właściciel Kościeniewicz?],  

z prawey strony przypiera puszcza kłodzka, która łączy przy tychże 

kopcach z horbowską - czytamy w opisie puszcz bialskich dóbr radziwi-

łłowskich z 1729 roku. Na zachód od Kijowca rozpościerała się puszcza 

kijowiecka, ogromny obszar leśny, który w czasach średniowiecznych 

zajmował przypuszczalnie około 90 km
2
. Nazwa puszcza kijowiecka 

przyjęta została w późnym średniowieczu od grodu Kijowiec. Przez 

puszczę (królewską) przebiegał trakt łukowski, zaś położony przy tym 

trakcie Kijowiec był największą (królewską) osadą w tych czasach. 

Nazwa puszczy potem lasów kijowieckich utrwaliła się w wiekach nastę-

pnych, gdy obszar ten wraz z wsiami Michałki i Rokitno wchodził  

w skład królewskich dóbr - klucza kijowieckiego.
23

 

                                                 
22

  A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności… s. 8- 34; J. Wiśniewski, Rozwój 

osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII w. (W:) 

„Acta Baltico-Slavica”, T.1 (1964), s. 115-135. 
23

 J. Flisiński, Biała na Podlasiu Dzieje miasta i okolic do 1795 r. Biała Podlaska 2009, 

s. 425; W latach 1900-1972  funkcjonowało Nadleśnictwo Kijowiec z siedzibą w Knie-

jówce położonej w centrum puszczy  (obecnie Nadleśnictwo Biała Podlaska), 8 km na 

zachód od Kijowca, do której można było dojechać drogą leśna przez Szarowicze. Od 
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Fragment dawnego  

traktu łukowskiego 

 – k. Koczukówki  

(zb. MBPwBP).  

Szkuta, płaskodenny statek 

rzeczny do przewozu 

ładunków masowych. 

 

W końcu XV wieku materiały źródłowe przynoszą nam więcej 

informacje odnośnie do własności prywatnych i królewskich w powiecie 

brzeskim. Te drugie są uszczuplane kosztem bogacącej się szlachty  

w czasie rozkwitu Rzeczypospolitej. Często wielkość majątku szacowano 

poprzez ilość wystawionych koni do chorągwi. W odniesieniu do popisu  

z 1528 roku (spis żołnierzy, koni i uzbrojenia) każdy szlachcic winien 

wystawić 1 konia. Bogaci panowie mogli wystawić 10 koni i więcej. Pod 

koniec XV wieku w powiecie brzeskim na interesującym nas terenie duże 

dobra pańskie Międzyrzec i Biała były w posiadaniu Nasutów a później 

Zabrzezińskich. Posiadali oni również dobra Neple - jak należy domnie-

mywać - z Mokranami. Do dóbr pańskich zaliczano również nadane przez  

króla Kazimierza Jagiellończyka na rzecz Hryhorego Ostika cztery źreby 

(źreb - do 35 ha) w Mordarowiczach (po Malówkę i Berezówkę?) i dwa  

w Samowiczach. Znacznych rozmiarów musiały być również dobra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
1972 roku część Nadleśnictwa nosi nazwę „obręb Kijowiec”. Dzisiaj lasy Nadleśnictwa 

Biała Podlaska stanowią największy kompleks leśny w powiecie bialskim. 
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Zaranków-Horbowskich (Horbów), którzy wystawiali 9 koni i dobra 

Łozków (Dobryń). W II połowie XVI wieku znacznie wzrósł obszar 

własności pańskiej, również kosztem drobnej szlachty. Znacznie rozsze-

rzyły się dobra bialskie, które na przełomie XV i XVI wieku związane 

zostały z rodziną Iliniczów.
24

 

Na przełomie XV i XVI wieku na terenie powiatu brzeskiego 

znajdują się rozległe dobra własności królewskiej. Pierwsze wzmianki  

o dworach hospodarskich (królewskich) na tym obszarze pochodzą  

z drugiej połowy XV wieku. Pod rokiem 1495 wymieniony jest dwór 

Kijewiec. Z rewizji dóbr królewskich z 1566 roku wynika, że na terenie 

starostwa brzeskiego funkcjonały dwory w Kijowcu, Łomazach, „Woinu” 

(Wohyniu) i Miłejczycach, przy czym dwory Kijowiec, Woin i Miłeczyce 

posiadały starą zabudowę, co świadczyło o dawnym pochodzeniu. Formą 

produkcji rolnej w obrębie domen państwowych powiatu brzeskiego 

przed XVI wiekiem była przeważnie gospodarka czynszowa typu pierwo-

tnego, a więc gospodarka oparta na daninach chłopskich składanych  

w pieniądzu i naturaliach (starszych w miodzie i futrach i nowszych  

w zbożu).
25

  

Dwór Kijowiec w II połowie XVI wieku zyskał na znaczeniu. Był 

siedzibą namiestnika włości hospodarskiej, wójtostwa kijowieckiego  

i dąbrowickiego (Dąbrowica Duża) z miasteczkiem Piszczac, wsiami 

Dobrynka, Połoski i Dąbrowica Wielka. Łącznie dobra kijowieckie 

(królewskie) liczyły 276 włók (około 5800 ha).
26

 Po przeprowadzonych 

reformach w II połowie XVI wieku w dobrach królewskich następuje 

szybki rozwój klucza kijowieckiego. Dwór kijowiecki staje się siedziba 

podstarościego.
27

 Do klucza włączono wsie Chroszczynka, Dąbrowica  

Mała, Wyczółki, Rokitno i Dereczankę. Znacznej rozbudowie uległ 

również sam dwór Kijowiec. Pomyślność klucza przerywa dopiero Potop 

szwedzki w latach 1655-1657.
28

  

                                                 
24

 A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności… s. 114-135. 
25

 Tamże, s. 200-208. 
26

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec …s. 45-47. 
27

 Podstarości – wicestarosta, urząd ziemski w I Rzeczypospolitej w Wielkim Księstwie 

Litewskim. Był zastępca i namiestnikiem starosty. Posiadał pełnią władzę starosty  

i mógł go zastępować w sądzie grodzkim. 
28

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec… s. 47. 
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Dwór królewski w Kijowcu pamiętający czasy świetności I Rzeczypospolitej, 

zdjęcie: okres międzywojenny, (ze zbiorów Krystyny Pietrasiewicz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzyjająca sytuacja geopolityczna „Złotego wieku” doprowadziła do 

rozwoju majątków prywatnych, jak również królewskich. Po wzroście 

produkcji zbożowej i nasyceniu rynku wewnętrznego znaleziono zbyt na 

produkty (nie tylko zbożowe) poza granicami kraju. Eksportowano  

z terenu powiatu brzeskiego (m.in. Krzną i Bugiem) poprzez port Gdański 

na zachód Europy towary leśne (popiół, wańczos drzewo ociosane, 

klepki, smoła) zboże i mięso (m.in. woły)
29

 

W 1569 roku Biała nad Krzną przeszła pod władanie Radziwiłłów. 

Ten potężny ród litewski przyczynił się do rozkwitu miasta i hrabstwa 

bialskiego. Na krańcach wschodnich do hrabstwa należał (w XVII wieku) 

folwark horbowski (Zalesie, Kłoda, Lachówka i Horbów) będący w dzier-

żawie (lub niewielkiej własności) drobnej szlachty oraz wieś Mokrany.
30

 

                                                 
29

 A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności… s. 267; J. Flisiński, Dzieje Podlasia do 

1569 r. –zarys problematyki badawczej. (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, T. 8/9, 

(2000/2001), s. 293-299. 
30

 J. Flisiński, Biała na Podlasiu… s. 315; J. Flisiński, Hrabstwo bialskie w I połowie 

XVIII w. (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, T.II, s.21-34. 
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Plan folwarku Horbów z 1781 roku 

W XVII wieku Radziwiłłowie dzierżawili również królewski klucz kijo-

wiecki. W 1684 roku Kijowiec dzierżawił od Radziwiłłów Franciszek 

Swiszewski. Klucz kijowiecki był dzierżawiony przez Radziwiłłów do 

1764 roku, poczym ponownie przeszedł pod administrację królewską.
31

 

Podstawą gospodarski hrabstwa bialskiego było rolnictwo. Główną meto-

dą gospodarowania był system dzierżaw, który przynosił wymierne  

i szybkie zyski. Ważnym elementem gospodarki był handel zbożem. Na 

Krznie utrzymywano flotę kilkunastu szkut i dubasów, którymi spławiano 

zboże do Gdańska. Rzeka Krzna była spławną, co najmniej od połowy 

XVI wieku.
32

 Z rejestrów podstarościńskich wynika, że w roku 1740 do 

Gdańska spławiono z hrabstwa bialskiego 608 sztuk beczek (beczka to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 J. Flisiński, Biała na Podlasiu … s.278. 
32

 Dubas - statek rzeczny poruszany za pomocą ośmiu wioseł podczas spływu z prądem 

rzeki, zaś pod prąd używano dodatkowo żagla podnoszonego na jednym maszcie. 

Szkuta, statek żaglowy, płaskodenny, dodatkowo do dziesięciu wioseł, przeznaczony do 

przewożenia po rzece ładunków masowych do 100 ton. 
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około 271 litrów), z czego z Horbowa 53 beczki i z Mokran 35 beczek.
33

 

W XVIII wieku średnia liczba ludności podlaskiej wsi wynosiła 

około 50 mieszkańców. Wieś i folwark stawały się jednym organizmem 

połączonym niezliczonymi więziami i zależnościami. To powodowało, że 

zbiegostwo chłopów nie było bardzo częste.  Nieodzownym elementem 

krajobrazu wiejskiego była karczma. Według dostępnych danych w 1740 

roku karczmy istniały w Mokranach, Malowej Górze, Lachówce (obecnie 

rejon myjni w Horbowie Kolonii), Zalesiu, Kłodzie, Dereczance, Kijowcu 

i Dobryniu. Karczmy prowadzili Żydzi, choć nie należeli do stałych mie-

szkańców wsi. Karczma oprócz sprzedaży trunków, głównie gorzałki  

i piwa, spełniała funkcję wiejskiego forum, miejsca spotkań ludności, 

przede wszystkim mężczyzn.
34

 

Pod koniec I połowy XVII wieku Rzeczypospolita zaczyna popa-

dać w kryzys. Zachodzące w niej procesy zmierzały w odwrotnym 

kierunku niż w państwach ją otaczających. Pozycję mocarstwową Rze-

czypospolita utraciła już na początku XVIII wieku.  Na ten stan rzeczy 

przyczyniły się przede wszystkim liczne konflikty zbrojne z sąsia-

dującymi państwami i powstania kozackie. Nadto wzrost siły wśród 

magnaterii był przyczyną zubożenia i osłabienia postępowej szlachty 

średniej, co przyczyniło się do decentralizacji państwa i chaosu parla-

mentarnego.
35

  

Położona w centralnym obszarze Rzeczypospolitej ziemia brzeska, 

jak się miało okazać, nie była miejscem bezpiecznym, a wręcz 

przeciwnie, miejscem ciągłych wrogich najazdów. Ostatni najazd na 

ziemię miał miejsce w 1500 roku. Wówczas wojska tatarskie w sile 15 

tysięcy ludzi palą Brześć i pustoszą okoliczne tereny. Przez następne 

stulecie ziemia ta cieszy się względnym pokojem (okres Złotego 

Wieku).
36

 Pod koniec XVI wieku zaczęło narastać zarzewie buntu na 

Ukrainie. Cześć Kozaków w Rzeczypospolitej objęta została rejestrem  

                                                 
33

 J. Flisiński, Biała na Podlasiu …s. 158. 
34

 J. Flisiński, Biała na Podlasiu… s. 338; T. Demidowicz, O królewskiej wsi 

Kijowiec… s. 48-49. 
35

 J. Topolski (red.), Dzieje Polski 1501-1795. Warszawa 1993, s. 69-95. 
36

 G. Rąkowski, Czar Polesia. Pruszków 2005, s.21-22. 
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z prawem do żołdu, pozostałych w miarę kolonizacji Ukrainy - zaczęto 

traktować, jako chłopów pańszczyźnianych. Było to przyczyną licznych 

buntów i powstań.  Pierwsze powstanie miało miejsce w latach 1591-

1593. Przywódcą był Krzysztof Kosiński (1545-1594), zubożały szlachcic 

z Podlasia.
37

 Największe powstanie wybuchło w 1648 roku pod wodzą 

Bohdana Chmielnickiego i trwało do 1657 roku. W 1648 roku wojska 

Chmielnickiego grabią ziemię brzeską zdobywając m.in. Brześć oraz 

Białą Radziwiłłowską. Okolice zostały wówczas spustoszone a zamek 

bialski, który był w trakcie budowy i nie posiadał umocnień obronnych 

doszczętnie ograbiony.
38

 Powstanie Chmielnickiego było dobrą okazją dla 

Rosji do rewanżu za dawniejsze nabytki polskie na wschodzie. W paź-

dzierniku 1653 roku car Aleksy I zrywa traktat pokojowy z Rzeczą-

pospolitą zawarty w 1634 roku. Zawarta Ugoda perejasławska z 18 sty-

cznia 1654 roku (poddano Ukrainę dominacji moskiewskiej) pomiędzy 

Radą Kozacką (z Bohdanem Chmielnickim) a przedstawicielem rosyj-

skiego Cara była podstawą dla Aleksego I do rozpoczęcia wojny  

z Rzecząpospolitą. W tym czasie w kraju zapanowała anarchia. Przeciw 

królowi Janowi Kazimierzowi (1609-1672) zawiązała się koalicja magna-

cka z Januszem Radziwiłłem na czele. Doszło do tego, że Janusz Radzi-

wiłł wezwał księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, by ten 

starał się zbrojnie opanować polski tron. Na początku maja 1654 roku 

wojska rosyjskie wkraczają na Ukrainę i Litwę. Potężna armia rosyjska 

do sierpnia 1654 roku zajęła ogromne pałacie Litwy, aż po Berezynę  

i Dźwinę. Na wiosnę 1655 roku Rosjanie wznowili kampanię. 7 sierpnia 

1655 roku Rosjanie zdobyli Wilno mordując mieszkańców. W dniu 16 

sierpnia cześć wojsk rosyjskich pod wodzą Jakowa Czerkawskiego 

zajmuje Grodno. Pod koniec sierpnia korpus kozacki uderza na Brześć.  

W połowie września rozkazem carskim wstrzymano ofensywę i wojska 

wycofano do zajętych wcześniej terytoriów na Litwie i Ukrainie. W tym 

czasie w rejonie Brześcia, Błotkowa i Kijowca od kilku miesięcy Sapie-

howie zgromadzili poważne siły zbrojne. Z powodu choroby podkan-

clerza litewskiego Kazimierza Leona Sapiehy wojskami dowodził Paweł 

Sapieha, który stacjonował na dworze królewskim w Kijowcu i Błot-

                                                 
37

  „Herbarz Polski”, Kosiński, Tom 11, s. 273. 
38

 J. Flisiński, Biała na Podlasiu... s . 99-100. 
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kowie. W tym, czasie korzystając z osłabienia Rzeczypospolitej, król 

szwedzki Karol X Gustaw wywołuje wojnę z Rzecząpospolitą. Inwazja 

Szwedów zwana jest w historiografii, Potopem szwedzkim. Wobec podpi-

sania ugody stronnictwa radziwiłłowskiego ze Szwecją (przez Janusza 

Radziwiłła) król Jan Kazimierz mianuje Pawła Sapiehę regimentarzem 

wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. W październiku 1655 roku na 

Podlasie przybywa krajczy litewski Michał Kazimierz Radziwiłł i inne 

znaczniejsze rody ze stronnictwa Sapiehów. W tym samym czasie wojska 

grupy brzeskiej musiały jeszcze na krótko walczyć z oddziałami kozacki-

mi, które następnie wycofały się na południe. O walkach tych donosił 

Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi (właściciel Białej - stronnik 

króla) 25 października 1655 roku stacjonujący we dworze w Kijowcu 

Kazimierz Leon Sapieha. W tym czasie siły militarne zgromadzone na 

tym terenie liczyły około 7 tysięcy ludzi. Wliczono do tego również woj-

ska pospolitego ruszenia województwa brzeskiego pod wodzą wojewody 

Maksymiliana Brzozowskiego.
39

 Walki polsko-rosyjskie po potyczce pod 

Brześciem w grudniu 1655 roku praktycznie zamarły, gdyż w wyniku 

najazdu szwedzkiego sytuacja polityczna uległa zupełnej zmianie i Rosja 

nie wiedziała, jak się zachować w takiej sytuacji. Wybuch wojny 

rosyjsko-szwedzkiej w 1656 roku ułatwił Rzeczypospolitej zawarcie 

chwilowego rozejmu i tym samym pozwolił skupić się na wojnie ze 

Szwecją. 
40

 

 Na wiosnę 1657 roku Podlasie ponownie padło łupem oddziałów 

kozackich. Zdobyta i zrabowana została wówczas Biała Radziwiłłowska. 

Ledwo oddziały kozackie opuściły ten teren, wkroczyły na niego oddziały 

szwedzkie i sprzymierzone z nimi oddziały księcia Siedmiogrodu Jerzego 

II Rakoczego, które dokończyły dzieła zniszczenia. W dniu 10 maja 1657 

roku skoncentrowane siły szwedzkie i siedmiogrodzkie zdobywają Brześć 

a następnie pustoszą okolice w tym złupiony został kościół w Malowej 

Górze. W różnych okresach (w latach 1655-1657) w kijowieckich 

dobrach królewskich stacjonują wojska Aleksandra Koniecpolskiego 

                                                 
39

 J. Płosiński. Wyprawa Kniazia Semena Urusowa na Brześć (listopad-grudzień 1655 

r.). (W:) „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, Rocznik IX, Łowicz 2003, nr 1-2 s. 5-

31; T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec… s. 46. 
40

 . Płosiński. Wyprawa Kniazia Semena… s.5-31. 
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(1620-1659) oraz wojska Kazimierza Leona Sapiehy. Dobra musiały 

utrzymywać te wojska, co doprowadziło do niemalże całkowitego wyeks-

ploatowania majątku.
41

 Wyniszczająca wojna ze Szwecją zakończyła się 

pokojem podpisanym w Oliwie w roku 1660. Potop szwedzki spowo-

dował w Rzeczypospolitej ogromne straty materialne - straty w dobrach 

kultury (zrabowanych przez okupanta), jak też straty ludnościowe. Straty 

podczas potopu porównywalne są do strat Rzeczypospolitej w II wojnie 

światowej. Spadek areału w królewszczyznach wynosił blisko 85 procent 

ogólnej powierzchni. W dobrach królewskich 11 procent wsi uległo cał-

kowitemu zniszczeniu. W dobrach koło Białej (Podlaskiej) nastąpił spa-

dek dymów (domów) o 42 procent. Ogromne straty poniosła diecezja 

łucka (janowska), zniszczono kilkadziesiąt kościołów.
42

 

 Nieszczęścia Potopu szwedzkiego kazały inaczej patrzeć na 

kwestię Ukrainy. Jeszcze w trakcie wojny ze Szwecją doszło do zbliżenia 

z Kozakami, w efekcie, czego w 1658 roku zawarto ugodę hadziacką, na  

mocy, której tworzone miało być Księstwo Ruskie. Reakcją Rosji na taki 

stan rzeczy było zawarcie w tym samym roku rozejmu ze Szwecją,  

w którym Rosja zaprzestawała walk o dostęp do Bałtyku by bronić swych 

zdobyczy na Ukrainie. O dziwo sytuacja Polski w roku 1658 wyglądała 

znacznie korzystniej niż cztery lata wcześniej. Korona miała do dyspo-

zycji ponad 50 tysięcy żołnierzy zaprawionych w bojach. Rosyjska kam-

pania na Litwie w lutym 1658 roku zakończyła się fiaskiem i pod-

pisaniem rozejmu z Polską, przez co Polacy dalej mogli kontynuować 

działania wojenne ze Szwecją. Ponownie działania wojenne z Rosją 

rozgorzały po 22 maja 1659 roku, kiedy to Sejm Rzeczypospolitej 

zatwierdził ostatecznie ugodę hadziacką. Do końca 1659 roku wojska 

rosyjskie odnoszą sukcesy docierając aż na Podlasie. 13 stycznia 1660 

roku zdobyta została twierdza Brześć, a jej dwutysięczna załoga została 

                                                 
41

 J. Flisiński, Biała na Podlasiu… s.100; A. Rachuba, Bała pod rządami Radziwiłłów  

w latach 1568-1813 (W:) Z nieznanej przeszłości Białej… s. 44-45;  T. Demidowicz,  

O królewskiej wsi Kijowiec… s.46; J. Geresz, Z dziejów Podlasia … nr 93/2007:  

A. Majewski, Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). 

Działalność polityczno-wojskowa, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. 

hab. Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2014, s. 90-150.  
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 J. Płosiński, Potop szwedzki na Podlasiu 1655-1657. Zabrze 2006, s. 150-165;  

J. Geresz, Z dziejów Podlasia ….nr 92/2007. 
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wymordowana. Następnie Rosjanie spustoszyli lewobrzeżne ziemie Bugu 

niszcząc m.in. Białą, Międzyrzec i Janów.
43

 Na wiosnę 1661 roku wojska 

Pawła Sapiehy i hetmana Jana Czarneckiego uderzają na Podlasie i całą 

Litwę, wypierając wojska rosyjskie z tego terenu. Wojna z Rosją trwała  

z przerwami do 1667 roku i zakończyła się rozejmem w Andruszowie.
44

 

 Z wojen tych Rzeczpospolita wyszła bardzo osłabiona, a w efekcie 

jak miała pokazać historia, utraciła status mocarstwa. Wprawdzie do 

początku XVIII wieku ziemie rdzennie polskie, w tym interesująca nas 

ziemia brzeska cieszyły się względnym spokojem, lecz III wojna 

północna (1700-1721) pomimo neutralności Rzeczypospolitej prowa-

dzona była na terytorium naszego kraju bez udziału wojsk polskich.  

W latach 1702-1706 na ziemi brzeskiej z przerwami stacjonują odziały 

szwedzkie, dopuszczając się grabieży i zniszczeń.
45

  

Wojna o sukcesję polską w latach 1733-1735 ponownie wykazała 

ograniczoną suwerenność Rzeczypospolitej. W 1762 roku w Europie za-

wiązały się dwa przymierza - państw południowych (Francja, Austria, 

Hiszpania oraz luźniej związana z nimi Turcja) oraz systemu północnego 

(Rosja, Prusy, Anglia). Warunkiem wprowadzenia Polski do systemu 

północnego była realizacja dotkliwych dla suwerenności naszego państwa 

żądań Rosji. Porozumienie pomiędzy Rosją i Prusami wprowadziło na 

tron Polski Stanisława II Augusta Poniatowskiego, osoby uległej wobec 

Rosji. W 1768 roku zawiązała się konfederacja barska przeciwko zależno-

ści od Rosji, która zakwestionowała legalność panowania Stanisława 

Augusta. Wojska rosyjskie wkraczają w granice Rzeczypospolitej. 

Stacjonujące w Białej Radziwiłłowskiej wojska rosyjskie dopuszczają się 

zniszczeń i grabieży. Pierwszy rozbiór Polski (1772 rok) był rezultatem 

wyłamania się Rzeczypospolitej za sprawą konfederacji barskiej spod 

parasola systemu północnego, a nie miała ona jednocześnie szans na 
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 J. Flisiński, Biała na Podlasiu... s. 101. 
44

 Następstwem rozejmu w Andruszowie Rzeczypospolita utraciła na rzecz Rosji 

Zadnieprze. W praktyce oznaczało to podział Ukrainy na wschodnią i zachodnią (skutki 

te są odczuwalne na Ukrainie do dnia dzisiejszego – autor); J. Topolski (red.), Dzieje 

Polski 1501-1795… s. 80; W. Serczyk, Historia Ukrainy… s. 124-126. 
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 J. Flisiński, Biała na Podlasiu… s. 113-114; M. Wagner, Działania wojenne na 

Podlasiu w latach wojny północnej (1702-1709) (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, T. 5 

(1997), s. 71-94). 
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skuteczną ochronę ze strony państw południowych. Pierwszy rozbiór był 

również wynikiem konfliktu wewnętrznego, który doprowadził do 

całkowitego rozkładu państwa. W Pierwszym rozbiorze Rzeczpospolita 

utraciła 211 tys. km
2 

ziem.
46

 

Wydarzenia w Polsce oraz mająca związek z tymi wydarzeniami 

wojna rosyjsko-turecka doprowadziły do rozpadu systemów północnego  

i południowego oraz do zawiązania sojuszu trzech państw zaborczych. 

Kolejnym krokiem Rosji było zawiązanie pod dyktando carycy Katarzyny 

II konfederacji w Targowicy, a faktycznie w Petersburgu. Pretekstem było 

postanowienie Konstytucji 3 maja i wprowadzenie reform w kraju.  

W efekcie doszło do drugiego rozbioru Polski (1793 rok). Rosja zyskała 

250 tys. km
2
, zaś Prusy 58 tys. km

2
. Gdy drugi rozbiór okazał się faktem, 

w kręgach patriotycznej emigracji przebywającej w Saksonii zawiązał się 

spisek, który miał na celu wywołanie powstania przeciw zaborcom. 

Szukano poparcia we Francji, jak też w Szwecji i Turcji. Powstanie 

wybuchło 24 marca 1794 roku pod wodzą Tadeusza Kościuszki, który  

w tym dniu złożył przysięgę w Krakowie, a następnie z wojskiem w sile  

6 tysięcy żołnierzy (w tym 2 tysiące kosynierów) ruszył na Warszawę.  

17 kwietnia wybuchło powstanie w Warszawie, zaś 22 kwietnia w Wilnie. 

W wkrótce powstanie objęło całe państwo. Na początku czerwca 1794 

roku w Warszawie zorganizowana została dywizja gen. Karola Sierako-

wskiego, a następnie po osiągnięciu zdolności bojowej przerzucona była 

za Bug w rejon Brześcia Litewskiego. Na dzień 14 września 1794 roku 

dywizja liczyła 4725 żołnierzy, w tym 3136 piechoty i 1589 jazdy, oraz 

26 dział. 2 sierpnia 1794 roku dywizja stacza zwycięską bitwę pod 

Słonimiem, a następnie 17 września walczy z przeważającymi wojskami 

rosyjskimi pod Krupczycami (k. Kobrynia), próbując powstrzymać idący 

w głąb kraju korpus generała Aleksandra Suworowa. Generał Karol Siera-

kowski w dniu 18 września 1794 roku ze swoją dywizją wycofuje się za 

Bug do swojego wcześniejszego obozu pod Terespolem. Tymczasem 

wojska rosyjskie, nie tracąc czasu, w nocy z 18 na 19 września przepra-

wiają się przez Bug, licząc na zaskoczenie oddziałów Sierakowskiego. Ze 

strony polskiej popełniono przy tym duże błędy. Zbagatelizowano 

sygnały o przeprawie Suworowa, zawiodło rozpoznanie - wysłano tylko 
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jeden szwadron kawalerii. O godzinie 6.00 cały korpus rosyjski stanął do 

walki pomiędzy wsiami Polatycze i Michalków. Polacy zorientowali się  

w sytuacji w ostatniej chwili dokonując spóźnionego zwrotu do walki.  

O godzinie 7.00 Suworow rzuca do walki jazdę na lewym skrzydle od 

strony Polatycz, a następnie uruchamia prawe skrzydło. Sierakowski, 

słusznie obawiając się oskrzydlenia przez przeważające siły rosyjskie 

(około 13 tysięcy żołnierzy) pod osłoną artylerii nakazuje odwrót w kie-

runku Łobaczewa i Lechut. W wojskach polskich znajdujących się 

częściowo na grobli koroszczyńskiej, wobec ciągłego ataku jazdy rosyj-

skiej na ubezpieczające oddziały (ariergarda) wybuchła trudna do opano-

wania panika. Polacy cofnęli się na wzgórze pod Koroszczynem. Tam 

cześć wojsk polskich z trudem powstrzymywała natarcia jazdy rosyjskiej, 

ponosząc duże straty, w tym również tracąc artylerię. Cześć wojsk w tym 

czasie przeprawiła się przez Krznę w Dobryniu.
47

 Wojska, które przekro-

czyły Krznę, wycofały się traktem w kierunku Koczukówki i Woskrzenic 

i dalej do Białej. Jednak, gdy Sierakowski zdołał dotrzeć w okolice 

Dobrynia z ostatnim oddziałem, grobla dobryńska była już obsadzona 

przez Rosjan, zaś wieś spalona uniemożliwiając tym samym odwrót 

wojsk polskich. Droga przez las do Horbowa została odcięta. Generał 

Sierakowski z oddziałem liczącym przeszło 1000 piechoty, szwadronem 

jazdy i pozostałymi 4 działami został okrążony. Podjął wtedy jedyną 

realną decyzję - ostrzeliwując się ze swoich ostatnich dział, zaczął przebi-

jać się lasem i brzegiem Krzny w stronę Malowej Góry, a następnie zdołał 

przeprawić się przez Krznę na wysokości wsi Nowosiółki. Przymuszony 

zostałem najfatalniejszą przez błota przedsięwziąć rejteradę, a armat 4, 

które miałem, zagwoździć i potopić musiałem. Nie bez znacznej straty 

przebrnęliśmy na koniec przez te przepaściste błoto, gdyż w 1000 tylko 

piechoty i z szwadronem gwardii konnej pomaszerowałem ku Janowowi - 

donosił w raporcie pobitewnym Sierakowski.
48

 Bitwa pod Terespolem 

                                                 
47

 W czasach tych na Krznie była grobla usypana na bagnistym terenie (fragmenty 

zachowane do dzisiaj), która pozwalała przeprawiać się na drugą stronę w okolicę 

przysiółka Ogródki- Dereczanka (autor). 
48

 Dywizja Sierakowskiego dysponowała działami: 2 armaty 12- funtowe, 2 granatniki  

8 - funtowe, 10 armat 6 - funtowych i 12 armat 3 - funtowych. Zagwoździć działo 

oznaczało wyeliminować je na dłuższy czas z walki, np. gdy wpadnie w ręce wroga.  

W miejsce wsypywania prochu - otwór zapałowy - wbijano metal, gwóźdź, który 
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zakończyła się ostatecznie o godzinie 14.00. W księdze metrycznej 

zmarłych parafii koroszczyńskiej zapisano: W Koroszczynie i za Koro-

szczynem zabito 223 Polaków. Pomimo niekorzystnych warunków odwrót 

(na odcinku 11 km) generała Sierakowskiego jest godzien podziwu. Sama 

bitwa, która rozegrała się na tych terenach, jedna z ostatnich bitew Polski 

przedrozbiorowej, miała ogromne znaczenie dla samego powstania 

kościuszkowskiego. Wprawdzie nie uchroniła powstania od upadku, ale 

na miesiąc powstrzymała marsz Suworowa na Warszawę.
49

  

Klęska pod Maciejowicami (10 października) i zdobycie Pragi (4 

listopada) zakończone rzezią mieszkańców Pragi przez wojska rosyjskie 

oznaczały faktyczny koniec powstania. Jej efektem był trzeci rozbiór 

Polski. 

 

                                                                                                                         
skutecznie eliminował z walki. Łąki i torfowiska w miejscu zatopienia dział miejscowa 

ludność nazywa „armanicha” . Brak jest materiałów źródłowych potwierdzających, aby 

armaty były wydobyte (autor). 
49

 J. Geresz, Tadeusz Kościuszko w historii i Tradycji Podlasia. (W:) Powstanie 1794 

roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu (pod red.) Janusza Wajtasika, Siedlce 1997, 

s. 85-102; Pamiętnik Filipa Lichockiego Prezydenta Miasta Krakowa z roku 1794. 

Poznań 1863, s. 38-50; S. Herbst, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 

1794 roku. Warszawa 1983, s. 350-360; T. Rawski (red.), Powstanie kościuszkowskie 

1794: dzieje militarne.  T. 1, Warszawa 1994, s. 170-174; A. Woltanowski, Powstanie 

kościuszkowskie na Podlasiu. (W:) Z dziejów wojskowych, ziem północno-wschodnich 

Polski. Cz.1, Białystok 1986, s.129-171; J. Geresz, Z dziejów Podlasia…. nr 23/2010, nr 

24/2010, nr 25/2010; Dla upamiętnienia bitwy na początku XX wieku Rosjanie we wsi 

Polatycze wystawili kamiennych obelisk na szczycie kurhanu mogiły rosyjskich 

żołnierzy. Po II wojnie światowej pojawiła się tablica w języku polski: "Żołnierzom 

armii polskiej i rosyjskiej poległym pod Terespolem we wrześniu 1794." Na zbiorowej 

mogile żołnierzy rosyjskich i polskich w Koroszczynie w folwarku Kuczyn wzniesiono 

pomnik z napisem w języku rosyjskim: "Bratnia mogiła rosyjskich i polskich żołnierzy 

poległych w bitwie Suworowa z Sierakowskim 8.09.1794 r.", odsłonięty 22-23 

października 1903 roku. Pomnik został zniszczony, w jego miejscu w 1938 roku 

postawiono pomnik dla marszałka Józefa Piłsudskiego i jego 1 Brygady. Do wybuchu II 

wojny światowej pomnik nie zdołano ukończyć. W 2004 r. wykorzystując przetrwały 

betonowy obelisk pomnik odsłonięto i poświęcono, a w jego cokół wmurowano urnę  

z ziemią, pochodzącą z grobów nieznanych żołnierzy poległych podczas bitew na terenie 

gminy Terespol. Pod Pomnikiem Niepodległości, który jest zarazem Pomnikiem Nie-

znanego Żołnierza odbywają się gminne obchody dorocznych świąt narodowych (autor).  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Koroszczyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/23_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/23_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/1903
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4. W czasach zaborów  
 

Trzeci rozbiór Polski oznaczał przerwanie wielosetletniego, 

samodzielnego bytu państwa polskiego otwierając zarazem nowy etap  

w dziejach polskiego narodu. W dniu 24 października 1795 roku 

podpisano trójstronne porozumienie (Austria, Prusy i Rosja) o ustaleniu 

granic zaborów. Rosji przypadło 120 tys. km
2
 powierzchni Rzeczy-

pospolitej, Prusom 48 tys. km
2
, zaś Austrii 47 tys. km

2
. Ziemia pomiędzy 

Bugiem a Wisłą w tym całe Południowe Podlasie przypadła Austrii.  

W styczniu 1796 roku Rosjanie opuszczają te tereny rabując doszczętnie 

wszystkie miasta i wsie m.in. na Południowym Podlasiu. W dniu 25 

stycznia 1795 roku wojska austriackie wkraczają do Białej Radziwiłło-

wskiej. Nowy zaborca wprowadza własną administrację. Utworzono 

tymczasową administrację wojenną. Obszar gminy Zalesie wszedł  

w skład jednostki administracyjnej zwanej dystryktem litewskim  

z siedzibą w Terespolu. W dniu 18 lipca 1796 roku władze austriackie na 

zagrabionych ziemiach utworzyły 12 nowych cyrkułów (odpowiednik 

powiatów), wśród nich cyrkuł bialski z części ziemi mielnickiej i woje-

wództwa brzesko-litewskiego. Po przeprowadzonej reformie administra-

cyjnej w 1803 roku utworzono cyrkuł włodawski, likwidując cyrkuł 

bialski i cyrkuł chełmski. Nowe władze zwiększyły nadzór policyjny nad 

społeczeństwem, wprowadzono pobór do wojska, który trwał niemal 

dożywotnio. Stopniowo obciążano podatkami poszczególne warstwy 

społeczne. Do szkół wprowadzono język niemiecki. W tym czasie m.in. 

szkoła elementarna funkcjonowała w Piszczacu. W pierwszej połowie 

1798 roku dokonano nowych połączeń pocztowych z miastami cyr- 

kułowymi i zagranicznymi. Biała Podlaska uzyskała połączenie traktem 

przez Zalesie do Brześcia.
50

 We wrześniu 1805 roku przez Podlasie - 

traktem przez Zalesie - przeszedł 35-tysięczny korpus wojsk rosyjskich 

zmierzających na pomoc Austrii w wojnie z Francją. Z powodu 

nieurodzaju w Rosji wojska te były źle zaopatrzone. Ludność podlaska 

musiała dostarczać żołnierzom chleb i mięso. Niespodziewany przemarsz 

spowodował wiele nadużyć, rabunków, podpaleń domostw, kradzieży 
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żywego inwentarza. Na początku roku 1806 tą samą trasą wracały wojska 

rosyjskie pobite pod Austerlitz. Tym razem Rosjanie za wyżywienie 

płacili talarami holenderskimi i okazywali życzliwość ludności polskiej. 

Informacja o zwycięstwie Napoleona pod Jeną i Austerlitz dotarła na 

Podlasie na początku listopada 1806 roku. Wywołało to entuzjazm. 

Wieść, że Napoleon jest na ziemiach polskich, zrodziła nadzieję na wol-

ność. W czasie trwania kampanii napoleońskiej (1806/1807) rząd austria-

cki, chcąc maksymalnie wycisnąć rekruta, przeprowadził dokładny spis 

powszechny. W cyrkule bialskim, zamieszkiwało 209 959 osób. Biała 

Podlaska liczyła 2718 mieszkańców. W Piszczacu mieszkało 981 osób  

a w Terespolu 957 osób. Po pokoju zawartym w Tylży w lipcu 1807 roku 

z części ziem polskich drugiego i trzeciego rozbioru utworzono Księstwo 

Warszawskie pod berłem Fryderyka Augusta, króla sprzymierzonej  

z Francją Saksonii.
51

 Polityka zagraniczna Księstwa całkowicie poddana 

była woli i decyzji Napoleona. Tymczasem w roku 1809 Austria wypo-

wiada wojnę Francji. Do maja 1809 roku wojska austriackie zostały 

wyparte z Południowego Podlasia. W tym czasie nad Bugiem, od Włoda-

wy do Brześcia, Rosjanie skoncentrowali silny korpus około 32 tysiące 

żołnierzy pod dowództwem Aleksandra Suworowa. W myśl zawartego 

układu Rosjanie mieli być sojusznikiem Napoleona. Rosjanie planowali 

zająć jak najwięcej ziem na lewym brzegu Bugu, jednocześnie unikając 

starcia z oddziałami polskimi i austriackimi. 6 czerwca wojska rosyjskie 

zajęły Terespola a 10 czerwca byli już pod Kockiem. Zawarty pokój 

Schönbrunn (1809 rok) był sukcesem. Wszystkie ziemie zaboru austria-

ckiego zostały przyznane Polakom. 17 kwietnia 1810 roku na terenach po 

zaborze austriackim przyłączonych do Księstwa Warszawskiego oficjal-

nie utworzono nowe jednostki administracyjne. Biała Podlaska została 

siedziba powiatu bialskiego, w skład, którego weszły ziemie obecnej 

gminy Zalesie. Powiat bialski podlegał pod departament (województwo) 

siedlecki. Na mocy dekretu Księstwa Warszawskiego z 23 lutego 1809 

roku utworzono tzw. gminy dominalne, często zwane jednowioskowymi. 

Gminy wiejskie najczęściej łączone były z majątkiem dworskim. Funkcje 

wójta pełnił dziedzic. Zdarzało się, że wójtem był dzierżawca majątku lub 
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miejscowy ksiądz. Wójt miał za zadanie rozsyłać i podawać do publicznej 

wiadomości rozkazy i zarządzenia rządowe, administrować majątek 

gminy, wypłacać pieniądze dla pracowników gminy, kierować robotami 

publicznymi. Wójt prowadził księgi ludności, wyznaczał podwodę i kwa-

tery dla wojska. Pełnił on funkcję bezpłatnie.
52

 

Pomimo względnego spokoju w kraju i przeprowadzenia wyborów 

do sejmu, zaczęto mówić o kolejnej wojnie z Rosją. Przygotowania do 

niej trwały w Księstwie od początku 1812 roku. Wielkie przegotowania 

były również na Podlasiu. Na wiosnę 1812 roku Wielka Armia pod wo-

dzą Napoleona Bonaparte przez Podlasie ruszyła na Rosję.      

 O wiosno! Kto cię widział wtenczas w naszym kraju,                             

 Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju! 

 O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca 

Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca, 

Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna! 

Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna! 

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, 

 Ja tylko jedną taka wiosnę miałem w życiu.  

- pisał Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”. Kiedy główne siły napo-

leońskie kierowały się na Moskwę, stacjonująca w tym czasie na Wołyniu 

3 armia rosyjska po otrzymaniu rozkazu marszu na Litwę, miała za 

zadanie siać postrach i zamieszanie na tyłach Wielkiej Armii. Sukcesy 

Rosjan nad Bugiem w okolicach Sławatycz zaniepokoiły Polaków.  

W dniu 19 lipca 1812 roku Rada Ministrów nakazała formowanie pospo-

litego ruszenia. 20 lipca odbył się sejmik powiatowy w Białej (Podla-

skiej). W dniu 24 lipca Rosjanie zaatakowali Brześć, przeszli na lewą 

stronę Bugu, a następnie zniszczyli Neple, zajęli Zalesie, Piszczac i doszli 

pod Białą (Podlaską). Stacjonujące w tym czasie w Białej szwadron 3 

pułku jazdy i zwołane pospolite ruszenie, wyszły naprzeciw podjazdom 

rosyjskim. Rosjanie wycofali się. W tym czasie wśród żołnierzy armii 

Napoleona idącej na Moskwę Rosjanie siali propagandę, o sukcesach ich 

wojsk nad Bugiem, chcąc w ten sposób złamać morale, wprowadzić 
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niepewność w szeregach wroga. W wrześniu 1812 roku po niepowodze-

niach Napoleona na wschodzie ponownie nastało zagrożenie dla Podlasia 

ze strony 3 armii wojsk rosyjskich pod dowództwem admirała Pawła 

Cziczagowa. Do połowy października całe Południowe Podlasie zostało 

zajęte przez Rosjan. W dniu 17 października wojska saskie i austriackie 

ponownie podeszły pod Białą, a ich przednia straż (konnica saska) 

stoczyła z Rosjanami potyczkę pod Zalesiem. Admirał Cziczagow 

zarządził marsz korpusu generała Essena III na Białą. Do starcia doszło 

18 października pod Sielczykiem. Rosjanie nie zdołali sforsować rzeki 

Białki i po ataku flankowym batalionów saskich dowodzonych przez płk 

Lecoqa i dywizji austriackiej gen. Bianchi obawiając się okrążenia 

wycofali się do Zalesia. Sprzymierzeni po bitwie wycofali się w kierunku 

Łosic pozostawiając bezbronny teren podjazdom kozackim. Między 

innymi 600-osobowy oddział kozacki pod dowództwem Iwana Witta 

stacjonował w Zalesiu, staczając m.in. 14 listopada potyczkę pod Białą  

z wojskami Branickiego. Po 21 listopada gen. Witt wycofuje swoje siły  

z Zalesia, koncentrując siły w Brześciu. W tym czasie polskie oddziały 

kierują się na Brześć. W dniu 24 listopada oddział mjr Józefa Rzod-

kiewicza z Dywizji Nadbużańskiej zajmuje Kijowiec. Rozeznany  

w sytuacji gen. Witt wycofuje swoje wojska w sile około 4 tysięcy 

żołnierzy na południe od Brześcia. Południowe Podlasie chwilowo było 

wolne. W tym samym czasie w bitwie pod Borodino decydowały się losy 

wojny z Rosją. Porażka Wielkiej Armii i jej odwrót sprawiły, że już 25 

grudnia siły rosyjskie stanęły w Brześciu. Dzień wcześniej z Brześcia 

wycofał się mjr Rzodkiewicz. W dniu 3 stycznia 1813 roku Rosjanie 

zajęli już Woskrzenice, niszcząc m.in. po drodze Horbów. Pomimo 

bojowej postawy mjr Rzodkiewicza wojska rosyjskie szybko zajęli Połu-

dniowe Podlasie. Podpułkownik Rzodkiewicz (awans odebrał w Sie-

dlcach 18 stycznia), był ostatnim dowódcą, który chronił departament 

siedlecki.
53

 Finałem przegranej kampanii moskiewskiej była bitwa pod 
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Lipskiem w październiku 1813 roku. Klęska zniweczyła na kolejne lata 

szanse na niezależność. Były też pozytywne aspekty tej wojny. Epoka 

napoleońska doprowadziła do aktywizacji społeczeństwa polskiego  

i wzrostu świadomości narodowej we wszystkich grupach społecznych.
54

 

Na mocy postanowienia kongresu wiedeńskiego (1815 rok) 

utworzone zostało Królestwo Polskie (z części ziem dawnego Księstwa 

Warszawskiego) połączone unią personalną z Rosją. Każdy kolejny 

cesarz Rosji miał być królem polskim na mocy wiążącej go konstytucji. 

W 1816 roku departament siedlecki został przekształcony w wojewódz-

two podlaskie z siedzibą w Siedlcach. Województwo było podzielone na 

obwody. Obwód bialski składał się z powiatu bialskiego i powiatu 

łosickiego. Królestwo zwane Kongresowym istniało w początkowym 

kształcie 15 lat. W tym okresie, korzystając ze względnego spokoju, zie-

mie Królestwa przeżywają rozwój gospodarczy, zwłaszcza w przemyśle 

ciężkim, lekkim i górnictwie. Trzykrotnie zwiększył się eksport 

zagraniczny. Znacznie rozwijało się szkolnictwo. W literaturze i sztuce 

rozwijała się idea romantyzmu.
55

 

Do 1816 roku w Królestwie Polskim nie było dróg bitych, a jedy-

nie drogi zwyczajne (gruntowe). W tym roku Komisja Rządowa Spraw 

Wewnętrznych i Policji podzieliła drogi na państwowe (I klasy), które 

miały być utrzymywane z skarbu państwa oraz drogi pozostałe (II klasy), 

utrzymywane przez władze wojewódzkie. W 1818 roku zapadła decyzja 

we władzach Królestwa Polskiego o budowie tzw. szosy brzeskiej, drogi 

bitej łączącej Warszawę z Brześciem. Inwestycja ta wiązała się z roz-

wojem handlu i komunikacji, a także miała znaczenie militarne. Droga 

budowana była według wzorów francuskich. Posiadała prawidłowy prze-

krój poprzeczny, obustronne rowy przydrożne oraz twardą nawierzchnię 

kamienną do szerokości 5,4 metra. Drogę projektował Teodor Urbański, 

profesor Wyższej Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej w Warszawie. Na 

wiosnę 1820 roku gotowy był odcinek drogi do Siedlec. W 1823 roku 

trakt bity połączył Warszawę z Brześciem. Była to, jak na ówczesne 
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czasy bardzo nowoczesna droga. Inżynierowie musieli sprostać wielu 

trudnościom, takim jak bagna czy, trzęsawiska. Miejscami musiano sypać 

ogromne groble, np. na odcinku Woskrzenice-Horbów czy od Kobylan do 

Terespola. Cała droga liczyła 178 mil staropolskich, czyli 189 km i 926 

metrów. Wzdłuż traktu wzniesiono tzw. dróżniczówki I i II klasy oraz 

domy dla konduktorów i strażników. Na poboczach ustawiono słupki 

stajowe i setkowe oraz słupy pocztowe. Wysokie nasypy zabezpieczono 

barierami. Cały trakt podzielony był na stacje długości 2-3 mil, zamknięte 

rogatkami, które otwierano po uiszczeniu przez podróżnego opłaty. 

Wszystkie poręcze, rogatki czy słupy pomalowano na barwy narodowe. 

Stacje pocztowe znajdowały się m.in. w Białej, Zalesiu, Terespolu  

i Brześciu.
56

 

Mimo rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wzmagał się  

w Królestwie Polskim opór wobec niedotrzymywaniu postanowień 

konstytucji. Powstawały tajne związki młodzieżowe, zwłaszcza studen-

ckie. Główną przyczyna wybuchu powstania listopadowego było właśnie 

nieprzestrzeganie przez cesarza rosyjskiego postanowień konstytucji  

z 1815 roku. Powstanie wybuchło 29 listopada 1830 roku. Wielki Książę 

Konstanty opuścił kraj, uciekając przez Bug we Włodawie, zaś car 

Mikołaj I wyznaczył feldmarszałka Iwana Dybicza na głównodowo-

dzącego wojskami, które miały się rozprawić z powstańcami, miały 

stłumić powstanie jednym uderzeniem.
57

 Tymczasem w kraju, również na 

Podlasiu, prowadzone były intensywne przygotowania do wojny. W sty-

czniu 1831 roku przeprowadzona została wielka zbiórka dzwonów 

kościelnych, z których miano odlać dla powstańców 100 armat.  

W kościołach katolickich odpowiedzialnymi za zbiórkę byli dziekani 

poszczególnych dekanatów. Dzwony dostarczano też z dekanatów 

unickich. Dziekan bialski Jan Górski przekazał dzwony z pięciu parafii 

unickich, m.in. z Kijowca. W województwie podlaskim zaangażowanie w 

powstanie było ogromne. Dostawa koni w obwodzie bialskim była 

wykonana na poziomie 93,6 procent, zaś pobór jeźdźców zrealizowano  
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w 100 procentach. Mimo słabo rozwiniętego przemysłu i rzemiosła 

Podlasie złożyło ogromna daninę na cele powstania w kwocie 150 tys. zł 

polskich w gotówce i przedmiotach wartościowych. Na początku lutego 

1831 roku pierwsze oddziały rosyjskie, wkraczając na Podlasie, 

przemieszczają się szosą z Terespola do Siedlec. Z pozostałych grup 

wojsk rosyjskich północna uderza w kierunku na Łomżę, zaś południowa 

przekracza Bug we Włodawie. Główne siły rosyjskie przekraczają granicę 

Królestwa pod Tykocinem. Do pierwszej bitwy na Podlasiu doszło dnia 

14 lutego pod Stoczkiem Łukowskim. Dowodzący wojskami polskimi 

generał Józef Dwernicki (1779-1857) odniósł zwycięstwo nad silnym 

ugrupowaniem generała Gejsmara. Do kolejnej bitwy na Podlasiu doszło 

pod Iganiami 10 kwietnia. Wojska generała Ignacego Prądzyńskiego 

odniosły wspaniałe zwycięstwo nad liczniejszą armią generała Rosena.  

W tym czasie ciągle napływały z Rosji nowe posiłki dla wojsk stłumia-

jących powstanie. Z czasem też działania militarne Polaków zaczęły 

zmieniać swój charakter na wpół partyzancki. Momentem przełomowym 

była klęska pod Ostrołęka (26 maja).
58

 Do zwycięskiej bitwy doszło 

jeszcze pod Rogoźnicą (29 sierpnia), gdzie II korpus wojska polskiego 

pod dowództwem generała Hieronima Ramorino odniósł zwycięstwo na 

Rosjanami. Gdyby nie frasobliwość gen. Ramorino mogło dojść do całko-

witego zniszczenia sił gen. Rosena. Niezrealizowany został plan gen. 

Ignacego Prądzyńskiego oskrzydlenia Rosjan. W efekcie, dopiero dnia 

następnego ruszył pościg 3 Brygady Jazdy pod dowództwem zasłużonego 

w powstaniu gen. Ignacego Kruszewskiego, na kierunku Łomazy - 

Piszczac - Dobrynka - Małaszewicze. W celu wzmocnienia sił, dołączyła 

do brygady pod Dobrynką dywizja gen. Juliana Sierawskiego. Pościg 

okazał się spóźniony, główne siły rosyjskie osiągnęły już Brześć. Pod 

Małaszewicze gen. Kruszewski przybył 2 września tworząc tam mocno 

wysuniętą awangardę głównych sił gen. Ramorino. Tam też dołączył do 

niego gen. Walenty Zawadzki z Dywizją Piechoty, która nadciągnęła 

głównym traktem. Tymczasem główne siły II Korpusu gen. Ramorino 
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stanęły obozem w Wólce Dobryńskiej. Same zajęcie Terespola, słabo 

ufortyfikowanego, miało charakter demonstracyjny. Gen. Resen nie 

podejmował walnej bitwy. Na wieść zajęcia Terespola wyprowadził 

swoje główne siły z Brześcia. Niewątpliwie jego działaniem było 

odciągnięcie Polskiego korpusu od głównego teatru działań, jakim była 

bitwa o Warszawę, która w tym czasie została okrążona przez główne siły 

rosyjskie pod dowództwem feldm. Iwana Paskiewicza. Po dwóch dniach 

gen. Ramorino wycofuje się z Wólki Dobryńskiej traktem do Białej  

i dalej do Łukowa. Pomimo zapewnień nie udzielił on wsparcia do 

stolicy.
59

  

Powstanie de facto było już przegrane. Warszawę Rosjanie zaczęli 

szturmować 6 września pod głównym dowództwem feldmarszałkiem 

Iwanem Paskiewiczem (Dybicz 10 czerwca zmarł na cholerę). Rosjanie 

weszli do stolicy 8 września. W wyniku działań wojennych, przemarszów 

wojsk i stacjonowania przez długi okres armii rosyjskiej poważnemu 

zniszczeniu uległo wiele miast i wsi na Podlasiu, zwłaszcza położonych 

przy trakcie brzeskim. Główną przyczyną klęski była przewaga militarna 

zaborcy i brak pomocy dla powstania z zewnątrz. Powstanie wywarło 

ogromny wpływ na świadomość narodową Polaków. Do tradycji powsta-

nia listopadowego nawiązywały kolejne pokolenia Polaków.
60

 

W wyniku porażki militarnej Królestwo Polskie straciło odrębność 

państwową, stając się prowincją rosyjską. Zniesiona została konstytucja, 
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zlikwidowano sejm i wojsko polskie. W 1837 roku zniesiono wojewódz-

twa, a na ich miejsce na wzór rosyjski utworzono gubernie. Obszar 

obecnej gminy Zalesie znalazł się w obszarze guberni siedleckiej. Trwały 

represje wobec uczestników powstania. To zmuszało do emigracji.  

Z samego Podlasia za granicę wyemigrowało ponad 100 powstańców. 

Władze za wszelką cenę dążyły do wzmocnienia elementu rosyjskiego. 

Uczestnikom powstania konfiskowano majątki. Rozległe dobra skon-

fiskowano księciu Adamowi Czartoryskiemu, m.in. folwark Horbów ze 

wsiami Horbów, Zalesie, Kłoda i Lachówka. Dawne królewszczyzny,  

a w ówczesnych czasach majątki Skarbu Państwa, rozdawano (donacje) 

zasłużonym w stłumieniu powstania wojskowym, przeważnie generałom. 

W ten sposób we władanie rosyjskie przeszło kilkadziesiąt majątków na 

Podlasiu. Dużym obciążeniem dla Polaków było utrzymywanie znacznej 

liczby wojsk rosyjskich. Ważnym wydarzeniem dla tych ziem było 

podjęcie w 1830 roku decyzji o budowie twierdzy brzeskiej. Pierwsze 

prace rozpoczynają się w 1833 roku. Zagładzie uległ starożytny Brześć, 

na miejscu, którego zaczęto budować twierdzę, zaś nową lokalizację 

miasta przeniesiono na wschód. Rozbudowa twierdzy, w tym poszcze-

gólnych pasów umocnień, trwała do I wojny światowej. Na lewym brzegu 

Bugu część umocnień twierdzy nosi nazwę Przedmieścia terespolskiego. 

Historia Przedmieścia terespolskiego sięga początków budowy twierdzy. 

W następnych latach budowane są kolejne pierścienie fortyfikacji. Trzeci 

pierścień fortyfikacyjny - pozycja wysunięta (polowa) powstała na 

ostatnim etapie rozbudowy twierdzy i stanowiła najbardziej oddalony od 

Brześcia pas obrony. Tworzyły go odcinki umocnione fortyfikacją polo-

wą (półstałe forty piechoty), systemy okopów, zasieków i pól minowych. 

Na zachodzie pas umocnień sięgał do Dobrynia Dużego i Malowej Góry. 

Na terenie gminy Zalesie zachowały się dwa umocnienia we wsi Dobryń 

Duży zwane, jako fortyfikacje polowe grupa Dobryń. Rdzeń tych umo-

cnień stanowiły zachowane do dzisiaj dwa polowe punkty oporu prawdo-

podobnie o charakterze półstałym - północny i południowy.
61
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Na mocy nowego ukazu cara Mikołaja I z 21 sierpnia 1844 roku 

dokonano nowego podziału administracyjnego Królestwa Polskiego.  

Z dwóch guberni - podlaskiej i lubelskiej - utworzono lubelską.  

Obejmowała ona m.in. powiat bialski. Zlikwidowano powiat łosicki. 

Zbrojnych prób odzyskania niepodległości po powstaniu listopadowym 

było kilka. Nie miały one jednak masowego charakteru, rodziły się 

głównie w głowach młodzieży, studentów, inteligencji i mieszczaństwa. 

Wyciągano wnioski z przegranych powstań, starano się dotrzeć do 

wszystkich grup społecznych, zwłaszcza do szlachty i chłopstwa. Nie 

było to proste. Wieś od dworu dzieliła przepaść. Potrzebne były reformy 

społeczne, w szczególności zniesienia poddaństwa. Plany powstania 

przeciw zaborcom w 1846 roku spełzły na niczym. W latach 1848-1849 

przez Europe przetacza się seria wielkich zrywów rewolucyjnych  

i narodowych zwana Wiosną Ludów. Zrywy narodowe wybuchają 

również w zaborze pruskim i austriackim. Po raz pierwszy na tak masową 

skalę zaczęto walczyć o demokrację. Dodać należy, że poza Rosją w całej 

Europie zniesiono pańszczyznę. Ożywienie polityczne przyniosła wojna 

krymska (1853-1856) i nadzieje związane z klęską Rosji. Rosnące nieza-

dowolenie nasiliło się zwłaszcza po roku 1859. Odradzał się ruch 

konspiracyjny. Wyrazem nastrojów społecznych były liczne na początku 

lat 60 XIX wieku demonstracje patriotyczne.
62

 Wprowadzenie stanu 

wojennego położyło kres dalszym jawnym demonstracjom. W tym 

okresie powstają podziemne organizacje niepodległościowe - tzw. białych 

i czerwonych. Zwolennicy powstania rozpoczęli budowę struktur państwa 

podziemnego. Branka, czyli pobór przymusowy do wojska, miała być 

sposobem władz carskich na przerzedzenie struktur konspiracyjnych 

zwłaszcza wśród młodych Polaków. Powstanie styczniowe wybuchło 

z inicjatywy czerwonych w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku.
63
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 J. Topolski (red.), Dzieje Polski 1795-1918... s. 57-66. 
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 Biali i czerwoni - ruchy polityczne utworzone w końcu 1861 roku. Głosiły hasła 

niepodległościowe, połączone z postulatami reform społecznych, traktujących 

uwłaszczenie, jako warunek przyciągnięcia chłopów do ewentualnego wystąpienia 

zbrojnego. Czerwoni koncentrowali się na przygotowaniach do walki zbrojnej, natomiast 

biali kładli nacisk na działania organicznikowskie i korzystania z ustępstw rządowych. 

Topolski (red.), Dzieje Polski 1795-1918... s. 78-82. 
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Fragment mapy Królestwa 

Polskiego z 1839 roku 
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Aleksander Szaniawski  

(1813-1863), jeden z 

przywódców Powstania 

Styczniowego na Podlasiu  

(zb. Mazowieckiej 

Biblioteki Cyfrowej) 

Południowe Podlasie pod względem militarnym miało ogromne 

znaczenie. To tutaj przebiegał szlak komunikacyjny Brześć - Biała - 

Warszawa umożliwiający dowództwu carskiemu utrzymanie łączność 

pomiędzy Królestwem Polskim a Rosją, transport wojsk i zaopatrzenia. 

Władze carskie czyniły wszystko, aby zapewnić łączność i bezpie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czeństwo na tej drodze, dlatego głównym zadaniem organizacji powsta-

ńczej na Południowym Podlasiu było opanowanie ważniejszych miast 

położonych przy trakcie. Na ogólną liczbę 24 ataków w nocy z 22 na 23 

stycznia na garnizony i posterunki rosyjskie w całym Królestwie Polskim, 

na teren Południowego Podlasia przypadło siedem, z czego ataki na 

Kodeń, Łomazy i Łosice zakończyły się pełnym sukcesem.
64

 Powstańcy  
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z Podlasia wypełnili postawione przed nimi zadania, opanowując m.in. 

szosę brzeską. Dużą popularność zyskał ruchliwością swojego oddziału 

Romana Rogiński.
65

 W noc wybuchu powstania bezskutecznie sztur-

mował garnizon rosyjski w Białej. Nad ranem 23 stycznia Rogiński ze 

swym oddziałem był już w Rossoszy, a następnie ruszył na Zalesie.
66

 

Obozował w Zalesiu, a po zebraniu rekrutów z Piszczaca i Tucznej 25 

stycznia ruszył do Janowa w celu dalszego zorganizowania swojego 

oddziału. Tego dnia wójt gminy Horbów donosił o rozbrojeniu Kozaków 

zajmujących się egzekucją. W tym samym czasie w celu odblokowania 

szosy brzeskiej dowództwo rosyjskie wysłało ściągniętą spod Brześcia 

grupę wojsk w sile 1300 żołnierzy pod dowództwem pułkownika Nosti-

tza. Ten pod Woskrzenicami wobec zniszczenia mostu przeprawił się ze 

swym wojskiem po krze. Cześć wojsk zostawił do naprawy mostu, zaś  

z głównymi siłami pomaszerował w kierunku Białej. Na noc zatrzymał 

się z wojskiem na Białce. Tutaj (1 lutego) doszło do dwugodzinnej walki  

z oddziałem Rogińskiego, który w dniu 29 stycznia dotarł do opuszczonej 

przez wojska rosyjskie Białej. Bitwa pod Białką została nierozstrzygnięta, 

zaś Rogiński wycofał się w zupełnym porządku do Białej. W tym czasie 

oddział Aleksandra Szaniawskiego oddelegowany został do walki z woj-

skami rosyjskimi naprawiającymi most na Krznie.
67

 Nieliczny oddział 

                                                                                                                         
powstańcze na Podlasiu. (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, Tom XV, 2007, s. 39-42. 
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 Roman Rogiński (1840-1915), uczył się w Polskiej Szkole Wojskowej we Włoszech. 

W 1861 roku włączył się w działalność konspiracyjna, oraz z ruchem czerwonych. 

Podczas powstania zgromadził 1000 ludzi.  Pobity pod Siemiatyczami, wycofał się na 

Litwę. Poddał się  3 marca 1863 roku w Turowie.  Karę śmierci zamieniono mu na 20 lat 

katorgi na Syberii. Powrócił dopiero w 1892 roku. Osiadł w Galicji (W:) Polski Słownik 

Biograficzny, T. XXXI/3. 1998, s. 429-430; Powstanie styczniowe na Ziemi Bialskiej. 

Bohaterowie Powstania Styczniowego. (W:) „Gościniec Bialski”, 2013, nr 1 s. VIII. 
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 J. Skowronek, Powstanie Styczniowe na Podlasiu. Biała Podlaska 1986, s. 10-13;  

J. Geresz, Z dziejów Podlasia ….(376)  nr 22/2013; H. Mierzwiński, Walki Zbrojne … 

s.103-104; W XIX wieku na Krznie pomiędzy Woskrzenicami a Horbowem istniały  

3 mosty łączące szosę brzeską. W tym miejscu było rozlewisko i rzeka przed regulacja 

płynęła trzema odnogami (autor). 
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 Aleksander Szaniawski (1813-1863), naczelnik wojskowy powiatu bialskiego w pow-

staniu styczniowym. Właściciel majątku Krasówka k. Łomaz. W czasie powstania 

dowódca oddziału. Poległ w bitwie pod Sycyną w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. 

Pochowany w podziemiach kościoła Św. Anny w Białej Podlaskiej (W:) Źródło 

internetowe: tadeuszczernik.wordpress.com; Powstanie styczniowe na Ziemi Bialskiej. 
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Szaniawskiego do 15 lutego powiększył swój stan do 150 powstańców 

uzbrojonych w kosy i strzelby, operując w rejonie Cieleśnicy, Bohukał  

i Kołczyna. Wówczas zdecydował się na opanowanie mostu łączącego 

trakt na rzece Krznie. Do bitwy pod Woskrzenicami doszło 17 lutego. 

Powstańcy pod dowództwem Szaniawskiego zdobyli most na Krznie 

obsadzony kompanią Rewelskiego pułku piechoty w sile 500 żołnierzy. 

Napad powstańców był tak nagły i brawurowy, że cała prawie rota wojska 

rosyjskiego została zniesiona.
68

 W bitwie brał udział ks. Stanisław 

Brzóska - naczelny kapelan wojsk powstańczych. Powstańcy zdobyli 

wiele karabinów, sprzęt i żywność, podpalili most na Krznie, po czym 

ukryli się w okolicznych lasach. Wieść o zajęciu mostu wywołała panikę 

w rosyjskim dowództwie. Postanowiono znacznie wzmocnić w miastach 

rosyjskie garnizony.
69

 

Po klęskach powstańców pod Węgrowem (3 lutego) i Sie-

miatyczami (6 lutego), walki na Podlasiu przyjęły formę działań 

niewielkich grup partyzanckich. W latach 1863-1864 na terenie dawnego 

województwa podlaskiego powstańcy stoczyli 101 bitew i potyczek.
70
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1939, s. 91; J. Geresz, Z dziejów Podlasia ….(378-390)  nr 24-36/2013; Przy dawnym 
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Starym Lasem (Las Olszyński) zachował się głaz, na którym wyryto twarz (głowę 

Chrystusa?), ręce, stopę, krzyż i datę 1863. Nie ustalono, czyjego autorstwa i czy ma to 

związek z operującym w tym rejonie oddziałem Szaniawskiego. Głaz jest znany dla 

miejscowej ludności. Wyryte znaki na kamieniu zostały współcześnie podkreślone  
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 Stanisław Brzóska (1832-1865), duchowny rzymskokatolicki, urodzony w Doku-

dowie. Generał i naczelny kapelan powstania styczniowego. Ostatni powstaniec, który 

utrzymał się aż do wiosny 1965 roku. Wzięty do niewoli został stracony na rynku  

w Sokołowie Podlaskim 23 maja 1865 roku. W 2008 roku. prezydent RP Lech 
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 Na terenie obecnego powiatu bialskiego poza wymienionymi w tekście bitwami 

powstańcy walczyli w bitwach w następujących miejscowościach: Konstantynów (14 

lutego, 24 września), Woskrzenice (17 lutego), Sycyna (21 lutego), Wólka Plebańska (15 
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Powstanie właśnie na Podlasiu miało najwięcej cech walki ogólno-

narodowej. Dostrzegli to nawet obcy – szwajcarscy i angielscy obserwa-

torzy. W swych relacjach podkreślali, że jedynie na Podlasiu chłopi 

uczestniczą na większą skalę w powstaniu. To właśnie przesądzało o suk-

cesach i uporczywości zmagań powstańczych.
71

 Klęska powstania 

styczniowego była zamknięciem bohaterskiego i tragicznego okresu 

insurekcyjnego. Okazało się, że nie wystarczyło poświecenie Polaków. 

Przewaga mocarstw zaborczych oraz brak pomocy z zewnątrz przekre-

ślały wszelkie nadzieje na szybki sukces walk o niepodległość. Natych-

miast po stłumieniu powstania Rosjanie rozpoczęli represje. Skonfisko-

wano w kraju 1600 majątków, zesłano na Syberię około 40 tysięcy 

                                                                                                                         
kwietnia), Dołha i Ultrówka (maj), Międzyrzec (6 maja, 8/9 czerwca), Mazanówka (26 
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Stasiukiewicza i Kazimierza Narbutta, w bitwie pod Wygodą wzięty do niewoli  

i pomimo tortur, nikogo nie wydał. Powieszony na stoku cytadeli w Brześciu 31 lipca 

1863 roku w obecności spędzonych ludzi ze wsi Rudy. Zacharczuk – pocztylion, za 

udział w powstaniu powieszony w Brześciu. Jan Zalewski – szlachcic z Zalesia, lat 29, 
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Jakuba Kozłowskiego z Białej za przynależność do „bandy” i skazanego na „społeczne 

roboty” w Rosji (W:) Sz. Kalinowski, Powstanie styczniowe w powiecie bialskim. Biała 

Podlaska 2013, s. 107-116. 
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Polaków. Miasteczkom, które czynnie wspierały powstańców odebrano 

prawa miejskie.
72

  

Od połowy lat 60 XIX wieku Petersburg starał się znosić 

odrębność Królestwa Polskiego. W organach administracyjnych i sądach 

wprowadzono rosyjski, jako język urzędowy oraz zatrudniono w większo-

ści Rosjan. Od 1874 roku krajem zarządzali generał - gubernatorzy. 

Władze przestały używać nazwy Królestwa Polskiego, zastępując ją 

nazwą Kraj Przywiślański (Priwislanskij). Dużym wydarzeniem jeszcze  

w trakcie trwania powstania styczniowego było ogłoszenie 3 marca 1864 

roku uwłaszczenia chłopów. Celem caratu było odciągnięcie chłopów od 

powstania. Należy pamiętać, że w XIX wieku wieś w Kongresówce była 

mocno zacofana i niedoinwestowana. Budynki inne niż drewniane i kryte 

strzechą były wielką rzadkością. Ogromny wpływ na życie codzienne 

miały warunki sanitarne i higieniczne. Zwykle w chatach chłopskich  

i izbach mieszkalnych trzymano żywy inwentarz - drób, a nawet bydło. 

Wpływ na zdrowie miało również wyżywienie. Tu zachodziły duże 

zmiany. W XIX wieku bardzo upowszechniła się uprawa ziemniaka. 

Jadłospis był nadal mało urozmaicony. Jadano chleb, surowe jarzyny, 

ziemniaki, przetwory mączne, zupy (z warzyw i ziemniaków). 

Najtrudniejsza sytuacja była na przednówku; wówczas jadłospis był 

bardzo ubogi. W tym czasie na stołach bogatszych chłopów pojawiła się 

dotychczas mało znana herbata. Wiek XIX przyniósł na ziemiach 

polskich zasadnicze zmiany w produkcji przemysłowej. Określone są one 

mianem rewolucji przemysłowej. Procesowi temu towarzyszył również 

rozwój infrastruktury drogowej. Na przełomie XIX i XX wieku stałym 

elementem krajobrazu były już wiatraki. Do końca okresu zaboru wiatraki 

funkcjonowały w Mokranach Nowych, Mokranach Starych, Kijowcu, 

Dobryniu Wielkim (Dużym), Wólce Dobryńskiej i Zalesiu. Z czasem 

zaczęły zanikać młyny wodne, które funkcjonowały w Kijowcu, 

Dobryniu Dużym, Malowej Górze, Woskrzenicach (przy trakcie do 

Horbowa) oraz na rzece Krznie w rejonie Perkowic (na Kłodzie). 

Nadmienić należy, że na terenie tym działały dwie cegielnie w Zalesiu 

oraz w Mokranach Starych (pod Neplami). Życie gospodarcze na tym 

terenie zaczęło tętnić wzdłuż traktu Warszawa - Brześć. W kompleksie 
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Wiejska chata  

w Dereczance  

(zb. Pawła  

Maksymiuka) 

leśnym w połowie drogi Zalesie - Wólka Dobryńska znajdowały się 

koszary straży skarbowej (opłaty drogowe) oraz funkcjonowała tam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karczma. Karczmy (gospody) funkcjonowały ponadto w Lachówce 

Dużej, Lachówce (Horbowie), Koczukówce, Wólce Dobryńskiej, 

Dobryniu Dużym, Dereczance (obecnie teren na początku wsi 

Nowosiółki), Malowej Górze oraz Mokranach Nowych. W 1867 roku 

została oddana nowa droga żelazna Warszawa - Siedlce - Łuków - 

Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska - Terespol - Brześć. Linia kolejowa 

przebiegła przez folwark Chotyłów, który w szybkim czasie stał się dużą 

stacją kolejowa z punktem przeładunkowym zwłaszcza dla produktów 

drzewnych pozyskiwanych z okolicznych lasów.
73

 

Z dniem 1 stycznia 1867 roku na mapę powróciły powiaty. 

Pojawiły się również duże gminy, jako podstawowe jednostki admini-

stracyjne. Na czele gminy stał wójt, który do pomocy miał pisarza. 

Działały również sądy gminne (sędzia i trzech ławników). Teren obecnej 

gminy Zalesie znalazł się w granicach trzech gmin:  

- gmina Dobryń (powiat bialski), w skład, której wchodziły 

miejscowości: Kłoda Duża, Kłoda Mała (Ukaźna), Horbów, Kijowiec, 
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1795-1904, T. 1, Warszawa 2007, s. 440-443; Wykaz wiatraków i pozostałej 

infrastruktury sporządzono na podstawie analizy map tego terenu z okresu zaborów 

(autor). 
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Dereczanka, Husinka, Koczukówka, Dobryń, Wólka Dobryńska, 

Lachówka, Zalesie. 

- gmina Kobylany (powiat bialski), w skład, której wchodziły 

miejscowości- Berezówka, Malowa Góra. 

-  gmina Bohukały (powiat konstantynowski), w skład, której 

wchodziły miejscowości: Mokrany Stare, Mokrany Nowe, Nowosiółki.   

Według danych z 1903 roku wójtem gminy Dobryń był Wasyl 

Kalinowski, pisarzem Aleksander Nowikow, sędzią gminnym był Demian 

Żuk. W 1907 roku gmina Dobryń liczyła 4345 mieszkańców.
74

  

Bardzo ważną rolę w przeobrażeniach chłopskiej świadomości 

odgrywała religia. Wiedziały o tym władze carskie, stad w okresie popo-

wstaniowym represje wobec Kościoła katolickiego i kasacja Kościoła 

unickiego (szerzej w rozdziale - Kościoły). Więzi religijne kojarzono 

również z językiem, stąd nacisk władz carskich na szerzenie oświaty 

zwłaszcza elementarnej, wśród społeczeństwa wiejskiego. Licznie zaczęły 

powstawać szkółki elementarne oraz szkółki cerkiewno-prawosławne 

(szerzej w podrozdziale - Oświata).  

Zagrożenie odrębności narodowej polityką państw zaborczych 

wzmogło poczucie wspólnoty losów. Najwyższym jego przejawem były 

powstania, nie bez przyczyny noszących nazwę narodowych. Przyśpie-

szały one rozwój lub budzenie się uczuć patriotycznych we wszystkich 

warstwach społecznych. Ogromna rola w tych procesach przypadła 

kulturze. Dzieła wieszczów, uczonych i artystów polskich, czytano  

i prezentowano we wszystkich zaborach. Ogromną daninę złożyła 

podlaska ludność grekokatolicka, dając opór i ginąc za wiarę. Na terenie 

 obecnej gminy Zalesie w Kłodzie za wiarę zginęła rodzina Koniusze- 
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 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Oddział w Radzyniu Podlaskim 
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gminne zostały spalone w 1915 roku. Był to definitywny koniec siedziby władz 

gminnych w tej wsi (autor). 
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Krzyż postawiony przez  

Łukasza Litwiniuka  

na pamiątkę tolerancji  

religijnej z 1905 roku,  

stan obecny (fot. W.Kob.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wskich. Punkty oporu unickiego na przełomie XIX i XX wieku występo-

wały w Dobryniu, Mokranach Nowych (Jan Litwiniuk, Dymitr Panasiuk, 

Józef Wawryczuk), Mokranach Starych (Jan Denicki, Józef Czernik - 

przeprowadzał przez granicę młodych, którzy zamierzali przyjąć 

sakrament małżeństwa, zajmował się rozprowadzaniem pism, kilkakrotnie 

więziony w Białej Podlaskiej i we Włodawie), Wólce Dobryńskiej 

(Kossakowscy). 
75

 

 Konflikty zbrojne na Bałkanach na przełomie XIX i XX wieku -

dążenia niepodległościowe narodów pod panowaniem Tureckim - 

zmieniły układ sił politycznych w Europie. Z czasem wyodrębniły się 

dwa bloki militarno-polityczne: Trójprzymierze (Niemcy, Austro-Węgry  

i Włochy) i Trójporozumienie (Rosja, Francja i Anglia). Ważnym 

wydarzeniem była klęska wojsk rosyjskich w wojnie z Japonia (1904-
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1905). Klęska wojsk rosyjskich uwidoczniła słabość i zacofanie 

imperium. Zachęciła tym samym różne grupy obywateli do zwrócenia się 

przeciwko autokratycznemu reżimowi. Na ziemiach polskich spór o me-

tody działania spowodował głębokie podziały w życiu politycznym  

a nawet doprowadził do walk bratobójczych (Narodowa Demokracja  

i Polska Partia Socjalistyczna). „Krwawa niedziela” w Petersburgu 

(styczeń 1905 roku) dała początek rewolucji w Rosji (1905-1907). 

W Królestwie Polskim partie polityczne ogłosiły strajk powszechny.  

W regionie bialskim do strajku powszechnego przystąpili robotnicy 

Międzyrzeca Podlaskiego. W znacznie mniejszym stopniu do strajku 

przystąpili robotnicy rolni. Spowodowane to było skutecznym 

przeciwdziałaniem władz carskich.  

W pierwszym okresie rewolucji w powiecie bialskim odnotowano 

zaledwie trzy strajki. Kolejna fala strajków przeszła przez imperium 

rosyjskie jesienią 1905 roku. Car zmuszony do ustępstw konstytucyjnych 

wydał w dniu 30 październik 1905 roku manifest zapowiadający Dumę 

Ustawodawczą. Na terenie powiatu bialskiego źródła nie donoszą o straj-

kach ani manifestach antyrządowych, natomiast odnotowywane są de-

monstracje patriotyczne oraz wzmożona aktywność ludności unickiej. 

Zebrania na wsi zmieniają się w wiece i manifestacje patriotyczne.  

W powiecie bialskim wiece odnotowano w trzech gminach w tym  

w gminie Dobryń. Chłopi walczyli przede wszystkim o polonizację  

i demokratyzację gminy. Na styczniowych (1906 rok) zebraniach 

gminnych chłopi nadal wysuwali postulaty spolszczenia samorządu 

gminnego i szkoły oraz pełnej autonomii dla Królestwa Polskiego.  

W powiecie bialskim zebrania takie odbyły się w czterech gminach w tym 

w Kobylanach i Dobryniu. Władze carskie zastosowały ostre represje 

wobec tych chłopów, którzy byli aktywni w akcji gminnej. W gminie 

Dobryń na karę aresztu skazano 9 chłopów. W celu przeciwdziałania 

akcji gminnej gubernator siedlecki Wołżyn wydał specjalne instrukcje, 

aby na każdym zebraniu gminnym był obecny urzędnik carski. Chłopi 

wobec tego bojkotowali zebrania, a w wielu przypadkach wójtowie nie 

informowali władz powiatowych o zebraniach. Wybuch rewolucji zakty-

wizował też młodzież, która przystąpiła do strajku szkolnego. Strajk objął 

również szkoły niższego stopnia - przejawiał się bojkotem szkoły 
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rosyjskiej na wsi. Zaczęło się rozwijać tajne nauczanie. Na podstawie 

dostępnych źródeł dowiadujemy się, że tajne nauczanie prowadzone było 

w Mokranach Starych na przełomie lat 1905 i 1906. Nauczanie prowadził 

Józef Litwiniuk, który za to został aresztowany i osadzony w więzieniu.
76

   

Rewolucja została krwawo stłumiona. Generalnie jednak wydarze-

nia te przyniosły częściową poprawę sytuacji na ziemiach polskich. 

Osłabła cenzura, władze zezwoliły na używanie języka polskiego  

w szkolnictwie i administracji. Pozwoliło to na zrzeszanie się społe-

czeństwa w związki, spółki, kółka o charakterze gospodarczym lub 

organizacje użyteczności publicznej. Według danych na dzień 27 lutego 

1914 roku w powiecie bialskim prowadziło działalność 31 różnych stowa-

rzyszeń, z czego 28 powstało w latach 1905-1912. W Malowej Górze 

działalność prowadziło Malowogórskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie 

założone 15 stycznia 1909 roku i skupiające 111 członków. W Kijowcu 

działał Kijowiecki Związek Spożywców założony 2 maja 1909 roku  

i skupiający 40 członków.
77

  Tzw. ukaz tolerancyjny (1905 rok) 

umożliwił prawie 200 000 unitów przejście na katolicyzm. Nowym 

impulsem do aktywizacji polskich stronnictw stały się zmiany w sytuacji 

między-narodowej zapowiadające wybuch wielkiego konfliktu pomiędzy 

Trój-przymierzem i Trójporozumieniem. Pomimo tych wydarzeń ziemie 

nadbużańskie przeżyły kolejny cios zmierzający do wyrugowania pol-

skości z tych terenów. Z części ziem Królestwa - Chełmszczyzny i Podla-

sia - wydzielono gubernię chełmską z planem całkowitego związania 

administracyjnego z Kijowem.  Nadbużańskie gminy, m.in. Bohukały, 

Dobryń, Kobylany, weszły w skład guberni chełmskiej. W dniu 13 maja 

1915 roku carat podjął decyzję o przyłączeniu Chełmszczyzny do Rosji. 

Decyzja ta nie miała już żadnego znaczenia, bowiem w Europie 

rozgorzała Wielka Wojna.
78
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5. I wojna światowa 
 

Wybuch I wojny światowej w sierpniu 1914 roku odtworzył Pola-

ków drogę do niepodległości. Po raz pierwszy od rozbiorów wszystkie 

trzy mocarstwa znalazły się w stanie wojny. Urzeczywistniały się słowa  

z Litanii pielgrzymskiej Adam Mickiewicza 

                       „O wojnę powszechną za wolność ludu 

                         Prosimy Cię, Panie”. 

Trudno sobie dziś wyobrazić dramatyczne dylematy, przed 

którymi w obliczu wojny stanęło społeczeństwo polskie i jego liderzy 

polityczni. Przyjąć należy, że w armiach mocarstw zaborczych walczyło 

blisko 4 mln Polaków. Ubrani w mundury niemieckie, austriackie i rosyj-

skie stanęli naprzeciwko sobie. Takie były realia i taka była cena przy-

szłej wolności.
79

 

Dla wsi podlaskich wojna początkowo nie zapowiadała poważnie-

jszych zmian. Władze rosyjskie działały podobnie jak w okresach wcze-

śniejszych, traktem brzeskim przejeżdżała jedynie większa ilość wojska 

ściągniętego z głębi imperium. W oddziałach tych byli niejednokrotnie 

żołnierze pochodzący z naszego regionu. Niektórzy z nich wykorzystali 

okazję do odwiedzenia rodziny niewidzianej nawet kilka lat. W końcu 

czerwca ruszyła ofensywa feldmarszałka von Mackensena, która od 

Lublina i Chełma kierowała się na Brześć. Niemal jednocześnie od pół-

nocy ruszyła ofensywa wojsk niemieckich.  Ruszyło też bezpośrednie 

natarcie z zachodu na Warszawę. Wkraczające na Południowe Podlasie 

sprzymierzone wojska niemieckie i austrowęgierskie liczyły około 450 

tys. żołnierzy, zaś rosyjskie siły skoncentrowane w tym regionie około 

300 tys. żołnierzy. 12 sierpnia siły rosyjskie opuszczają Siedlce. 

Dowództwo rosyjskie powzięło wówczas szaloną decyzję, sprawdzoną  

w wojnie napoleońskiej, o zastosowaniu taktyki spalonej ziemi. Według 

rozkazu wodza armii rosyjskiej miało być niszczone tylko to, co nie-

odzowne. W rzeczywistości przystąpiono do niemalże całkowitego wysie-

dlenia ludności. Kozacy rabowali i palili. Między innymi w 80 procentach 

uległy zniszczeniu gminy: Dobryń, Bohukały i Kobylany. Były to tereny  
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Bieżeńcy, na  

drodze pomiędzy 

Białą Podlaską   

a Brześciem, 

(zb. gutenberg.org) 

najbardziej zniszczone na froncie wschodnim (z ziem Królestwa Kon-

gresowego).
80

 Szczególnie uciążliwe dla ludności były prowadzone  

w latach 1912-1915 roku prace nad umocnieniem linii obronnych wokół 

twierdzy brzeskiej. Do pracy wykorzystywano wszystkich mężczyzn. 

Najbardziej wyludnionym powiatem w Królestwie był powiat bialski. 

Ubytek ludności po wysiedleniu na wschód (tzw. bieżeńcy) wynosił 73 

procent. Były wsie, gdzie pozostało kilka osób chroniących się przed 

przymusowym wysiedleniem. Spowodowane to było skrupulatną realiza-

cją naczelnego dowództwa rosyjskiego o wysiedleniu mieszkańców  

i zniszczeniu zapasów żywności. Lato (1915 r.) – pozycje wrogów coraz 

zbliżają się ku naszym stronom: huk armat coraz częściej i wyraźniej  
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słychać. Pojawiają się pierwsze zwiastuny klęsk wojennych - tak 

wspominał w kronice Ortela Franciszek Kryński – Resztki armii rosyjskiej 

odstępują, robią okopy na Ortelu od Kłody. W arjengardzie Kozacy – ci 

zbóje urodzeni do niszczenia – podpalają wioski i folwarki. 
81

  

Kolejnym powodem wysiedlenia było „oczyszczenie” z ludności 

obszaru o promieniu 30 km od twierdzy brzeskiej, gdzie jak zakładano 

nastąpić miało główne uderzenie wojsk austriackich i niemieckich. Około 

godz. 04 nad ranem w dniu 15 (sierpnia) 1915 r. wpadła sotnia kozaków  

i z dzikimi okrzykami „ubiratsia won” usiłowali nas wygonić z domu. 

Ojciec zastosował z dawna używany i skuteczny sposób: dał 25 rubli 

sotnikowi i ten pozwolił nam zapakować się. Tak, więc o godzinie 09-tej 

rano, po zjedzeniu śniadania wyjechaliśmy w dwa powozy, 1 karetę oraz 

trzy wozy drabiniaste z naszymi rzeczami (…) na wschód w kierunku na 

Brześć Litewski. (…) Gdzieś za Brześciem dołączyli do nas nasi sąsiedzi, 

państwo Kuczewscy z Krzyczewa - wspominał Kazimierz Nostitz- Jacko-

wski z Kijowca, który po tułaczce, przez Baranowicze, Smoleńsk, Mo-

skwę i Kijów, w lipcu 1918 roku powrócił z rodziną do Kijowca.
82

 

Z początkiem sierpnia 1915 roku Rosjanie podjęli decyzję, że nie 

będzie generalnej obrony twierdzy. Obawiając się okrążenia, rosyjskie 

dowództwo nakazało ewakuację. Walki miały toczyć się tylko na 

wysuniętych zachodnich pozycjach twierdzy - Koroszczyn, Dobryń, 

Kobylany, gdzie dodatkowo stworzono silne trzy pasy umocnień 

ziemnych. Mimo to bitwa o twierdzę Brześć, jaka rozegrała się w dniach 

25 i 26 sierpnia 1915 roku oraz poprzedzające je walki na terenie 

nadbużańskim były jedną z większych operacji na froncie wschodnim. Do 

                                                 
81
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dzisiaj o zaciętych walkach na tym terenie świadczą liczne cmentarze 

wojenne.
83

   

16 sierpnia wojska sprzymierzone osiągnęły linie Ortel - Kłoda - 

Horbów - Rokitno, napotykając na silny opór rosyjski. Szczególnie silny 

opór ze strony rosyjskiej napotkała 47 DP z X K w rejonie Rokitna  

i Michałek. VI KP przesunął się w tym czasie na linię Horbów - 

Dobrynka. Dnia następnego na północny-zachód od Horbowa rozlokował 

się XXII K Rezerwy. Korpus ten oraz 47 D Rez. 18 sierpnia toczyły walki 

o zajęcie linii Kijowiec - Lipnica. 19 sierpnia oddziały austriackie zaczęły 

szturmować szańce rosyjskie położone na wschód od Zalesia, zbliżając 

się tym samym do pierwszych linii umocnień twierdzy Brzeskiej. Do 21 

sierpnia XX Korpus Rezerwy osiągnął zachodni brzeg rzeki Krzny (do 

ujścia Bugu). Rosjanie spalili zabudowę wsi Neple. Następnego dnia 

częściowo spalili zabudowę wsi Malowa Góra, wsadzając wieżę kościoła 

i wycofując się następnie z linii rzeki Krzny. 

 Atak na wysunięte zachodnie i południowe pozycje twierdzy 

(Koroszczyn, Dobryń, Kobylany) poprzedzał silny ostrzał artyleryjski 

m.in. z baterii 150 milimetrowych haubic. W południe wojska sprzy-

mierzone rozpoczęły szturm na zachodnie pozycje twierdzy. Obrona 

została przełamana po dwóch dniach walk (26 sierpnia). Już w piętnastym 

roku cały front przewalił się przez nasze tereny. Przegnali Ruskich aż za 

Pińsk. Tu, w Dobryniu za wzgórzem, Rosjanie okopani czekali na 

Niemców widząc ich atakujących, jak na dłoni. Przez parę dni Niemcy 

nacierali bez skutku. W końcu od tyłu dali im łupnia, a i do niewoli też 

dużo wzięli. Jako szesnastoletni chłopak – kontynuował dalej Szpyruk 

[Władysław Szpyruk zam. Dobryń - autor] - pomagałem kopać groby dla 

Niemców. Było 31 zabitych i ponad stu rannych. Zgromadziło się wielu 

ludzi, a orkiestra zagrała poległym hymn żałobny. Żołnierze niemieccy 

wzruszeni byli widząc nasze kobiety szlochające. Ze czcią pochowaliśmy 

zabitych. (…) Tu na naszych polach polegli i tu w naszej ziemi są 

pochowani, to jakby do nas należeli. Z roku na rok opiekujemy się ich 

grobami, jak swoimi. (…) Rosjan (…) Pochowaliśmy we wspólnej mogile 

pod lasem. Na innych wioskach chłopi grzebali ich w miejscu, gdzie 

polegli- najczęściej pod miedzami. Takie jest prawo wojny, że tyły zwy-
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Po bitwie, okolice Dobrynia,  

umocnienia terespolskie,  

(zb. gutenberg.org).  

Cmentarz wojenny  

w Dobryniu Dużym,  

stan obecny, (fot. W. Kob.) 

ciężskiej armii mają czas i siłę na to, by ze czcią pochować, tych, którzy 

polegli na frontowej linii.
84

 

Podczas I wojny światowej pod protektoratem państw zaborczych 

zaczęto tworzyć polskie legiony. Legiony, choć nieliczne, były ważnym 

faktem politycznym.  Szlaki bojowe legionów przechodziły również przez 

Podlasie. W sierpniu 1914 roku pod protektoratem rosyjskim zaczęto 

tworzyć Legion Polski, który następnie przyjął nazwę od miejsca stacjo-

nowania „Legion Puławski”. Od marca 1915 roku legion brał udział  
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Zniszczony kościół  

w Malowej Górze  

w 1915 roku, (rysunek  

w zbiorach parafialnych) 

w licznych bojach m.in. pod Korczówką k. Łosic (16 VIII), gdzie pod 

dowództwem płk Jana Rządkowskiego stoczył największą bitwę pono-

sząc ogromne straty. Legion został wycofany i cześć wojsk rozloko-

wanych zostało w rejonie Wólki Dobryńskiej i Kobylan, a następnie 

wojska te przemieszczono do Koroszczyna, gdzie miały wziąć udział  

w obronie twierdzy brzeskiej. Po ciężkich stratach legion we wrześniu 

1915 roku wycofano z frontu do Bobrujska.
85

  

W 1914 roku pod protektoratem państw centralnych tworzone są 

polskie legiony pod wodzą Józefa Piłsudzkiego. Brygady tworzyli ludzie 

różnego pochodzenia i profesji. I Brygada Legionów i pułki II Brygady  

w sierpniu 1915 roku wkraczają na Podlasie. Jesteśmy już na Podlasiu, 

ziemi łez, krwi i niedoli, a po kwaterach snują się opowiadania krzywd 

minionych i teraźniejszych - wspominał legionista Wincenty Solek. 

Brygada wyzwoliła między innym Leśną Podlaską i Konstantynów.  

W dniu 29 sierpnia legiony po walkach na Polesiu przeprawiły się przez 

Bug w rejonie wsi Łęgi - Pratulin. August Krasicki, legionista, autor 

„Dziennika z kampanii rosyjskiej” pisał: Przejechawszy Bug (29 VIII 

1915) wyjeżdżam za wsią Łęgi na wzgórza górujące nad doliną rzeki, 

skąd daleki widok. Widać wieś Pratulin, głośną z czasów prześladowania 

unitów. Dalej przeważnie polami przez wsie Mokrany Stare i Nowe, 

niespalone.(…)O godz. 12-stej zajeżdżamy do wsi Malowa Góra. Most na  
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Prace przy wyrębie 

drzewa w lesie 

Horbowszczyzna  

w 1917 roku,  

(zb. Andrzeja Karmasza) 

rzece spalony, młyn i kilka domów. Kościół nowy w okropnym stanie, jak 

opowiadają ludzie, którzy dziś do domów swych wrócili, wieżę wysadzili  

Moskale dynamitem, następnie ostrzeliwali z ciężkich dział z Brześcia. 

Wokoło w murach szczerby i dziury. Przed plebanią trzy ogromne leje  

i ściany jak sito podziurawione. Dnia 30 sierpnia 1915 roku legiony przez 

Koroszczyn, Kobylany, Kopytów pomaszerowały w kierunku Wło-

dawy.
86

 

Na skutek uzgodnień, które zapadły między cesarzem niemieckim 

i władcą Austro-Węgier, znaczna część Królestwa Polskiego w tym 

Podlasie nadbużańskie znalazły się pod okupacją niemiecką. Podlaskie 

powiaty: Biała, Konstantynów, Radzyń, Włodawa znalazły się pod 

kontrolą wojskową. Dawne powiaty podzielono na tzw. komendantury. 

Zwierzchnia władza spoczywała w rękach niemieckiego dowództwa tzw. 

„Etapen Inspekcion Bug Armee”. Bardzo dramatycznie przedstawiała się 

sytuacja na podlaskiej wsi. Na terenach zarządzanych przez Wojskową 

Komendę Etapów Ober-Ost, gospodarka okupacyjna odznaczała się 

szczególnym okrucieństwem stosunku do ludności, a szczególnie ludno-

ści polskiej. Była ujęta w misterną i obliczoną na najdalej posuniętą 

eksploatację terenu. Polityka niemiecka działała w ciągu trzech lat 

okupacji pod hasłem bezwzględnego wyzyskania wszystkich dóbr natu-  
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ralnych terenu i całkowitego niemal ogołocenia ludności z jakichkolwiek 

zapasów gospodarczych. W celu eksploatacji terenów nadbużańskich 

(przede wszystkim wywozu produktów rolnych i drewna) zbudowano na 

przełomie lat 1916/1917 kolejkę wąskotorową Biała Podlaska – Kon-

stantynów, a wkrótce potem odgałęzienie tej linii z Roskoszy do Rokitna. 

Rozbudowana została stacja Chotyłów oraz zakłady przetwórstwa 

drzewnego. Na dotychczas niespotykaną skale prowadzono wycinkę 

drzewa z lasów chotyłowskich. Nigdy tak pięknego, wspaniałego lasu jak 

Kłodzki nie widziałem - wspominał w pisanej w latach 1912-1922 kronice 

Ortela ks. Franciszek Jasiński - Obszar zajmowany przez ten las wynosił 

kilkadziesiąt włók. Były to potężne sosny, śmigłe i gibkie, okrągłe - jak 

wytoczone; korony zgrabne, niewielkie, pnące się ku światłu; kory 

stalowej u spodu, a pozłocistej ku górze. Las ten, jak można sądzić  

z grubości drzew stał od kilkuset lat, siekierą nietknięty. Były tu 

wspaniałe, ogromnej wielkości dęby. W dziuplach drzew gnieździło się 

ptactwo leśne i pszczoły. Eksploatacja tego lasu prowadzona była przez 

rząd rosyjski, według planów- cięciami. Drzewo w niewielkiej ilości, jak 

w najprzedniejszym gatunku, szło za granicę. Ostatecznie wytrzebiony 

został za Niemców; kilkadziesiąt włók wyrąbano w pień; między tym  

w Kisielniku (obrąb) 17 wł. i całą połać od strony Chotyłowa…. Tartaki 

urządzono w Zalesiu oraz Horbowie. Tartak w Horbowie zlokalizowany 

był przy obecnym starorzeczu za kościołem. Tam też od czasów staro-

polskich znajdował się port i miejsce spławiania drewna na Krznie. 

Drewno spławiano jeszcze w okresie międzywojennym.
87

 

Na Podlasiu pozostającym pod zarządem Ober-Ost, korzystne 

warunki działania znaleźli Ukraińcy, którzy uzyskali wsparcie ze strony 

miejscowej administracji okupacyjnej. W dniu 9 lutego 1918 roku 

postanowieniem traktatu brzeskiego państwa centralne przyznały Ukra-

inie obszar większy niż te, które obejmowała gubernia chełmska. Granica 

zachodnia na odcinku podlaskim biegła wzdłuż linii Radzyń, Międzyrzec, 

Sarnaki. W kwietniu 1917 roku w Białej Podlaskiej utworzono Ukraińską  
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Izydor Fedosiuk z Dobrynia Dużego (pierwszy z lewej) w armii carskiej, (zb. 

Józefa Fedosiuka). Krzyż dziękczynny (starszy, niższy z lewej) postawiony po 

powrocie z Wielkiej Wojny, (fot. W. Kob.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hromadę. Była to organizacja o charakterze wojskowym. Nadrzędnym 

celem Hromady było kształtowanie na Podlasiu i Polesiu ukraińskiej 

świadomości narodowej miejscowego społeczeństwa. Zadanie te realizo-

wano poprzez tworzenie szkolnictwa ludowego, wydawanie druków 

ukraińskich i ich kolportaż w terenie. Szkołę ukraińską utworzono m.in.  

w Horbowie. Nie powiodły się próby zorganizowania szkoły w Mokra-

nach Starych, gdzie ludność miejscowa wygnała ze wsi ukraińskiego 

nauczyciela.  Na początku 1918 roku na wieść o zajęciu Kijowa przez 

bolszewików Hromada zawiesiła swoją działalność. W sierpniu 1918 

roku rozwiązano Hromadę i utworzono na jej miejsce Oświatowo-

Wydawniczego Towarzystwa Ridne Słowo. Była to organizacja społe-

czna, do której mógł wstąpić każdy Ukrainiec. Towarzystwo zajmowała 

się wydawaniem czasopism oraz literatury ukraińskiej i podręczników 
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szkolnych. Zajmowało się również organizowaniem pomocy dla ludności 

i uzyskaniem odszkodowań wojennych, organizowaniem działalności 

spółdzielczej i gospodarczej. Towarzystwo zakończyło swoja działalność 

na początku 1919 roku. Ponowna rejestracja pod nazwą ukraińskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne pn. Ridna Chata nastąpiła 22 czerwca 1922 

roku. Działalność prowadziła na terenie województwa lubelskiego. Prze-

wodniczącym był Iwan Pasternak z Choroszczynki. W powiecie bialskim 

było pięć filii tej organizacji. Na krótko (w latach 1926-1927) filia istniała 

również w Mokranach Starych. Nie rozwinęła ona jednak swojej działal-

ności.
88

 

 Niepowtarzalna koniunktura międzynarodowa, jaka wystąpiła  

w ostatnich tygodniach I wojny światowej, została umiejętnie wyko-

rzystana przez społeczeństwo polskie. Społeczeństwo zareagowało na 

rozpad struktur zaborczych tworzeniem własnych ośrodków władzy 

politycznej. Na mocy dekretu z dnia 22 listopada 1918 roku Tym-

czasowym Naczelnikiem Państwa został Józef Piłsudski. Polacy 

zaczynają tworzy struktury państwa - II Rzeczypospolitej. W listopadzie 

1918 roku przystąpiono do rozbrajania Niemców na terenie Południo-

wego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. Realizacja planów nie była 

prosta. W Etapie Ober-Ost stacjonowała nadal blisko pół milionowa armia 

niemiecka. Etapy Bugu w listopadzie 1918 roku stały się terenem krwa-

wych starć pomiędzy miejscowymi oddziałami Polskiej Organizacji 

Wojskowej i wojskami niemieckimi. 18 listopada ustalono linię demarka-

cyjną: Wisznice - Międzyrzec - Łosice - Mielnik. Na początku grudnia 

1918 roku rozpoczęły się pertraktacje polsko-niemieckie w sprawie ewa-

kuacji wojsk niemieckich z ziem położonych na zachód od Bugu.  

W oparciu o uzgodnienia w Warszawie, Niemcy ewakuowali się do linii 

Kodeń- Chotyłów - Zalesie - Kijowiec - Olszyn - Pratulin. 31 grudnia do 

Białej Podlaskiej wkroczyły polskie oddziały z Dęblina. Ostatnia faza 

zajmowania powiatów podlaskich przez wojska polskie przypada na 
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styczeń i pierwsze dni lutego 1919 roku. 8 stycznia 1919 roku sztab 

wojska tzw. Grupy (następnie po rozbudowaniu Dywizji Podlaskiej) gen. 

Antoniego Listowskiego nawiązał łączność z dowództwem niemieckim  

i przeprowadził w Zalesiu rokowania dotyczące ewakuacji przez Nie-

mców swoich wojsk z okupowanego jeszcze obszaru. W dniu 13 stycznia 

wznowiono pertraktację i podpisano w Zalesiu umowę polsko-niemiecką, 

wyznaczając kolejną linię demarkacyjną, która oprócz Brześcia obejmo-

wała tylko pobliski Terespol. Ze strony polskiej w Zalesiu negocjacje 

prowadził gen. Antoni Listowski oraz rotmistrz Jerzy Grobicki, szef 

sztabu, zaś niemieckiej gen. Doerr i kapitan Himer. Po stronie polskiej 

linię demarkacyjną (teren obecnej gminy Zalesie) obsadził 22 pułk 

piechoty. W dniu 5 lutego doszło do bitwy po Kobylanami. Na wieść, że  

z Brześcia ustępują Niemcy i zamierzają przekazać miasto Ukraińcom 

generał Antoni Listowski otrzymał rozkaz uprzedzenia planów niemie-

ckich i opanowania Brześcia. W tym celu po koncentracji 2 kompanii 34 

pp w Dobrynce zaplanowano działania zaczepne na 5 lutego.  Działania te 

wspierała 4 bateria 7 pap oraz 4 szwadron 2 p. uł. rotmistrza Żelisła-

wskiego, który traktem przez Wólkę Dobryńska, kierował się na 

Kobylany. Do starcia doszło pod Kobylanami. W walce 3 kompania 34 pp 

pod dowództwem por. Jana Sokołowskiego poniósł duże straty 11 zabi-

tych, 14 rannych oraz 2 wziętych do niewoli. 7 lutego podpisano kolejną 

umowę Niemcy mieli opuścić Terespol. 9 lutego Południowe Podlasie 

było wolne.
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6. Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku 
 

Decydujące wydarzenia o losach Bitwy Warszawskiej, o losach 

wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku miały miejsce także na nadbu-

żańskim Podlasiu. 

Przeciągające się działania wojenne zwłaszcza w pasie nadbu-

żańskim wywierały szczególnie istotny wpływ na kształtowanie się 

nastrojów na wsi. W zubożałym społeczeństwie szczególne pole do popi-

su znaleźli komuniści. Od połowy lutego 1919 roku pod wodzą Józefa 

Piłsudskiego trwały na wschodzie walki z Rosją Bolszewicką o wscho-

dnie granice II RP. Porażka wojsk polskich w czerwcu 1920 roku i dalsza 

ofensywa Armii Czerwonej dowodzonej przez Michaiła Tuchacze-

wskiego, spowodowała wielkie zagrożenie dla niezawisłości państwa 

polskiego. Okazało się, że rządowi sowieckiemu zależy przede wszystkim 

na przeniesieniu idei rewolucji proletariackiej na bagnetach Armii Czer-

wonej nie tylko nad Wisłę, lecz także do Niemiec i innych krajów zacho-

dnich.  

Od 4 lipca miał miejsce dramatyczny odwrót polskich oddziałów 

frontu Litewsko-Białoruskiego, od Dźwiny do Bugu, ponoszących dotkli-

we straty. Dużą rolę wyznaczono dla obrońców twierdzy Brześć, którą 

powierzono dla gen. Władysława Sikorskiego. Sikorski sądził, że uda się 

utrzymać twierdzę przez kilka dni, do czasu aż wojska polskie zajmą 

dogodne pozycję do kontruderzenia. Niestety w wyniku natarcia 16 Armii 

i Grupy Mozyrskiej na Brześć, gen. Sikorski w obawie okrążenia wycofał 

się z twierdzy w nocy z 1 na 2 sierpnia, udając się traktem do Białej Pod-

laskiej, gdzie następnie urządził swój sztab. W tych okolicznościach Józef 

Piłsudski przystąpił do opracowania nowych planów działania (przyszłej 

tzw. Bitwy Warszawskiej). W tym też czasie dochodzi nad Bugiem do 

licznych walk. Celem wojsk polskich było powstrzymanie przez kilka dni 

wojsk bolszewickich i zyskaniu na czasie. 

W dniu 2 sierpnia 1920 roku Rosjanie zaatakowali cały odcinek 

Grupy Poleskiej - formacji Wojska Polskiego w skład, której wchodziła 

m.in. 16 Pomorska Dywizja Piechoty (dywizja zajęła odcinek Bugu od 

Brześcia do Pratulina). Celem Grupy Poleskiej było za wszelką cenę 

utrzymanie linii Bugu oraz zmobilizowanie silnych odwodów w okolicy 
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Wólki Dobryńskiej i Horbowa. 

Po silnym ostrzale artyleryjskim o godzinie 17.00 od strony 

wschodniej i północnej nastąpił generalny atak na forty twierdzy brze-

skiej. Jednocześnie Rosjanie atakowali rejon Nepel i Pratulina.  Znaczne 

siły rosyjskie przedarły się w okolicy Pratulina. Tam zaczęli budować 

most przez Bug, rozwijając jednocześnie dalsze ataki na Mokrany, Białą 

Podlaską i Janów Podlaski. Po krótkim czasie Rosjanie zajęli Bohukały  

i Olszyn. Broniący odcinka Bugu, od ujścia Krzny w Neplach do Derła, 

63 Toruński Pułk Piechoty, nie zdołał oprzeć się zmasowanym atakom 

nieprzyjaciela. W rejon Mokran Starych skierowany został 66 Kaszubski 

Pułk Piechoty. Przez pięć dni (od 2 do 6 sierpnia) pułk walczył  

z przeważającymi siłami wroga w rejonie wsi Neple - Mokrany Nowe - 

Mokrany Stare - Kuzawka i Kukuryki. W dniu 2 sierpnia II batalion 

kaszubskiego pułku zajął odcinek Bugu pomiędzy wsią Kuzawka a uj-

ściem Krzny do Bugu w Neplach. I i III batalion tego pułku przeszedł do 

odwodu lokując się w Malowej Górze. Dowództwo pułku mieściło się  

w Mokranach Starych. W dniu 2 sierpnia dowódca pułku ppłk Czesław 

Jarnuszkiewicz widząc cofających się znad Bugu w bezładzie żołnierzy 

63 pp, następstwem wspomnianego przerwania frontu przez Rosjan  

w rejonie Pratulina, zorganizował ich i obsadził wzgórza w Mokranach 

Starych. Następnie wydał rozkaz dla I i III batalionu marszu w kierunku 

Mokran Starych celem wsparcia dla 63 pp. Po godzinie 10.00  bataliony 

natychmiast przeszły do kontrnatarcia. Jeden batalion skierowany został 

na Kołczyn a drugi na Bohukały. Po zajęciu Bohukał, następstwem 

dalszych działań Rosjanie otoczyli batalion i rozbili go. Jego resztki 

zostały wycofane do Horbowa. Kolejne kontrataki z udziałem 63 pp i 66 

pp doprowadziły do oczyszczenia z nieprzyjaciela terenu Kołczyna, 

Mokran i Krzyczewa. Dla ich wsparcia skierowano również spod 

Terespola dwa bataliony z 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka  

i baterię 58 pp. Do godziny 24.00 wszystkie ataki rosyjskie zostały 

odparte. Po godzinie 1.00 polskie oddziały broniące twierdzy zostały po 

zaciętych walkach zmuszone do opuszczenia pozycji, wycofując się za 

Bug.  

 Do ostrych walk doszło dnia 3 sierpnia w pobliżu Terespola, 

gdzie wyjątkowo zaciekłą walkę z oddziałami bolszewickimi stoczył 64 
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Grudziądzki Pułk Piechoty. Mosty pod Brześciem były atakowane jede-

naście razy. Rosjanie ponieśli ogromne straty, około 500 –set trupów na 

moście kolejowym leżało. Wsparcia dla 64 pp udzielały baterie 11 Pułku 

Artylerii Ciężkiej, 16 Pułku Artylerii Polowej oraz pociągi pancerne: 

„Listkowski” i „Danuta”.  Dla pułku wsparcia udzielał również (od 4 do 6 

sierpnia) I dywizjon 1 Pułku Artylerii Górskiej z Nowego Targu, wcho-

dzący w skład Dywizji Górskiej. Na wzniesieniach w Malowej Górze 

rozlokowała się bateria tego dywizjonu pod dowództwem porucznika 

Zygmunta Karasińskiego (1892-1971), który umiejętnie kierowanym 

ogniem odpierał ataki bolszewickie na 64 pp i inne jednostki taktyczne.  

Z baterią odszedł z Malowej Góry jako ostatni. Za czyn ten odznaczony 

został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy (nr 

4319).  

W rejonie tym działania prowadził wchodzący w skład Dywizji 

Górskiej 2 Pułk Strzelców Podhalańskich. Górale wykazali się wielkim 

heroizmem. Wielu z nich poległo pod Malową Górą. Działania pułk 

prowadził wspólnie (po wejściu w skład 16 Dywizji Piechoty z dniem 5 

sierpnia) z 66 pp i wycofującym się spod Terespola 64 pp.   

W dniu 3 sierpnia ciężkie walki toczyły się na odcinku zajmo-

wanym przez bataliony 63 pp i 66 pp. Od godzin rannych ciężkie boje 

prowadził II batalion w Kuzawce, ostrzeliwany przez artylerię rosyjską.  

Główne uderzenie Rosjan skierowane było z Pratulina i Bohukał na 

Mokrany Nowe. Rosyjskie natarcie załamało się w ogniu kompanii cię-

żkich karabinów. Dzielną postawą wykazał się dowódca kompanii podpo-

rucznik Szczepan Łukowicz, który za bohaterskie zachowanie podczas 

wojny odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti 

Militari V klasy. Po boju tym bataliony wycofały się na Mokrany Stare.  

Często się zdarzało, że bolszewicy mając przed sobą Kaszubów, nie 

podejmowali walki ustępując im pola (pułk zyskał sławę po zaciętych 

walkach pod Bobrujskiem w czerwcu 1920 roku, rozbijając 216 elitarny 

pułk im. Włodzimierza Lenina). Następstwem walk w dniach od 2 do 3 

sierpnia 63 pp poniósł ciężkie straty. Dwa bataliony tego pułku poniosły 

straty sięgające 50 procent stanu osobowego. Polegli m.in. dowódca II 

batalionu ppor. Edmund Kamrowski (Łęgi, 2.08.1920 roku), dowódca 5 

kompanii ppor. Alfons Kasprowicz (Łęgi, 2.08.1920 roku), dowódca 7 
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kompanii ppor. Augustyn Skrobacki (Łęgi, 3.08.1920 roku). Odrzucony 

III batalion tego pułku, zorganizował obronę opierając się o wzgórza nad 

rzeką Krzną. 63 pp (poza III batalionem, który poniósł najmniejsze straty) 

został zluzowany w nocy z 3 na 4 sierpnia i przeszedł do odwodu w rejon 

Zalesia. Jego miejsce zajął batalion pułku podhalańskiego. 4 sierpnia 

Rosjanie doszli do Michałek, kierując się następnie na Koczukówkę  

i Kijowiec, podejmując tym samym próbę okrążenia oddziałów polskich. 

Rosjanie w szybkim tempie zbliżali się również do Białej Podla-

skiej, gdzie stacjonował m.in. batalion zapasowy 34 pp. Gen. Sikorski 

rozkazał dowódcy batalionu zapasowego wystawić dwie kompanie pie-

choty i pluton karabinów maszynowych, w celu powstrzymania Rosjan na 

rzece Klukówka, do czasu przybycia odwodów grupy operacyjnej. Walki 

rozpoczęły się 3 sierpnia. Oddziały rosyjskie nacierały na Białkę, Cicibór 

Wielki i Kozulę. Wobec zdecydowanej postawy polskich oddziałów, ataki 

rosyjskie zostały odparte. 

W walach nad Bugiem udział brał również 22 Siedlecki Pułk 

Piechoty. 22 Siedlecki Pułk Piechoty do 2 sierpnia stacjonował w Doma-

czewie nad Bugiem, będąc na spoczynku po ciężkich walkach na kresach. 

Po otrzymaniu informacji, że Rosjanie uchwycili przyczółek w rejonie 

Janowa Podlaskiego, pułk został postawiony w stan alarmowy i przemie-

szczony do Piszczaca. 3 sierpnia trzy bataliony zostały wówczas rzucone 

na różne odcinki walk.   

W dniu 4 sierpnia nastąpił kontratak wojsk polskich z zamiarem 

odrzucenia Rosjan za Bug. W tym czasie Rosjanie podeszli pod Kijowiec. 

Stacjonujący w Kijowcu etapowy batalion poznański wycofał się w stronę 

Zalesia. W to miejsce skierowano 40 konnych strzelców. W celu wsparcia 

ogniowego w rejon Chotyłowa został skierowały pociąg pancerny „Danu-

ta”. W rejon Woskrzenic Dużych został skierowany I batalion (oraz jedna 

kompania II batalionu) 22 pp. Następnie przy wsparciu innych jednostek 

nastąpiło uderzenie na Białkę i na Lipnicę. Ofensywę poprzedził ostrzał 

artyleryjski z pociągi pancernego „Danuta”. W tym samym czasie od-

działy ppłk Jarnuszkiewicza uderzają na Pratulin. Natomiast Dywizja 

Górska obsadziła linię Kijowiec, Dobryń, Kobylany, grupując się celem 

przeprowadzenia natarcia i odzyskania linii Bugu aż do Brześcia. 
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Następstwem zdecydowanego kontruderzenia, na kierunku Husi-

nka, szybko zajęto Koczukówkę oraz Michałki z lasem od strony Rokitna. 

Do niewoli wzięto 100 Rosjan. Następnie atakiem na bagnety zajęto 

Rokitno. Kolejno zajęto Olszyn, kierując natarcie na Bohukały i Pratulin. 

Silne przeciwuderzenie nieprzyjacielskie przeprowadzone dnia 4 sierpnia 

w rejonie Mokran zmusiła polskie jednostki do cofnięcia się pod Malową 

Górę. Podczas natarcia na Mokrany Stare jedna z kompanii zachwiała się 

i zaczęła cofać w nieładzie. W tym krytycznym momencie nadjechał 

adiutant 66 pułku, porucznik Józef Kamiński. Natychmiast powstrzymał 

cofających się i po uporządkowaniu oddziału poprowadził go do szturmu 

na flankę nieprzyjaciela. Uderzeniem swoim powstrzymał atak nieprzy-

jaciela i dał czas na podciągnięcie odwodów. Za czyn ten odznaczony 

został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy. 

Oddziały ppłk Jarnuszkiewicza następstwem podjętych działań zajęły 

Mokrany Nowe, Krzyczew i Neple. W działaniach tych 16 dywizja 

poniosła duże straty. Zdolnych do walki zostało 600 bagnetów nieludzko 

przemęczonych. W tym samym czasie od Janowa Podlaskiego nacierała 

14 Dywizja Piechoty, która ciężkie boje prowadziła w okolicach Janowa 

Podlaskiego. Zdecydowany kontratak przeprowadziła również dywizja 

podhalańska, odzyskując Koroszczyn i Terespol, wypierając następnie 

Rosjan za Bug. 

 W dniu 6 sierpnia dowództwo polskie podjęło decyzję o wyco-

faniu jednostek znad Bugu. Po godzinie 16.00 dywizja górska przez 

Kijowiec, Horbów wycofała się w stronę stacji Chotyłów. 16 dywizja 

miał być wycofana w stronę Białej Podlaskiej. Na rozkaz dowódcy dywi-

zji jednostki zostały wycofane na odcinek Mokrany Stare - Berezówka, 

celem utrzymania przeprawy na Krznie w Malowej Górze do 7 sierpnia 

do godziny 1.00. Realizują rozkaz, pułki stopniowo wycofały się do 

Białej Podlaskiej (66 pp na krótko obsadził stanowiska w Koczukówce)  

i dalej zostały ewakuowane na linię rzeki Wieprz. III batalion 63 pp (jako 

oddział wydzielony 16-tej dywizji) otrzymał zadanie osłaniać wycofujące 

się pułki i powstrzymywać ataki nieprzyjaciela jak najdłużej. Batalion ten 

ciągle atakowany, wycofywał się w dużym porządku, etapami, nie dając 

rozwinąć się wojskom rosyjskim. 
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Te i wiele innych potyczek na Południowym Podlasiu miały ogro-

mne znaczenie na przebieg dalszej wojny z Rosją Bolszewicką. Jaki duch 

panował wśród żołnierzy świadczy czyn kaprala Bieszka z 66 pp, który 

widząc cofających się krzyknął - kto chce - za mną! a nie, to sam idę! - 

rzucając się następnie na wroga z bagnetem w ręku. Przytoczyć należy 

również bohaterstwo żołnierzy zdziesiątkowanego walkami na tym tere-

nie 63 pp. Podporucznik Aleksander Tomaszewski (odznaczony VM V 

klasy), widząc, że jego oddział został prawie otoczony przez Rosjan i za-

czął się w popłochu wycofywać, zatrzymał żołnierzy i zmobilizował do 

uderzenia, biegnąc z karabinem w ręku w pierwszym szeregu. Nieprzy-

jaciel zaskoczony tym nieoczekiwanym obrotem boju, zachwiał się, po 

czym uciekł z pola walki. 

 Podlasie złożyło wielką daninę w tej wojnie. Powstrzymanie 

bolszewików nad Bugiem na kilka dni pozwoliło Piłsudskiemu, przegru-

pować wojska i przygotować do kontruderzenia. Po wycofaniu się jedno-

stek polskich, Podlasie zostało zajęte przez Rosjan. W dniu 14 sierpnia 

Rosjanie przypuścili szturm na Pragę. Oddziały bolszewickie na podbi-

tych terenach z radością były witane przez polskich i żydowskich komu-

nistów. W każdym z zajętych miast Podlasia bolszewicy tworzyli komi-

tety rewolucyjne - „rewkomy”, które przejmowały władzę. Komitet rewo-

lucyjny „rewkom” utworzony został w Horbowie.
90
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Pomnik na mogile poległych w 1920 roku, stan obecny (fot. W. Kob.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
(4.VIII, Malowa Góra), strz. Jakub Ryczek (4.VIII, Malowa Góra), strz. Franciszek 

Stożek (5.VIII, nad Bugiem), strz. Wojciech Więch (7.VIII, Malowa Góra), st. strz. Jan 

Witowski (8.VIII, Malowa Góra), strz. Jakub Kwester (zmarł Malowa Góra), strz. Józef 

Leśniak (Malowa Góra); 63 Pułk Piechoty – st. szer. Władysław Kamiński (2.VIII, nad 

Bugiem), szer. Franciszek Stypka (2.VIII, Malowa Góra), szer. Władysław 

Ziełaskiewicz (2.VIII, nad Bugiem), szer. Wojciech Gładysz (5.VIII, Malowa Góra), 

szer. Jakub Guttman (5.VIII, Malowa Góra), szer. Stanisław Jaryszak (Mokrany), szer. 

Józef Dorczyński (5.VIII, nad Bugiem) – na cmentarzu przy kościelnym w Kołczynie 

pochowany jest szer. Józef Dorożyński ?);  66 Pułk Piechoty – st. szer. Rudolf Tyl 

(3.VIII, Mokrany), sierż. Leon Jakusz (4.VIII, zmarł od ran w Malowej Górze, d-ca 4 

kompanii, odznaczony Krzyżem Walecznych), szer. Tomasz Dużalski (4.VIII, nad 

Bugiem), szer. Ignacy Kołodziej (4.VIII, nad Bugiem), szer. Leopold Satkowski (5.VIII, 

nad Bugiem), szer. Józef Barczak (6.VIII, nad Bugiem), szer. Stanisław Bartczak 

(6.VIII, nad Bugiem), szer. Franciszek Gawroński (6.VIII, nad Bugiem). Na podstawie: 

Lista strat Wojska Polskiego, wydana przez Wojskowe Biuro Historyczne w 1934 r. 

Według relacji Leona Szabluka w rejonie mostu w Malowej Gorze zabito 7 polskich 

żołnierzy. Nie ustalono ilu poległych pochowano w Malowej Górze. Według kroniki 

malowogórskiej ekshumowano bliżej nieokreśloną liczbę poległych pochowanych  

k. kościoła i przeniesiono na cmentarz, gdzie w 1928 roku Związek Strzelecki z Mokran 

postawił pomnik w 10 rocznicę odzyskania niepodległości. W tym miejscu znajduje się 

obecnie pomnik postawiony w 1998 roku w 80-ta rocznicę walk o niepodległość.  
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Ludwik Szpyruk i Feliks  

Sacewicz po powrocie z wojny 

1920 roku,  

(zb. Andrzeja Karmasza) 

W dniu 16 sierpnia 1920 roku nastąpiło kontruderzenie wojsk 

Grupy Uderzeniowej Józefa Piłsudskiego znad Wieprza oraz 1 Armii 

kontratakującej z przedmieścia Pragi. Celem uderzenie było rozbicie 16 

Armii i odcięcia jej odwrotu na Brześć. Józef Piłsudski wymagał od 

Grupy Uderzeniowej maksymalnej szybkości działania. Bilans polskich 

działań militarnych do dnia 18 sierpnia był imponujący. Tego dnia wojska 

polskie były już w Łukowie, Międzyrzecu Podlaskim i Białej Podlaskiej. 

Oznaczało to odcięcie głównych sił rosyjskich pod dowództwem Michaiła  

Tuchaczewskiego, które były pod Warszawą.  Zdobycie twierdzy Brześć 

przypadło 3 Dywizji Piechoty bronionej przez Grupę Mozyrską. Dywizja 

podążała dwoma kolumnami, jedna od Sławatycz drogą nad Bugiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w kierunku Terespola, druga z Wisznic, przez Piszczac, Zalesie, traktem 

na Brześć. 19 sierpnia po brawurowym ataku na bagnety zajęto twierdzę 

Brześć. Losy rosyjskiej armii były przesądzone. Klęska Armii Czerwonej 
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pod Warszawą w polskiej historiografii znana jest, jako Cud nad Wisłą. 

Uznana została, jako jedna z 18 bitew decydujących o losach świat. Isto-

tnym następstwem wojny polsko-bolszewickiej była zmiana w postawie 

społeczeństwa Podlasia. Krótki pobyt bolszewików na Podlasiu ukazał 

dla ludności wiejskiej, czym jest bolszewizm idący z Rosji. Wojna zakoń-

czyła się pokojem podpisanych w marcu 1921 roku w Rydze.
91

  

 

7. Okres międzywojenny 
 

Po 123 latach zaborów młode państwo polskie przystąpiło do 

budowania struktur władz państwa. W listopadzie 1922 roku weszła  

w życie konstytucja marcowa uchwalona 17 marca 1921 roku. Polska 

była republiką parlamentarną z trójpodziałem władzy (ustawodawcza, 

wykonawcza i sądownicza). Polska odrodziła się, jako średniej wielkości 

państwo w Europie o powierzchni 388 600 km
2
 i 32 mln ludności (1921 

rok). Była państwem wielonarodowym, gdzie mniejszości narodowe sta-

nowiły 35 procent ludności kraju. Kraj został podzielony na woje-

wództwa, powiaty i gminy.
92

  

 W pierwszym roku niepodległości staraniem centralnych władz 

RP wprowadzono dekrety normujące funkcjonowanie samorządu gmin 

wiejskich i miejskich oraz samorządu terytorialnego. Konstytucja z 1921 

roku przewidziała trzy stopnie samorządu: gminny, powiatowy i woje-

wódzki. Na podstawie konstytucji marcowej jednostki samorządu teryto-

rialnego pokrywały się z jednostkami podstawowego podziału teryto-

rialnego państwa. Samorząd gminny - wiejski obejmowała terytorium 

szeregu wsi i folwarków. W gminach wiejskich organem uchwalającym, 

była pochodząca z wyborów pośrednich i jawnych Rada Gminy. Organem 

wykonawczym był Zarząd Gminy, składający się z wójta i ławników 
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wybieranych przez Radę. Ustawa z 1933 roku wprowadzała gminę zbior-

czą składającą się z gromad, określając jednocześnie ich samorząd. 

Organami uchwałodawczymi dla samorządu gromadzkiego była Rada 

Gromadzka lub Zebranie Gromadzkie, a organem wykonawczym sołtys. 

Miejscowości obecnej gminy Zalesie znalazły się w obszarze 3 gmin 

(1921 rok). Gmina Dobryń, w skład, której weszły gromady: Dereczanka, 

Dereczanka - Ogródki, Dobryń Duży, Dobryń Mały, Dobryń Kolonia, 

Horbów, Horbów Kolonia, Husinka, Husinka Kolonia, Kijowiec, Kijo-

wiec Folwark, Kłoda, Koczukówka, Koczukówka Folwark, Lachówka 

Duża, Lachówka Mała, Niedoszew, Ukaźna, Ukaźna Kolonia, Wólka Do-

bryńska, Zalesie (z leśnictwem Żurawlin) i Zalesie Folwark. Do gminy 

Kobylany weszły miejscowości:  Berezówka, Malowa Góra i Malowa 

Góra Kolonia. Do gminy Bohukały weszły miejscowości: Mokrany Stare, 

Mokrany Nowe i Nowosiółki (szerzej o strukturze ludnościowej w po-

szczególnych wsiach w rozdziale Miejscowości).
93

 

Siedziba gminy Dobryń znajdowała się w Zalesiu. Ogółem obszar 

gminy wynosił 12507 ha. Według spisu z dnia 30 września 1921 roku  

w całej gminie było 585 domostw mieszkalnych oraz 32 domostwa nie 

zamieszkałe. Ogółem gmina liczyła 3444 ludności, z czego mężczyzn 

1687 i kobiet 1757. W tej liczbie, według wyznania: ludności wyznania 

rzymskokatolickiego było 2615 osób, prawosławnej 757 osób, ewange-

lickiej 2 osoby, grekokatolickiej 42 osoby i  mojżeszowej 28  osób. 

Według narodowości, jako narodowość polską podało 3396 osób, rusi-

ńską 19 osób, żydowską 5 osób, innej narodowości 24 osoby (Rosjan 21, 

Białorusinów 2, Litwin 1). W 1938 roku gmina liczyła 5440 mieszka-

ńców, zamieszkujących w 897 budynkach mieszkalnych. Pod względem 

wyznaniowym w gminie mieszkało: 3886 osób wyznania rzymsko-

katolickiego, 1796 osób wyznania prawosławnego, 61 osoba wyznania 

unickiego i 1 osoba wyznania mojżeszowego. 

Najważniejszymi bolączkami, przed jakimi stanęła gmina Dobryń 

w pierwszy latach powojennych była sprawa odbudowy gminy ze zni-
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pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł 

urzędowych. Tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924; B. Górny, Monografia 

powiatu bialskiego …s. 
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szczeń wojennych oraz zasiedlenia wyludnionych wsi. Pierwsza Rada 

Gminy powołana do życia w 1919 roku, pod przewodnictwem wójta gmi-

ny Artemiusza Andrzejuka z Wólki Dobryńskiej, podejmowała wszelkie 

kroki zmierzające do umorzenia podatków, rozłożenia podatków na 

dłuższe raty i udzielania materiałów w drzewie z lasów państwowych,  

w celu odbudowy budynków gospodarczych.
94

  

Na początku lat 20 XX wieku po unormowaniu się sytuacji  

w kraju, poza powrotem repatriantów do swych dawnych siedzib,  

w powiecie bialskim następstwem parcelacji majątków rządowych  

i prywatnych, zaczynają się osiedlać koloniści z Polski. Przypuszcza się, 

że do 1939 roku sprowadziło się na obszar powiatu bialskiego około 5000 

osób. Na terenie obecnej gminy Zalesie, największą liczbę obsadzonych 

parceli odnotowano w Horbowie, Kijowcu, Dobryniu i Malowej Górze. 

Ludność tą określano słowem parcelanty, koloniści jak też od miejsca 

skąd przybyli mazurzy (z Mazowsza). Z czasem nowe osady przyjęły 

nazwę Kolonia, która stanowiła drugi człon wsi na obszarze, której były 

parcelowane grunty tj. Dobryń Kolonia, Horbów Kolonia, Kijowiec 

Kolonia.
95

 Wieś podlaska w okresie międzywojennym była niemalże  

w całości zabudowy drewnianej. Był to najtańszy i ogólnodostępny 

materiał budowlany, dzięki któremu można było w szybkim tempie 

odbudować zabudowania ze zniszczeń wojennych. Zabudowania muro-

wane, z czerwonej cegły, głównie znajdowały się w dworszczyznach. 86 

procent dachów była kryta słomą. Pozostałe dachy kryte były dachówką 

betonową i klepkami drewnianymi, układanymi poziomo, łączone na 

węgieł. Dachy zazwyczaj były czterospadowe, dość wysokie. Wewnątrz 

budynku ściany były przeważnie bielone wapnem lub glinką. Domy nie 
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 APL, Starostwo Powiatowe Bialskie, Posiedzenie Rady Gminy Dobryń z dnia 28 

października 1919 r. sygn. 234, k. 3;  Rada działała w składzie: Jakub Cydejko, Jan 

Harmider, Józef Mazur, Jan Romać, Jan Klimowicz, Jan Tałan, Paweł Artemiuk, Piotr 

Bielecki, Grzegorz Darczuk, Aleksander Kosiński, Wasyl Buczyło, Jan Kosiński. Pensja 

wójta wynosiła 150 marek polskich, pisarza 200 marek polskich,  (tamże k. 8.) 
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 Kolonia = 24 morgów (ok. 13 ha), jednostka powierzchni ziemi używana w rolnictwie. 

Początkowo oznaczała obszar, jaki można było zaorać jednym zaprzęgiem w ciągu dnia, 

a jej wielkość wynosiła - zależnie, od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi – 0,56 – 0,72 

ha. Encyklopedia PWN. W czasie tym przeważały we wsi gospodarstwa 6 morgowe 

(autor). 
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Julia i Franciszek Nostitz-  

Jackowski, 1937 rok,  

(zb. Krystyny Pietrasiewicz) 

były ocieplane trwale, dlatego też na okres zimy dom był gacony z ze-

wnątrz za pomocą liści, siana, słomy czy kolek sosnowych. Budynki gos-

podarcze tworzyły: stodoła, obora, chlew, szopa i podszopie na narzędzia. 

U biednych gospodarzy warunki życiowe były bardzo prymitywne i nie 

zmieniały się przez ostatnie stulecia. Obora, stajnia i chlew często połą-

czone były z domem mieszkalnym. Chaty wiejskie były najczęściej dwu-

izbowe. Honorowym miejscem w izbie był piec chlebowy, zwany w nie-

których wioskach karapatami. 45 procent chat nie posiadało drewnianej 

podłogi. Zastępowało je klepisko z ubitej gliny. Do oświetlania pomie-

szczeń służyła mała lampka naftowa zawieszona przy ścianie lub suficie. 

W małych mieszkaniach często gnieździł się drób, w zimie również, 

prosiaki i cielęta. Należy pamiętać, że ludność wiejska po wojnach była 

mocno zubożała i niewykształcona. Dużą rolę do spełnienia na wsi miały 

Koła Gospodyń Wiejskich. Ogromną rolę do spełnienia miał nauczyciel. 

Oprócz pracy zawodowej, nauczyciel był społecznikiem. Inicjował we 

wsi wiele przedsięwzięć. Na ogół nauczyciel cieszył się dużym uznaniem  
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Horbów 1931 rok, spotkanie rodzin nauczycielskich (nauczycieli 

oficerów rezerwy), (zb. Marii Ujmy) 

  

 

i szacunkiem. Poza tym na życie społeczne i kulturalne na wsi duży 

wpływ miało miejscowe ziemiaństwo, duchowieństwo, urzędnicy pań-

stwowi i samorządowi. Trzeba jednak pamiętać, że w pierwszych latach 

powojennych, społeczeństwo, zniewolone latami zaborów, zacofane, nie 

znało pracy społecznej. Nie było żadnych organizacji społecznych, 

sklepów, spółek rolniczych, straży pożarnych. Gmina Dobryń, jak i inne 

tego typu na Podlasiu, składała się z kilkunastu małych, źle zabudowa-

nych wiosek, o smutnej fizjognomii, która jest odbiciem duszy unitów, 

przesiąkniętej bólem. - pisał w 1925 roku na łamach czasopisma „Podla-

siak” Jan Nowotarski, kierownik szkoły w Horbowie, społecznik, propa-

gator spółdzielczości w gminie Dobryń. Z dużą krytyką odnosił się do 

życia społecznego, braku angażowania się w pracę społeczną, prymity-

wnie prowadzonej pracy na roli.
96

 Wyjątkiem była na tym terenie wieś 

Malowa Góra (wówczas gm. Kobylany), gdzie ludność aktywnie zaczęła 

udzielać się społecznie jeszcze przez I wojną światową, za sprawą 

miejscowego duchowieństwa.   

  W drugiej połowie lat 20 XX ten stan rzeczy uległ znacznej 

poprawie. Ludność zaczęła uczyć się demokracji. Życie społeczne organi- 
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 „Podlasiak”, 1925, nr 6, nr 7, nr 11-12. 
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zowało się wokół licznie powstających na wsiach organizacjach społe-

cznych tj. Związek Strzelecki, Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Młodej 

Wsi, Kółko Rolnicze, Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej (szerzej  

w kolejnych rozdziałach). Przy Urzędzie Gminy Dobryń działały: Oddział 

Gminny Ligi Morskiej i Kolonialnej liczący 55 członków, Koło Gminne 

Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Zalesiu liczące 88 

członków oraz Koło Podoficerów Rezerw liczące 30 członków.
97

 

Mieszkańcy wsi zazwyczaj aktywnie uczestniczyli w świętach państwo-

wych. Uroczyście obchodzono dzień 3-go Maja jak też dzień 11 listopada.  

Uroczystości poprzedzały nabożeństwa w cerkwiach i kościołach.  

W szkołach wygłaszane były referaty. W 1925 roku w Malowej Górze 

powołano Komitet obchodów uroczystości 3-go Maja, w skład, którego 

weszli miejscowi nauczyciele i rolnicy. O godzinie 8.00 strażacy z miej-

scowej Straży Ogniowej odegrali pobudkę. O godzinie 11.00 odprawiono 

mszę świętą, pod koniec, której chór odśpiewał Te deum, a następnie 
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Liga Morska i Kolonialna (LMK) - Polska organizacja społeczna zasilana również  

z pieniędzy budżetowych, powstała w 1930 roku w wyniku przekształcenia Ligi 

Morskiej i Rzecznej. Jej pracami kierował do 1939 roku generał Mariusz Zaruski. 

Stawiała sobie ona za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa II 

Rzeczypospolitej. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. Postulowała 

polską ekspansję kolonialną w Afryce (np. uzyskanie Madagaskaru od Francji i oder-

wanie Mozambiku od Portugalii). W 1934 roku wykupiła część brazylijskiego stanu 

Parana, gdzie założyła osiedle polskich kolonistów Morska Wola. W tym też roku 

podpisała umowę z Liberią o kolonizacji jej terytorium. W latach 30. XX wieku 

prowadziła zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej, czego rezultatem było m.in. 

zbudowanie okrętu podwodnego "Orzeł". Wydawała miesięcznik "Morze" i kwartalnik 

"Sprawy Morskie i Kolonialne". W 1939 roku liczyła ponad 1 mln członków. Liga 

Morska i Kolonialna zaprzestała działalności w 1939 roku (W:) Źródło internetowe: 

www.krzysztofkopec.pl; Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) - Liga 

Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) - masowa polska organizacja 

paramilitarna powołana w 1928 z połączenia założonej w 1923 roku Ligi Obrony 

Powietrznej Państwa i założonego w 1922 Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała 

na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do 

wybuchu II wojny światowej w 1939 (W:) Źródło internetowe: pl.wikipedia.org; 

Związek Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - Związek Podoficerów 

Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został założony w 1926 roku. Związek dzielił się na 

18 okręgów, a w nich na 477 kół. W 1937 roku liczył około 55.000 członków (W:) 

Źródło internetowe: pl.wikipedia.org. 

http://www.krzysztofkopec.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_paramilitarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_paramilitarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/1928
http://pl.wikipedia.org/wiki/1923
http://pl.wikipedia.org/wiki/1922
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zebrani odśpiewali Boże coś Polskę. Po wyjściu z kościoła uformowały 

się szeregi, które ruszyły na pobliski cmentarz śpiewając Witaj, majowa 

Jutrzenko. Tu kierownik szkoły z Berezówki wypowiedział przemówienie 

o znaczeniu Konstytucji 3-go Maja w dziejach Polski. Zwrócił szczególną 

uwagę na potrzebę szerzenia oświaty na Podlasiu. Następnie dzieci 

wyrecytowali kilka okolicznościowych wierszy. Z cmentarza pochód udał 

się do bramy kościelnej gdzie Józef Wawryszuk z Mokran Nowych 

wygłosił krótką mowę, w której uwydatnił rolę chłopa polskiego i jego 

stosunek do ojczyzny. Po południu w Sali Ludowej w Malowej Górze 

dzieci ze szkoły w Berezówce i Mokranach odegrały dwie sztuczki teatra-

lne pt. „Z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu” i „Pod sztandarem 

Białego Orła”.
98

 Szczególnie uroczyście obchodzono święto narodowe  

w Horbowie w 1934 roku. Główne uroczystości odbyły się w Horbowie, 

gdzie zgromadziły się wszystkie szkoły z gminy i szeroka rzesza ludno-

ści. Obok kościoła uformował się pochód, który podążył na stare cmenta-

rzysko, gdzie stał niegdyś kościół katolicki. Przemówienie wygłosił 

kierownik szkoły w Horbowie Franciszek Ujma, który opowiedział histo-

rię Horbowa od czasów Jana III Sobieskiego. Po przemówieniu śpiewano 

pieśni patriotyczne. Po głównych uroczystościach odbyły się gry i zabawy 

dla dziatwy szkolnej. Na dzień 11 listopada 1934 roku święto urozmaico-

ne zostało pochodem do świeżo usypanego kopca, obok szkoły. Usypany 

kopiec przez młodzież otrzymał nazwą Kopca Wolności.
99

 Uroczyście 

również obchodzono w gminie dzień imienin Marszałka Józefa Piłsu-

dskiego (19 marca), oraz imieniny prezydenta Ignacego Mościckiego 

(1lutego). Wieść o śmierci Józefa Piłsudskiego dotarła droga radiową na 

Podlasie 13 maja 1935 roku. W dniu 14 maja 1935 roku odbyło się  

w Horbowie nabożeństwo za zmarłego. Udział brały wszystkie okoliczne 

szkoły, przedstawiciele samorządu i szeroka rzesza ludności katolickiej  

i prawosławnej. W dniu 16 maja na wzgórzu w Kijowcu, opodal mostu 

zapłonęło duże ognisko, przy którym zebrała się miejscowa ludność oraz 

uczniowie w szyku. Kierownik szkoły w Kijowcu Władysław Kotniewicz 

odczytał orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego do narodu. Żałoba 

trwała przez sześć tygodni. W okresie międzywojennym popularne były 
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 „Podlasiak” (1925) nr 19. 
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 „Głos Społeczny” (1934) nr 26. 
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Kurs rolny w Horbowie, okres międzywojenny (zb. Kazimierza Kopani)  

 

również, takie święta jak: Święto Morza, Święto Lasu (symboliczne 

sadzenie drzewek) i Święto Pieśni i Zabaw. W dniu 27 czerwca 1933 roku 

uroczystości Święta Morza rozpoczęły się w kościele w Horbowie. Po 

mszy cała zebrana ludność udała się nad pobliską rzekę Krznę, gdzie po 

odśpiewaniu Roty, ludność zasiadła na licznie zgromadzone łodzie, boga-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to przyozdobione i popłynęła z nurtem w kierunku Kijowca. Na początku 

wsi Kijowiec przywitał nadpływających ksiądz prawosławny Abraham 

Kisiel z przedstawicielami ludności prawosławnej. Następnie wszyscy 

zgromadzeni popłynęli w kierunku mostu na Krznie w Kijowcu, gdzie 

odbyły się główne uroczystości obfitujące w gry i zabawy. Święto te 

zgromadziło 3000 osób.  

Bliskim serca rolników były uroczyste coroczne Dożynki. Cieka-

wym przykładem są tu zorganizowane w 1933 roku Dożynki Związku 

Sąsiedzkiego Koła Młodzieży Wiejskiej w Horbowie połączone z 250-le-

ciem Odsieczy Wiedeńskiej.  O godzinie 10.00 zaczęła napływać ludność 

z całej gminy, jak też z gmin sąsiednich z: Piszczaca, Kościeniewicz i Ro-

kitna. Wieńce symboliczne były z: Zalesia, Kłody Małej, Wólki Dobryń-

skiej i Husinki. O 11.00 ks. Jabłoński odprawił mszę świętą. Po mszy 

odbyła się uroczysta akademia, którą rozpoczęła pieśń Bogurodzica 
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wykonana przez Koło Młodzieży Wiejskiej z Dobrynia Dużego. Na-

stępnie odbyły się przedstawienia dzieci klas V i VI z Horbowa. 

Przemówienie wygłosił Franciszek Ujma „Polska i sąsiedzi dawniej  

i dzisiaj”. Przedstawił historię bitwy pod Wiedniem. Po przemówieniu 

orkiestra Koła Młodzieży Wiejskiej z Horbowa odegrała Hymn Polski. 

Następnie utworzono korowód z wieńcami dożynkowymi. Dożynki 

zakończyła zabawa.
100

  

Wszelkie lokalne uroczystości były przeniknięte ideą solidaryzmu 

społecznego. Miały zachęcać do zgodnej współpracy grup wyznaniowych 

i narodowościowych. Pod względem orientacji politycznych gmina Do-

bryń przedstawiała dość różnorodną mozaikę. Miały tu wpływy: Stro-

nnictwo Narodowe, Obóz Zjednoczenia Narodowego, Stronnictwo 

Ludowe i Komunistyczna Partia Polski. Nadmienić należy, że w wybo-

rach do Rad Gminy w 1934 roku wójtem został wybrany dotychczasowy 

sekretarz gminy Józef Grunwald z Kłody Dużej.
101

    

Pod koniec okresu międzywojennego stan gospodarki gminy 

Dobryń był na dobrym poziomie. Majątek gminy przedstawiał wartość 

45235 zł przy zadłużeniu na kwotę 18422 zł. Rolnictwo, główne źródło 

utrzymania mieszkańców gminy, po 1864 roku, kiedy to zniesiono 

pańszczyznę, przeszło ogromną ewolucję.  Zmieniono system gospodarki, 

wprowadzono nowe narzędzia rolnicze. Użytkowanie gruntów w gminie 

(1938 rok) przedstawiało się następująco: grunty orne - 5631 ha, łąki - 

1787 ha, lasy - 3846 ha, pastwiska - 683 ha, ogrody warzywne - 120 ha, 

sady owocowe - 54,5 ha, nieużytki - 385 ha.  Ogólna liczba gospodarstw 

wynosiła - 967, z czego: do 2 ha - 78, do 5 ha - 310, do 10 ha - 377, do 20 

ha - 166, do 50 ha - 13, powyżej 50 ha - 3. Wydajność z 1 ha wynosiła: 

żyta - 8-10 mtr., ziemniaków - 150-200 mtr. Nawożenie sztuczne 

stosowane było przede wszystkim przez właścicieli większych gospo-

darstw. Rocznie gmina zużywała około 200 mtr. nawozów sztucznych. 

Rolnicy w znacznej przewadze zajmowali się hodowlą trzody chlewnej  
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 „Głos Społeczny” (1933) nr 4. 
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 B. Górny, Monografia powiatu…  s. 118-140, 260-262, Archiwum Szkoły 

Podstawowej w Kijowcu (dalej (ASK) Kronika Szkoły Podstawowej w Kijowcu 

(KSPK), s. 10-32. Wywiad z Teodorem Kostiuczukiem; S. Mauersberg, Komu służyła 

szkła w II Rzeczypospolitej?. Wrocław 1988, s. 26-29.  
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i bydła rogatego. Wprowadzana była rasa bydła czerwonego. W majątku 

Koczukówka hodowane było bydło rasy szwajcarskiej. Na rok 1938  

w gminie było: koni - 1190 sztuk, bydła rogatego - 2941 sztuk, trzody 

chlewnej - 3896 sztuk, owiec - 1150 sztuk. Zwierzęta gospodarskie 

rolnicy zbywali na okolicznych jarmarkach i targach. Na terenie gminy 

nie było targowisk. W tym czasie duże jarmarki organizowane były  

w Piszczacu oraz w Brześciu. Wyprawa na jarmark do Brześcia stanowiła 

swoisty rytuał. Była to wyprawa na cały dzień.  Dzień wcześniej była już 

przygotowana furmanka, lub furmanki (były wyprawy na kilka rodzin), 

łącznie z załadowanymi płodami rolnymi i żywym inwentarzem do zby-

cia. Przed świtem było się już w drodze. We wspomnieniach mieszkań-

ców było to wielkie i emocjonujące wydarzenie. Jarmark w Brześciu był 

okazją do zjazdów rolników i instytucji rolniczych. Połączony był z poka-

zami np. wzorowego kucia koni. Wygłaszane były referaty o tematyce 

rolniczej. Była okazja do zwiedzania twierdzy. W godzinach wieczornych 

odbywały się pokazy filmowe.
102

 

  Na terenie gminy Dobryń do drobnych zakładów przemysłowych 

funkcjonujących w okresie międzywojennym zaliczono: młyn parowy  

w Zalesiu (koniec wsi Zalesie w rejonie zabudowania p. Kocemby), smo-

larnia i terpentyniarnia w Zalesiu (rejon obecnego Zajadu pod Lasem, 

obydwie należące do Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach), Spół-

dzielnia Betoniarska w Wólce Dobryńskiej oraz młyny wiatrowe w: Wól-

ce Dobryńskiej (Michał Łuszczewski), Dobryniu Dużym (Artem Pana-

siuk), Kijowcu (Stefan Dmitruk), Kijowcu Kolonii (od 1937 roku), Kło-

dzie Dużej (Julian Grunwald), Husince (Wincenty Świrski), Berezówce 

gm. Kobylany (Jan Panasiuk), Nowosiółkach gm. Bohukały (Leopold 

Wajs) i Mokranach Nowych gm. Bohukały (L. Panasiuk). Rzemiosło było 

rozwinięte na słabym poziomie. W gminie był: 1 szewc, 2 krawców,  

3 kołodziei, 2 stelmachów, 12 kowali, 5 stolarzy, 1 elektromonter i 1 szo-

fer. Stan dróg w gminie Dobryń, był na słabym poziomie i nie odbiegał od 

stanu dróg w powiecie jak też całej byłej Kongresówce. Zaniedbania w tej 

kategorii były duże. Była to spuścizna po zaborcy. Główną arterią bie-

gnącą przez gminę Dobryń była I kategorii droga państwowa nr 4 
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Warszawa - Biała - Brześć. Droga ta o utwardzonej powierzchni z uwagi 

na duży ruch ulegała ciągłemu pogorszeniu. II kategorii dróg woje-

wódzkich w gminie nie były. III kategorii dróg powiatowych w gminie 

były dwie. Droga nr 4 z Zalesia do Dereczanki o długości 7 km., z czego: 

4,232 km, jako droga bita, 1,406 jako bruk i 1,362 jako droga gruntowa. 

Droga Powiatowa nr 4/1 z Zalesia przez Chotyłów, Piszczac do Sława-

tycz. Na odcinku z Zalesia do Chotyłowa droga ta była bita. Pozostałe 

drogi w gminie były gruntowe. W okresie międzywojennym wybudowano 

na obszarze obecnej gminy Zalesie dwa mosty drewniane na rzece Krznie 

w Kijowcu (1930 rok) i Malowej Górze (1934 rok). Po raz pierwszy  

w historii w powiecie bialskim uruchomiono stałe linie autobusowe 

(prywatne). Na terenie gminy Dobryń przebiegały dwie linie autobusowe, 

głównym traktem z Białej do Brześcia oraz z Białej przez Zalesie, Pisz-

czac do Włodawy. Najbliższa stacja kolejowa była w Chotyłowie.
103

  

W połowie lat 30 XX wieku zaczęto na Podlasiu podnosić problem braku 

elektryfikacji wsi. Plany zakładały połączenie siecią elektryczną miast 

Białej Podlaskiej z Brześciem i tym samym połączenie wsi leżących 

pomiędzy tymi miastami. Plany nie zrealizowano do wybuchu wojny.
104

  

 W ciągu 20 lat okresu międzywojennego wieś podlaska zrobiła 

ogromny skok w rozwoju różnych dziedzin życia. W latach powojennych 

kreowano negatywny wizerunek okresu międzywojennego. Polska sana-

cyjna była przedstawiana, jako zacofana, niedoinwestowana, w której 

kulało szkolnictwo, infrastruktura drogowa i rzemiosło drobne. Biorąc 

jednak pod uwagę, z jakiego etapu startowała Polska a zwłaszcza wieś 

podlaska, będąca zniszczona i wyludniona aż w 80 procentach (gmina 

Dobryń), możemy sobie uzmysłowić, jaki był dorobek i wysiłek ludzi 

tamtych czasów. Ludzi, którzy wychowywani byli w duchu patriotyzmu.   
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8. II wojna światowa  
 

  W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 4:45, bez wypowiedzenia 

wojny, Niemcy zaatakowały Polskę, łamiąc pakt o nieagresji. W godzi-

nach rannych przez polskie radio nadany został komunikat do Polaków - 

A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą 

na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na 

specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść  

w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko  

o jednym - walka aż do zwycięstwa. Jak się miało okazać, już w nieda-

lekiej przyszłości, był to początek, kolejnej wielkiej wojny światowej.  

Niemiecki plan natarcia wykorzystywał niedogodny do obrony 

kształt granic Polski. Atak nastąpił od Zachodu, Północy (Prus) i Połu-

dnia. W czasie wrześniowych działań wojennych tereny Południowego 

Podlasia ustawicznie nękane były nalotami niemieckiego lotnictwa bom-

bowego i myśliwskiego. Plany niemieckie zakładały unicestwienie takich 

miejsc strategicznym jak Brześć - twierdza i lotnisko, lotnisko w Białej 

Podlaskiej, z jedną z największych fabryk samolotów w Polsce, Podlaską 

Wytwórnią Samolotów oraz główną w Polsce Bazę Lotnictwa Bombo-

wego w Małaszewiczach. O godzinie 6.10 spadły pierwsze bomby na 

lotnisko Małaszewicze. Baza Lotnictwa Bombowego była głównym 

miejscem koncentracji samolotów bombowych, słynnych PZL P-37 Łoś. 

Budowę bazy rozpoczęto w 1936 roku. W szybkim tempie zbudowano 

lotnisko, hangary, magazyny, zbiorniki paliwa, osiedla, drogi ewakua-

cyjny, m.in. w obszarze leśny w kierunku Wólki Dobryńskiej oraz dwa 

lotniska zapasowe polowe w Koroszczynie i Zalesiu. Następstwem pier-

wszego dnia bombardowań bazy straty w personelu wyniosły 12 zabi-

tych i 25 rannych. Niezniszczony sprzęt, w tym 25 Łosi, rozprowadzono  

i zamaskowano po brzegach lotniska. Lżejsze samoloty i część personelu 

przesunięto na lotniska zapasowe do Koroszczyna i Zalesia.
105

 Bazę 

Małaszewicze bombardowano ze szczególną zaciekłością. Niemiecki wy-
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wiad zdawał sobie sprawę, że stacjonują tam główne siły bombowe RP, 

stąd w bombardowaniach nie oszczędzono również okolicznych wsi, 

gdzie mogły być ukrywane samoloty. W dniu 10 września o godz. 6.00 

zbombardowano bazę oraz pobliską Wólkę Dobryńską. Wybuchły poża-

ry. Spłonęło kilkanaście domów i zabudowań gospodarczych. Nalot doko-

nany był ze znacznej wysokości i polegał na zrzuceniu przez Niemców 

dużej ilości jednokilogramowych bomb zapalających.
106

 

Szybki postęp wojsk niemieckich uwidoczniał się dla ludności 

podlaskiej falą uchodźctwa ludności cywilnej z zachodu na wschód. 

Główny trakt brzeski był ciągle nękany i ostrzeliwany przez lotnictwo 

niemieckie. Ludność cywilna przemieszczała się bocznymi drogami  

w tym m.in. starym traktem przez Kijowiec w stronę Brześcia.  W dniu  

7 września przez Podlasie traktem do Brześcia ewakuuje się Sztab 

Główny Armii Polskiej z marszałkiem Edwardem Śmigły-Rydzem.  

14 września na Południowe Podlasie wkroczyli Niemcy, kierując się na 

Brześć, celem zdobycia twierdzy.
107

 Zdobycie twierdzy przypadło 

nadciągającej z Prus Wschodnich XIX Korpusowi Pancernemu (około 

42 000 żołnierzy) pod dowództwem gen. Heinza Guderiana, który 

planował zdobyć twierdz z marszu. Twierdzę broniło Zgrupowanie 

„Brześć” (łącznie do 4000 oficerów i żołnierzy) pod dowództwem gen. 

bryg. Konstantego Plisowskiego, dzielnego kawalerzysty, bohatera wojny 

bolszewickiej, (zamordowany w Katyniu). Twierdza odpierała zaciekłe 

ataki niemieckie przez dwa dni (od 14 do 16 września). W nocy z 16 na 

17 września na rozkaz Plisowskiego ewakuowano się do Terespola i dalej 

w stronę Kodnia.
108

 

W dniu 17 września 1939 roku wschodnie granice kraju przekro-

czyły wojska sowieckie. Zbrojna napaść sprzymierzonymi z Niemcami - 
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Kazimierz Nostitz- Jackowski  

(1900-1981) 
 

ZSRR, bez wypowiedzenia wojny, jest w Polskiej historiografii uznana 

jak IV rozbiór Polski. Wojska sowieckie wkroczyły do Białej Podlaskiej 

już 22 września. …wioski zajęte były już przez oddziały armii radzie-

ckiej(…) nocą dojechałem na pola Kijowieckie – wspomina Kazimierz 

Nostitz-Jackowski z Kijowca rotmistrz 10 Pułku Ułanów Litewskich (…) 

Dowiedziałem się dalej, że dwór i budynki (dwór Kijowiec – autor) zajęte 

są przez jakąś jednostkę bolszewicką i, że zachowują się jak żołnierze  

w podbitym kraju. Armia Czerwona na ziemiach Polskich dokonywała  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wielu zbrodni wojennych, mordując jeńców i terroryzując miejscową lud-

ność. Szacuje się, że do chwili wycofania się Sowietów za Bug, zgodnie  

z ustaleniami Niemiecko-Sowieckimi tzw. linii demarkacyjnej (28.09. 

1939 roku), ofiarą Sowietów padło 2,5 tysiąca polskich żołnierzy, 

policjantów i cywilów. Wielu oficerów WP, funkcjonariuszy różnych 

służb, trafiło do niewoli, a następnie na wiosnę 1940 roku ponad 20  

tysięcy z nich zostało zamordowanych strzałem w tył głowy (zbrodnia 

katyńska). Na liście „katyńskiej” odnaleziono również trzech funkcjo-
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nariuszy Policji z posterunku w Zalesiu, którzy w różnym okresie lat 

międzywojennych pełnili służbę na tym terenie (szerzej podrozdział 

Bezpieczeństwo).
109

 

Z dniem 12 października 1939 roku z części ziem Polskich Utwo-

rzono Generalne Gubernatorstwo (GG)  i przystąpiono do tworzenia nie-

mieckiej administracji. Obszar GG podzielono na 4 okręgi zwane dystry-

ktem. Powiat bialski powiększony o gminę Wisznice, Sławatycze  

i Opole znalazł się w dystrykcie lubelskim. Obszar gmin Dobryń nie uległ 

zmianie i zachował swoje przedwojenne granice.  

Do czerwca 1941 roku życie społeczeństwa na Południowym Pod-

lasiu dyktowane było pod znakiem wyzysku gospodarczego i terroru oku-

panta. Działania militarne przeniesione zostały na zachodnią Europę. 

Jednak wojna Niemiec faszystowskich ze Związkiem Radzieckim była 

nieunikniona. Starcie się dwóch państw o władzach totalitarnych było 

kwestią czasu. Stąd już na długo przed 1941 rokiem obie strony podjęły 

energiczne przygotowania do konfrontacji. Do czerwca 1941 roku 

Niemcy zgromadzili na wschodzie w ramach przyszłej operacji „Barba-

rossa” ogromne siły ponad 3 mln żołnierzy, przygotowując się do 

konfliktu, nie spotykanego w dziejach świata. Na Południowym Podlasiu 

skoncentrowana została grupa Armii Środek - ogromny potencjał mili-

tarny w tym dwie grupy pancerne, których głównym celem było zdobycie 

Moskwy. Gmina Dobryń stała się jedną wielką bazą wojsk niemieckich. 

Podlaskie lasy wypełnione zostały wojskiem i sprzętem. W lasach 

chotyłowskich zorganizowane bocznice kolejowe, gdzie rozładowywano 

ogromne ilości sprzętu wojennego i kumulowano ogromne zapasy paliwa. 

Celem numer jeden było zdobycie twierdzy Brześć. Zdobycie twierdzy 

przypadło m.in. dla 2 grupy pancernej dowodzonej przez gen. Heinza 

Guderiana, któremu po raz drugi w tej wojnie przyszło zdobywać tą 

twierdzę.  Jeden ze sztabów mieścił się w rejonie Dobrynia Dużego. Był 

to teren pod lasem pomiędzy Wólką Dobryńską a Dobryniem Dużym.  
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W Dobryniu Dużym znajdował się punkt obserwacyjny, wieża zwana 

przez mieszkańców Majakiem, wykorzystywana przed atakiem na ZSRR.  

W książce „Operacja Barbarossa” napisanej przez Paula Schmidta, (ps. 

Paul Carell) rzecznika prasowego ministra spraw zagranicznych III 

Rzeszy Joachima Ribbentropa czytamy: …w pobliżu wioski Wólka 

Dobryńska na wzgórzu 158 stoi jedna z drewnianych wież obser-

wacyjnych, które w ostatnich miesiącach wyrosły z ziemi po obu stronach 

granicy. U podnóża tego wzniesienia, w zagajniku, znajduje się wysunięte 

stanowisko dowodzenia 2 armii pancernej, mózg Guderiana, dowódcy 

armady pancernej….
110

  

Zadaniem wojsk niemieckich było sforsowanie w pierwszym dniu 

rzeki Bug, po obu stronach Brześcia, przełamanie frontu rosyjskiego  

i szybkie, wyzyskując sukces, wyjście w rejon Smoleńska, nie doprowa-

dzając aby nieprzyjaciel stwarzał nowe linie obrony. Guderian zdawał 

sobie sprawę, że zdobycie twierdzy brzeskiej oddziałem pancernym nie 

wchodziło w grę. Forty brzeskie, choć przestarzałe chronione były przez 

rzekę Bug, Muchawiec i liczne rowy wypełnione wodą. Tak, więc 

twierdzę mogły zdobyć oddziały piechoty. Na prośbę Guderiana przy-

dzielono mu korpus piechoty z 4 armii.  

Tuż przed atakiem wojska podzielono na trzy grupy (wspierane 

przez artylerię i lotnictwo). Prawe skrzydło stanowił XXIV korpus 

pancerny w skład, którego wchodziły: 255 dywizja piechoty (na południe 

od Sławatycz), 1 dywizja kawalerii (rejon Sławatycz), 3 i 4 dywizja 

pancerna (rejon Kodnia), 10 zmotoryzowana dywizja piechoty (w drugim 

rzucie). Grupę środek stanowił XII korpus piechoty gen. Waltera 

Schrotha, w skład, którego wchodziły 31 i 45 dywizja piechoty (na północ 

od Kodnia - gminy Kobylany i Dobryń). Lewe skrzydło stanowił XLVII 

korpus pancerny w skład, którego wchodziły: 17 i 18 dywizja pancerna 

(Krzyczew, Bohukały, Łęgi, Pratulin), 29 zmotoryzowana dywizja 

piechoty -  (rejon Olszyna, Kołczyna, Mokrany - w drugim rzucie), 167 

dywizja piechoty (Zaczopki). Odwód grupy pancernej stanowił XLVI 

korpus pancerny rozlokowany w rejonie Łukowa i Radzynia Podlaskiego. 

Stanowisko dowodzenia gen. Guderiana znajdowało się na wzniesieniu 

pomiędzy wsią Bohukały a Mokrany Nowe. 
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Wzgórze Bohukały,  

22.06.1941 rok, 15 minut  

przed atakiem na ZSRR,  

drugi w centrum -  

generał Heinz Guderian,  

(zb. kotenikkote.world. 

pres.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             O trzeciej rano, na horyzoncie od strony północno - wschodniej 

purpurowo błękitna zorza zaczęła rozwidniać poranne mroki. - wspomina 

Jan Kobylarz z Kijowca Kolonii - Naród, który zamieszkiwał tereny przy 

dotychczasowej granicy przyjaźni aż do trzeciej rano spał sobie spokoj-

nie, bo przecież niedziela, dzień odpoczynku. Nagle ziemia zadrżała,  

a powietrzem szarpnęły wybuchy armat i przeraźliwy gwizd kul.(…) 

Słońca jeszcze nie widać- wyglądało, jakby impet armat rzygających swe 

ogniste kule na wschód, w kierunku obrotu ziemi zatrzymał, je. Odezwały 

się dwie armaty z kołczyńskiego lasu, jednocześnie nad granicą pojawiły 

się trzy niemieckie Cepeliny, obserwujące pozycje Rosjan. Bujały 15 

kilometrów od nas, bez obawy strącenia. Tak, jakby Armia Czerwona 

zdrętwiała w tym dniu, (…) Wojska niemieckie maszerowały na twierdzę 

brzeską. (…) Las olszyński, najbliżej od nas, wyrzucał z siebie kolumny 

ciężarówek załadowanych wojskiem, z kołczyńskich lasów ruszyły czołgi. 

Armaty w końcu ucichły, bo ciężarówki pociągnęły je na wschód. Na 

końcu tabory ciągnięte belgijskimi końmi za armią posunęły się wolnym 

tempem na Moskwę.
111

 Tak wspomina ten czas Heinz Guderian w swojej 

książce „Wspomnienia żołnierza”: W brzemiennym w następstwa dniu 22 
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czerwca 1941 roku udałem się o godzinie 2.10 na stanowisko dowodzenia 

mej grupy położone koło wieży trygonometrycznej na południe od wsi 

Bohukały (…) o godzinie 3.10 przybyłem na miejsce. O godzinie 3.15 

rozpoczęło się nasze przygotowanie artyleryjskie. O godzinie 3.40 

nastąpił pierwszy nalot naszych nurkowców – „Stukasów”. O godzinie 

4.15 czołowe oddziały 17 i 18 dywizji pancernej zaczęły się przeprawiać 

przez Bug. Tak wspomina poranek na tym terenie 22 czerwca 1941 roku 

Paul Carell: Godzina 3.14. drewniana wieża w Wólce Dobryńskiej stoi tej 

nocy jak duch upiorny. Na horyzoncie powoli świta ranek. Na odcinku 

frontu Grupy Wojsk „Środek” ciągle jeszcze panuje śmiertelna cisza. 

Śpiące lasy. Milczące pola. Czy ci po drugiej stronie nie zauważyli, że  

w lasach i wsiach zgromadzone są armie? Gotowe do skoku. Dywizja 

obok dywizji. Wzdłuż całej, nieskończenie długie granicy. Wskazówki 

dokładnie wyregulowanych zegarków wskoczyły na godzinę 3.15. Jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w tym samym momencie gigantyczna 

błyskawica przeszyła noc. Otwarły się paszcze dział wszystkich kalibrów. 

Pociski świetlne dział przeciwlotniczych ciągną się ponad horyzontem.  

Front nad Bugiem, jak daleko sięga wzrok, stoi w błyskawicach wystrza-

łów. Potem grzmiący piorun jak walec przetacza się nad wieżą w Wólce 

Dobryńskiej.  Z grzmotem dział, potęgując grozę, miesza się wycie baterii 

wyrzutni wielolufowych. Po tamtej stronie zaczyna kipieć morze ognia  

i gęstego dymu. Wąski sierp księżyca mijającej nocy kryje się za zasłoną 

chmur. Pokój skonał. Wojna bierze swój pierwszy straszny i nieszczęsny 

oddech.
112

 II wojna światowa weszła w kolejna fazę. Rozgorzała na 

ogromna dotychczas niepotykana skalę, której skutkiem były miliony 

ofiar, spalone wsie i miasta.  

Wkrótce po wkroczeniu Wermachtu na teren powiatu bialskiego 

rozpoczęły się egzekucje, rewizje i aresztowania. Pierwsze rozstrzeli-

wania polskich jeńców wojennych przez Niemców miały miejsca w dru-

giej połowie września 1939 roku. W czasie walk o twierdzę Brześć 

pancerna jednostka Wermachtu zatrzymała w Zalesiu grupę osób, wśród 

których byli żołnierze Wojska Polskiego. Jeńców umieszczono w fol-

warcznej oborze. Po brutalnie dokonanej rewizji osobistej zastrzelony 
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został sierżant Józef Skowron (błędnie Skowroński – wg ustaleń autora), 

rzekomo za posiadanie broni. W listopadzie 1939 roku we wsi Lachówka 

Duża aresztowano byłego żołnierza Wojska Polskiego Piotra Nowa-

szczuka, pod zarzutem posiadania broni. Śledztwo trwało krótko, po czym 

Nowaszczuka zastrzelono bez żadnego sądu w parku miejskim w Białej 

Podlaskiej. Na wiosnę 1940 roku przez Podlasie przewija się kolejna fala 

aresztowań, która miała na celu wyeliminowanie ze społeczeństwa pol-

skiego jego przywódców, inteligencji, działaczy społecznych i polity-

cznych, członków ruchu oporu. W czerwcu 1940 roku aresztowano 

Edwarda Markowskiego i Jadwigę Kotniewicz nauczycieli z Kijowca. Od 

marca do kwietnia 1941 roku przez gestapo zostali aresztowani: Piotr 

Koryciński rolnik z Wólki Dobryńskiej, Leon Kujawski rolnik z Wólki 

Dobryńskiej, Józef Nikoniuk rolnik z Mokran Nowych, Antoni Szachniuk 

i Józef Wójcik kolejarze z Kłody Dużej.
113

 

 Od pierwszych dni wojny Generalna Gubernia traktowana była, 

jako kolonia, wykorzystywana dla potrzeb produkcji wojennej III Rzeszy, 

wprowadzając m.in. obowiązkowe kontyngenty. GG miała być wielkim 

rezerwuarem siły roboczej, przeznaczonej do najcięższych prac. Wyty-

czne szybko wprowadzono w życie organizując łapanki i wywózki mło-

dych Podlasiaków na roboty do Niemiec oraz tworząc w każdym powie-

cie obozy pracy. W drugiej połowie 1943 roku po klęskach niemieckich 

na froncie wschodnim, terror ludności nasilił się przejawiając się w for-

mie masowych egzekucji i odwetów na zakładnikach. Na skutek eks-

terminacji ludność powiatu bialskiego zmniejszyła się o 18 tysięcy. 

Najczęstszą przyczyną rozstrzeliwań był udzielanie pomocy jeńcom 

rosyjskim ukrywającym się w lasach kijowieckich i innych odleglejszych 

miejscach bialskiego powiatu. Następstwem sukcesów niemieckich na 

froncie wschodnim do niewoli trafiło setki tysięcy jeńców rosyjskich. 

Największy obóz dla jeńców na tym terenie zorganizowano w Kaliłowie. 

Jeńcy byli wykorzystywani również do prac tworząc tzw. komanda robo-

cze. Jedna z takich grup pracowała w folwarku w Zalesiu. Głód i pewna 

śmierć w obozie, zmuszała ich do masowych ucieczek i ukrywania się  

w okolicznych lasach. W połowie października 1941 roku do Kijowca 
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przyjechali gestapowcy i Schutzpolizei, przywożąc ze sobą jeńca, złapa-

nego w Lipnicy. W czasie tortur zeznał on, że ukrywał się w Kijowcu. 

Gestapowcy zebrali wszystkich mieszkańców wsi i kazali wystąpić z sze-

regu tym, którzy udzielali jakiejkolwiek pomocy lub schronienia ucie-

kinierom z obozów. Wystąpiło 30 osób. Wówczas kazano jeńcowi 

położyć się twarzą do ziemi, a następnie zastrzelono strzałem w tył 

głowy. Jeden z gestapowców oświadczył, że ten sam los spotka każdego, 

kto będzie pomagał zbiegom. Potem zabrano z szeregu Denisa Kaliszuka  

i jego żonę i zastrzelono ich we wsi. Od 26 maja do 25 czerwca 1943 roku 

I szwadron III oddziału policji konnej SS i żołnierze Wehrmachtu 

rozstrzelali łącznie w Kijowcu 7 partyzantów rosyjskich. W dniu 10 

października 1942 rok szwadron konnej policji SS wyposażony w wozy 

opancerzone spacyfikowały Dereczankę i Dobryń Duży pod kątem 

ujawnienia jeńców. Wówczas aresztowano Kazimierza Głuszczuka, 

Dominika Hajdziuka, Antoniego Korzeniewskiego i Karola Rybaczuka  

z Dobrynia Dużego oraz Marcina Haleckiego, Antoniego Jakubiaka, 

Michała Prokopiuka i Adama Stefaniuka z Dereczanki.
114

  

Należy nadmienić, że jeńcy rosyjscy byli też dużym obciążeniem 

dla miejscowej ludności, z jednej strony cierpiącej niedostatek z drugiej 

strony terroryzowanej przez Niemców. Na uwagę zasługuje epizod gdzie 

Niemcy z większym wyrozumieniem potraktowali miejscową ludność, 

która ciężko pracowała i dostarczała kontyngenty. Podczas okupacji  

w Kijowcu, pierwsze piętro budynku szkolnego zajmowała grupa 

niemieckich pilotów, będących na spoczynku. Dodatkowo za rzeką na 

polach Zalesia było lotnisko polowe. Zdarzało się, że Niemcy ci pomimo 

urlopu interweniowali w wyjątkowych sytuacjach. W 1942 roku dowódcą 

tych wojskowych w Kijowcu był pochodzący z Prus oficer Luftwaffen  

Krupiński. Wstawił się on za miejscową ludnością, po tym jak na Kijo-

wcu Kolonii pod ścianą do rozstrzelania postawiono całą rodzinę wraz ze 

złapanym jeńcem radzieckim. Krupiński odstąpił od egzekucji tłumacząc 

się następnie nieudolnością Niemców, którzy nie potrafili upilnować 

jeńców w obozie.
115
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Jedną z licznych form terroru, stosowanych powszechnie przez 

hitlerowców, były masowe egzekucje. Przebieg jednej z nich w lesie 

Grabarka koło Białej Podlaskiej we wrześniu 1942 roku opisuje były 

więzień Jan Maciejko (s. Jana) z Dereczanki skazany na rozstrzelanie za 

pomoc jeńcom radzieckim. Po 3 miesiącach pobytu w więzieniu zostałem 

przewieziony w 15-osobowej grupie więźniów na Grabarkę, gdzie miano 

nas rozstrzelać. Konwojowało nas 7 Niemców i kierowca samochodu. 

Wszyscy byli ubrani w mundury koloru jasnoseledynowego, jeden z nich 

miał wzdłuż zewnętrznych szwów spodnie z czerwoną wypustka. Ten 

właśnie Niemiec strzelał do skazańców z pistoletu. Najpierw zastrzelił 

dwie kobiety. (…) Po nich miała przyjść kolej na mnie. Nie miałem 

skutych rąk gdyż przed wyjazdem z więzienia dla mnie i dla jeszcze 

jednego więźnia zabrakło kajdanek. Szedłem za dwoma więźniami, 

prowadzonymi do miejsca, w którym wykopany był nasz grób. W pewnym 

momencie ci dwaj więźniowie rzucili się do ucieczki. Widząc to, ja też 

rzuciłem się do ucieczki. (…) Słyszałem za sobą strzały z pistoletu. 

Zdążyłem jednak przebiec przez szosę i wpaść w rosnące w pobliżu szosy 

zarośla.  Wtedy usłyszałem, że strzelają do mnie z broni maszynowej. (…) 

Potem usłyszałem odjeżdżający samochód. (…) ukrywałem sie w lasach 

kijowieckich w okolicy Olszyna. Tam przetrwałem szczęśliwie do chwili 

wyzwolenia Podlasia. 

Podczas okupacji w powiecie bialskim funkcjonowało 16 obozów 

pracy. Jeden z obozów pracy tzw. Junaków funkcjonował w Małasze-

wiczach na lotnisku. W obozach tych przebywała młodzież (również  

z gminy Dobryń) przymusowo skierowana do pracy mieszkająca w pro-

mieniu 15 kilometrów i w wieku 18 lat i starsi. Panował tam rygor woj-

skowy. Praca przy budowie lotniska i towarzyszących urządzeniach była 

ciężka i wyczerpująca. Lotnisko w Małaszewiczach w tym lotnisko polo-

                                                                                                                         
w ministerstwie obrony RFN. W 1966 roku szkolił amerykańskich pilotów w Teksasie.  
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Jeńcy radzieccy  

w czerwcu 1941 roku 
 

we w Zalesiu było wykorzystywane przez Niemców podczas wojny ze 

Związkiem Radzieckim.
116

 Szczególnie bezwzględnie obchodzili się 

hitlerowcy z mieszkańcami Horbowa, którzy pracowali przy budowie 

drogi Zalesie – Dereczanka (przed atakiem na ZSRR). Zarządca majątku 

w Zalesiu, Niemiec Lefel, oraz jego pomocnik Maks, zmuszali chłopów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do wykonywania prac ponad ich siły. Techniczne i nadzorcze funkcje 

spełniali saperskie jednostki Wermachtu, zaś nasypy, rowy, przerzedzenia 

drzew wykonywali chłopi. Oni też dowozili kamienie i inne materiały. 

Szczególnie okrutny dla chłopów był Maks, który jeździł konno wśród 

chłopów i bił ich pejczem.
117

 

Dwa obozy pracy tzw. wodno - melioracyjne dla ludności głównie 

pochodzenia żydowskiego funkcjonowały na terenie gminy Dobryń we 

wsi Horbów i Kłoda Duża. Funkcjonowały one od 1940 do 1943 roku. 

Przeciętna liczba więźniów w obozie w Horbowie wynosiła 300 osób, zaś 

w Kłodzie Dużej 200 osób. Obóz dla ludności żydowskiej w Kłodzie 

Dużej założony został w 1940 roku. Mieścił się on w drewnianym budy-

nku dawnej świetlicy wiejskiej, o wymiarach 12 metrów na 8 metrów. 

Budynek jak i przyległy do niego teren nie był ogrodzony. Pilnowali go 
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niemieccy strażnicy obozowi, którzy mieszkali w pobliskiej szkole. 

Jednorazowo przebywało tam około 200 Żydów pochodzących z Pisz-

czaca i Chotyłowa. Byli to mężczyźni w wieku od 16 do 50 lat. Pracowali 

przy kopaniu nowego koryta rzeki Lutni oraz pracowali w lesie 

państwowym tzw. majoracie. Wyżywienie otrzymywali raz dziennie 

przeważnie zupę z brukwi i kawałek chleba. Ciężkie warunki mieszka-

niowe, stan higieniczny, głód i ciężka praca doprowadziły organizmy do 

wycieńczenia, co było przyczyną częstych wypadków śmierci. Do 1942 

roku zmarło 50 osób. Po likwidacji obozu więźniów przewieziono do 

Piszczaca i dalej w kierunku Białej Podlaskiej. Po drodze wielu rozstrze-

lano. W Małaszewiczach Dużych mieścił sie obóz w barakach na terenie 

tzw. Weroniki. Założony został w 1942 roku. Przebywali tu Żydzi  

z Polski i za granicy, przeciętnie 1000 osób jednocześnie. Pracowali przy 

robotach ziemnych na lotnisku. Chorych i niezdolnych do pracy 

rozstrzeliwano. W 1943 roku w lesie na południe od Wólki Dobryńskiej 

rozstrzelano około 150 Żydów z tego obozu. Zbrodnie na ludności 

żydowskiej dokonywano nie tylko w obozach. Ludzie ginęli w różnych 

przypadkowych miejscach. Okupant bestialsko postępował nie tylko  

z mężczyznami, ale również z kobietami i dziećmi.  W 1943 roku w Do-

bryniu Dużym rozstrzelano 3 Żydów, którzy usiłowali zbiec z transportu 

samochodowego. We wsi Kijowiec w latach 1942-1943 rozstrzelano 5 

Żydów. Zwłoki pochowano w lesie za mostem kijowieckim 100 metrów 

od drogi. Latem 1942 roku w Nowosiółkach żołnierze SS aresztowali 

rodzinę Lejbana Akermana, jego żonę Maszę oraz dwóch synów w wieku 

12 i 9 lat, mieszkańców tej wsi. Dla Srula, jednego z synów udało się 

zbiec. Pozostałych rozstrzelano i pochowano w okolicy Kijowca. Srul po 

wyzwoleniu wrócił do Nowosiółek, a następnie wyjechał z wojskiem 

radzieckim do ZSRR. 20 lipca 1941 roku w Dobryniu Dużym Niemcy 

zastrzelili dwóch mieszkańców wsi, którzy usiłowali ukryć się w zbożu 

(Pawła Jufiniaka (Jufimiuka?) oraz Antoniego Migienko). W czerwcu 

1943 roku Niemcy zastrzelili w Dobryniu Dużym uciekającego jeńca 

sowieckiego. We wrześniu 1943 roku nieznany z nazwiska oficer Wehr-

machtu zastrzelił w Dobryniu Dużym podejrzanego o udział w ruchu 

oporu Józefa Wojewódzkiego. W październiku 1943 roku w lesie koło 
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Dobrynia Małego Niemcy zastrzelili trzech Cyganów o nieustalonych 

nazwiskach.
118

 

Szczególnie uciążliwą formą eksploatacji gospodarczej ludności 

były kontyngenty. W oparciu o rozporządzenie Generalnego Gubernatora 

z 21 stycznia 1940 roku ustanowiono obowiązkowe dostawy zboża, paszy 

mleka, tłuszczów i zwierząt rzeźnych. Zakazano przy tym ich uboju.   

Z każdym rokiem okupacji nakładano na rolników, coraz to większe 

obciążenia, poddając ich ścisłej kontroli ewidencyjnej. Opornym grożono, 

aresztem, więzieniem lub zsyłką do obozu pracy. We wrześniu 1942 roku 

mieszkańcy Dobrynia Dużego otrzymali polecenie dostarczenia zboża 

kontyngentowego do stacji kolejowej w Chotyłowie. Dla nadzorowania 

tych czynności przybyło 6 żandarmów. Zmusili oni sołtysa, aby podał 

nazwiska mieszkańców wsi, którzy nie wykonali tego polecenia. Byli to 

bezrolny kowal Antoni Korzeniewski, rolnik Dominik Ajziuk, który miał 

bardzo słabego konia, małorolny Kazimierz Głuszczuk, w ogóle nie 

posiadał konia oraz Karol Rybaczuk, którego sołtys zwolnił z wyjazdu. 

Wszyscy czterej zostali aresztowani i przewiezieni na Majdanek, gdzie 

zginęli.
119

 Rolnicy zostali obłożeni kontyngentami na zboże i trzodę, 

wypędzano też ludzi na szarwarki. Przeważnie wykonywane były różnoro-

dne prace dla wojska. - wspomina Leon Szabluk z Malowej Góry-  Każdy 

gospodarz otrzymał tzw. kartę przemiałową, na której określone było, ile 

zboża w ciągu roku może zużyć na własne potrzeby. Trzoda chlewna, 

począwszy od małych prosiaków, była kolczykowana. Każdy prosiak miał 

wpięty w ucho kolczyk, po to, aby rolnik nie mógł go ani sprzedać, ani 

ubić. (…) Z czasem rolnicy nauczyli się kolczyki te dyskretnie luzować  

i zdejmować z jednego prosiaka, aby założyć go innemu, mniejszemu. 

Dziwił się później kolczykator, że te świnie tak wolno rosną.
120

 Działa-

lność rabunkowa przejawiała się również wyzyskiwaniem bezpłatnej siły 

roboczej. Do Niemiec zaczęto wywozić masowo Polaków już od 16 roku 

życia. Z każdej wsi był imienny wykaz osób przeznaczonych do przymu-
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sowych robót w Niemczech. Dla przykładu w 1941 roku z Mokran No-

wych wywieziono na roboty 24 osoby, w tym 9 kobiet.
121

 

W latach okupacji hitlerowskiej na Południowym Podlasiu działał 

aktywnie konspiracyjny ruch niepodległościowy skupiony głównie  

w Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich.
122

 Oddziały partyzanckie na 

Podlasiu prowadziły ciągłą działalność zbrojną i dywersyjną. Wyróżniała 

się w tych walkach Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej.
123

 To 

było Zalesie, a leśnictwo nazywało się Horbów. To jest na trasie pomię-

dzy Białą Podlaską a Małaszewiczami (…) w 1943 roku byliśmy używani 

do wywiadu lotniczego - wspominał Cezary Chlebowski swój pobyt  

w Zalesiu podczas okupacji - Niemcy na odcinku trzydziestu siedmiu 

kilometrów, lotnisko Biała Podlaska - lotnisko w Małaszewiczach, 

prowadzili testy nowych modeli maszyn. Dostałem rysunki niemieckich 

samolotów i moim zadaniem było, jak tylko zauważę jakikolwiek samolot 

o innych skrzydłach, ilości silników, sterowania, czy czegoś lecącego 

nade mną, miałem natychmiast dać znać.
124

 

W czasie II wojny światowej nasilił się konflikt polsko - ukraiński, 

który z różnym natężeniem trwał na kresach od wielu dziesięcioleci. 

Szczególnie zaogniony pod tym względem był wiek XX. Nie wątpliwie 
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na ten stan rzeczy, podczas II wojny, wpłynęła ingerencja władz niemie-

ckich, którzy popierali Ukraiński nacjonalizm, m.in. popierali tworzenie 

ukraińskiego szkolnictwa (szkoła ukraińska w Kijowcu). W tym celu 

m.in. w 1940 roku władze niemieckie na terenie „pogranicza” zorga-

nizowali spis ludności, celem zorientowania się, w jakim procencie 

zamieszkuje ludność poszczególnych narodowości. Wynik spisu może 

budzić dużo wątpliwości. Był przeprowadzony niewątpliwie w interesie 

proukraińskim. Ludność polska (w tym przypadku mieszkańcy Dobrynia 

Kolonii) często po określeniu się, co do wyznawanej religii i narodowości 

na końcu listy nie podpisywali się obawiając się represji. Nie mniej 

jednak warto zapoznać się z jej wynikami. Wyniki przede wszystkim 

świadczą o wielokulturowym dziedzictwie regionu.
125

 

W lipcu 1944 roku na Podlasie w szybkim tempie zbliżał się front 

wschodni. W ramach radzieckiej operacji Bagration wyzwolone miała być 

m.in. Polesie (Białoruś) i zniszczone niemieckie wojska grupy Środek. 

Operacja brzesko - lubelska była częścią operacji Bagration. Jej zadaniem 

było zniszczenie wojsk niemieckich w środkowej i wschodniej Polsce. 

Zadaniem 28 i 70 Armii 1 Frontu Białoruskiego przy wsparciu innych 

związków taktycznych, było zlikwidowanie wojsk niemieckich załogi 

Brześcia. Po stronie niemieckiej zadanie obrony rejonu Brześcia otrzymał 

gen. Maximilian Felzmann, dowódca grupy korpuśnej „E” (Korps-

Abteilung  „E”), której trzon tworzyły grupy dywizje (Dvisionsgruppe) 

86, 137 i 251, utworzone z części 86, 137 i 251 dywizji piechoty. Do sił 

tych włączyć należało 203 dywizję ochrony, która broniła wschodnie 

rubieże miasta. Obrona miasta składała się z trzech pasów obronnych  

z nieprzerwanymi liniami transzei, stałymi punktami ogniowymi  

i tymczasowymi punktami ogniowymi. Przed tymi obronnymi pasami 

ciągnęły się zasieki z drutów kolczastych, w trzech i czterech rzędach. 

Wszystkie budowle obronne wkomponowano w istniejące forty twierdzy. 

                                                 
125

 Spis sporządzony na podstawie zachowanych kart w Archiwum w Lublinie, Oddziale 

w Radzyniu Podlaskim. Akt gminy Dobryń sygn. 30, Akta gminy Kobylany sygn. 35, 

Akta gminy Bohukały sygn. 29; Na Podlasiu dochodziło również do starć zbrojnych  

z nacjonalistami ukraińskimi. W marciu 1944 r. bojówka pod dowództwem Roberta 

Domańskiego „Jaracha” stoczyła potyczkę z nacjonalistami ukraińskimi w Zalesiu. 

Ukraińcy stracili dwóch zabitych, zaś partyzanci mieli jednego rannego – Jerzy Kwoka 

„Lech” (W:) J. Flisiński, H. Mierzwiński, Biała Podlaska w latach 1939-1945…s. 296. 
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Tabela.2. Spis mieszkańców wsi z terenu obecnej gminy Zalesie sporządzony  

w 1940 roku. 

Nazwa 

wsi 

Wyznanie Narodowość 

Rzym-

kat. 

Prawosła-

wna 

Grek

-kat 

inne Pol-

ska 

Ukrain-

ska 

„rusiń- 

ska” 

Biało- 

ruska 

inna 

Lachówka 217 97 1 0 216 85 0 14 0 

Kłoda D. 287 91 0 0 287 59 7 7 18 

Dobryń 

M. 

241 0 0 0 241 0 0 0 0 

Kijowiec 133 502 2 0 155 456 18 5 3 

Kijowiec 

Kol. 

211 5 0 10 207 19 0 0 0 

Kłoda M. 164 0 0 0 164 0 0 0 0 

Dobryń D. 653 73 1 0 658 46 13 10 0 

Dobryń 

Kol. 

398 0 0 0 398 0 0 0 0 

Koczuków

ka 

97 39 0 0 97 39 0 0 0 

Horbów 87 160 1 0 88 155 0 0 5 

Horbów 

Kol. 

228 0 0 0 228 0 0 0 0 

Wólka D. 709 2 0 0 705 0 0 3 0 

Zalesie 243 24 0 1 250 6 13 0 0 

Malowa 

Góra 

170 0 0 0 170 0 0 0 0 

Berezówk

a 

279 19 0 0 275 17 6 0 0 

Mokrany 

N. 

326 0 0 0 325 0 0 0 1 

Mokrany 

Fol. 

101 0 0 0 101 0 0 0 0 

Mokrany 

St. 

270 45 0 0 290 18 7 0 0 

Źródło: APL.ORP. Akta gminy Dobryń, Akta gminy Kobylany, Akta gminy Bohukały. 

 

Od wschodu i północy natarcie prowadziły związki taktyczne  

i oddziały 28 armii. Od południa na Brześć nacierały związki i oddziały 

70 armii, które w nocy z 22 na 23 lipca 1944 roku przeszli na zachodni 

brzeg rzeki Bug, otwierając tym samym możliwość ataku na prawą flankę 
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wojsk niemieckich grupy Brześć. Zadaniem tych wojsk było nacieranie na 

północ, aby jak najszybciej dotrzeć do linii kolejowej i traktu Brześć - 

Biała Podlaska, celem odcięcia Niemców od głównej linii komunika-

cyjnej. 1297 pułk prowadził krwawe walki z Niemcami, którzy zajęli 

ufortyfikowane punkty w Żukach i Lebiedziewie. W dniu 27 lipca pułk 

ten osiągnął Błotków. Nacierający na lewym skrzydle 96 korpus piechoty 

(ze składu 70 armii), natknął się w dniu 26 lipca na trakcie (Terespol - 

Wólka Dobryńska) m.in. na wydzielony oddział zaprawionej w bojach na 

wschodzie 5 dywizji pancernej SS Wiking. Doszło do walk. 110 i 113 

gwardyjski pułk (96 korpus) odparł sześć ataków, po czym przeszedł do 

kontrataku, będąc wspieranym przez 24 czołgi. Efektem tej batalii było 

zajęcie traktu brzeskiego, Wólki Dobryńskiej i do godziny 17.00 opano-

wanie Dobrynia Dużego. Operująca w tym czasie na lewym skrzydle  

1 Dywizja Piechoty (70 armia), w dniu 25 lipca osiągnęła linię Horbów - 

Lachówka - Dobryń. Na dzień 26 lipca wyznaczono jednostkom radzie-

ckim przejście rzeki Krzny na wysokości Kijowca i Woskrzenic, a na-

stępnie dalszego nacierania na kierunku Olszyn, Zaczopki, aby do końca 

dnia opanować drogę Terespol - Janów Podlaski i tym samym zamknąć  

w okrążeniu niemieckie jednostki. Szczególną rolę powierzono w tej 

operacji 1 Dywizji Piechoty 70 Armii. Rozpoczęty w godzinach po-

rannych atak był gwałtowny. Niemcy nie zdążyli nawet wysadzić mostu 

w Kijowcu. 415 pułk przy podchodzeniu do rzeki został ostrzelany z dział 

i moździerzy, jednakże żołnierze niezwłocznie zaczęli forsować rzekę 

wpław. Za 415 pułkiem w drugim rzucie posuwał się 408 pułk. W tym 

czasie na lewym skrzydle (od 415 pułku) na kierunku Rokitno atakował 

412 pułk. Pod koniec dnia osiągnięto drogę Terespol - Janów Podlaski. 

Siły, które w tym rejonie posiadali Niemcy były niewystarczające, aby 

zatrzymać rosyjskie natarcie. W efekcie pierścień wokół Brześcia został 

zamknięty.  

Wobec tak niekorzystnego położenia wojsk niemieckich, wieczo-

rem 27 lipca gen. Felzmann wydał rozkaz dla załogi brzeskiej opuszcze-

nia miasta wraz z całym taborem. Odwrót odbywał się w warunkach 

dużego chaosu. Porzucono znaczną ilość sprzętu wojskowego. Wojska 

niemieckie skierowały się na Neple i Koroszczyn. Przy wsparciu czołgów 

zdołali wyprzeć Rosjan z lasu na północ od Dobrynia Dużego i utorować 
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sobie drogę na Malową Górę. Z tych względów generał porucznik  

J. Czanyszew dowódca 96 Korpusu Armijnego rozkazał dla dowódcy  

1 dywizji piechoty płk Bakujewowi umocnić się na linii Kołczyn, 

Mokrany Nowe, Krzyczew, Łęgi, aby powstrzymać natarcia niemieckie. 

Po kilku godzinach 415 pułk umocnił się na odcinku Zaczopki, Łęgi, 

Krzyczew.  408 pułk zajął las „Buczyk”, Neple, Mokrany Stare i Nowe, 

Berezówka, Kołczyn, zaś 412 pułk jako odwód ulokował się w Olszynie 

oraz w Kołczynie, gdzie znajdował się punkt dowodzenia 1 dywizji. Tam 

spodziewano się głównego uderzenia Niemców. Stąd wzmocniono ten 

odcinek m.in. 8 batalionem karnym, na wysuniętej pozycji drogi Mokrany 

Stare, Berezówka, Nowosiółki. Wieczorem 27 lipca wojska niemieckie  

w sile przeszło czterech dywizji, przy wsparciu pułku artylerii i 50 

czołgów zaczęli przebijać się na zachód. Przez całą noc trwały liczne 

walki. Szczególnie zażarte walki toczyły się w lesie na „Tretach” i koło 

Nepel, gdzie Rosjanie przeprowadzali liczne ataki na niemieckie kolumny 

wojsk, prowadząc również walkę na bagnety. Mimo to Rosjanie zostali do 

rana 28 lipca zepchnięci na linie Krzyczew, Mokrany Stare. Dużą brawurą 

wykazali się żołnierze z 2 kompanii 55 samodzielnego batalionu saperów, 

którzy w ostatniej chwili podminowali i wysadzili most na Krznie  

w Malowej Górze, aby uniemożliwić przeprawę wojskom niemieckim.  

Tym czasem w Brześciu już tylko nieliczne oddziały niemieckie stawiały 

jeszcze opór. 

Kolejne uderzenie niemieckie na 1 dywizję nastąpiło nad ranem 

28 lipca. W rejonie Mokran Starych nieustanne ataki odpierał 408 pułk, 

który został zepchnięty w rejon Mokran Nowych, organizując następnie 

przy wsparciu batalionu z 412 pułku obronę na linii do Berezówki. Nie-

mcy organizując 14 ataków na kierunku Kołczyn ponieśli ogromne straty. 

Jego skutkiem było usłane trupami pole bitewne. Znacznie przerzedzone 

były również bataliony 408 pułku. Niemcy zdołali jedynie osiągnąć część 

wsi Berezówka. Dlatego swoje główne siły, w tym czołgi skierowali na 

Bohukały i Zaczopki. W sumie na tym odcinku przy wsparciu innych 

jednostek, 415 pułk odparł 22 ataki niemieckie. W nocy z 28 na 29 lipca 

wojska niemieckie przegrupowali się i ponownie przeprowadzili (bezsku-

teczny) atak na Kołczyn. Mogło to być również działanie odwracające 

uwagę, gdyż w dniu 29 lipca efektem kolejnych ataków na Bohukały było 
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przebicie się wojsk niemieckich do Zaczopek. Do końca dnia wyłom na 

odcinku Olszyn - Zaczopki następstwem działań 412 i 415 pułku przy 

wsparciu artylerii w tym haubic 152 mm oraz 28 Armii został zlikwido-

wany. Walki trwały przez cały dzień. Najdłużej utrzymywały się jednostki 

niemieckie wraz z taborem pozostające w okrążeniu nad rzeką Krzną  

w rejonie miejscowości Berezówka - Malowa Góra - Mokrany. Niedobitki 

poddały się nad ranem 30 lipca. Tak zakończyła się najkrwawsza operacja 

w dziejach tych ziem, operacja wojskowa, której skutkiem było tysiące 

istnień ludzkich. Generał Aleksandr Łuczyńskij dowódca 28 armii tak 

podsumował bitwę: … Pomimo wielu prób, nieprzyjaciel nie zdołał 

wyrwać się z okrążenia. Poniósł przy tym ogromne straty. Na polu bitwy 

pod Brześciem pozostawił on ponad 10 000 zabitych żołnierzy i oficerów. 

Zniszczono 40 niemieckich czołgów, 127 dział i około 500 samochodów. 

Do niewoli wzięto 1500 żołnierzy i oficerów, zdobyto 98 dział, w tym 16 

samobieżnych, 111 moździerzy, 134 karabiny maszynowe, 285 samocho-

dów, 1240 koni….
126

 Tak wspomina te czasy Leon Szabluk z Malowej 
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 W. Kempa, Na przedpolach Warszawy, Siemianowice Śląskie 2007, s. 312-329; B. 

Dolata, Wyzwolenie Polski 1944-1945. Warszawa 1971; Źródło internetowe: 

www.warmech.ru/batalion/8pi0.html, 2015 r; Według Komunikatów wojennych nada-

wanych codziennie w latach 1941-1945 w prasie i radio przez Biuro Informacyjne 

Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej czytamy: Komunikat Wojenny z 27.07: Na 

kierunku Brześcia wojska radzieckie kontynuowały działania zaczepne, w których wyniku 

wyzwoliły ponad 50 miejscowości, m.in.: Dereczankę, Dobryń Wlk., Zaczopki, Rokitno, 

Lipnicę.(…) Komunikat Wojenny z 28.07. Wojska 1 Frontu Białoruskiego (…) wyzwoliły 

ponad 60 innych miejscowości, m.in. Terespol, Mokrany, Rokitno oraz stację kolejową 

Terespol. (…) Komunikat Wojenny z 29.07. (…) Na zachód od Brześcia wojska 

radzieckie likwidowały okrążone zgrupowanie wojsk niemieckich (…) Nieprzyjaciel bez-

skutecznie czynił rozpaczliwe próby przerwania się przez pierścień okrążenia, ponosząc 

przy tym duże straty w sile żywej i w sprzęcie wojennym.(…) Komunikat Wojenny z 30.07 

(…) Wojska radzieckie zakończyły likwidację okrążonego zgrupowania wojsk 

niemieckich na zachód od Brześcia. Nieprzyjaciel poniósł duże straty w sile żywej  

i sprzęcie wojennym. Zginęło ponad 15 000 żołnierzy i oficerów, a przeszło 2 000 

dostało się do niewoli. Wojska radzieckie zdobyły (według wstępnych danych): 32 czołgi, 

19 dział pancernych, 112 dział artyleryjskich różnych kalibrów, 133 moździerze, 306 

karabinów maszynowych, 4 000 tys. samochodów, 8 000 koni oraz duże ilości innego 

sprzętu.” (W:) B. Dolata, Wyzwolenie Polski… s.532-534; Według innych danych  

w bitwie zginęło 12000 żołnierz niemieckich, 981 trafiło do niewoli. Zniszczono 133 

działa, 1850 pojazdów, 19 czołgów i dział samobieżnych, 38 transporterów 
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Pomnik – czołg T-34/85 w Neplach nad Bugiem, (fot. Wikimapa) 
 

Góry: Od strony wschodniej, od Koroszczyna i Terespola, drogą prowa-

dząca przez naszą wieś posuwała się duża kolumna wojsk niemieckich 

(…) znajdujące się przy drodze zabudowania gospodarskie były podpa-

lane. Potęgowało to grozę,.(…) Widok był okropny; wszędzie szalały 

pożary i słychać było ryk palących się żywcem zwierząt.
127

  Zbiorowe 

mogiły żołnierzy radzieckich znajdowały się m.in. w Dobryniu Dużym, 

Zalesiu i Horbowie. W 1950 roku dokonano ekshumacji zwłok, które  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
opancerzonych, 14 moździerzy i wiele innego sprzętu. Zdobyto nieuszkodzonych m.in. 

10 ciężkich dział samobieżnych, 12 pojazdów opancerzonych 323 karabiny,  669 

różnych pojazdów,  216 koni i 195 wozów (W:) Źródło internetowe: www.warmech.ru; 

Przytoczone dane co do strat niemieckich niewątpliwe były ze strony rosyjskiej 

zawyżane. Mimo to jak wynika z relacji mieszkańców Berezówki i wsi okolicznych 

straty w zabitych po stronie niemieckiej były ogromne. Ogromny był również tabor,  

tym znaczna ilość koni. Nie zdołano ustalić ilu Rosjan zginęło w bitwie. 

Upamiętnieniem tej bitwy, jest pomnik – czołg postawiony w Neplach. Operacja 

brzesko-lubelska niewątpliwie jest sukcesem Armii Czerwonej. Powołując się na 

Wojciecha Kempy obiektywnie należy stwierdzić, że rozmiary tego zwycięstwa były by 

większe, gdyby, tak jak początkowo zakładano, uderzenie od południa poszłoby na 

kierunku Siedlce, wówczas prawdopodobnie doszłoby do zagłady całego południowego 

skrzydła 2 armii niemieckiej. Tym czasem decyzją Józefa Stalina 2 armię pancerna 

skierowano na Lublin, aby przyśpieszyć opanowanie miasta i lokować nim (21 lipca) 

PKWN (autor). 
127

 L. Szabluk, Lata Wojny w mojej pamięci (W:) Podlaski Kwartalnik Kulturalny, Biała 

Podlaska 2003, nr 4, s. 60-61. 

http://www.warmech.ru/
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przewieziono na cmentarz wojsk Armii Czerwonej we Włodawie.
128

 

 „Wyzwolone” ziemie znalazły się pod wpływem Sowieckim. Co 

umożliwiło im zainstalowanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-

wego, a w dalszej perspektywie Tymczasowego Rządu Jedności Narodo-

wej. Na kolejne 45 lat Polska znalazła się pod wpływem ZSRR. 

  

9. Lata powojenne 1944 -1972 
 

Do 1954 roku podział administracyjny kraju były taki sam jak  

w okresie międzywojennym. Gmina Dobryń składała się z 17 gromad  

i zajmowała powierzchnię 12507 ha. Siedzibą gminy nadal była wieś 

Zalesie. Na mocy dekretu z dnia 11 września 1944 roku powstały gminne 

rady narodowe, jako władza uchwałodawcza. Spośród rady wybierano 

zarząd gminy na czele z wójtem i prezydium gminnej rady narodowej. Na 

mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku rady narodowe stały się organa-

mi władzy państwowej. Organem wykonawczym i zarządzającym było 

prezydium. W 1944 roku wójtem wybrany został Józef Grzęda z Kijowca 

Kolonii, podwójtem (zastępca wójta) Julian Bernaszuk. Członkami 

                                                 
128

 W listopadzie 1950 roku dokonano ekshumacji: w Horbowie, cmentarz parafialny 16 

mogił, wydobyto 16 zwłok z 1944 roku, nie ustalono nazwisk. Pochowano we Włodawie 

- cmentarz wojskowy żołnierzy Armii Radzieckich, mogiła „3”. W Zalesiu na polach 

Knapa rejon skrzyżowania, mogiła zbiorowa. Wydobyto 99 zwłok nieznanych  

z 1944 roku, żołnierzy poległych w walkach z okupantem (znaleziono jeden pistolet). 

Pochowano we Włodawie na  cmentarzu wojskowym żołnierzy Armii Radzieckich 

mogiła „4” (75-ciu), mogiła „5” (24) W Dobryniu Dużym, cmentarz prawosławny (w 

lesie) wydobyto 3 zwłoki, rozpoznanych (młodszy lejtnant  Gregory Mochedow   ur. 

15.X.1923 r. zmarł 13 X 1944 r., Aleksandr Korowkin młodszy lejtnant, ur 25.V.1923 r. 

zmarł 13.X.1944r, Alksander Tokowoj, ur. 1923 r. zm. 13.X.1944 r.). Pochowani we 

Włodawie, cmentarz wojskowy  żołnierzy Armii Radzieckich rząd oficerski mogiła 1, 2  

i 3 (W:) APL. ORP, Bezpieczeństwo i porządek Publiczny 1947 r. sygn. 152; Poległych 

żołnierzy niemieckich, grzebano w miejscach gdzie polegli. Zbiorowe mogiły, dla setek 

poległych, o nieoznaczonych miejscach znajdują się na nieużytkach, terenach 

podmokłych wsi Malowa Góra, Mokrany Stare, Berezówka. Według ustaleń 4 poległych 

żołnierzy pogrzebano w Kijowcu Kolonii przy kapliczce Jackowskiego. Grzebano też 

pojedynczo najczęściej na miedzach, częściach gruntów nieuprawnych (autor). 
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Zarządu Gminy byli: Roman Kaliszuk, Kazimierz Sotniczuk i Aleksander 

Onufrejuk. Sekretarzem gminy wybrany został Stanisław Proskura, zaś 

jego zastępcami: Leon Kotowski i Piotr Lewiński. Kancelistą była Maria 

Rychter. Od 1948 roku wójtem gminy był Józef Radwański, członkami 

zarządu: Aleksander Onufrejuk, Kazimierz Dobrowolski, Kazimierz 

Sotniczuk i Lucjan Bernaszuk. Referentem podatkowym był Czesław 

Karaś, kancelistą Piotr Bielecki i Maria Rychter oraz referentem wojsko-

wym Piotr Lewiński. Od 1949 roku sekretarzem był Piotr Paluch. Od 

1949 roku wójtem był Piotr Oleszczuk zaś jego zastępcą Antoni Ciok. 

Sekretarzem był Wacław Franczak, kancelistą Sabina Dobrowolska.  

W 1954 roku pracownikami gminy byli: Eugeniusz Dębek, Henryk 

Prokopiuk, Piotr Bielecki, Sabina Prokopiuk, Eugenia Romaniuk i Antoni 

Szymczuk. 

Pierwszym przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Zale-

siu wybrany został w 1944 roku Piotr Mazur z Husinki. Od 1950 roku 

przewodniczącym rady był Aleksander Onufrejuk. Rada liczyła 27 

członków. Według przynależności partyjnej: PZPR- 7 członków, ZSL - 7 

członków, bezpartyjnych - 13 członków. Przy radzie działały komisje: 

Kultury i Sztuki, Drogowa, Opieki Społecznej, Sanitarna, Oświaty, Rolna, 

Oświaty Rolniczej, Kontroli Społecznej. W pierwszych latach działalno-

ści władz gminy, podjęto szereg działań mający na celu poprawę byto-

wania ludności. Następstwem działań wojennych 170 gospodarstw  

w gminie było zniszczonych. Najbardziej zniszczona był wieś Kijowiec, 

gdzie w lipcu 1944 roku spaleniu uległo 90 gospodarstw. W pozostałych 

wsiach: Husinka - zniszczonych 18 zabudowań, Husinka Kolonia - 11 

zabudowań, Dobryń Duży - 10 zabudowań, Lachówka Mała - 8 zabu-

dowań, Kijowiec Kolonia - 8 zabudowań, Horbów Kolonia - 7 zabudo-

wań, Wólka Dobryńska - 7 zabudowań, Kłoda Duża -  5 zabudowań, 

Dobryń Kolonia - 4 zabudowania, Koczukówka - 2 zabudowania.  Zarząd 

Gminy licznie stosowała ulgi w podatkach oraz umarzał podatki. Podatki 

płacone były w walucie lub częściej w zbożu (żyto). Do najpo-

trzebniejszych spraw do załatwienia w gminie zaliczono: prze-

prowadzenie komasacji gruntów, budowa szkół w Dobryniu Dużym  

i Wólce Dobryńskiej, wykończenie budynku szkolnego w Kijowcu.  

W ramach reformy rolnej po 1945 roku rozparcelowane zostały ostatnie 
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majątki ziemskie na tym terenie. Do 1 stycznia 1949 roku rozparcelowane 

zostały majątki: majątek Kijowiec, własności Skarbu Państwa o po-

wierzchni 219,75 ha (w tym grunty orne 99,52 ha), majątek Koczukówka 

własności Stefana Grodzickiego o powierzchni 117 ha (tym grunty orne 

74,38 ha), majątek Zalesie własności rodziny Sobolewskich o powie-

rzchni 274,38 ha (w tym grunty orne 176,17 ha), majątek Mokrany 

stanowiący Fundusz na rzecz szpitala o powierzchni 454,74 ha  

(w tym grunty orne 318,99 ha). 

Na terenie gminy brak było przemysłu. Było 7 wiatraków i jeden 

młyn motorowy w Zalesiu.
129

 Istniały również spółdzielnie: Spółdzielnia 

Spożywców w Zalesie (Zalesie, Lachówka Mała, Lachówka Duża, Kłoda 

Mała, Kłoda Duża, Dobryń Małym, Horbów, Horbów Kolonia), Spół-

dzielnia Spożywców w Kijowcu (Kijowiec, Kijowiec Kolonia), Spół-

dzielnia Spożywców w Husince (Husinka, Husinka Kolonia, Koczukó-

wka, Kolonia), Spółdzielnia Spożywców w Wólce Dobryńskiej (Wólka 

Dobryńska, po części Małaszewicze), Spółdzielnia Betoniarska w Wólce 

Dobryńskiej. Na terenie gminy rzemiosło było słabo rozwinięte i niezor-

ganizowane. Po 1949 roku zaczęła funkcjonować Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska w Zalesiu oraz działający przy niej Ośrodek 

Maszyn. W gminie znajdowało się 18 rzemieślników: 3 szewców, 2 koło-
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 Po wojnie na terenie gminy Dobryń oraz pozostałych wsi wchodzących aktualnie  

w skład gminy Zalesie, działały młyny wiatrowe: Husinka wiatrak pobudowany w 1920 

roku (Marian Świrski, w 1956 roku Władysław Makowski), Kłoda Duża z 1928 roku 

(Stefan Tałan, w 1956 roku Jan Kociuba), Kijowiec Kolonia (Albin Kostrzewicz), 

Wólka Dobryńska z 1917 roku (Aleksander Łuszczewski), Mokrany Nowe z 1920 roku 

(Paweł Stefaniuk), Nowosiółki z 1920 roku (Marian Syliwoniuk), Nowosiółki z 1910 

roku (Julian Spirydoniuk), Dobryń Duży z 1922 roku (Artem Panasiuk, Jan Panasiuk), 

Dobryń Duży - nieczynny (Jan Zalewski), Kijowiec - nieczynny (Aleksander Oławski), 

Kłoda Duża - nieczynny (Ryszard Izdebski), Kolonia Husinka (Edward Makowski), 

Kijowiec Kolonia z 1937 roku (Albin Kostrzewicz, w 1956 r. Julian Czarnacki). 

Największy wiatrak był w Dobryniu Dużym, posiadający moc przerobową 3,2 tony na 

dobę. W 1962 przerobiony na motorowy (silnik spalinowy, a od 1977 roku silnik 

elektryczny). Przetrwał też najdłużej, do lat 90 XX wieku, kiedy to został spalony. Młyn 

w Kijowcu Kolonii, będący własnością następnie Piotra Popika przerobiony został  

w 1956 roku na motorowy (silnik elektryczny). Do lat 80 XX wieku przetrwał również 

młyn Albina Siliwoniuka w Nowosiółkach, następnie rozebrany (W:) R. Maj, Młyny 

wietrzne w powiecie bialskim, Biała Podlaska 2005. 
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dziejów,  1  stelmach, 6 kowali, 3 stolarzy. Chałupnictwo na terenie gmi-

ny nie istniało.  Szkolnictwo w gminie rozwinęło się w sile siedmiu szkół 

powszechnych. Oprócz szkolnictwa powszechnego, w 1947 roku 

przystąpiono do kształcenia rolniczego młodzieży, prowadzono to  

w formie ośrodków szkolenia działających przy szkołach powszechnych. 

Ośrodki takiego powstały w: Zalesiu (prowadzący Mieczysław Tymoszuk 

nauczyciel i Jan Kożuchowski), Kijowcu (prowadzący Józef Pietrykowski 

kierownik szkoły i Paweł Pacyna), Husince (prowadzący Zygmunt 

Maksymiuk i Wacław Wierzejski), Dobryniu Dużym (prowadzący Józef 

Kosiński kierownik szkoły i p. Wieraszka). Kolejne ośrodki i podośrodki 

powstawały w: Kłodzie Dużej, Wólce Dobryńskiej, Dereczance i Dobry-

niu Małym. Łącznie w 1947 roku w ośrodku uczyło się 250 młodzieży. 

Kierownikiem na gminę był Piotr Mazur. Dorastająca młodzież w gminie 

mogła przynależeć do takich organizacji działających w gminie jak np. 

Związek Młodzieży Polskiej czy gminny hufiec Służbie Polsce. Według 

danych 1950 roku w gminie znajdowały się następujące domy ludowe 

(świetlice): Kłoda Duża (świetlica ZMW, dom 3-izbowy), Zalesie (budy-

nek OSP, dom 1- izbowy), Dereczanka (stary dom 1- izbowy), Horbów 

(stary dom 3-izbowy), Kijowiec (stary dom 3-izbowy), Lachówka Mała 

(dom 4-izbowy), Dobryń Duży (stary dom OSP 1-izbowy), Wólka 

Dobryńska (świetlica ZMW, dom 2-izbowy), Dobryń Kolonia (barak, 

świetlica ZMW). W 1950 roku obchodzono w gminie obchody Święta 

Odrodzenia. Z inicjatywy władz gminy i Agencji Pocztowej wygłoszono 

w lipcu tego roku referaty o osiągnięciach gminy od czasu wyzwolenia. 

Zorganizowano zawody sportowe junaków z gminnego hufca, oraz zaba-

wę w remizie w Zalesiu. W tym czasie gmina, jak też kraj wchodził  

w okres (1950-1956) głębokich przemian, której wynikiem miała być 

budowa nowego ustroju państwa.
130
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 APL. ORP, Akta Gminy Dobryń, Księga uchwał Zarządu Gminy sygn. 18; Od 1944 

roku w GRN zasiadali: Kazimierz Sitniczuk, Mikołaj Klimowicz, Mikołaj Tałan, Roman 

Kaliszuk, Kazimierz Inojewicz, Feliks Korzeniewski (na krótko przewodniczący w 1945 

roku) Józef Buczyło, Jan Fedoruk, Zygmunt Kobyliński, Józef Samsoniuk, Jan 

Stefaniuk, Konstanty Lewczuk, Piotr Waniek, Szymon Knatt, Józef Grunwald, Michał 

Mikołajczuk, Stanisław Sowiński, Piotr Lustyk.  Od 1946 roku do rady weszli: Helena 

Markowska, Mieczysław Szpyruk, Czesław Tyszkiewicz. Od 1947 roku do rady 

powołano: Teofila Kaczora za Aleksego Daniluka (wyjechał), Władysława Giłżeckiego 
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Po wkroczeniu wojsk radzieckich, faktyczna władza na terenie 

Polski (lubelskiej) była w rękach sowieckich (wojenny komendant 

garnizonu). Dekretem PKWN z dnia 21 sierpnia 1944 roku powołano 

Powiatową Radę Narodową w Białej Podlaskiej oraz gminne rady naro-

dowe. W rzeczywistości lokalni przedstawiciele PKWN nie mogli się 

niczemu przeciwstawić, nie mając faktycznej władzy administracyjnej. 

Sowieci zajęty teren traktowali jak zdobyczny. Dopuszczali się napadów  

i grabieży mienia okolicznej ludności, kłusownictwa czy też wywoływali 

burdy i awantury. Pomimo zakończenia działań wojennych garnizon 

sowiecki stanowił w powiecie bialskim nadal znaczną siłę.  Do zadań ich 

należała ochrona linii kolejowej Warszawa - Brześć oraz głównego traktu, 

w tym linii telefonicznej biegnącej wzdłuż traktu. Do sił tych trzeba 

doliczyć oddziały NKWD operujące na tym terenie i zwalczające podzie-

mia WiN i UPA. Lata 1944-1956 to czarna karta naszej historii. Władze 

komunistyczne chcą podporządkować sobie społeczeństwo dopuszczali 

się m.in. oszustwa w trakcie referendum (1946 r.) i wyborów do sejmu 

(1947 rok i 1952 rok) oraz masowo aresztowały i prześladowały 

przeciwników politycznych. W latach 1953-1956 niezwykle brutalnie  

i w krwawy sposób rozprawiali się z przeciwnikami, dopuszczając się 

m.in. licznych skrytobójczych mordów. O okresie tym coraz częściej 

mówi się, jako o wojnie domowej, bratobójczych walkach, które przyno-

siły ogrom ludzkich cierpień. Okres ten jest systematycznie przez history-

ków badany i z racji krótkiego upływu czasu budzi nadal wiele emocji.  

Wojska sowieckie po wkroczeniu w lipcu 1944 roku na 

Lubelszczyznę, traktowane były przez polskie podziemie, jako nowe 

wojska okupacyjne. W latach 1945-1947 w czasie największej aktywności 

                                                                                                                         
za Czesława Tyszkiewicza (wyjechał) Jana Michalczuka za Józefa Samsoniuka (nie 

uczęszczał). Od 1948 roku w radzie był Józef Pietrykowski, Maria Żbikowska, Stanisław 

Klimowicz, Julian Bernaszuk, Jan Zielnik, Józef Trocewicz. Po 1950 roku radę 

uzupełniono: Antoni Puczko, Antoni Ciok, Roman Fiutek, Karol Romaniuk, Maria 

Romaniuk, Piotr Wasilewski, Piotr Kucewicz, Józef Chreściono, Józef Kondracki, 

Stanisław Protasiuk, Aleksander Dawidziuk, Leon Rybaczuk, Tadeusz Kosiński, Stefan 

Czapla, Florian Kamecki, Maciej Demczuk, Zygmunt Ciura, Kazimierz Kosiński (W:) 

APL.ORP. Księga uchwał Rady Gminy sygn. 10. K.40-48; M. Bednarski, Z dziejów 

reformy rolnej w Lubelskim 1944-1946 (W:) „Wschodni Rocznik Humanistyczny”,  Tom 

1/2004 s. 240-241. 
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w kilkunastu działających oddziałów zbrojnych reprezentujące różne 

podziemne partie i ugrupowania polityczne było ok. 800 osób. Najprę-

żniej działającą w powiecie bialskim był oddział Zrzeszenia Wolność  

i Niezawisłość (WiN) liczące około 600 członków. Blisko 450 osób 

wywodziło się z AK. Od sierpnia 1944 roku do listopada 1945 roku 

Komendantem WiN Obwodu Biała Podlaska był por. Stefan Wyrzyko-

wski „Zenon”. Po nim komendantem był (do 24 grudnia 1946 roku) kpt. 

Leon Dunicz ps. „Bartek”, „Świt”.
131

 

Reżim komunistyczny nie poprzestał jedynie na zwalczaniu 

polskiego podziemia. W 1947 roku władze komunistyczne zaplanowały 

akcję militarną znaną dzisiaj pod nazwą Akcja Wisła, która wymierzona 

była przeciwko strukturom Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Orga-

nizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Ofiarą jej padła ludność, od wieków 

zamieszkująca te tereny.  

Na jesień 1944 roku zaczęto organizować ewakuację ludności. 

Zamierzano przesiedlić z dawnych kresów II RP ludność polską i jedno-

cześnie z terenu Polski (lubelskiej) ewakuować Ukraińców do USRS  

i Białorusinów do BSRS. Według danych z 1 grudnia 1945 roku do wy-

siedlenia z powiatu bialskiego było przeznaczonych 8344 osoby naro-

dowości ukraińskiej i białoruskiej. Z dostępnych danych wynika, że za 

Bug wyjechało zaledwie 1360 osób. Do 1947 roku z gminy Dobryń do 

ZSRR wyjechało 59 rodzin. Pozostawili oni po sobie grunty o powie-

rzchni 344 ha. Na decyzję o przeprowadzeniu Akcji Wisła oprócz 

nieudanego wysiedlenia ludności za Bug, miały także wpływ nieustające 

walki z żołnierzami zbrojnego podziemia w tym z członkami UPA, którzy 

mieli wsparcie wśród ludności ukraińskiej.
132
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 R. Turkowski, Życie polityczne na terenie dzisiejszego województwa bialsko-

podlaskiego w latach 1944-1948 (W:) Z nieznanej przeszłości Białej… s. 597-626; W. 

Smaga, Organizowanie Władzy ludowej na terenie powiatu Biała Podlaska (W:)  

Z nieznanej przeszłości Białej… s. 627-637; kpt. Leon Dunicz zasłynął głośnym  

w ówczesnych czasach napadem na kasę gminną w Zalesiu zorganizowaną w dniu 

1stycznia 1947 roku w biały dzień. Wówczas zrabowano (odebrano - jak kto woli) 300 

tys. zł. 
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 G. Pawlikowski, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z województwa lubelskiego do 

USSR (W:) Nowa Ukraina Zeszyty historyczno-politologiczne, 7-8/2009, s. 45;  

A. Kolasa, Działalność OUN-UPA w regionie bialskopodlaskim (W:) Radzyński 
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Od pokoleń na tym terenie przyjęło się mówić wymiennie o nie-

których jego mieszkańcach, jako tutejszych, Ukraińców lub prawo-

sławnych. W okresie międzywojennym jak też po wojnie władze komuni-

styczne grupę tej ludności nazywali Rusinami. Trzeba pamiętać, że 

ludność, którą określano prawosławnymi nie koniecznie byli Ukraińcami. 

Wśród prawosławnych byli też Białorusini czy Polacy. Nie mniej jednak 

w założeniu przyszłej Akcji Wisła, prawosławie było jednym, z naj-

ważniejszych wyznaczników wysiedlenia. 

Bezpośrednim pretekstem przesiedlenia ludności ukraińskiej stał 

się zagadkowy zamach na generała Karola Świerczewskiego w dniu 28 

marca 1947 roku. Władze komunistyczne powołały Grupę Operacyjną  

Wisła w skład, której weszła m.in. 14 Dywizja Piechoty operująca na 

Południowym Podlasiu. Zadaniami obarczono również stacjonujący  

w Białej Podlaskiej 47 pp. Miały one współdziałać z KBW i oddziałami 

MO i ORMO. W powiecie bialskim akcja była przeprowadzona w okresie 

od 24 czerwca do 24 lipca 1947 roku. Punktem zbornym dla mie-

szkańców gminy Dobryń była wieś Zalesie. Następnie zorganizowane 

kolumny kierowane były do stacji Chotyłów. Ludność z obecnej gminy 

Zalesie, z góry zaplanowany sposób, została rozrzucona w różne części 

                                                                                                                         
Rocznik Humanistyczny, T. 7, 2009, s. 165-166; Korzeni UPA należy szukać  

w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), powstałej w Wiedniu w 1929 roku. 

Organizacja ta w okresie międzywojennym głównie skierowana było przeciwko Polsce 

(zamach na ministra Bronisława Pierackiego w 1934 roku). W czasie wojny organizacja 

podejmowała wszelkie kroki zmierzającego do powołania „Samostijnej Ukrainy”.  

W 1940 roku nastąpił rozłam, powstały: OUN-B Stefana Bandery oraz OUN-M Andreja 

Melnyka. OUN oficjalnie współpracowała z III Rzeszą (Legion Ukraiński). Z członków 

partyzantki ukraińskiej (nacjonalistów) powołano w 1943 roku UPA. Za mordem 

wołyńskim na Polakach stali Bandrowcy i UPA. Po II wojnie światowej działalność 

OUN-B i UPA skoncentrowana była na terenie południowo-wschodniej Polski, tworząc 

swoje struktury również na terenie powiatu Biała Podlaska. Na terenie m.in. powiatu 

bialskiego, głównie części południowej działał m.in. samodzielny oddział Iwana 

Romaneczki ps „Wołodia”. Według zachowanych meldunków Komendy MO w Białej 

Podlaskiej w lesie pomiędzy Kijowcem, Horbowem i Michałkami znajdował się bunkier 

bandy UPA. Bandy UPA widywane były również w lesie Chotyłowskim. W lipcu 1946 

roku 30-to osobowy oddział UPA prowadził w Kijowcu za pomocą ulotek agitację 

przeciwko władzy, podkreślając nadzieje na wybuch III wojny i wywalczenie „Wolnej 

Ukrainy”. (Za:) A. Tłomacki, Akcja Wisła w powiecie bialski na tle walki politycznej  

i zbrojnej w latach 1944-1947 s. 51-55. 



131 

 

Akcja Wisła 1947  

rok, (fot. PAP/CAF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziem Odzyskanych. Trafiła do powiatów: Morąg, Szczecinek, Pasłęk, 

Braniewo, Bartoszyce, Iława i Biskupiec.
133

 

Akacja ta, współcześnie potępiona, wzbudza wiele emocja gdyż  

w jej głównych planach było przesiedlenie ze wschodniej części Polski 

całej ludności m.in. Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków z południo-

wo - wschodniej Polski na Ziemie Odzyskane. Stosując odpowiedzialność 

zbiorową, wysiedlono ludność wyznania prawosławnego, która, od wielu 

stuleci mieszkała, tworzyła historię i kulturę tych ziem. W ramach akcji 

przesiedlono około 140 tysięcy osób.  

Pierwszeństwo osadnictwa na ziemiach po ukraińskich otrzymy-

wali zdemobilizowani członkowie PPR i SL, służba folwarczna, człon-

kowie rodzin poległych w obronie „demokracji” oraz masy biedoty 

wiejskiej. Z założenia nie otrzymywali ziemi inwalidzi, partyzanci i za-

służeni żołnierze. Tym ostatnim przewidziano nadanie gruntów na Zie-

miach Odzyskanych. Na ogół nowi osadnicy z chwilą zajęcia gospo-

darstwa stawali się członkami ORMO i jednocześnie otrzymywali broń. 

Należy pamiętać, że w tych czasach panował powszechny ban-

dytyzm. Niejednokrotnie bandy podszywały się pod organizacje niepo-

dległościowe. Władze komunistyczne bezwzględnie to wykorzystywały 

do swoich celów propagandowych. Na porządku dziennym były 

kradzieże żywego inwentarza, rabunki i napady z bronią w ręku, również 

na osoby duchowne. W 1945 roku w listopadzie po długim, bo prawie 

jedno pokolenie trwającym, pasterzowaniu opuścił ks. Aleksander 
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 A. Tłomacki, Akcja Wisła… s. 144, 279-291.  
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Koczkodan  

Tabela. 3. Rozmiar Akcji Wisła na terenie miejscowości położonych aktualnie  

w gminie Zalesie.  

Malową Górę. Wyjechał na własną prośbę z ciężkim brzemieniem 

doznanej krzywdy i niewdzięczności. W całej parafii nie znalazł się 

niestety ani jeden odważny i życzliwy, któryby się ujął za księdzem 

prześladowanym przez złych osobników, inspiratorów grabieży, nocnych 

najść na plebanię i nastawań na jego życie - zapisano w kronice parafii 

Malowa Góra.
134
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 APMG, Kronika Parafii w Malowej Górze, s. 35. 

L.p. Miejscowości Liczba 

mieszka

ńców 

wg. 

spisu w 

1946 r. 

Faktyczna 

liczba 

mieszkań-  

ców w  

czasie akcji 

Ludność 

wysie-

dlona 

Pro-

cent  

ludno-

ści 

wysie-

dlonej 

Mienie 

pozostawione 

Zabud-

owania 

Grunty 

(ha) 

1 Berezówka 300 336 16 4, 7 4 23, 00 

2 Dereczanka 335 333 169 50, 7 51 200, 80 

3 Dobryń 

Duży 
685 685 36 5, 2 7 74, 18 

4 Horbów 236 226 85 37, 6 23 213, 26 

5 Kijowiec 574 798 263 33, 0 60 282, 30 

6 Kłoda Duża 419 493 75 15, 2 17 95, 38 

7 Koczukówk

a 
141 141 34 24, 1 6 26, 00 

8 Lachówka 

Duża 
 bd 57 ? - bd Bd 

9 Lachówka 

Mała 
 bd 12 ? - bd Bd 

10 Malowa 

Góra 
175 138 6 4, 3 1 1, 00 

11 Mokrany 

Stare 
361 372 17 4, 6 5 28, 73 

12 Nowosiółki  bd Bd Bd bd Bd 

13 Wólka 

Dobryńska 
 bd Bd Bd bd Bd 

14 Zalesie 318 317 10 3, 1 2 12, 40 

Źródło: Tabela opracowana na podstawie: A. Tłomacki, Akcja Wisła… s. 269-302 
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Według dostępnych danych do końca stycznia 1948 roku, na teren 

gminy Dobryń przybyło łącznie 79 rodzin, które zasiedliły zabudowania 

po ukraińskie (Dereczanka - 15 rodzin, Horbów - 7 rodzin, Kijowiec - 50 

rodzin, Kijowiec Kolonia - 2 rodziny, Koczukówka - 2 rodziny, Kłoda 

Duża - 2 rodziny, Lachówka Mała - 1 rodzina).
135

 Po wojnie dla chłopa 

podlaskiego posiadającego znaczny areał nastał trudny okres walki  

o utrzymanie swojej ziemi. Władze komunistyczne wstrzymały odra-

dzający się ruch kółek rolniczych powołując stowarzyszenie Związek 

Samopomocy Chłopskiej, który w założeniu władz miał doprowadzić do 

kolektywizacji rolnictwa.  Chłopów niechętnych władzy komunistycznej 

lub forsowanej przez komunistów kolektywizacji wsi zwano kułakami. 

Uznanie za kułaków oznaczało uznanie ich za wroga klasowego, wroga 

ludu. Według klasyfikacji urzędowej w Polsce w czasie tym chłopi zostali 

podzieleni na biedaków, średniaków i kułaków. Biedak był pozytywny, 

średniak neutralny, zaś kułak godny napiętnowania. Przedstawiano go  

w mediach, jako ubranego po pańsku w marynarce, kamizelce, często  

z widocznym zegarkiem kieszonkowym. Kułaka należało rozkułaczyć, 

czyli zabrać mu majątek. Preferowaną formą własności rolnej była 

własność państwowa lub spółdzielcza. Szczególną formę nacisku skie-

rowano w gminie Dobryń na kolonistów (z Dobrynia i Kijowca) – chło-

pów, którzy ziemię otrzymali za Józefa Piłsudskiego. Wielu z nich 

osadzono w więzieniu za próbę obalenia władzy ludowej (wyroki w zbio-

rach autora).   

W latach 60 i 70 XX wieku polityka wobec chłopów zaczęła się 

całkowicie zmieniać. Władze partyjne i państwowe zaczęły wręcz promo-

wać dobrze gospodarujących i przedsiębiorczych rolników. W czasach 

gierkowskich rolnictwo w PRL korzystając z pozytywnej koniunktury 

odnotowało znaczący skok w rozwoju. Uwidoczniało się to przede 

wszystkim poprawą warunków bytowania chłopa. Gospodarstwa bogaciły 

się o nowe murowane zabudowania. Na wieś weszła mechanizacja. 

Wartym odnotowania jest fakt, że w 1974 roku na terenie gminy Zalesie 

w najodleglejszych zabudowaniach Kolonii zakończono (rozpoczętą  

w 1950 roku) elektryfikację wsi.  
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 APL. ORP, Bezpieczeństwo i porządek Publiczny, sygn. 152, 153. 
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Berezówka, Gromadzka Rada Narodowa przed budynkiem,  

(zb. Leona Szabluka) 
 

W gminie Zalesie działały takie partie polityczne jak Polska 

Zjednoczona Partia Polityczna (Komitet Gminny) oraz Zjednoczone 

Stronnictwo Ludowe. Aktywną działalność prowadził Front Jedności 

Narodowej, organizacja społeczno-polityczna realizująca cele polityczne 

PZPR. W gminie działalność swoją prowadziła również organizacja 

Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           W 1954 roku po przeprowadzonej reformie administracyjnej  

zlikwidowano gminy i na ich miejsce powstały mniejsze jednostki admi- 

nistracyjne gromady (Gromadzkie Rady Narodowe). Gromady powstały 

m.in. w Berezówce, Kijowcu, Woskrzenicach Dużych, Wólce Dobryń-

skiej i Zalesiu. 

 Gromadzką Radę Narodową w Zalesiu powołano uchwałą Woje-

wódzkiej Rady Narodowej w Lublinie dnia 5 października 1954 roku.  

W skład jednostki wchodziły wsie: Zalesie, Dobryń Mały, Lachówka 

Mała, Lachówka Duża, Kłoda Mała, Kłoda Duża i Horbów. Po likwidacji 

GRN w Kijowcu w 1959 roku, do GRN w Zalesiu włączono wsie: Kijo-

wiec, Kijowiec Kolonię, Dereczankę i Koczukówkę. W 1961 roku włą-
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czono wsie: Dobryń Duży, Kol. Kopelówkę i osadę Popówka. W 1968 

roku włączono wsie: Dobryń Kolonię, Malową Górę i Nowosiółki. 

Gromada obejmowała obszar 10905 ha. Grunty orne zajmowały obszar 

4760 ha, łąki i pastwiska 1888 ha, obszar lasu 2978 ha. W gromadzie 

mieszkało 4448 osób, znajdowało się 964 gospodarstw indywidualnych 

oraz 1 gospodarstwo państwowe (PGR Kijowiec). Podstawowym zada-

niem GRN było popieranie rozwoju produkcji rolnej, wykorzystywanie 

lokalnych możliwości do zaspokojenia potrzeb komunalnych, socjalnych  

i kulturalnych ludności zamieszkałej na terenie gromady oraz zapewnie-

nie wykonania przez nią obowiązków względem państwa. Przewodni-

czącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu był Eugeniusz Dębek. 

Rada liczyła 27 radnych. W gromadzie działały komisje stałe (1969 rok): 

Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów pod przewo-

dnictwem Franciszka Stefaniuk, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopa-

trzenia Ludności pod przewodnictwem Kazimierza Twarowskiego, 

Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego pod przewodnictwem Władysława 

Kopcia, Komisja Kultury i Oświaty pod przewodnictwem Ryszarda 

Żbikowskiego oraz Komisja Mandatowa pod przewodnictwem Mariana 

Caruka. Funkcję sekretarza GRN pełnił Piotr Bielecki. W gromadzie 

pracowali (1972 rok): Eugenia Dawidziuk (starszy referent), Halina 

Makaruk (księgowa podatkowa), Halina Kaliszuk (referent finansowy) - 

po niej Barbara Niemrozińska, Wiesława Jaroszuk (referent 

administracyjny), Romualda Fedoruk (referent rolny), Krystyna 

Korycińska (księgowa budżetowa), Maria Dobrowolska (referent skupu). 

Funkcje Agronoma Gromadzkiego pełnił Kazimierz Daniluk, po nim zaś 

Tadeusz Szucki (1972 rok). W gromadzie działalność prowadziła Gminna 

Spółdzielnia SCh, kółka rolnicze oraz zlewnie mleka (szerzej w rozdziale 

Miejscowości). Szeroko nagłośnione były w połowie lat 60 XX wieku 

obchody 1000-lecia państwa Polskiego. W regionie władze starały się 

wówczas organizować różnorakie przedsięwzięcia w postaci czynów spo-

łecznych. W województwie popularna była wówczas akcja „Zmieniamy 

oblicza wsi lubelskiej”, w której to aktywnie uczestniczyły miejscowe 

gromady. Akcja przejawiała się takimi czynami jak sadzenie drzew czy 

remonty dróg. Stawiano również pomniki - budowle użyteczności 

publiczne tj. szkoła w Dobryniu Dużym w ramach akcji „Tysiąc szkół na 



136 

 

tysiąclecie Państwa Polskiego” (hasło rzucił Władysław Gomułka w 1958 

roku), czy budowa remizo-świetlicy w Mokranach Starych.
136

 

W dniu 1 stycznia 1973 roku na mapę administracyjną Polski 

ponownie powróciły gminy. Utworzona została Gminna Rada Narodowa 

w Zalesiu. Nowopowstała gmina Zalesie weszła w skład nowoutwo-

rzonego województwa bialskopodlaskiego (1975 rok).   
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 Członkami GRN w Zalesiu w 1969 r. byli: Ryszard Żbikowski (Dobryń Duży), Józef 

Presner (Dobryń Duży), Antoni Lustyk (Malowa Góra), Lucjan Muszyński (Dobryń 

Kolonia), Władysław Wiraszka (Dobryń Kolonia), Stanisław Seheniuk (Dobryń Duży), 

Helena Dobrolińska, Franciszek Stefaniuk (Dobryń Mały), Marian Caruk (Zalesie), 

Kazimiera Bielecka (Zalesie), Kazimierz Daniluk (Zalesie), Mieczysław Kierczuk 

(Lachówka Mała), Eugeniusz Dębek (Horbów Kolonia), Kazimierz Twarowski (Kłoda 

Mała), Wiesław Aftaruk (Kłoda Duża), Irena Olejarczuk (Horbów), Józef Szachniuk 

(Kłoda Duża), Maria Kleszyk (Kłoda Mała), Piotr Kucewicz (Kijowiec), Grzegorz 

Bondaruk (Kijowiec), Stanisław Błachnio (Kijowiec Kolonia), Władysław Lustyk 

(Kijowiec Kolonia), Janina Hryciuk (Kijowiec PGR), Władysław Kopeć (Dereczanka), 

Marian Niczyporuk (Nowosiółki), Ryszard Makaruk (Koczukówka) (W:) APL. ORP, 

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu, sygn. 277, Protokołu z sesji GRN 

w Zalesiu, sygn. 1-4, Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, sygn. 8.   
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1. Berezówka 
 

Berezówka to dość popularna nazwa osad zakładanych przez 

ludność wschodniosłowiańską. Osady Bereza, Bieroza, Bierezowka przyj-

mowały nazwę od popularnego gatunku drzewa brzozy. W XV wieku 

właścicielem Dołhobrodów, Hanny, Koroszczyna i Berezy (Berezce?)  

w powiecie brzeskim był Taluszka. Pod koniec tego stulecia wsie te nale-

żały do jego synów Jacki i Michny. Być może chodzi o Berezówkę nad 

Krzną. W południowej części zabudowań wsi odkryto fragmenty osady 

datowanej na XV-XVII wiek. Według Bonieckiego w 1516 roku bracia 

Tworian (Dremlik), Olechna, Iliasz i Iwaszko (synowie Jacki) sprzedali 

dobra Koroszczyno (Korosczyn) dla Hrehorowi Ostykowi. Następnie jego 

syn, również Hrehory, sprzedał w 1525 roku Koroszczyno dla Bohdana 

Lwowicza Bohowityna  (Bohowitynowiczowi) cześnika litewskiego. 

Bohdan Lwowicz miał tylko jedną córkę Marynę, która po zamążpójściu  

(po 1525 roku) za księcia Iwana Szujskiego wniosła te dobra, jako wiano 

w jego dom. Szujscy przez długie lata byli właścicielami Koroszczyna.  

W 1609 roku fundują w tej wsi cerkiew prawosławną. Jak należy przy-

puszczać również należała do nich pobliska Berezówka. Z pewnością byli 

właścicielami tej wsi w drugiej połowie XVII wieku. Wówczas Bere-

zówka wraz z Malową Górą i Koroszczynem była własnością rodu Szuj-

skich. W 1728 roku wieś darowana została przez Franciszka Szujskiego 

dla klasztoru w Leśnej (Podlaskiej), (patrz szerzej historia Malowej Gó-

ry). Według dostępnych danych, wieś w 1795 roku wraz z Mardaro-

wiczami nadal należała do klasztoru w Leśnej.
1
   

Na początku XIX wieku była to niewielka wieś. Według danych 

1827 roku wieś liczyła 10 domów i 67 mieszkańców. Do lat 80 XX wieku 

liczba mieszkańców znacznie wzrosła. W 1887 roku odnotowano we wsi 

                                                 
1
 Wykaz stanowisk archeologicznych w terenie gm. Zalesie (W:) Zbiory AUGZ;  

A. Boniecki, Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 

1883, s. 50, 112, 225; J. Geresz, Z historii Podlasia… nr 12/2006; A. Wawrzyńczyk, 

Rozwój wielkiej własności… s. 63-65; A. Szpak, Klasztor Paulinów w Leśnej 1726-

1864. Początki - struktura organizacyjna - życie codzienne podstawy ekonomiczne (W:) 

Rocznik Bialskopodlaski, T. XXIV, rok 2016, s.84. 
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29 domów i 214 mieszkańców. Ludność gospodarzyła na 342 morgach.
2
 

Według niepotwierdzonych danych w XVII wieku we wsi była cerkiew 

(za A. Bobrykiem).  Kolejne informacje o nowo pobudowanej cerkwi dla 

miejscowej ludności pochodzą z 1890 roku. Według innych danych budy-

nek cerkwi (wraz pomieszczeniem szkolnym) została pobudowana  

w 1870 roku. Brak dostępnych źródeł nie pozwala nam bliżej przybliżyć, 

w jakich warunkach egzystowała miejscowa cerkiew. Ludność prawo-

sławna wsi Berezówka podlegała parafii w Dobryniu.  Prawdopodobnie 

była tu filia parafii dobryńskiej. Urzędował tu diak, który prowadził m.in. 

szkółkę (patrz Szkolnictwo). Według dostępnych danych w 1905 roku 

cerkiew była wizytowana przez biskupa Eulogiusza (Gieorgijewski). 

Przypuszczalnie w tym czasie ludność prawosławna stanowiła znaczny 

odsetek, skoro po zawieruchach wojennych i wysiedleniach według spisu 

z 1921 roku prawosławni stanowili jeszcze blisko 20 procent ludności 

wsi. Po odzyskaniu niepodległości cerkiew zamieniono na szkołę.
3
  

W 1921 roku we wsi mieszkało 284 osoby, z czego 229 osób było wyzna-

nia rzymskokatolickiego i 55 osób wyznania prawosławnego. Według 

narodowości mieszkało 257 Polaków i 27 osób narodowości podanej, 

jako rusińska. 

Wieś znacznie ucierpiała podczas działań wojennych w lipcu 1944 

roku. Berezówka znalazła się w centrum „kotła” założonego dywizjom 

niemieckim przez wojska radzieckie. Do 1954 roku wieś admini-

stracyjnie przynależała do gminy Bohukały. Po reformie administracyjnej 

w latach 1954-1968 wieś była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Do 

gromady należały wsie: Berezówka, Malowa Góra, Starzynka, Neple, 

Mokrany Stare. Od 1 stycznia 1960 roku do gromady włączono wsie: 

Krzyczew Kolonię (dwór) (ze zlikwidowanej Gromady Pratulin), Nowo-

siółki (ze zlikwidowanej Gromady Kijowiec), Kołczyn, Kołczyn Kolonia 

                                                 
2
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich ,Tom XV,  

cz. 1 s. 109. 
3
 A. Bobryk, I. Kochan A., Ślady przeszłości Historia i teraźniejszość prawosławia na 

południowo-zachodnim Podlasiu w świadomości społecznej. Siedlce 2010 … s. 173; 

Interpelacji posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

zburzenia z polecenia starostw powiatowych 107 świątyń prawosławnych… Warszawa 

21.07.1938 r. (W:) „Przegląd Prawosławny” nr 7 (277) lipiec 2008; APL. ORP, 

Inspektora Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 13, Organizacja szkół sygn. 20. 
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i Olszyn (ze zlikwidowanej Gromady Olszyn). Przewodniczącym GRN  

w Berezówce byli: Tadeusz Wasyluk,  Stanisław Maksymiuk, Piotr 

Paszko i Wacław Fal z Dobrynia Kolonii. Od 1961 roku prze-

wodniczącym był Leon Danieluk z Nowosiółek. Sekretarzem w GRN był: 

Edward Wadowski, Irena Litwiniuk, Eugeniusz Denicki, Andrzej 

Jaroszuk. Agronomem był: Marian Klebaniuk, Antoni Sacharuk, Syl-

wester Lewczuk. W GRN działały komisje stałe (1958 rok): Komisja 

Budżetu i Finansów po przewodnictwem Jana Wójtowicza, Komisja 

Oświaty i Zdrowia pod przewodnictwem Jana Tomaszewskiego, Komisja 

Rolnictwa pod przewodnictwem Jan Pietraszuka, Komisja Dróg, 

Urządzeń i Osiedli pod przewodnictwem Eugeniusza Tymoszuka. Obszar 

gromady wynosił (1966 rok) 4818 ha. Do gromady wchodziło 9 wsi, 582 

gospodarstwa i 2070 mieszkańców.
4
   

  Będąc siedzibą gromady wieś odnotowuje znaczny rozwój.  

W 1958 roku założony zostaje Punkt Felczerski (późniejsza filia Ośrodka 

w Zalesiu) oraz punkt położniczy. Długoletnim lekarzem był Stanisław 

Krawczyk. Stanisław Krawczyk urodził się w 1934 roku w Koryczanach 

k. Łukowa. W 1958 roku sprowadził się do Berezówki, gdzie zorga-

nizował Punkt Felczerski, prowadząc następnie Ośrodek Zdrowia. Zasia-

dał również  w Gromadzkiej Radzie Narodowej. W Berezówce zaczęła 

organizować się Ochotnicza Straż Pożarna. Komendantem OSP wybrany 

                                                 
4
 Liczba radnych w GRN wynosiła 15. W latach 1954-1968 w radzie zasiadali: Hieronim 

Karmel z Mokran Starych, Wacław Fal z Dobrynia Kolonii, Jan Milczarek, Bolesław 

Samsoniuk, Andrzej Juszczuk z Berezówki,  Józef Wasyluk, Aleksander Michaluk, 

Marian Karpiuk (z-ca przewodniczącego), Antoni Sotniczuk, Kazimierz Bunia z Mokran 

Nowych, Kazimierz Artyszuk, Józef Romaniuk, Jan Wójtowicz z Malowej Góry, 

Stanisław Panasiuk z Malowej Góry, Henryk Wasyluk, Józef Sebastianiuk z Nepel,  Jan 

Kaliszuk ze Starzynki, Kazimierz Lewczuk z Berezówki, Piotr Paszko z Kołczyna, 

Franciszek Wiraszka z Dobrynia Kolonii, Eugeniusz Tymoszuk z Dobrynia Kolonii, 

Edward Weremczuk z Mokran Starych, Jan Tomaszewski z Nepel, Jan Pietraszuk  

z Nepel, Jan Romaniuk z Kołczyna, Leon Daniluk z Nowosiółek, Józef Stefaniuk  

z Nowosiółek, Henryk Zabielski z Kołczyna Kolonii, Stanisław Krawczyk z Berezówki, 

Marian Juszczuk z Berezówki, Stanisław Oleszczuk z Dobrynia Kolonii, Jan 

Chochowski z Nepel, Leon Szabluk z Malowej Górze (W:) APL. ORP, Gromadzka 

Rada Narodowa w Berezówce sygn. 88, Protokoły z sesji GRN sygn. 1-12; Relacja 

Leona Szabluka zam. Malowa Góra, Relacja Marka Krawczyka. zam. Berezówka; 

Szabluk L., Wspomnienia zapisane piórem i dłutem. Biała Podlaska-Malowa Góra 2015 
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został Bolesław Wierzchoń. W 1961 roku planowano budowę świetlico-

remizy. Wraz z rozwiązaniem gromady plany te nie zostały zrealizowane. 

Ciekawostką jest, że w latach 60 XX wieku w trakcie poszukiwania 

bogactw naturalnych w woj. lubelskim, podczas prac wiertniczych na 

zachód od Berezówki natrafiono złoża ropy naftowej na znacznej głębo-

kości. Według danych oficjalnych złoża nie były opłacalne do wydobycia. 

Mimo to szyb nie została zniszczony, lecz właściwie zabezpieczony.  

W 1968 roku rozwiązano GRN w Berezówce. Wieś weszła w skład 

Gromady Zalesie.  

Wieś współcześnie dzieli się na trzy części: Berezówkę właściwą - 

położoną przy głównej drodze do Zalesia, Malówkę - część wsi za szkołą 

do drogi na Kołczyn i Ogródki (Kolonia Berezówka) - położone wzdłuż 

doliny rzeczki Ciemiężnicy w kierunku Kołczyna.  

 

2. Dereczanka 
 

Początki osadnictwa w Dereczance i okolicy można  datować na 

okres średniowiecza. Odkryto tu liczne ślady osadnictwa datowane na 

wiek XII - XV. Odnaleziono je w rejonie południowej części wsi Dere-

czanka Ogródki. W tym rejonie znana była  (odnotowana w 1738 roku) 

łąka Hrud. Słowem tym określano gród, miejsce obronne jak też 

przysiółek położony na wzniesieniu. Ciekawym miejscem jest położone 

nad rzeką Krzną wyniesienie, okalane starorzeczem, które mogło mieć 

charakter obronny, schronieniem dla miejscowej ludności. Przez te wynie-

sienie biegł trakt, który łączył Dobryń z dworem w Kijowcu. Ciekawostką 

jest również, że na zachód od przysiółka Ogródki na wzniesieniu na po-

czątku wsi Dereczanka jest teren zwany wśród mieszkańców wsi, jako 

kurhanki (teren pól uprawnych, lokalizacja bliżej nieokreślona). Sama 

nazwa wsi pochodzi, jak określają mieszkańcy, od ptaka derkacza, 

zamieszkującego wilgotne i bagienne łąki głównie we wschodniej i pół-

nocnej Polsce. 

Początki współczesnej nam wsi Dereczanka datować należy na  

I połowę XVII wieku. Przypuszczalnie powstała za sprawą pomyślnego 

rozwoju dworu kijowieckiego. Wieś położona była przy trakcie łuko-

wskim. W pierwszej połowie XVII wieku wymieniana została Dere-
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Mieszkańcy wsi  

Dereczanka, 

(zb. Pawła Maksymiuka) 

czynka wchodząca w skład klucza kijowieckiego dóbr królewskich. 

Mieszkańcy Dereczanki starym zwyczajem musieli dawać na rzecz dworu  

kijowieckiego świadczenia w zbożu i robociźnie. Według danych z 1673 

roku Dereczanka liczyła zaledwie 13 mieszkańców. W 1719 roku liczba 

wrosła do 26 mieszkańców. Możemy wnioskować, że wieś znacznie 

ucierpiała następstwem wojen, Potopu szwedzkiego i wojny z Rosją.  

W 1735 roku w Inwentarzu klucza kijowieckiego wymieniona jest kar-

czma w Dereczance (teren obecnie na początku wsi Nowosiółki). Spis 

mieszkańców z roku 1827 odnotował we wsi 16 domów i 100 mieszka-

ńców,  zaś spis z roku 1887 odnotował już 37 domów i 240 mieszkańców, 

którzy gospodarowali na 715 morgach.
5
 

Po odzyskaniu niepodległości wieś Dereczanka oraz Dereczanka 

Ogródki po przeprowadzonym spisie liczyła 42 domów i 258 mieszka-

ńców (1921 rok). Ludności wyznania rzymskokatolickiego zamieszki-

wało 76 osób, prawosławnego 173 osoby i żydowskiego 9 osób. Ludności 

polskiej zamieszkiwało 243 osoby i narodowości podanej, jako rusińska 

15 osób. W 1950 roku wieś liczyła 205 osób.
6
 

W okresie międzywojennych we wsi z przerwami funkcjonowała 

szkoła (patrz Szkolnictwo). W latach 1954-1960 wieś wchodziła w skład 

Gromady Kijowiec, a następnie w skład Gromady Zalesie i od 1973 roku 

w skład Gminy Zalesie. W 1955 roku we wsi założono Ochotniczą Straż 

Pożarną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Zalesie (W:) Zbiory AUGZ; 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego … T. I s. 960;  T. Demidowicz,  

O królewskiej wsi Kijowiec ...s. 45-51. 
6
 APL. Narodowy spis powszechny 1950 r. sygn. 132. 
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Dereczanka pobudowana jest w ulicówkę, wtapiając się malo-

wniczo we wzniesienia nad doliną rzeki Krzny. W kronice parafii Malowa 

Góra czytamy: Ludność dawna tej wsi, zasługuje na uznanie zarówno za 

swój dobry stosunek do kościoła, do proboszcza, jak i za zgodne współ-

życie, dawniej z Ukraińcami, a obecnie z ludnością przybyłą. 

 

3. Dobryń Duży 
 

Dobryń Duży to obecnie jedna z większych wsi w gminie Zalesie.  

To również jedna z najstarszych wsi, której początki powstania sięgają 

(razem z Horbowem i Kijowcem) czasów średniowiecza. Początki współ-

czesnej nam osady wiązać należy ze średniowiecznym osadnictwem 

wołyńskim. Dobryń, to niewątpliwie słowiańska nazwa osad, nie tylko 

jednak zachodniosłowiańska. Na Wołyniu odnotowano, co najmniej dwie 

wsie o nazwie Dobryń.  Nazwa pochodzi od starosłowiańskich imion 

(złożonych): Dobromir („dobry”, „mir” -  obrońca pokoju), Dobrosław 

(„dobry”, „sław”- cieszący się dobrą sławą). Imiona te popularne były  

w językach słowiańskich np. polskich, czeskich czy ruskich. W Latopisie 

Halicko-Włodzimierskim (1201-1292) wymieniony został bojar Dobrynia 

(wzmiankowany w 1221 roku), należący do elity księcia Mścisława 

Mścisławowicza. W kronice brak jest informacji, w jakich miejsco-

wościach posiadał dobra.
7
   

                                                 
7
Źródło internetowe: www.stankiewicze.com; Jak należy przypuszczać pierwsze na 

szerszą skalę osady w pasie nadbużańskim Południowego Podlasia zaczęły powstawać  

w okresie świetności Rusi Kijowskiej za czasów Jarosława Mądrego. Kolejne w czasach 

Księstwa Halicko-Wołyńskiego (XII-XIV w.), do którego należały tereny obecnej gminy 

Zalesie. Niewątpliwie istniały już takie wsie jak Horbów, Dobryń, Kijowiec czy 

Dereczanka, których nazewnictwo zdradza wschodnie korzenie. W zasadzie nazwy tych 

wsi nie zmieniły się od wieków. Ciekawostką jest, że podejmowane były próby zmiany 

nazw wsi, ich spolszczenia. Największą próbę podjęto w 1974 roku, przy okazji 

wprowadzenia zmian administracyjnych kraju. Na terenie województwa lubelskiego 

planowano zmienić nazwę 800 miejscowościom. Faktyczne zmiany dotyczyły przede 

wszystkim nazw wskazujących cechy języka ukraińskiego i polegały w dużej części na 

modyfikacjach graficzno - fonetycznych. I tak Berezówka miała przyjąć nazwę 

Brzozówka, Dereczanka- Dębinki, Dobryń (Duży, Mały i Kolonia)- Dobrzyń, Horbów- 

Garbówek, Kopelówka (część wsi Dobryń)- Kopielówka, Mokrany (Stare, Nowe)- 

Mokrzany, Szarowicze (dawna część Kijowca, obecnie Lipnica Kolonia)-Szarzewicze, 

http://www.stankiewicze.com/
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Pierwotnie wieś położona była nad rzeką Krzną w miejscu zwa-

nym obecnie Popówka. Liczne ślady archeologiczne potwierdzają wielo-

wiekowość tej wsi. Pierwsze badania archeologiczne przeprowadzone 

były w 1898 roku przez kijowskiego archeologa N. Biełaszewskiego. Ba-

dania przyniosły ciekawe odkrycia. W centralnej części obnażonych 

piasków, na niewielkim pagórku (Popówka? - autor) odkryto wczesno-

średniowieczne cmentarzysko datowane na IX-XII wiek. W tym samym 

roku pomiędzy Dobryniem a Wólką Dobryńską, w nizinnym miejscu,  

w uroczysku Wierbie odkryto 2 kurhany (szerzej w rozdziale I). W 1984 

roku podczas badań terenowych odkryto na łąkach nad Krzną grodzisko 

wraz z osadą, datowane na wiek VIII-XI oraz ślady osadnictwa 

starożytnego. W dokumentach z 1599 roku wymieniona była w Dobryniu 

nomenklatura Horodyszcze, zaś jak donosi dokument w 1507 roku był tu 

już zamek obronny (dwór Chytnica – autor). Z pewnością nie należy 

wiązać wspomnianego grodziska z późniejszym zamkiem. Badania po-

wierzchniowe grodziska wykazały, że grodzisko i podgrodzie na stałe 

zostało opuszczone w XII wieku.  Jak należy przypuszczać osadnictwo 

przeniosło się na teren obecnej Popówki. Pomiędzy tym grodziskiem  

a obecną wsią Dobryń Duży, na terenie obecnej wsi  Dobryń Kolonia  

istniał dwór Dobryń. Położony przy niewielkim cieku wodnym  

w trudnodostępnym terenie dwór mógł mieć charakter obronny.
8
 Według 

innej relacji, kroniki spisanej przez mieszkańca Dobrynia Józefa 

Kondratiuka wspomniany zamek (dwór obronny) mógł znajdować się  

w części wsi zwanej Pohar (na południe od Popówki w miejscu gdzie 

były zabudowania gminne). Na początku XVI wieku Dobryń należał  do 

bogatej rodziny Łozków. Nie zdołano zlokalizować, gdzie była ich sie-

dziba (dwór Chytnica). Niewykluczonym jest, że mieściła się na terenie 

                                                                                                                         
Wólka Dobryńska- Wólka Dobrzyńska, Żurawlin (część Zalesia)- Żurawin. Te plany 

spełzły na niczym, za sprawą przede wszystkim naukowców z UMCS w Lublinie, którzy 

zwrócili uwagę przede wszystkim na tradycje językowe  i historyczne (za: Wysocki J., 

Próby zmian nazw miejscowości na południowym Podlasiu w 1974 r. (W:) Wschodni 

Rocznik Humanistyczny, T. IV, 2007, s. 413-426; A. Jusupović, Elity ziemi Halickiej  

i Wołyńskiej w czasach Romanowiczów (ok. 1205-1269), Kraków 2013, s. 134-135. 
8
 M. Bienia, Grodziska wczesnośredniowieczne… s. 8-10; M. Bienia, Archeologia 

Południowego Podlasia… s. 9-15; S. Żółkowski, Materiały do badań nad osadnictwem 

pradziejowym…36-38; Słownik geograficzny Królestwa …T.XV, cz. 1, s. 420.  
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obecnej Kolonii. W okresie I Rzeczypospolitej życie mieszkańców 

Dobrynia koncentrowało się na Popówce. To tutaj usytuowana była 

cerkiew (prawosławna, po 1596 roku unicka), młyn wodny i mosty na od-

nogach rzeki Krzny z groblą, którą można było dotrzeć do położonego po 

drugiej stronie rzeki gościńca łukowskiego i dworu kijowieckiego.
9
  

Ród Łozków (lub Łosków) pochodził z włości turowskiej. 

Pierwszym znanym włodarzem Dobrynia był Andrzej Borysowicz Łozka, 

dworzanin królewski, leśniczy, a następnie wojski brzeski, który w 1507 

roku otrzymał Dobryń w dworem „Chytnicą” (Mytnicą) wsiami 

przyległymi (nadanie potwierdzone w 1525 roku). Był to dość zamożny 

pan, skoro w 1528 roku wystawił on 9 koni do chorągwi brzeskiej. Nadto 

zajmował się hodowlą koni.  Po jego śmierci (1534 rok) majątek był pod 

władaniem wdowy po jego synie Wasylu, Tomiły Czyżewnej, która 

władała Dobryniem, co najmniej do 1566 roku.  Następnie bliżej nie-

określona wielkość majątku przeszła pod własność Mikutów, Sołtanów  

i spokrewnionych z nimi rodziną Greków. Według instrukcji danej 

posłom województwa brzeskiego na sejm warszawski w 1597 roku –

„…prosić mają za J. Panem Janem Grekiem, z uczestnikami jego o ko-

misję, aby komisarze wyjechawszy oglądali, jak wiele gruntów odeszło od 

imienia ich dobryńskiego do dóbr J. Kr. Mości sioło Małaszewicz, do 

starostwa brzeskiego należących”. Opisywany Jan Grek to właściwie Jan 

Grot herbu Rawicz (za dr. Tomaszem Jaszczołtem, nazwisko błędnie 

utrwalone przez heraldyka Adama Bonieckiego). Najstarsza zmianka  

o istnieniu cerkwi w Dobryniu pochodzi z 1580 roku. W roku 1599 zapadł 

Dekret Podkomorski, dotyczący wsi Dobryń o podziale gruntów między 

współwłaścicielami Łukaszem Sołtanem (s. Jana, marszałka litewskiego  

                                                 
9
 A. Kisielewska, Dobryń Duży w XX wieku. Studium z dziejów miejscowości i oby-

czajowości mieszkańców, Lublin 2006, s. 16; ; Słownik geograficzny Królestwa 

…T.XV, cz. 1, s. 420; W 1555 roku most dobryński był własnością Aleksandra Kuczuka 

(W:) J. Flisiński, Hrabstwo bialskie…s.45; Miejsce usytuowania młyna wodnego i fra-

gment grobli zachowały się do dnia dzisiejszego. Z weryfikacji terenu wynika, że groblą 

dotrzeć można było do początku wsi Dereczanka (Ogródki). To tędy od Ogródek w kie-

runku dworu Kijowiec przy posesji rodziny Drygulskich przebiegał średniowieczny trakt 

łukowski. Niewykluczonym jest, że opisywany dwór obronny (zamek) Chytnica lub 

Mytnica – być może od myta – średniowiecznej opłaty za przeprawę, znajdował się na 

wzniesieniu u zbiegu drogi polnej głównej a dawnego młyna wodnego i grobli (autor). 
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z 1572 rok) i małżonką jego Dorotą Mikutą (Miętą) a Walentym 

Czerniawskim i żoną jego Anną oraz Krzysztofem Zwierzem i małżonką 

jego Halszką Broszkowską i potomkami ś.p. Stanisława Brzostowskiego, 

panną Anną Barbarą i Stanisławem Brzostowskim jak też Anastazją 

małżonką ś.p. Jana Greka (Grota). W tym roku do Dobrynia należały 

nomenklatury: Horodyszcze, Podemużec, Borek Biały, Bór Wielki, 

Omelin, Krasne błoto, Ozek, Śliwińczyzna, pole Ochodnik, Szczuka  

i Kudienkoje błoto. Wspomniana Anna Brzostowska wyszła za mąż za 

Stanisława Jerzewicza Witanowskiego, wnosząc mu w posag majętność 

dobryńską. Po nim dziedziczył syn Mikołaj Witanowski (Dobryń i Wólkę 

– 2 dymy), a następnie Konstanty Mikołajewicz Witanowski pisarz 

grodzki brzeski. Zapisał on żonie Helenie Młożewskiej połowę wsi 

Dobryń. Właścicielem drugiej połowy Dobrynia (oraz  Wólki) był co 

najmniej od 1667 roku Piotr Stanisław Grek (Grot) (zm. w 1691 roku), 

podczaszy brzeski, major Jego Królewskiej Mości (20 dymów). W roku 

1667 niewielką część majątku (dzierżawa) Dobrynia i Wólki Dobryńskiej  

była w posiadaniu Wacława Suchodolskiego komornika ziemskiego 

mielnickiego (1 dym - podatek podymny od komina), Tomasza Molskiego 

(1 dym), Stefana Guyskiego (1 1/2 dymu w 1690 roku). W 1690 roku 

wśród właścicieli Dobrynia (12 dymów) wymienieni zostali w Rejestrze 

podymnym Metryki Litewskiej ojcowie cystersi mający swój dworek(ki) 

w Brześciu (klasztor w Wistyczach ?-autor). 

 W roku 1771 Jan Konstantynowicz Witanowski część swojego 

majątku Dobryń odsprzedał Buczyńskiemu, sędziemu brzeskiemu. Na 

podstawie tych informacji należy wnioskować, że w dobrach dobryńskich 

mogły funkcjonować co najmniej dwie siedziby (na obecnym Dobryniu 

Kolonii oraz Popówce – późniejsza siedziba gminy). Dobra były bardzo 

rozległe. Sięgały od obecnego Dobrynia Małego po wieś Małaszewicze  

i od Malowej Góry po Dobrynkę. Z czasem zostały rozdrobnione. Według 

danych z 1818 roku wynika, że dobra Dobryń administrował Joachim 

Kulczycki plenipotent Czartoryskiego. Można, zatem przepuszczać, że 

dobra Dobryń (bliżej nieokreślonej powierzchni w tym na pewno lasy na 

Wólce) stały się własnością rodu Czartoryskich.  Wieś znacznie ucierpiała 

podczas powstania kościuszkowskiego. Podczas bitwy pod Terespolem, 

następstwem próby rozbicia wycofujących się wojsk gen. Sierakowskiego 
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nad Krznę Kozacy spalili część zabudowań.  

Na początku XIX wieku Dobryń był dużą wsią. Na podstawie 

spisu z 1827 roku liczył 61 domów i 471 mieszkańców. W 1887 roku 

wieś liczyła już 95 domów i 786 mieszkańców gospodarujących na 4568 

morgach. Sam dwór Dobryń miał 1743 morgów ziemi i należał wówczas 

do hrabiego Baranowa, który w ramach donacji nabył je po 1831 roku.  

W 1867 roku podniesiono rangę wsi. Dobryń stał się siedzibą gminy, do 

której należało dziesięć wsi, 3095 mieszkańców i 17187 morgów. Sie-

dziba gminy przetrwała do 1915 roku.
10

 Wieś znacznie ucierpiała podczas 

I wojny światowej. Wycofujący się Kozacy spalili zabudowania, przygo-

towując się jednocześnie do obrony zachodnich umocnień twierdzy 

brzeskiej. Potwierdzeniem dwudniowych walk w sierpniu 1915 roku są 

groby poległych (cmentarz niemiecki w rejonie kościoła oraz cmentarz 

rosyjski na wzniesieniu na południe od Dobrynia Dużego - na wysokości 

tzw. Zamienia przy umocnieniach polowych twierdzy).       

W okresie międzywojennym w Dobryniu Dużym działalność 

prowadził Związek Strzelecki. Cel przyświecający Związkowi Strzele-

ckiemu streszczał się w szeroko propagowanym przez związek haśle: 

„Każdy żołnierz obywatelem - każdy obywatel żołnierzem”. Związek 

Strzelecki oddział w Dobryniu Dużym w 1927 roku liczył 26 członków  

(z Dobrynia Dużego i Dobrynia Kolonii). Komendantem był Tadeusz 

Filipowicz, p.o. komendanta Ludwik Kowalewski, prezesem Mieczysław 

Szpyruk, skarbnikiem Józef Tarasiewicz, sekretarzem Wincenty Leben-

stein, drużynowym Józef Romaniuk.
11

 Działalność prowadziła Spółdzie-

                                                 
10

A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności… s. 72-73, 280.; A. Rachuba, Metryka 

Litewska Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo brzeskie 

litewskie 1667-1690, Warszawa 2000, s. 25-26, 28, 89; Źródło internetowe: http: // 

www.mojepodlasie.friko.pl; ; Słownik geograficzny Królestwa …T.XV, cz. 1, s. 420. 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… Tom II, s. 83. 
11

 E. Kornowska, Związek Strzelecki na Podlasiu w latach 1920-1939 (W:) Z nieznanej 

przeszłości Białej i Podlasia… s. 450; Członkami (strzelcami) Związku Strzeleckiego  

w Dobryniu Dużym byli: Władysław Gawryczuk, Bolesław Muszyński, Aleksander 

Parafiniuk, Grzegorz Juszczuk, Jan Panasiuk, Konstanty Lewczuk, Władysław 

Chwesiuk, Marian (Marek) Pyndryk, Wacław Gawryczuk, Mikołaj Panasiuk, Józef 

Żebrowski, Kazimierz Panasiuk, Dominik Hajziuk, Stanisław Kowalewski, Władysław 

Kowalewski, Tomasz Milczarek, Bolesław Titiurski, Bolesław Borodiuk, Franciszek 

Ciura, Stefan Skibiński, Władysław Harasimiuk. (W:) APL. SPB, sygn. 623, bp.  

http://http:%20/%20www.mojepodlasie.friko.pl
http://http:%20/%20www.mojepodlasie.friko.pl
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Związek Strzelecki w Dobryniu Dużym (zb. Andrzeja Karmasza) 

lnia „Społem”, Ochotnicza Straż Pożarna, oraz Koło Młodzieży Wiej-

skiej. Organizacje te wychodziły z wieloma inicjatywami społecznymi.  

W 1935 roku członkowie tych organizacji zorganizowali przedstawienie 

teatralne pod przewodnictwem kierownika szkoły w Dobryniu Dużym 

Andrzeja Jańczuka. Występowali m.in. w Kijowcu. Dochody przezna-

czali m.in. na budowę Eskadr Samolotów Ziemi Lubelskiej w Lublinie. 

Ponadto życie kulturalno-społecznie koncentrowało się wokół szkoły 

powszechnej i straży pożarnej. Straż Ogniową w Dobryniu Dużym 

założono w 1928 roku. Założycielami byli m.in.: Maksym Gruszecki 

(pierwszy prezes),  Antoni Koryciński, Michał Panasiuk, Antoni Gry-

ciuk, Kazimierz Chalimoniuk. Na początku lat 30 XX wieku straż 

dorobiła się własnej drewnianej remizy, w której mieściła się świetlica.  

W 1948 roku straż liczy 20 członków. W 1955 roku straż otrzymuję 

pierwsza motopompę M-400 w wyposażeniem. Dużym wydarzeniem 

było oddanie do użytku w 1968 roku nowej murowanej remizy stra- 
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Mieszkańcy wsi  

Dobryń Duży, 

(zb. Zygmunta 

Kondratiuka) 

żackiej. W maju 1971 roku straż otrzymała  bojowy samochód Star 25. 

Z inicjatywy kierownika szkoły Stanisława Danielaka oraz przy 

pomocy Komitetu Rodzicielskiego i uczniów ze szkoły w Dobryniu  

w 1930 roku wzniesiono pomnik 10-lecia Niepodległości Państwa Pol-

skiego. Pomnik powstał na placu zwanym karczmiskiem (obecnie 

kościół), gdzie przed I wojna znajdowała się karczma prowadzona przez 

Żyda Josela. Usypano kopiec ziemny o podstawie 2x2 metry i wysokości  

1 metra. Na kopcu umieszczono duży kamień z napisem „10-lecie- 15 

VIII 1920 r. – 15 VIII 1930 r.”, co podkreślało rocznicę zwycięskiej bitwy 

z Bolszewikami, zwaną „Cudem nad Wisłą”. W 1943 roku w miejscu 

kopca pobudowano niewielką kapliczkę, zaś w 1948 roku w miejscu tym 

pobudowano kościół.
12

 

W 1950 roku wieś (Dobryń Wielki) liczyła 518 mieszkańców. Do 

1954 roku obowiązywała nazwa Gmina Dobryń. Siedziba gminy po 

odzyskaniu niepodległości mieściła się w Zalesiu. W Dobryniu Dużym 

brak było wymaganego lokalu. Po reformie administracyjnej w 1954 roku 

zlikwidowano Gminę Dobryń, zaś wieś Dobryń Duży włączono do Gro-

mady Wólka Dobryńska. W 1973 roku wieś weszła w skład Gminy Zale-

sie. W latach 60-tych wieś „przeciął” nowo pobudowany szlak drogowy 

do granicy Polski w miejscowości Kukuryki, (jako obwodnica Terespola  

i Brześcia dla samochodów ciężarowych), zwany potocznie Udzierajką. 

W niedługim czasie (1968 rok) szlakiem tym przemieszczają się wojska 

radzieckie zmierzające do Czechosłowacji (Praska Wiosna).   

  

4. Dobryń Kolonia 

 

Obszar obecnej wsi Dobryń Kolonia obejmuje zabudowania 

znajdujące się w „starożytnej” części Dobrynia - Popówce oraz na Dwor-

szczyźnie położonej na północ od Dobrynia Dużego. Ziemie stanowiące 

niegdyś rozległe dobra Dobryń zostały skonfiskowane przez carat. Po 

1831 roku, jako donację otrzymał ją generał hr. Baranow. Majątek ten był 

                                                 
12

 „Głos Społeczny” (1935) nr 9. J. Kondratiuk, Kronika budowy kościoła w Dobryniu 

Dużym, Rękopis w zbiorach Zygmunt Kondratiuka; www.ospdobrynduzu.pl; APL. ORP. 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna” 

w Dobryniu Dużym. Sygn. 126 s. 1-8. 

http://www.ospdobrynduzu.pl/
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dobrze utrzymany. We wspomnieniach mieszkańców w majątku (poło-

żonym przy drodze do Malowej Górze) było 4 ha wybrukowanego placu, 

stawy i młyn. Od dworu prowadziła zachowana do czasów obecnych 

grobla do Malowej Góry. Przechodziła ona skrajem lasu przez nie-

przebyte trzęsawiska uroczyskiem zwanym obecnie Komórka. To w tej 

okolicy przy grobli odnaleziono ślady osadnictwa z paleolitu schył-

kowego oraz osadę kultury łużyckiej. Dalej na łąkach znajduje się 

opisywane wcześniej wczesnośredniowieczne grodzisko. 

Po 1918 roku majątek uległ parcelacji. Działki rolne nabywane 

były przez osadników, „kolonistów”. W 1921 roku Dobryń Kolonia wraz  

z folwarkiem liczył 13 domów i 71 mieszkańców. Do 1938 roku liczba 

mieszkańców, następstwem wzmożonego osadnictwa wzrosła do 378 

mieszkańców.  

W dniu 27 czerwca 1929 roku, niezależnie od Związku Strzele-

ckiego oddziału w Dobryniu Dużym, powstał Związek Strzelecki oddział 

w Dobryniu Kolonii. Prezesem był Jan Titiurski, sekretarzem Albin 

Kowalewski, skarbnikiem Kazimierz Gruszecki.
13

 

Wieś w 1950 roku liczyła 243 mieszkańców. W kronice parafii 

Malowa Góra spisanej w 1951 roku zapisano: Obecny stan ludności 

Kolonii Dobryń jest podobny jak Dobrynia Dużego i Malowej Góry. Ta 

sama łagodność, gościnność zaobserwowana zresztą w prawie całej 

parafii, ta sama rzewna religijność i stosunkowo duży awans kulturalny. 

W 1971 roku we wsi oddano do użytku świetlicę.
14

  

 

5. Dobryń Mały 
 

Wieś wokół otaczają malownicze kompleksy leśne. Tereny te 

zamieszkiwane były już od czasów starożytnych. Potwierdzają to odkry-

                                                 
13

 A. Kisielewska, Dobryń Duży w XX wieku ...s. 16; APL, Starostwo Powiatowe 

Bialskie, sygn. 623, bp; Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Zalesie 

(W:) Zbiory AUGZ. 
14

 Archiwum Parafialne w Malowej Górze (dalej: APMG), Kronika Parafii w Malowej 

Górze, s.10; APL. Narodowy spis powszechny 1950 r. sygn. 132; APL.ORP, Prezydium 

Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu,  sygn. 4,8.  
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Dobryń Mały,  

kapliczka Św. Onufrego,  

(fot. W. Kob.) 

cia archeologiczne stanowisk zlokalizowanych na wschód od wsi w rejo-

nie rzeczki Młyniec. Stanowiska te pomimo podjętych szerokich badań 

archeologicznych w latach 90 XX wieku, zostały zaniechane z uwagi na 

swój duży obszar (część zalesiona) i brak funduszy na dalsze badania. 

Nadal  kryją wiele tajemnic. 

  Niegdyś ziemie obecnego Dobrynia Małego należały do rozle-

głych dóbr Dobryń. Według dostępnych źródeł Andrzej Borysowicz 

Łozka, wojski brzeski, w 1507 roku otrzymał Dobryń  z wsiami przyle-

głymi. Można wnioskować, że do wsi tych zaliczała się m.in. Wólka 

(Dobryńska), jak też przysiółek (folwark) na terenie  obecnego Dobrynia 

Małego. Potwierdzają to ślady odkrytej na krańcach wschodniej części 

wsi osady pochodzącej z wieku XV-XVII. Na północ od wsi znajdują się 

łąki Sołtany. Być może nazwa wiąże się z podziałem majątku Dobryń  

w 1599 roku, kiedy to ziemie te należały do Łukasza Sołtana.  

W nazewnictwie zapisanym w kronikach parafii Malowa Góra 

wieś występuje pod nazwą Podhorbów. Nazwa ta mogła być utrwalana od 

czasów późnego średniowiecza, kiedy to lasy obecnie położone pomiędzy  
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Dobryniem Małym a Lachówką Małą były to lasy horbowskie (Horbo-

wszczyzna). Wieś zaczęła się rozbudowywać po 1864 roku (uwłaszczenie  

chłopów). Według niepotwierdzonych przekazów po 1915 roku wieś była 

na krótko siedzibą gminy Dobryń. W 1921 roku wieś liczyła 24 domy  

i 188 mieszkańców, w całości ludności polskiej wyznania rzymsko-

katolickiego. Do 1938 roku liczba mieszkańców wzrosła do 254 

mieszkańców, którzy gospodarzyli na 447,90 ha gruntów.
15

 W malowo-

górskiej kronice parafialnej z 1951 roku zapisano: …wieś niewielka, lecz 

o wyglądzie znamionującym możność wśród mieszkańców i poczucie 

estetyki. Ludność jest kulturalna, podobnie jak i w Mokranach Starych 

religijna.
16

 

  

6. Horbów 
 

 Nazwa wsi pochodzi od słowa hory - wzgórze, garb. Odnosi się, 

zatem do położenia tej wsi na wzniesieniach w rejonie rzeki Krzny. Swoje 

średniowieczne początki wsi potwierdzają liczne ślady osadnictwa na 

dwóch wzgórzach tzw. Dworszczyźnie i Popówce.  

Z rodzinnej legendy rodu Zaranków Horbowskich dowiadujemy 

się, że w bitwie grunwaldzkiej brał udział pochodzący z ziemi krako-

wskiej Mikołaj Zaranek. W uznaniu swoich zasług otrzymał od króla 

Władysława Jagiełły majątek Horbów. Z  badań przeprowadzonych przez 

Alinę Wawrzyńczyk wynika, że ks. Witold nadał Horbowo i Kostomłoty 

Borysowiczowi (Barsobicz). Wieś wymieniona jest w Metryce Litewskiej 

(1449 rok). Darowana była wówczas Borysowiczowi Sieńce.  Powołując 

się na Alinę Wawrzyńczyk, na początku XVI wieku rodzina ta nie 

występuje już w powiecie brzeskim. Nie zdołano również potwierdzić, 

czy chodzi o tutejszy Horbów (Horbowo). Z uwagi na skąpe źródła 

można jedynie przypuszczać, że już w XV wieku była to znacząca wieś, 

skoro założone zostały tu, jako jedne z pierwszy na tych ziemiach parafie: 

katolicka i prawosławna. Z dostępnych opracowań wynika, że już w XV 

                                                 
15

 Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Zalesie. (W:) Zbiory AUGZ; 

Skorowidz miejscowości… z 1921 r. ; B. Górny Monografia powiatu bialskiego… s. 

260. 
16

 APMG, Kronika parafii Malowa Góra, s. 8. 
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wieku dobra horbowskie były rozległe i miały co najmniej dwóch 

właścicieli. Około 1450 roku bliżej nieokreślona wielkość majątku horbo-

wskiego stała się własnością prawosławnej rodziny Horbowskich. Według 

historyka dr Tomasza Jaszczołta nabył je nieznany z imienia ojciec Jana 

Horbowskiego. Jan Horbowski poślubił Juliannę Miłkowską córkę 

Macieja (zm. w 1474 roku) właściciela Miłkowic z ziemi drohiczyńskiej, 

wnosząc część tego majątku, jako wiano do rodziny Horbowskich. Jedno-

cześnie po ożenku Jan Horbowski przeszedł na katolicyzm. Jan Horbo-

wski należał do zamożnej szlachty.  Do jego należały dobra Sieniewicze 

nadane przez króla Aleksandra Jagiellończyka (potwierdzone w 1516 

roku). Z żony Julianny Miłkowskiej zostawił dwóch synów: Jakuba  

i Stanisława. W 1522 roku, jako właściciele Horbowa występują  synowie 

Jakuba (s. Jana) – Michno (Mikołaj?) i Paweł (chorąży brzeski) Horbo-

wski herbu Korczak, z których każdy do chorągwi brzeskiej stawił  po 

dwa konie. Mikołaj pozostawił córkę Agnieszkę, żonę Janusza Koro-

wickiego, zaś Paweł – synów Jana, Mikołaja i Andrzeja (występowali  

w 1553 roku).
17

 

Jak należy  przypuszczać w  XV i w I połowie XVI wieku były  

w Horbowie dwie siedziby ziemiańskie. Właścicielami ziem na Horbowie 

byli wspomniani Horbowscy oraz spokrewnieni z nimi Zarankowie. 

Zarankowie herbu Korczak wywodzili się z Przegalin, gdzie znajdowała 

się od II połowy XV wieku ich główna siedziba. Żyjący pod koniec XV 

wieku Michał Zaranek (vel Zarankowicz), pozostawił czterech synów: 

Marcina, Bohusza, Marka (Maćko?) i Iwana (Jan?). Marcin Zaranek był 

wojskim drohickim. Marek Zarankowicz był po zmarłym bracie Bohuszu 

                                                 
17

 Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Zalesie (W:) Zbiory AUGZ;  

A. Wawrzyńczyk, Rozwój własności… s. 45-47, 121; Słownik geograficzny Królestwa 

Polskiego i innych krajów słowiańskich T. I s. 960; Źródło internetowe: gene-

alodzy.pl/name-News-article-sid-47.phtml; F. Kryński Dzieje k. 49; T. Jaszczołt, 

Osadnictwo Podlasia nadbużańskiego w XV i początkach XVI wieku (W:) Podlasie 

nadbużańskie, 500-lecie województwa podlaskiego, Ciechanowiec 2013, s. 139-142; A. 

Boniecki, Poczet rodow w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku, Warszawa 

1883, s. 85; Informacje o powiązaniach Horbowskich z Miłkowskimi przekazane przez 

dr. Tomasza Jaszczołta. 

J. Geresz, Z dziejów Podlasia…(13)  nr 6/2006, nr 14/2006; P. Horbowski-Zaranek, 

Wspomnienia, Lublin, 2012, s. 77; http://drohiczynska.pl/milkowice-macki-parafia-

swietego-roch. 
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chorążym brzeskim, kamienieckim  i mielnickim. W latach 1516-1523 

bracia ci procesowali się ze stryjem Janem Horbowskim o równy podział 

dóbr Horbowskich (dokładniej o Horbowo i Lehuty). W popisie z 1528 

roku Bohusz i Maćko Zarankowie  występują w chorągwi brzeskiej po  

1 koniu. W latach kolejnych (1568 rok) syn Bohusza Michajło pisał się 

już, jako  Zarankowicz - Horbowski. Rodzina ta z czasem była zamo-

żniejsza. W popisach wojskowych powiatu brzeskiego z 1565 roku  

i z 1567 roku wystawiana przez Horbowskich i Zaranków liczba koni 

ciągle wzrastała.
18

 

Pierwotne rozplanowanie włości Horbowskiej (Jana Horbo-

wskiego) składało się z zespołu dworskiego i kościoła. Z racji 

znajdującego się tu katolickiego kościoła ta część Horbowa zwana była 

pierwotnie Lachówką (alias). Kościół usytuowany był w części północno 

wschodniej Dworszczyzny (obecnie stary cmentarz). Na drugim 

wyniesieniu terenu, zapewne w miejscu dzisiejszego kościoła parafial-

nego, lub co jest bardziej prawdopodobne nieco bliżej obecnego skrzyżo-

wania (rejon cmentarza wojennego - autor) usytuowana była cerkiew 

prawosławna. W pobliżu cerkwi zapewne znajdowała się druga siedziba, 

braci Zaranków. Ta część wsi zwana była Popówką a wieś w miejscu 

obecnego skrzyżowania Horbówkiem. W latach następnych (od II połowy 

XVI wieku - autor) nie występowała już siedziba dworska na Popówce. 

Na przełomie wieku XVI - XVII Horbów należy do Przecława 

Horbowskiego, stolnika brzeskiego, pisarza grodzkiego brzeskiego i żony 

jego Katarzyny. Jak wynika z zapisu Metryki Litewskiej włości 

horbowskie w XVII wieku były mocno rozdrobnione. W 1667 roku cześć 

rozległych dóbr horbowskich stanowią własność Tomasza Kazimierza 

Łuzeckiego (Łużeckiego) (26 i 1/3 dymu oraz młyny), podczaszego 

bielskiego (1664 rok), podkomorzego wendeńskiego (1681 rok). 

Pozostała cześć majątku stanowiła własność (zastaw lub w dzierżawie?) 

Zakonu Sióstr Brygidek z Brześcia (16 dymów), Samuela Horbowskiego 

(2 dymy - z Horbowa i Kłody), Daniela Horbowskiego - cześnika 

rzeczyckiego, namiestnika bialskiego Michała Kazimierza Radziwiłła (9 

dymów), Walentego Gałeckiego (1 dym z Kłody i Horbowa), Zofii 

                                                 
18

 A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności… s. 45-47; A. Boniecki, Poczet… s. 

397-398. 
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Łuzeckiej, wdowy po Florianie Młożewskim (1 dym z Kłody). W 1690 

roku, jako właściciel Horbowa i Usinki (Husinki) (26 dymów) 

wymieniony jest Łukasz Łuzecki (syn Kazimierza?).  

Na początku XVIII wieku funkcje Horbowa ograniczały się, do 

czysto utylitarnych.  Folwark był wówczas bardzo zaniedbany. W 1721 

roku Stanisław Wincenty Łuzek Łuzecki sprzedaje majątek Michałowi  

z Grabowicy Pełce, stolnikowi sanockiemu. Przed 1725 rokiem majątek 

nabywają od Pełki Radziwiłłowie. Nowi właściciele przystąpili do prze-

budowy założenia dworskiego zmierzając do przekształcenia w pod-

miejską rezydencję. Przystąpiono do budowy drewnianego pałacu i roz-

planowano ogród ozdobny. W 1731 roku majątek horbowski  (Horbów, 

Lachówka) liczył łącznie 15 2/4 włóki (ok. 280 ha). Na żywy inwentarz 

składały się: konie - 13 sztuk, woły - 61 sztuk i krowy - 70 sztuk.  

Majątek wówczas przechodził okres swojej świetności. Na Krznie 

znajdował się port (obecnie teren za plebanią), gdzie po załadowaniu 

produktów rolnych i leśnych drogą wodną eksportowano je do Gdańska  

i dalej na zachód.  Znajdowały się również dwa młyny wodne, jeden 

należący do dworu, drugi do  klasztoru Brygidek. W Horbowie był 

browar oraz znajdowała się „wapienia” do wypalania wapna (rejon 

sadzawek?). Dane z roku 1732 przybliżają nam wygląd dworu i oto-

czenia. W Horbowie istniała oś kompozycyjna łącząca kościół z dworem, 

o długości ok. 134 metrów. Na wschodnim krańcu tej osi znajdował się 

kościół, na zachodnim dwór w pobliżu, którego znajdował się ogród 

wielki (użytkowy). Część gospodarcza znajdowała się prawdopodobnie 

na zachód i północ od dworu. W południowej części założenia 

znajdowały się sadzawki (zachowane do czasów obecnych). 

Rozplanowanie to posiadało typowy kwaterowy układ. Schemat wywo-

dzący się jeszcze z okresu renesansu, do którego epoka barokowa wniosła 

podporządkowanie osi kompozycyjnej. Z pewnością w czasach swojej 

świetności odsłonięty zewsząd folwark jak też stojący obok kościół 

musiał być dobrze widoczny i pełnił zapewne istotną rolę estetyczną, jako 

ważny element krajobrazu. W kolejnych latach majątek znacznie 

podupadł. Nie zdołano ukończyć budowy pałacu.  

Inwentarz z 1740 roku przedstawia Horbów, jako majątek 

zaniedbany. W tym czasie musiał spłonąć również kościół katolicki. 
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Radziwiłłowie żywo interesowali się majątkiem, skoro w latach 40 XVIII 

wieku dokończyli budowę pałacu, a na początku lat 50 XVIII wieku 

przystąpili do odbudowy kościoła. Często musiał tu bywać Hieronim 

Florian Radziwiłł (1715-1760) oraz Karol Stanisław Radziwiłł „Panie 

Kochanku” (1734-1790). Z zapisów inwentarza z 1764  roku wynikało, że 

nowym obiektem w Horbowie była psiarnia. Możemy tym samym 

wnioskować, że Horbów pełnił funkcję gospodarczą. Zaś głównym 

obiektem mieszkalny był dworek myśliwski, skąd wyprawiano się na 

polowania do pobliskich lasów. Druga znów puszcza kłocka z horbowską 

się tykająca (druga obok puszczy bialskiej - autor), pełne też zwierza 

różnego i ostępy w tymże do polowania porządku co i bialska. - pisał w 

1757 roku książę Hieronim Radziwiłł - Borków, kniei wilczych i lisich co 

niemiara na około tych trzech puszcz. Czego wszystkiego razem 100 

strażników i strzelców tyleż pilnuje. Pisał również o swoich sukcesach 

łowieckich - Rogi znów drugie łosia starego, lecz całe jak papier białe, 

któregom zabił mą ręką na wabia podczas rui w septembrze w puszczy 

mej pod Białą kłockiej.  

W 1796 roku na majątek Horbów składały się 4 wsie: Horbów, 

Kłoda, Zalesie i Lachówka (1 folusz, 3 karczmy, 53 domy, w których za-

mieszkiwało 307 osób). Majątek w takim stanie przetrwał do Kampanii 

Napoleońskiej (1812 rok). W 1812 roku wojska rosyjskie podążając za 

wycofującą się Wielką Armią zniszczyły w Horbowie kościół katolicki 

oraz całe założenie dworskie. Prawdopodobnie założenie zostało w części 

odbudowane w oparciu o pierwotne rozplanowanie. Sam ogród użytkowy 

zajmował powierzchnie 1,5 ha. W folwarku prowadzono postępową go-

spodarkę rolną, czego wyrazem było wprowadzenie uprawy ziemniaków. 

W miejscu spalonego kościoła wzniesiona została drewniana kaplica.  

W kolejnych latach majątek horbowski przeszedł pod własność rodu 

Czartoryskich (po 1819 roku). W 1831 roku uległ konfiskacie na rzecz 

Skarbu Królestwa Polskiego. Po 1865 roku majątek ziemski (majorat) 

horbowski nadany został zasłużonemu dla władz zaborczych gen. lej-

tnanttowi hr. Aleksandrowi Niradowi (1805-1881).
19

   

                                                 
19

 A. Rachuba, Metryka Litewska… s. 20, 24, 26,41, 48, 90,;  Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytów, Delegatura w Białej Podlaskiej, dalej AWUOZ, DBP, Dokumentacja 

założenia dworsko-ogrodowego w Horbowie, sygn. 615; „Podlasiak” (1923) nr 51;  
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Przez cały XIX wiek aż do I wojny światowej, następuje powolny 

okres niszczenia i dewastacji założenia dworskiego. W połowie XIX 

wieku część majątku horbowskiego dzierżawił Seweryn Badeni (1823-

1858) s. Ignacego, pochowany w 1858 roku na cmentarzu katolickim  

w Horbowie.
20

 Seweryn Badeni ze związku z Józefą Prendowską miał 

czworo dzieci w tym Jana Badeniego, prowincjała zakonu jezuitów.
21

  

W okresie międzywojennym majątek Dworszczyzny został rozpar-

celowany. Tuż po I wojnie światowej zachowało się 18 budynków: dom 

mieszkalny i domek drewniany, lodownia, stelmasznia, czworak, ośmio-

rak, chlew, stajnie, obory, stodoły, szopy i kuźnia z mieszkaniem. Całe 

założenie zostało mocno zniszczone podczas działań wojennych w sier-

pniu 1915 roku. W latach 1916-1919 majątek użytkowali Niemcy.  

W rejonie Popówki pobudowali tartak, eksploatując okoliczne lasy. 

Grunty liczyły wówczas 396 ha (ziemia orna 225 ha, łąki 163 ha, ogród  

owocowy 2,5 ha, ogród warzywny 1 ha). Po 1921 roku majątek był 

parcelowany. Był w posiadaniu m.in. rodziny Szulców i Zakrzewskich, 

którzy w 1925 roku pobudowali zachowany do czasów obecnych 

niewielki drewniany dworek. W latach 30 XX wieku dworek  

z przyległymi gruntami nabył Wiktor Zając pochodzący z Przegalin. 

Pobudowana na północny wschód od folwarku wieś Horbów w 1827 roku  

                                                                                                                         
A. Zamoysk (oprac.): Hieronim Florian Radziwiłł. Rzeczy którymi najgodniejszego mogę 

zabawić gościa, Warszawa 1999, s. 37, 71; Informacje co do rejestru podymnego z 1667 

r. przekazane przez dr. Andrzeja Buczyłę z Torunia. 
20

 B. Malczuk, Przetrwał nieznany Badeni (W:) „Słowo Podlasia”, 2006, nr 47, 16; 

Ignacy Badeni (1786-1859) był  m.in. dyrektorem w Radzie Stanu (1826r.), dyrektor 

wydziału komisji spraw wewnętrznych, żonaty z Julia Walewska. Źródło internetowe: 

http://genealogia.grocholski.pl; Seweryn Badeni zmarł w dniu 23 czerwca 1858 roku  

w Horbowie. Na pogrzebie w dniu 25 czerwca uczestniczyli wójt wsi Horbów Kajetan 

Ostrowski oraz zarządca majątku Horbów Karol Chełmiński. W XIX wieku ten polskich 

ród szlachecki i hrabiowski należał do najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów 

w Galicji. (W:) www.genealogia. Grocholski.pl; APL, Akta stanu cywilnego parafii 

rzymskokatolickiej w Horbowie, sygn. 35/1827. 
21

 Jan Badeni (1858-1899) urodzony prawdopodobnie w Horbowie (błędny zapis 

Chabówka?), zmarł w Krakowie. Był prowincjałem – wyższym przełożonym prowincji 

zakonnej. Był jednym z pionierów działań społecznych w Galicji. W latach 1884-1897 

publikował artykuły w Przeglądzie Powszechnym. Utworzył wspólnotę misyjną dla 

polskich emigrantów w USA, a także troszczył się o pomoc duszpasterską w innych 

krajach. Źródło internetowe: wikipedia.org. 

http://genealogia.grocholski.pl/
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Horbów, widok na  

Popówkę od strony Krzny  

(fot. W. Kob.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczyła 16 domów i 110 mieszkańców.
22

  

Lata 1919-1921 były okresem konfliktów na tle religijnym 

ludności katolickiej i prawosławnej. Według przeprowadzonego w 1921 

roku spisu ludności Horbów liczył 44 domy i 202 mieszkańców. Ludności 

wyznania prawosławnego zamieszkiwało 112 osób i ludności wyznania 

rzymskokatolickiego 90 osób. Do 1938 roku liczba mieszkańców wzrosła 

do 246 osób, którzy gospodarowali na 400,30 ha.
23

 Wieś w okresie 

międzywojennym aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-gospo-

darczym. Dla przykładu w dniu 29 marca 1925 roku zorganizowano we 

wsi, przed szkołą, wiec patriotyczny pod przewodnictwem Józefa Grun-

                                                 
22

 WUOZ, DBP sygn. 38; Relacja Józefa Zająca zam. Horbów; Słownik 

królestwa…Tom. III s. 123; J. Flisiński, Biała na Podlasiu… s. 162, 330, 355; B. Górny, 

Monografia powiatu bialskiego… s. 77,  80-81; M. Gałecka, Straty i zniszczenia 

poniesione w zabytkach nieruchomych, Lublin 2012, s. 82. 
23

 Skorowidz miejscowości… z 1921 r.; B. Górny Monografia powiatu bialskiego…260. 
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Horbów, okres międzywojenny. Widoczny skład drewna do spławu rzeką 

Krzną, (zb. Marii Ujmy) 

walda z Kłody Dużej, przeciwko „zakusom niemieckim”. Przemawiał 

nauczyciel z Horbowa Franciszek Ujma oraz nauczyciel z Woskrzenic Jan 

Nowotarski - prezes Kółka Rolniczego w Horbowie. W demonstracji 

wzięło udział szerokie grono mieszkańców w tym ludności prawosławnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wsi prowadziło działalność Koło Młodzieży Wiejskiej, Kółko Rol-

nicze „Zorza”. Kółko w 1925 roku liczyło 60 członków. Rozwijano m.in. 

nowoczesne technologie w rolnictwie. W 1925 roku członkowie kółka 

zlustrowali gospodarstwo Bazylego Buczyły z Dobrynia Małego, 

pszczelarza, promując przy tym bartnictwo w regionie. Na apel sfer 

rządzących o zaopatrywanie wojska w żywność bezpośrednio od produ-

centów rolników, członkowie kółka w dniu 25 maja 1925 roku podjęli 

uchwałę o bezpośrednich dostawach żywności dla wojska. Powyższa 

uchwała dyktuje nam poczucie obowiązku czynnej pracy nad budową 
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Rzeczypospolitej - mówili członkowie kółka.
24

 W dniu 28 lutego 1920 

roku założono Stowarzyszenie Spółdzielnia Spożywców pod nazwą 

„Jedność i Praca”. W początkowym okresie skupiała 11 członków.  

W 1922 roku stowarzyszenie skupiało już 76 członków. Prezesem był 

Józef Trocewicz.
25

  

W pierwszej połowie lat 30 XX wieku zaczęły licznie powstawać 

w małych środowiskach Koła Młodzieży Wiejskiej. Koła organizowały 

liczne kursy rolnicze oraz pracę oświatowo-kulturalną. W celu właściwej 

organizacji pracy kół zaczęły one zrzeszać się w większe struktury zwane, 

jako Związki Sąsiedzkie. W 1932 roku w Horbowie został założony 

Związek Sąsiedzki skupiający członków Koła Młodzieży Wiejskiej  

z Wólki Dobryńskiej, Kłody Małej, Kłody Dużej, Klonownicy Dużej, 

Klonownicy Małej, Zalesia, Dobrynia Dużego i Horbowa. Na zebraniu  

w 1935 roku prezesem związku wybrany został Stanisław Zając (1917-

1999). Członkami zarządu byli: p. Pleskaczuk z Kłody Dużej oraz 

Władysława Wańkówna. Nadmienić należy, że w 1937 roku w Zarządzie 

Powiatowym Koła Młodzieży Wiejskiej działali: Edward Stawowski  

z Horbowa i Karol Litwiniuk z Mokran Starych.
26

  

Podczas okupacji niemieckiej we wsi zorganizowany był obóz 

pracy dla ludności żydowskiej przy melioracji rzeki Krzny.  W 1950 roku 

wieś liczyła 135 mieszkańców.  W kolejnych latach wieś traciła na 

znaczeniu na rzecz rozwijającego się Zalesia. 

  

7. Horbów Kolonia 
 

Pierwsze zabudowania na terenie obecnej wsi Horbów Kolonii 

datowane są na koniec XVI wieku. Położone był przy drodze z dworu 

horbowskiego do Kłody, a po 1823 roku przy nowo pobudowanym 

trakcie z Białej do Brześcia. Na mapach z XIX wieku zaznaczone są 

zabudowania położone pomiędzy dzisiejszą stacja paliw „Pajero”  

                                                 
24

 Przewodniczącym kółka był Bazyli Buczyło, zastępcą przewodniczącego Jan 

Nowotorski, sekretarzem Michał Ambroziewicz, skarbnikiem ks. Józef Urbański  

(W:) APL. SPB, sygn. 95, k. 405; „Podlasiak” (1925) nr 14, (1925) nr 20, (1925) nr 25. 
25

 APL, SPB, Wykaz związków i stowarzyszeń, sygn. 95, k.59, 287. 
26

 „Głos Społeczny” (1935) nr 12, (1937) nr 15. 
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Horbów-Dworszczyzna, 

fragment dawnego traktu 

Woskrzenice-Horbów  

(fot. W. Kob.) 

a myjnią i warsztatem samochodowym. Osada ta występuje pod nazwą  

Lachówka i ściśle związana była z dworem horbowskim. Lachówka była 

jedną z trzech obok Zalesia i Kłody osad folwarcznych należących do 

dworu horbowskiego. Pierwotnie dwór horbowski inaczej (alias) zwany 

był Lachówką (od części katolickiej Horbowa w kościołem). Z czasem 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lachówka występuje już, jako odrębna osada folwarczna.  

W 1827 roku Lachówka liczyła 12 domów i 78 mieszkańców. We 

wsi znajdowała się karczma. Z czasem wraz z upadkiem dworu horbo-

wskiego wieś zaczęła się wyludniać. Momentem przełomowym było 

uwłaszczenie chłopów w 1864 roku. Wówczas pojawiają się sie nowe 

wsie (Ukaźna – Kłoda Mała, Lachówka Mała i Lachówka Duża) i rozbu-

dowują dotychczasowe. Dodać należy, że co najmniej od XVII wieku  

 w lesie Kisielnik funkcjonowała osada leśna o tej nazwie. 

 Po odzyskaniu niepodległości następuje znaczny rozwój Kolonii 
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za sprawą sprowadzenia się nowych osadników. W 1921 roku Kolonia 

liczyła zaledwie 6 domów i 43 mieszkańców. Następstwem parcelacji 

gruntów majoratu horbowskiego i nowego osadnictwa do 1938 roku 

liczba mieszkańców wzrosła do 239 osób, którzy gospodarzyli na 433,90 

ha gruntów. Wieś w okresie międzywojennym prowadziła ożywioną 

działalność społeczną. We wsi działało Koło Związku Młodej Wsi 

skupiające 12 członków. W 1934 roku otwarto we wsi świetlicę koła. 

Kładziono duży nacisk na propagowanie oświaty rolniczej. Realizowano 

to poprzez utworzenie zespołu przysposobienia rolniczego.
27

   

W 1950 roku wieś liczyła 165 mieszkańców. Życie we wsi zaczęło 

koncentrować się przy biegnącej trasie międzynarodowej. Zwłaszcza po 

1990 roku zaczęły powstawać liczne inwestycje gospodarcze.   

 

8. Kijowiec 
 

 Kijowiec to jedna z najstarszych osad na Południowym Podlasiu.
28

 

Wieś ma swoją legendę związaną z czasami Bolesława Chrobrego (992-

1025) i jego wyprawy na Kijów. W drodze powrotnej mieli być tu osa-

dzeni jeńcy z Kijowa. Początki osady wiążą się z osadnictwem wscho-

dniosłowiańskim i ekspansją terytorialną w XI wieku Rusi Kijowskiej na 

północ. W czasach świetności Rusi Kijowskiej (X-XI wiek), na zdoby-

wanych terenach zakładane były przez książęta Rusi grody i osady. 

Kijowiec (Kijów, Kijewiec Kievitsa, Kiyany, Kia, itp.) to popularna 

nazwa osad na ziemiach słowiańskich. To wszystko, co wiąże osady o tej 

nazwie, to ich położenie nad ciekami wodnymi. Etymologię nazwy 

Kijowiec wiązać można z przeprawą promową, transportem. W trakcie 

przeprawy na łodziach czy tratwach zamiast wioseł używano tyczki, kije, 

którymi odpychano się od dna. Za charakterem obronnym Kijowca prze-

mawia usytuowanie dworu na wyniesieniu okolonym wodami rzeki 

Krzny i Uszki (oraz wielka puszcza od zachodu - puszcza kijowiecka). 

                                                 
27

Skorowidz miejscowości… z 1921 r. ; B. Górny, Monografia powiatu bialskiego…260-

262; APL. Narodowy spis powszechny 1950 r. sygn. 132. 
28

 Pierwotnie nazwa Kijowiec odnosiła się do grodu (dworu), położonego przy ujściu 

rzeczki Uszki do Krzny. Potocznie teren zwany dzisiaj Dworszczyzna, położony jest  

w Kijowcu Kolonii pomiędzy posesjami p. Wojewódzkich i p. Rudowskich. 



164 

 

Można przepuszczać, że znajdowała się tu jakaś strażnica, gródek 

obronny dla miejscowej ludności. W terytorium gruntów folwarcznych 

(Kijowca) - czytamy w Słowniku Królestwa Polskiego 1887 r. - są miej-

scowości mające oddzielne nazwy, Hrud, Pasica, Hołowczycha, Krycha, 

Kurhanki, Sołtany, Poprotno, do których się roznoszą rozmaite legendy  

i wieści historyczne, (przed kilku laty przy kopaniu rowów natrafiono na 

rozmaite zbroje wojenne)”. Wspomniane „Kurhanki” (cmentarzysko) – 

dzisiaj lokalizacja nieznana - zostały przypadkowo odkryte przed 1883 

roku przy przekopywaniu rowów. Natrafiono wówczas na „szczątki zbroi 

wojennych”. Przypuszczalnie mógł to być rejon Dworszczyzny w pasie 

wzdłuż rzeczki Uszka. Według relacji miejscowej ludności na południowy 

zachód od dworu na wyniesieniu oraz na wschód nad łąką przy rzeczce 

Uszka odnajdywane były ludzkie kości.
29

   

  Pierwsze informacje pisane o tej wsi pochodzą dopiero z II poło-

wy XV wieku. Z informacji z 1495 roku dowiadujemy się o „ludziach 

dziesiątka podlaskiego”, którzy zeznali, że z dawna paśli bydło w dworcy 

naszemu w Brzeresteyskom w Kijewcy.
30

 Dwór, kijowiecki znaczenia 

nabiera na przełomie wieku XV i XVI. Sprzyja temu położenie przy 

trakcie łukowskim, oraz sytuacja polityczna - unia polsko-litewska.  

Lustracja dóbr królewskich z 1566 roku podaje, że dwór Kijowiec był 

siedzibą namiestnika włości hospodarskiej i wójtostwa kijowieckiego. 

Przy dworze było 29 włók (1włóka staropolska – 17,955 ha). Budynek 

dworu kryty był dranicą. W dworze znajdował się browar (nad rzeka), 

łaźnia, stajnia z 100 końmi, młyn na rzece Krznie o dwóch kołach (1567 

                                                 
29

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec… s. 45; W 2008 roku w Petersburgu 

odbył się Międzynarodowy Kongres poświecony kulturze i językowi Słowian okresu 

przedchrześcijańskiego. Poruszono również sprawę pochodzenia nazwy miasta Kijowa  

i wszystkich osad o tej i zbliżonej nazwie, podkreślając ich położenie nad ciekami 

wodnymi i przeprawą. (autor). S. Żółkowski, Materiały do badań nad  osadnictwem…s. 

53; Przeprawa promowa narzecze Krznie znajdowała się niegdyś w miejscu obecnego 

mostu, łącząca drogę z Kijowca do Horbowa. Druga przeprawa promowa  łączyła dwór 

kijowiecki (trakt łukowski) z Dobryniem. Co najmniej od połowy  XVI w. był na Krznie  

most (Popówka) (autor) .  
30

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec… s. 45-46; A. Wawrzyńczuk, Rozwój 

wielkiej własności… s. 200-201; F. Kryński, Dzieje Podlasia  … s. 49. 
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rok).
31

  

Według rewizji z roku 1566, do włości kijowieckiej należało 

wójtostwo kijowieckie, w skład której wchodziły: dwór Kijowiec, wieś 

Podlipiany i Strakłowo, oraz wójtostwo Michałki ze wsiami Rokitno  

i Michałki. Wieś Podlipiany to położona 6,5 km na zachód od dworu 

kijowieckiego obecna wieś Lipnica. Wieś liczyła wówczas 38 dymów  

i 230 mieszkańców. Strakłowo (Strzakłowo, Strzekły), nazwa ta obecnie 

nie występuje na tym terenie. Jest to, jak wszystko wskazuje pierwotna 

nazwa obecnej wsi Kijowiec, położona 3 km na południowy zachód od 

dworu kijowieckiego. Obecnie najstarsza część wsi Kijowiec zwana jest 

„Starzynką.” Strakłowo jak należy przypuszczać, była to pierwotnie 

średniowieczna osada służebna należąca do grodu kijowieckiego. Być 

może osadzeni tam byli strzelcy (od strzały, łuku) gospodarujący  

w pobliskiej puszczy kijowieckiej. Była tam osadzona niewątpliwie 

ludność wschodniosłowiańska. Dla ludności tej przed 1531 rokiem  

w Strakłowie erygowano cerkiew prawosławną. Cerkiew w 1589 roku 

została określona, jako cerkiew „włości dworu Hospodarskiego Kijo-

wieckiego”, najprościej określana, jako cerkiew kijowiecka. Stąd czasem 

nazwa Strakłowo wyparta została ze słownika na rzecz nazwy Kijowiec. 

W połowie XVII wieku występuje już, jako wieś Kijowiec. W 1566 roku 

we wsi Strakłowo (Kijowiec) były użytki o powierzchni 50 włók. Wieś 

liczyła 35 dymów, w których według Jerzego Flisińskiego zamieszkiwało 

270 mieszkańców.
32

 

Pomyślny rozwój dworu i wsi przerywa dopiero Potop szwedzki 

(1655-1657). Według zachowanego inwentarza klucza kijowieckiego  

z 1658 roku, wieś Kijowiec usytuowana nieopodal dworu miała 31 i 1/4 

włók. Posiadała cerkiew uposażoną w 2 włóki, młyn z uposażeniem w 2 

włóki i karczmę. W 1667 roku klucz kijowiecki (237 dymów) wraz  

z młynem był we władaniu Aleksandra Jerzego Kuczewskiego podko-

                                                 
31

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec… s. 46; F. Kryński, Dzieje Podlasia …s. 

70. 
32

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec… s. 46;  A. Buczyło, Kształtowanie się 

sieci parafialnej Kościoła unickiego na terenie brzeskiej części diecezji włodzimierskiej 

w latach 1596-1795. Praca doktorska napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, nr albumu 500550, Toruń 2014, s.40, 70; J. Flisiński, Starostwo brzeskie  

w XVI wieku (W:) Rocznik Bialskopodlaski, Tom V, 1997, s. 35-57. 
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morzego wendeńskiego. W 1673 roku wieś liczyła 78 mieszkańców 

wójtem był Chwedor Sotny. Wójtowie w ówczesnym czasie należeli do 

grupy korzystających z określonych przywilejów. Wójtowie zwolnieni 

byli ze wszelkich opłat, posiadali więcej ziemi (od 4 do 6 włók). W tym 

czasie klucz kijowiecki wszedł w skład dóbr Radziwiłłowskich, Hrabstwa 

Bialskiego. Według inwentarza z 1687 roku dwór kijowiecki składał się  

z budynku głównego, zwanego wielkim, o 2 izbach, 1 kuchni, 2 komo-

rach i 3 spiżarniach, 4 stajni, 2 spichlerzy, chlewa dla świń, 2 stodół,  

1 obory i kilku mniejszych zabudowań i cały był ogrodzony. Za budy-

nkami dworskimi, nad rzeką Krzną, był browar, słodownia, 2 ogrody, sad 

i pasieka o 38 ulach. Na inwentarz żywy składało się wówczas 36 sztuk 

bydła, 44 sztuki trzody chlewnej, 25 sztuk indyków, po 18 sztuk gęsi  

i kaczek. Sama wieś Kijowiec znacznie podupadła. Odbudowała się około 

1735 roku. Liczba mieszkańców wzrosła ponownie do 50 osób. Wieś 

Kijowiec z dworem i wsiami Dereczanka, Michałki i Lipnica stanowiła 

klucz kijowiecki, który przetrwał do rozbiorów. Wieś położona była na 

skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych, wspomnianego 

gościńca łukowskiego oraz mniej znanego obecnie, ale również ważnego 

traktu z Królewca przez Wysokie Litewskie, Pratulin (prom na Bugu), 

Olszyn, Kijowiec (prom na Krznie), Zalesie, Piszczac, Sławatycze, 

Włodawa i dalej na Ukrainę. Trakt wymieniony był w „rewizji traktów”  

z 1765 roku.
33

 

 W okresie Księstwa Warszawskiego klucz kijowiecki pozostał 

dobrami rządowymi. W 1827 roku wieś liczyła 78 domów i 484 mie-

szkańców. Po powstaniu listopadowym dobra dawnego klucza kijo-

wieckiego dzierżawionego przez Józefa Szczygielskiego na zasadzie 

donacji otrzymał w 1836 roku rosyjski generał Simiszyn dowódca  

2 brygady, 6 dywizji. W tym czasie majątek wraz z wioskami: Kijowiec, 

Dereczanka oraz z nomenklaturą leśną Borówka i Karpy obejmował 

obszar 2040 morgów, z czego 553 morgi stanowiły grunty orne i ogrody, 

250 morgów łąki, 27 mórg pastwiska, 38 morgów wody, 32 morgi 

                                                 
33

 T. Demidowicz, O królewskiej wsi Kijowiec… s. 46-49; A. Rachuba, Metryka 

Litewska Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego… s. 44; S. Wysłouch, 

Dawne drogi Polesia, Ze studiów nad historią gospodarczą Polesia w XVI i XVII w. 

Odbitka z „Ateneum Wileńskiego” Rocznik XII, Wilno 1937,  s. 7.  
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Kijowiec. Most na 

rzece Krznie,  

1930  rok, 

(zb. MBPwBP) 

 

nieużytki i place, 1140 morgów las Borówka i Karpy. W majątku było 19 

budowli z kamienia i drzewa.
34

 W 1887 roku Kijowiec liczył 663 

mieszkańców. W dniu 2 maja 1909 roku we wsi założono przy wsparciu 

księdza prawosławnego Kijowiecki Związek Spożywców, który liczył 40 

członków. 
35

 

 W okresie międzywojennym wieś była dobrze zorganizowana  

i wykazywała się dużymi inicjatywami gospodarczymi. W dniu 22 kwie- 

tnia 1920 roku założono Stowarzyszenie Spożywców liczące w począ-

tkowym okresie działalności 16 członków. Stowarzyszenie prowadziło 

własny sklep spółdzielczy. Przewodniczącym stowarzyszenia był Stefan 

Lewczuk, sekretarzem Dymitr Tymoszuk, skarbnikiem Andrzej Szpilka.
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Kijowcu działalność prowadziła Sekcja Małorolnych i Bezrolnych 

Związku Zawodowego Robotników Rolnych.  Według danych z 1925 

roku sekcja liczyła 102 członków. Przewodniczącym był Roman 

Kaliszuk, skarbnikiem Melan Litwiniuk, sekretarzem Piotr Kucewicz.  

Związek Zawodowy wywodził się z Polskiej Partii Socjalistycznej oraz 

                                                 
34

  J. Geresz, Z dziejów Podlasia … nr 338; T. Demidowicz, Województwo Podlasie… s. 

26-27;  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego …Tom. IV, s. 94. 
35

 APL, Chełmski Gubernialny Urząd ds. Stowarzyszeń, sygn. 3, s. 81; Słownik 

geograficzny Królestwa Polskiego …T. IV s.94. 
36

 Członkami stowarzyszenia byli: Szymon Barnaszuk, Stefan Zalewski, Jan Romać, 

Mateusz Zalewski, Aleksander Kaliszuk, Paweł Michaluk, Stefan Sołoducha, Michał 

Parafiniuk, Andrzej Siliwoniuk, Tomasz Siliwoniuk, Grzegorz Bogusz, Dymitr 

Drygulski, Jan Nieścioruk (W:) APL. SPB, sygn. 95, k. 59, 143, 405. 
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Komunistycznej Partii Polskiej, której komórka działała w Kijowcu do 

1938 roku.
37

 W Kijowcu działało również Kółko Rolnicze założone około 

1928 roku, w której działała sekcja warzywnicza.
38

 Ponadto we wsi działa 

Straż Pożarna oraz szkoła powszechna. Straż Ogniowa w Kijowcu 

założona została 15 sierpnia 1926 roku. Wśród założycieli byli: Jan 

Borodziuk, Władysław Kotniewicz, Franciszek Nostitz Jackowski. Wobec 

braku funduszy ochotnicy pobudowali przybudówkę, przy starej szkole na 

tzw. wygonie. Po wojnie do czasu oddania do użytku nowej murowanej 

remizy w 1969 roku szkoła służyła, jako świetlica OSP. W tym też roku 

jednostka otrzymała nowy samochód Żuk.  

Podczas okupacji hitlerowskiej we wsi swoją działalność ożywiły 

organizacje ukraińskie. Działalność prowadziła szkoła ukraińska (patrz 

szkolnictwo Kijowiec). W lipcu 1944 następstwem wycofywania się 

wojsk niemieckich, spaleniu uległa niemalże cała zabudowa wsi. W 1950 

roku wieś liczyła 406 mieszkańców. W latach 1954 - 1960 była siedzibą 

Gromady Kijowiec. Do gromady należały wsie: Kijowiec, Kijowiec 

Kolonia, Dereczanka, Koczukówka i Nowosiółki. Po 1960 roku wieś 

włączono do Gromady Zalesie, zaś od 1973 roku weszła w skład gminy 

Zalesie. W latach 60 XX wieku w Kijowcu założono Kółko Rolnicze 

(Międzykółkowa Baza Maszyn). Od 9 kwietnia 1971 roku w remizo-

świetlicy wiejskiej działał Klub Ruch, której kierowniczka była Ewa 

Jaszczuk. Klub posiadał, radio, telewizor i adapter. Odbywała się 

wieczornice związane ze świętem 1 Maja oraz 22 Lipca. Odbywały się 

zabawy oraz spotkania i prelekcje promujące czytelnictwo. Były spo-

tkania z redaktorem czasopisma Sztandar Ludu i Chłopska Droga  

                                                 
37

 APL, SPB, Wykaz związków i stowarzyszeń, sygn. 95, k. 405; Komórka KPP  

w Kijowcu działała co najmniej od 1925 roku. Działaczami tej komórki we wsi byli: Jan 

Silwaniuk, Teodor Kaliszuk, Tomasz Jakubiuk, Dymitr Kostiuczuk, Dymitr Kaliszuk, 

Kuźma Panasiuk, Paweł Zalewski, Władysław Kostiuczuk. W Polsce partia była 

nielegalnie działająca. W Rosji Sowieckiej rozwiązana w 1938 roku. Za nielegalną 

działalność w 1937 roku, wielu ich członków aresztowano, w tym również członków  

z Kijowca. Po wkroczeniu na Podlasie wojsk Radzieckich we wrześniu 1939 roku jej 

członkowie (z Kijowca, Dereczanki i Kłody Dużej) przy gminie Dobryń utworzyli 

gminny komitet. Po ustaleniu linii demarkacyjnej na Bugu większość aktywu wyjechało 

za Bug (W:) T. Krat. Wspomnienia (W:) „Templum Novum”, 2007/2008, nr 7, s. 52-76.   
38

 „Podlasiak”, 1928, nr 20, s.4 
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Kijowiec. Nad Krzną, lata 

60 XX wieku, (zbiory 

rodziny Niny Hury (Wróbel). 

Kaplica w Kijowcu z lat 80 

XX wieku, (fot. W. Kob.) 

Mieczysławem Kobylarzem rodem z Kijowca Kolonii.
39

  

Po 1947 roku we wsi nie było żadnej świątyni. Ostatnia kaplica 

cerkiewna została zamknięta w 1954 roku. Plany zorganizowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

świątyń: prawosławnej oraz katolickiej, zostały zrealizowane dopiero  

w latach 80 XX wieku. Oprócz tych dominujących wyznań, w Kijowcu  

w latach 1963 - 1978 funkcjonowała Samodzielna Placówka Zjednoczo-

nego Kościoła Ewangelickiego.  Placówkę prowadził Józef Wróbel, aż do 

wyjazdu w 1978 roku. Józef Wróbel (1919-2010) do Kijowca sprowadził 

się z rodziną w ramach repatriacji w 1956 roku. Od 1963 roku za jego 

staraniem zaczęła oficjalnie działać placówka Zjednoczonego Kościoła 

                                                 
39

 APL. ORP, Gromadzka Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 277; APL. Narodowy spis 

powszechny 1950 r. sygn. 132; Relacja Mariana Samczyka zam. Kijowiec; Kronika 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijowcu, w zbiorach OSP Kijowiec. 
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Ewangelicznego, zaś od 1965 roku zbór w Matiaszówce. Udzielał się na 

płaszczyźnie ogólnokościelnej, m.in. w latach 1975-1981 pełnił funkcję 

prezbitera okręgowego na województwo lubelskie.
40

 

 Pobudowana w ulicówkę wieś dzieli się na Starzynkę (do sklepu 

GS) oraz Nowinę.   

 

9. Kijowiec Kolonia 
 

 Kijowiec Kolonia należy do jednych z najmłodszych wsi na tere-

nie gminy Zalesie. Powstała w latach dwudziestych XX wieku z części 

zabudowań Dworszczyzny oraz nowych zabudowań osadników z centra-

lnej Polski, którzy w ramach osadnictwa otrzymali nadania ziemskie po 

1920 roku z parcelacji majątku Kijowiec. Z analizy sporządzanych  

w 1932 roku ankiet przez mieszkańców Kolonii, wynika, że większość 

osadników zameldowała się na nowych posiadłościach po 1922 roku.  

Według danych z 1921 roku, nie występuje jeszcze wieś Kijowiec Kolo-

nia. Natomiast był Kijowiec Folwark, który liczył 5 domostw, zamie-

szkałych przez 71 osób. Według danych z 1938 roku Kijowiec Kolonię 

zamieszkiwało już 192 osoby (w całości ludność katolicka), którzy gospo-

darzyli na 496,05 ha gruntów. Dobrze prosperował dwór kijowiecki, który 

w okresie międzywojennym obejmował obszar 219 ha gruntów stano-

wiących własność Skarbu Państwa. Majątek dzierżawiony był przez Fran-

ciszka Nostitz - Jackowskiego. Franciszek Nostitz - Jackowski należał  

w gminie Dobryń do wybitnych działaczy społecznych i gospodarczych.
41

 

Rodzina Jackowskich, jak też cała ludność Kolonii charakteryzowała się 

ogromnym patriotyzmem. Atmosfera naszego domu przepojona była na 

wskroś duchem patriotycznym - wspominał lata młodzieńcze Kazimierz 

Nostitz - Jackowski, syn Franciszka i Julii Nostitz - Jackowskich - 

biorących swoje źródła w tradycjach rodzinnych (…) Dziad Aleksander 

                                                 
40

 Od 1963 roku w Kijowcu funkcjonowała  N. Hura, Józef Wróbel (1919-2010) (W:) 

„Słowo i Życie, Kwartalnik Kościoła Chrystusowego w RP”, nr1/2010; Działka 

zajmowana przez rodzinę Józefa Wróbla została następnie przeznaczona pod budowę 

kaplicy katolickiej.  
41

  Skorowidz miejscowości… z 1921 r. ; B. Górny, Monografia powiatu 

bialskiego…260-263. 
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Kijowiec Kolonia 1930 rok, rodzina Nostitz-Jackowskich przed dworem  

(zb. Krystyny Pietrasiewicz) 

 

Nostitz – Jackowski za udział w powstaniu został zesłany w głąb 

Rosji.(…) Mieliśmy w naszym dziecinnym pokoju bardzo ładną biblio-

teczkę …) były tam: „Bitwa pod Raszynem”, „Olszynka Grochowska”, 

był Przyborowski, Gęsiorowski.(…) W gabinecie ojca poczesne miejsce  

w bibliotece zajmował oczywiście Sienkiewicz z Trylogią, „Krzyżacy”  

i „Quo Vadis” na czele. Następnie Kraszewski i wszyscy współcześni 

Reymont, Żeromski, Weyssenhoff itd. (…) Pamiętam jak ojciec czytał nam 

„Chłopów” Reymonta,(…) czytając i słuchając tę wspaniałą epopeję 

wyrobiłem sobie uznanie i szacunek dla chłopa polskiego za jego dumę  

i godność. Sam dwór kijowiecki  był niewielki 10-cio pokojowy - 

wspomina dalej Kazimierz Nostitz - Jackowski - w stylu dworku Chopina 

z Żelazowej Woli. Część gospodarcza oraz pokoje gościnne mieściły się  

w oficynie. Koło domu był kilkumorgowy staw. Część parkowa była nie 

duża. Ładna aleja nad stawem, była ulubionym miejsce spaceru mamusi, 

oraz różne drzewa i krzewy od strony zajazdu, z wielką topolą przed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domem. Z drugiej strony domu znajdował się dość duży sad, który ciągnął 

się od stawu do podwórza. Wokół samego domu były klomby z kwiatami  
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Kijowiec Kolonia 1980 rok. Wspólne zdjęcie kolonistów, (zb. W. Kob.) 

 

i krzewy ozdobne: róże, bzy sztamowe i inne. Inspekty i warzywniki 

znajdowały się w końcu sadu pod samą oborą, gdyż tam było największe 

nasłonecznienie.(…) W ogrodzie znajdowała się moja ulubiona strzyżona 

aleja jaśminowa.
42

 Dwór, jak też cały majątek został zdewastowany po  

II wojnie światowej. Na początku lat 60 XX wieku dwór został ostate-

cznie rozebrany. Grunty uległy parcelacji. W kronice parafialnej z Malo-

wej Góry czytamy: Ludność Kolonii to w większej części przybysze  

w okresie po 1920 roku. Są to ludzie przedsiębiorczy, dość zamożni. Ojco-

wie obecnego pokolenia mają za sobą tradycję czynnej religijności, młode 

pokolenie spoczywa raczej na laurach. Sytuację pod tym względem ratują 

jak zwykle niewiasty. Jak odnotowała malowogórska kronika pierwszym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 K. Nostitz – Jackowski, Wspomnienia z mojego życia… s. 1-6. Kazimierz Nostitz – 

Jackowski (1900-1981), dzieciństwo spędził w Kijowcu. Uczestnik wojny polsko-

bolszewickiej, za którą otrzymał Krzyż Walecznych, rotmistrz 10 Pułki Ułanów 

Litewskich, w Kampanii Wrześniowej walczył m.in. pod Kockiem, odznaczony 

Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Po wojnie mieszkał w Toruniu  gdzie zmarł i został 

pochowany. 
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Kijowiec PGR, zabudowa mieszkaniowa z lat 60-tych (fot.W. Kob.) 

 

duchownym w historii parafii Malowa Góra został Marian Błachnio  

z Kijowca Kolonii. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1959 roku z rąk ks. 

kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kolejnym „kolonistą”, który przyjął 

święcenia kapłańskie był Jacek Lustyk.  

  

10. Kijowiec PGR 
 

Wieś Kijowiec PGR to najmłodsza osada w gminie. Początki 

gospodarstwa sięgają roku 1956. Na polach o powierzchni około 350 ha 

położonych 3 km na północ od wsi Kijowiec, należących m.in. do Popó-

wki i ludności wysiedlonej po 1947 roku, z inicjatywy dyrekcji PGR  

w Cieleśnicy wybudowano gospodarstwo rolne. Postawiono dwa baraki  

i oddelegowano z Cieleśnicy kilka rodzin do pracy. Wkrótce pobudowano 

nowe budynki gospodarcze i mieszkalne. Do gospodarstwa sprowadzono 

pierwsze na ten teren ciągniki rolnicze (wraz z maszynami). Były to cią-

gniki rolnicze Ursus C-451, popularnie zwany „saganem”. W 1964 roku 

gospodarstwo przejęte zostało przez Państwową Stadninę Koni w Janowie 

Podlaskim. Było wyspecjalizowane na produkcję zboża, stając się zaple- 
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Kłoda Duża, budynek 

 nadleśnictwa na placu  

dawnego folwarku,  

(fot. W. Kob.) 

 

 

 

 

 

 

czem paszowym dla stadniny. Do 1968 roku w gospodarstwie było już 

siedem bloków siedmiorodzinnych: jeden sześciorodzinny, trzy cztero-

rodzinne i trzy dwurodzinne. Pobudowano dużą chlewnię zarodową na 

1200 stanowisk, rozszerzając specjalizację na produkcję żywego 

inwentarza, trzody a następnie bydła. W 1975 roku po komasacji areał 

gospodarstwa wzrósł do 800 ha. Pomyślny rozwój gospodarstwo prze- 

chodziło w latach 80 XX wieku.
43

 

 

11. Kłoda Duża 
 

Początki wsi Kłoda (Duża) sięgają co najmniej XVI wieku. 

Wzmiankowana była już w 1580 roku przy okazji rozdziału majątku na 

Horbowie i Kłodzie pomiędzy braćmi Mikołajem, Pawłem i Andrzejem 

Horbowskim. W XVII wieku Kłoda wymieniona została, jako wieś 

wchodząca do folwarku horbowskiego. Wchodziła w skład Hrabstwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 K. Kolęda, PGR tylko w na razie ale z sołtysem (W:) „Słowo Podlasia” nr 38/2008,  

s. 15; Wywiad z Henrykiem Hryciukiem zam. Kijowiec PGR.  
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Bialskiego własności Radziwiłłów.  Początki wsi wiążą się z położonym 

nad rzeką Lutnią dawnym folwarkiem dóbr horbowskich. Folwark 

przetrwał w Kłodzie do końca XIX wieku. W latach następnych były 

folwark stał się siedzibą nadleśnictwa Kłoda. Do dzisiaj zachowały się  

użytkowane zabudowania (budynek główny drewniany z początku XX 

wieku i gospodarczy). Nazwa tej wsi wskazuje na jej położenie nad-

rzeczne - nad rzeką Lutnią i w bliskiej odległości od rzeki Zielawy, której 

wody w tym miejscu wpływają do rzeki Krzny. Jak należy przypuszczać, 

otaczające lasy - puszcza kłodzka, las Kisielnik - dawały zatrudnienie  

i były, obok rolnictwa, głównym źródłem utrzymania mieszkańców 

Kłody. Były tu miejsca obrabiania i przygotowania do spływu rzeką 

drzewa budowlanego, jak też miejsce do składowania zboża na spław. 

Pobudowana na północ od folwarku wieś w 1827 roku liczyła 16 domów 

i 98 mieszkańców. Wieś rozbudowała się po uwłaszczeniu chłopów (1864 

rok). W 1887 roku liczba mieszkańców Kłody Dużej wynosiła 276 osób.  

I wojna światowa nie ominęła również Kłody. W pasie nadrzecznym do-

szło do potyczek wojsk niemieckich i austriackich z wojskami rosyjskimi 

wycofującymi się na twierdzę Brześć. Według danych z 1921 roku, Kłoda 

posiadała 54 budynki mieszkalne i liczyła 308 mieszkańców. Pod 

względem wyznaniowym wieś zamieszkiwało 256 osób wyznania rzym-

skokatolickiego, 50 osób wyznania prawosławnego i 2 osoby wyznania 

mojżeszowego. Do 1938 roku liczba mieszkańców wzrosła do 362 osób. 

Gospodarowali na 452,94 ha gruntów. W okresie międzywojennym we 

wsi działał Związek Młodej Wsi liczący 17 członków, Stowarzyszenie 

Spożywców (założone 28 lutego 1920 roku), Kółko Rolnicze  

„Zgoda” (założone w 1933 roku) liczące 21 członków oraz Koło Mło-

dzieży Wiejskiej (założone 1930 roku) liczące 25 członków (prezesem był  

p. Chryścionko). W 1935 we wsi wybudowano „Dom Ludowy” (w mie-

jscu obecnej świetlicy).
44

 Kłoda znana była również z garncarstwa.  

                                                 
44

 Opis dokumentow Wileńskowo Centralnowo Archiwa drewnich aktowych knig 

Wypisk (Опись документов Виленского Центрального Архива древних актовых 

книг Выпуск) 10 1913 s. 35; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego …Tom. IV… 

s. 179-180; Skorowidz miejscowości… z 1921 r. ; B. Górny, Monografia powiatu 

bialskiego…82, 260-263; Członkami Stowarzyszenia Spożywców byli: Marcin 

Pietruczuk, Stanisław Staszuk, Jan Kozaczuk, Leon Świdziński, Edward Koc, Zofia 

Tałan, Marianna Popławska, Dominik Kunasiuk, Aleksander Kalinowski, Stefan 
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Kłoda Duża, okres międzywojenny, mieszkańcy wsi przed Domem Ludowym  

(zb. parafii Horbów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W XIX i w pierwszej połowie XX wieku była jednym z kilku ośrodków 

w tym regionie. Rozwój zawdzięcza licznie występującej w tej okolicy 

pokładu gliny, którą wydobywano głównie k. Chotyłowa. Toczenie 

naczyń odbywało się na tzw. kołach dwutarczowych „bezsponowych”. 

Garncarstwo zaczęło stopniowo zanikać po II wojnie światowej wraz 

postępem technicznym.
45

 W 1960 roku we wsi założono Ochotnicza Straż 

                                                                                                                         
Dubicki, Antoni Aftaruk, Atoni Piotrowicz, Julian Grunwald, Andrzej Buczyło, Mikołaj 

Darczuk, Stanisław Aftaruk, Marianna Smarzewska, Aleksander Prokopiuk, Andrzej 

Popławski, Stanisław Nowicki, Michał Lachowski, Szymon Popławski, Mateusz 

Basaraba, Jan Smarzewski, Stefan Michaluk, Edward Czarkowski, Antoni Dobrowolski, 

Jadwiga Koc, Ludwik Zrozdki, Józefa Kamińska, Marianna Wakuluk.  (dane na dzień  

6 lipca 1920 r.). Członkami Kółka Rolniczego byli: Bazyli Dąbrowski (prezes), Józef 

Wójcik (z-ca prezesa), Julian Chryścionko (sekretarz), Franciszek Prokopiuk (skarbnik), 

Andrzej Kalitka (czł. zarządu), Filip Żuk. W 1937 roku kółko liczyło 20 członków  

(W:) APL. SPB, sygn.  95, k. 43, 59; APL, SPB, Kółko Rolnicze w Kłodzie Dużej, sygn. 

399, k. 1-13.  
45

 Główny ośrodek garncarstwa mieścił się w Białej Podlaskiej. Liczni rzemieślnicy 

należący do „Cech-u” zamieszkiwali przy obecnej ulicy Garncarskiej. Glinę natomiast 
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Tadeusz Koc (1913-2008) 

Pożarną. Do 1972 roku czynna była we wsi szkoła. W dniu 1 października 

1970 roku we wsi zaczął działać Klub Rolnika, oraz prowadził działa-

lność Związek Młodzieży Wiejskiej. W 1983 roku pobudowano nową 

świetlico-remizę wraz pomieszczeniem na sklep.
46

 

Z Kłodą Dużą związany był Tadeusz Koc (Kotz), pułkownik pilot 

Wojska Polskiego, as lotnictwa podczas II wojny światowej (4 i 1/3 ze-

strzeleń pewnych i 3 prawdopodobnych). Urodził się w 1913 roku  

w Grabanowie, gdzie jego rodzice, pracowali w majątku ziemskim. 

Następnie sprowadzili się do Kłody, gdzie posiadali niewielkie gospo-

darstwo. Od najmłodszych lat interesowałem się lataniem. Obserwując 

ptaki swobodnie szybujące w powietrzu, zazdrościłem im: dlaczego ja nie 

mogłem latać? Rosła we mnie pokusa próby. Pierwszy samodzielny lot  

wykonałem w wieku lat sześciu. Lato - niedziela - piękny - słoneczny dzień 

- idealny czas na próby latania.(…) W wielkiej tajemnicy „pożyczyłem” 

od babci, oczywiście bez jej wiedzy, duży starodawny parasol. Miejsce 

skoków: przybudówka za domem, z dość niskim dachem, wejście po  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
wydobywano  za rzeką Krzną, obecnie osiedle Glinki. Do innych ośrodków garncarstwa 

na tym terenie zaliczano  Sielczyk, Łomazy i Terespol. (W:) A. Mironiuk, Kultura  

ludowa Południowego Podlasia. Biała Podlaska 1990 s. 48-80. 
46

 APL, ORP, Gromadzka Rada Narodowa w Zalesiu, sygn. 277, Protokoły z posiedzeń 

Prezydium GRN, sygn. 8. 
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drabinie.(…) Nie lepiej przygotowane niż lot mitycznego Ikara próby 

zakończyły się jednak szczęśliwie: na dole była duża sterta słomy (…) 

Plany latania zostały odłożone, ale nieporzucone. - wspominał Tadeusz 

Koc lata młodzieńcze spędzone w Kłodzie. Ucząc się w gimnazjum  

w Białej Podlaskiej zapisał się do szkoły szybowcowej Podlaskiej 

Wytwórni Samolotów. Po szkole dęblińskiej przydzielony został do 161 

eskadry we Lwowie.
47

 Pierwsze zestrzelenie odnotował w dniu 2 wrze-

śnia 1939 roku. Po przegranej Kampanii Wrześniowej przez Francję 

dotarł do Anglii. Brał udział w bitwie o Anglię. Był między innymi 

dowódcą słynnego Dywizjonu 303 (od 20.11.1943 roku do 25.09.1944 

roku). W 1953 roku przeniósł się do Kanady, gdzie zmarł w 2008 roku.  

W 2005 roku opublikował wspomnienia pt.  „Błękitne niebo i prawdziwe 

kule”.
48

 

 

12. Kłoda Mała 
 

W drugiej połowie XIX wieku wieś występuje pod nazwą Ukaźna. 

W jej skład wchodziły zabudowania obecnej Kłody Małej i część zabu-

dowań dawnej Lachówki. Nazwa przyjęta po „Ukazie”- uwłaszczeniu 

chłopów w Królestwie Polskim w 1864 roku. Wieś „zasłynęła” za sprawą 

rodziny Koniuszewskich, którzy zginęli za wiarę po likwidacji kościoła 

unickiego w 1874 roku. Władysław Reymont po podróży po Podlasiu 

odbytej na początku XX wieku szczegółowo zapisał w opowiadaniu  

„Z Ziemi Chełmskiej” losy rodziny Józefa Koniuszewskiego.  A jakie to 

dusze wzniosłe, bohaterskie i oddane świętej sprawie, niech opowie 

krótka historia, jedna z tysiąca, fakt straszliwie prawdziwy i rzeczywisty 

aż do okropności - pisał tytułem wstępu Władysław Reymont (szerzej  

w rozdziale Kościół).
49

 

                                                 
47

 T. Kotz, Błękitne niebo i prawdziwe kule. Toronto 2005, s. 2-4. 
48

 Tadeusz Kotz za zasługi wojenne odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu 

Wojennego Virtuti Militari (nr 8495), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, 

Distinguished Flying Cross  (Zaszczytny Krzyż Lotniczy najwyższe brytyjskie 

odznaczenie lotnicze) oraz medalami pamiątkowymi (W:) Źródło internetowe: 

www.polishairforce.pl;  J. Zieliński, 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza 

Kościuszki. Warszawa 2003.  
49

 W. St. Reymont, Z Ziemi Chełmskiej. Warszawa 1990, s. 46. 

http://www.polishairforce.pl/
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Pomnik poświęcony  

rodzinie Koniuszewskich  

w Kłodzie Małej,  

(fot. W. Kob.) 

  W 1887 roku Ukaźna liczyła 16 domów i 69 mieszkańców, którzy 

gospodarowali na 252 morgach ziemi. W 1921 roku Ukaźna (wieś i część 

kolonii) liczyła 26 domów i 144 mieszkańców, ludności w całości 

wyznania rzymskokatolickiego. Do 1938 roku liczba mieszkańców  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wzrosła do 162 mieszkańców, którzy gospodarzyli na 142,12 ha ziemi. 

Występuje już pod nazwą Kłoda Mała. W okresie międzywojennym wieś 

aktywnie uczestniczy w życiu gminy. W dniu 1925 roku utworzono 

Komitet budowy pomnika św. pamięci rodziny Koniuszewskich  w skład, 

którego weszli członkowie Kółka Rolniczego „Zorza” w Horbowie z pro-

boszczem parafii Horbów ks. Józefem Urbańskim i Radą Gminy Dobryń, 

z wójtem Artemem Andrzejukiem. Wystawiony został rodzinie Koniu-

szewskich pomnik. Napis na pomniku brzmiał: „Wrogom naszej ziemi 

polskiej nigdy nie oddamy. Pomnik ten stawiają rodacy rodzinie śp.  

Koniuszewskich, spalonej za rządów Moskali na tym miejscu za wiarę 

katolicką Polskę roku 1874. Poświęcono 8.V.1925 r.”. We wsi prowadził 

działalność Związek Młodej Wsi liczący 15 członków.
50

  Na początku wsi 

przy drodze do Kłody Dużej zachował się drewniany krzyż postawiony  

przez mieszkańców na „Pamiątkę oswobodzenia Religi z niewoli z dnia 

                                                 
50

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… Tom XII, s. 771; Skorowidz 

miejscowości… z 1921 r. ; B. Górny, Monografia powiatu bialskiego …82, 260-263; 

„Podlasiak” (1925) nr 14. 
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30 kwietnia 1905 roku”.
51

 

 W 1950 roku wieś liczyła 149 mieszkańców. W latach 1954-1972 

Kłoda Mała weszła w skład Gromady Zalesie, a następnie Gminy Zalesie. 

We wsi pobudowano w 1971 roku świetlico-remizę. Od 1 października 

1970 roku działał we wsi Klub Rolnika. Klub prowadził opiekę nad mało-

letnimi dziećmi, urządzał gry w szachy i warcaby oraz wieczorki przy 

adapterze. Klub na wyposażeniu miał telewizor i radio. Ponadto urzą-

dzano szkolenia dla młodych rolników i spotkania ZMW.
52

  

   

13. Koczukówka 
 

Wieś położona jest przy ujściu niewielkiej rzeczki Pomaranki do 

Krzny. Dogodne warunki terenowe, wyniesienia gruntów sprzyjające 

osadnictwu a nawet obronie, dostęp do czystej wody źródlanej, która 

licznie w tym rejonie wypływa z ziemi, a w wiekach następnych poło-

żenie przy trakcie łukowskim sprawiały, że osadnictwo na tym terenie 

występowało już w paleolicie. Liczne ślady osadnictwa pochodzą z cza-

sów średniowiecza (wiek VIII-XV). Z dostępnych informacji dowia-

dujemy się, że na początku XVI wieku w klinie pomiędzy dobrami 

hospodarskiej włości kijowieckiej a Woskrzenicami dworu Bialskiego 

przy trakcie łukowskim była drobna posiadłość rodziny Kuczuków 

(Kuczukowiczów). W 1506 roku „Sestrenec” Kuczuk figuruje wśród 

dworzan królewskich z 3 końmi, co oznaczało, że należał do dość zamo-

żnych szlachciców. W latach 1510-11 dostał on niewielkie nadania 

ziemskie w powiecie brzeskim. Były to niewielkie nadania skoro w popi-

sie wojskowym z 1528 roku wstawił on w chorągwi brzeskiej tylko  

1 konia.
53

 W kolejnych popisach: z 1565 roku występuje Bohdan Kuczuk, 

                                                 
51

 „Podlasiak”, nr 14 s. 2, 1925; APL.ORP, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej  

w Zalesiu,  sygn. 4,8. 
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 APL.ORP, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu,  sygn. 4,8. 
53

 Opisywany Sestreniec Kuczuk utożsamiany jest z osobą o nazwisku Juri (Jan) 

Kuczukowicz hospodar marszałkowski (1482 r.); Według posiadanych informacji 

Siestrzeniec (Sestreniec) to herb Kuczuków (W:) http://genealogia.grocholski.pl;  

Kuczukowie dający początek nazwie wsi to dość znane nazwisko na Litwie. Jednym  

z nich był Wojciech Kuczukowicz s. Jana był marszałkiem litewskim (1494-1505), 



181 

 

Koczukówka. Fragment parku z 

500 –letnim dębem, (fot.W. Kob.) 

z 1567 roku Aleksander Kuczuk z majątku Łazuki. Nieco więcej 

informacji przynosi przekaz z 1555 roku. Aleksander Kuczuk w zamian 

za grunty kijowieckie dostał grunty położone pomiędzy gościńcem  

łukowskim, rzeczką Lipnica a rzeką Borownica aż do Krzny. Ponadto 

dostał stawek Łazucki, który dołączono mu od Andrzeja Sadowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niezamożnego szlachcica właściciela Husinej Woli (Husinki) w zamian za 

hospodarski most Dobryński. Nadania te potwierdza rewizja starostwa 

brzeskiego z 1566 roku. Od nazwy Łazuki przyjęli Kuczukowie drugi 

człon swojego nazwiska Kuczuków Łazuckich.  Łazuki to pierwotna 

nazwa wsi, która z czasem zanikła nadając majątkowi i wsi nazwę od jego 

                                                                                                                         
starostą w Wołkowysku (1496-1505) (W:) http://drohiczynska.pl; Nieco więcej o rodzi-

nie Kuczuków podaje genealog Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki w artykule „Zapo-

mniany herb”. Kuczukowie była to rodzina tatarska osiadła w XV wieku na Litwie. Jako 

nieliczni przyjęli chrzest legitymując się herbem Siestrzeniec. „Kuczuk” to z języka 

tureckiego „mały”. Kuczukowie Łazuccy byli jedną z linii tego rodu, która przetrwała do 

czasów współczesnych. Byli m.in. właścicielami Woroblina nad Bugiem (Aleksander 

Kuczuk)  oraz Łazuki.  (W:) A. Z. Rola –Stężycki, Ciekawy Grójec, Różanna 2014 s. 35-

39 (Autor dziękuje autorowi za nadesłanie fragmentu tekstu książki). 

http://drohiczynska.pl/
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właściciela Kuczuka.
54

  

Miejsce budowy dworu przez Kuczuka zostało starannie wybrane, 

na górującym nad okolicą wyniesieniem terenu. Zapewne w momencie 

budowy zakładano, że dwór (drewniany) będzie miał charakter obronny. 

„Sestrenec” Kuczuk, jako dworzanin królewski znał układy przestrzenne  

dworów i otaczających ich ogrodów zakładanych wówczas w stylu rene-

sansowym. Przypuszczalnie pierwszy ogród wokół dworu został założony 

w duchu panującego wówczas renesansu. Ogród był kwaterowy, pierwo-

tnie o charakterze warzywnika. Na zachód od dworu założono stawy,  

wykorzystując przy tym ciek rzeczki Pomeranka. Brak jest informacji 

źródłowych o dalszych losach dworu w Koczukówce. Wiadomym jest, że 

w II połowie XVII wieku dwór należał do Kuleszy, a przed 1732 roku do 

Jeziernickiego. Prawdopodobnie w połowie XVII wieku następuje prze-

budowa załażenia dworskiego w stylu barokowym. Inspiracją do tej prze-

budowy mogły być barokowe realizacje założeń ogrodowych w dobrach 

Radziwiłłów m.in. w Horbowie, Mokranach czy w Roskoszy. Samo poło-

żenie dworu na wzniesieniu szczególnie nadawało się do stosowania 

rozwiązań przestrzennych zgodnie z duchem epoki. W centrum założenia 

renesansowego usytuowany był dwór na niewielkim sztucznym nasypie. 

Do dworu wiodła od północy (od traktu łukowskiego) droga dojazdowa 

zapewne obsadzona alejami. Od strony południowej znajdował się nie-

wielki park, kończący się skarpą, za którą znajdowały się rozległe łąki 

nad Krzna. Na wschód od głównej osi założenia, w pobliżu skarpy 

wykonano dwa stawy (około XVIII wieku). Z czasów barokowej przebu-

dowy założenia pochodzą najstarsze zachowane drzewa – modrzew, dwie 

lipy (XVIII wiek) oraz dąb (obecnie uschnięty, liczący około 500 lat). 

Ostateczna barokowa kompozycja powstała około połowy XVIII wieku  

i w swojej zbliżonej formie przetrwała do XIX wieku. W 1828 roku fol-

warkiem władał Felicjan Turski. W II połowie XIX wieku okrojony 

majątek następstwem podziałów liczył około 310 ha i stanowił własność  

Hipolita Topolnickiego. Po jego śmierci spadkobiercami majątki stali się 

jego 3 dzieci, którzy następnie sprzedali majątek dla Stefana Gro-

                                                 
54

 S. Żółkiewski, Materiały do badań nad osadnictwem …s. 56-57; A. Wawrzyńczuk, 

Rozwój wielkiej własności…73-74;  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… Tom 

IV, s. 238, Tom IX, s.804; T. Demidowcz, O Królewskiej wsi Kijowiec … s. 48;  
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dzickiego. W obrębie folwarku była karczma, młyn wodny oraz browar. 

W końcu XIX wieku na wschód od założenia zaczęto wznosić budynki 

gospodarcze (czworaki, obora murowana, spichlerz murowany, stodoła, 

wozownia, chlewnia), które przetrwały do II wojny światowej. Założono 

również obszerny sad. Przed dworem od strony północnej, znajdowała się 

duży kolisty podjazd, na którym rósł bez turecki. Cały teren założenia 

ogrodzony był drewnianym parkanem. I połowa XX wieku to okres stop-

niowego upadku założenia dworskiego, spowodowanego przez działania 

wojenne. W sierpniu 1915 roku następstwem działań wojennych majątek 

znacznie ucierpiał. W tym samym roku Topolniccy sprzedając część 

gruntów o powierzchni 36,5 ha o nazwie „Szwajcarska włóka” dla 

Maszki Kakanowi. Według niepotwierdzonych relacji nazwa wywodzi się 

z czasów przedrozbiorowych, kiedy to uwcześni właściciele sprowadzili  

i osadzili w swoich dobrach Szwajcarów w celu poprawy stanu upraw 

rolnych czy ogrodowych. W 1923 roku ówczesny właściciel Stefan 

Grodzicki, przystąpił do częściowej parcelacji gruntów majątku i sprze-

daży. Aby uzyskane tą drogą fundusze przeznaczyć na poprawę stanu 

pozostałej części (111 ha).
55

  

Według ustnych relacji przekazywanych z pokolenia na pokolenie, 

na wzniesieniu nad rzeczką Pomaranką na północ od wsi znajdowała się 

mogiła powstańców styczniowych. Po I wojnie światowej na mogile 

znajdował się jeszcze drewniany krzyż. W rejonie tym znajdowała się 

smolarnia, gdzie z nieużytków drzewnych w procesie prażenia, 

pozyskiwano smołę i otrzymywano terpentynę i alkohol metylowy.
56

  

                                                 
55

 AWUOZ, DBP, Dokumentacja założenia dworsko-ogrodowego w Koczukówce, sygn. 

622. 
56

 Informacje te przekazane zostały przez Dariusza Weremczuka zam. Szarowicze 

(Lipnica), który wskazał miejsce usytuowania niegdyś drewnianego krzyża pomiędzy 

wsią Koczukówka a Szarowiczami; 560 metrów na północny –zachód od wsi 

Koczukówka (mierzone od szosy przy dworszczyźnie) na skraju lasku przy 

nieistniejących już zabudowaniach   własność rodziny Kobusów.  Informacja przekazana 

była przez Julię Weremczuk (1906-2004) babkę Dariusza Weremczuka, która pamiętała 

z lat młodości stary krzyż postawiony w miejscu pochówku powstańców. Analizując 

powyższe domniemywać należy, że miejscu te mogło być schronieniem, obozem dla 

oddziału powstańczego, być może biorących udział w walkach o most na Woskrzenicach 

(oddział Szaniawskiego ?), jak też stać się miejscem pochówku powstańców zabitych 

lub zmarłych z odniesionych ran  (autor).  
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W 1887 roku we wsi Koczukówka położonej na wschód od dworu było 

14 domów, w których mieszkało 78 mieszkańców.  Na północ od Koczu-

kówki znajdowały się zabudowania osady włościańskiej Szarowicze 

(obecnie część wsi Lipnica Kolonia). Jak dowiadujemy się z materiałów 

źródłowych, w 1735 roku na 3 włókach kijowieckich „siedzieli” bojarzy 

Szarowicze: Nestor, Hryć, Trochym, Chwedor i Bazyli. Osadę tą jak 

świadczy dyplom, przechowywany u właścicieli (dane z 1887 rok),  nadał 

Jan Kazimierz, rodzinie Bazyluków, za przechowanie go w czasie wojny 

przed wojskami Szeremetiewa. W 1827 roku osada Szarowicze miała 5 

domów i 19 mieszkańców gospodarujących na 40 morgach. Znajdował 

się tu również młyn wodny na rzece Pomaranka, przy drodze do 

Kniejówki położonej w puszczy Kijowieckiej.
57

    

W czasie I wojny światowej wieś znacznie ucierpiała. Według 

danych z 1921 roku wieś i folwark liczyły zaledwie 4 domy mieszkalne  

(z dworem) i 43 mieszkańców.  Do 1938 roku liczba mieszkańców 

znacznie wzrosła licząc 166 mieszkańców, którzy gospodarzyli na  

316,85 ha gruntów. Majątek dworski liczył 111 ha i  do 1944 roku stano-

wił własność Stefana Grodzickiego. Sam dwór, choć malowniczo poło-

żony był bardzo skromny. Mały dworek, w którym mieszkali stryjostwo, 

był już, co najmniej czwartym z kolei po dawniejszych, które stały się 

pastwą ognia. - wspomina w roku 1968 Stefan Grodzicki, krewny właści-

cieli Koczukówki - Ogród był niewielki, ale ładny (…) Położony był na 

spadzistym brzegu doliny. Nie brak też było starych drzew.(…) Do dziś 

zachowała się pięćsetletni dąb nad sadzawką ze ślicznie uformowaną 

koroną i potężny modrzew, największy na całą okolicę, widoczny z daleka, 

                                                 
57

 Wśród mieszkańców Kijowca  – zwłaszcza Dworszczyzny”  znana była legenda  

o tym, że dawno temu w dworze kijowieckim  uratowano życie dla  króla Polski dając 

schronienie przed wrogim wojskiem.  Jako, że każda legenda może zawiera cześć 

prawdy, wydarzenie te utożsamiałem, z okresem wojny polsko- rosyjskiej  (1653-1667). 

Na przełomie 1659/1660 wojska Iwana Chowańskiego napadły Brześć i okolice w tym 

rujnując pałac na Błotkowie (Terespol), którego właścicielem był Jan Kazimierz i często 

gościł na Błotkowie. Wasyl Szeremietew był wodzem  naczelnym wojsk rosyjskich w tej 

wojnie. Król Jan Kazimierz podczas „potopu szwedzkiego” po powrocie ze Śląska na 

początku 1656 roku aktywnie uczestniczył  kampanii przeciw Szwedom a następnie  

w wojnie z Rosją aż do 1667 roku (autor). W Szarowiczach znajduje się obecnie na 

rzeczce Pomaranka mostek murowany, przy którym zachowały się fragmenty 

drewnianych pali pozostałości po młynie (autor). 
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choć rośnie nisko nad łąką.(…) Dawniej ogród był pełen klombów, 

rabatek, alejek i ławeczek ocienionych drzewami. (…) W pewnym miejscu, 

nad ławką, na sztucznie usypanym pagórku była ruina czegoś, co  

w naszych romantycznych domysłach mogło być warownym zameczkiem, 

czy pałacykiem myśliwskim. Bywając w Koczukówce czułem zawsze 

powiew jakiejś tajemnicy i miałem wrażenie, że ta ziemia chciałaby wiele 

o osobie opowiedzieć, ale nie potrafi. A może to ja nie umiałem tej mowy 

zrozumieć. 
58

   

Po 1944 roku majątek został rozparcelowany. Stopniowo roze-

brano wszystkie dworskie zabudowania. Nie przetrwał również drewnia-

ny dwór. Wycięto drzewa, a dawne ogrody zmieniono na łąki i pastwiska. 

Przetrwały natomiast stawy, w tym najstarszy „Łazucki”. Procesowi ni-

szczenia oparło się również ukształtowanie terenu, które zdradza nam 

niegdyś malowniczo położone założenie ogrodowo-dworskie w Koczu-

kówce. 

Obecnie wyodrębniamy trzy części wsi Koczukówka. Najdalej na 

wschód położona jest część wsi pobudowana w ulicówkę. W kierunku 

zachodnim w widłach dorzecza Krzny i Pomaranki znajduje się dawna 

Dworszczyzna, zaś dalej w kierunek zachodnim za rzeką Pomaranką 

znajdują się „rozrzucone” zabudowania Kolonii Koczukówka. 

  

14. Lachówka Duża 
 

Wieś (również Lachówka Mała) powstała po uwłaszczeniu w 1864 

roku na gruntach majątku horbowskiego. Na „nowych” gruntach byli 

m.in. osadzeni rodziny z dawnej Lachówki „folwarcznej”. Stąd mogła 

przylgnąć nazwa powstających nowych osad. 

Według „Słownika królestwa..” w 1887 roku liczba mieszkańców 
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 Skorowidz miejscowości… z 1921 r. ; B. Górny, Monografia powiatu 

bialskiego…260-262; S. Grodzicki, Moje Podlasie. Biała Podlaska 2004, s. 198; Stefan 

Łada Grodzicki (1920-1984), dzieciństwo spędził w Hruszniewie, gdzie w majątki 
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urzędniczych  wydziału kultury i zdrowia. Był wieloletnim radnym miejskim, który 

bardzo ożywił, życie społeczno- kulturalne w Białej Podlaskiej. Zmarł w Białej 

Podlaskiej. 
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Lachówka Duża,  

dawne nadleśnictwo  

Horbów,  

(fot. W. Kob.) 

Lachówki wynosiła 249 mieszkańców (prawdopodobnie razem Lachówka 

Mała i Duża). Po odzyskaniu niepodległości liczba ludności Lachówki 

Dużej według danych z 1921 roku wynosiła 161 mieszkańców. Mie-

szkańcy zamieszkiwali w 21 domach. 6 domów było nadal nie zamie-

szkałych. Wieś była wielowyznaniowa: 93 osoby wyznania rzymsko-

katolickiego, 66 prawosławnego i 2 osoby ewangelickiego. W 1950 roku 

wieś liczyła 137 mieszkańców.
59

 

Od strony wschodniej przy kompleksie leśnym znajdują się zabu-

dowania, sięgającego czasów carskich nadleśnictwa Horbów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Lachówka Mała 
 

Podobnie jak Lachówka Duża, mieszkańcy tej wsi byli ściśle 

związani z majątkiem horbowskim. Początek tej wsi datowany jest na  

II połowę XIX wieku. Należy podkreślić, że badania archeologiczne 

potwierdzając, że osadnictwo na tym terenie występowało już w staro-

                                                 
59

 Lachy – Lachowie potoczna nazwa stosowana przez Słowian wschodnich i niektóre 

ludy tureckie na określenie Polaków, jako jednostek lub całości narodu polskiego  

(W:) H. Łowmiański, Historia Polski.  PWN, Warszawa 1964; Słownik geograficzny 

Królestwa Polskiego .Tom. V s. 57;  Skorowidz miejscowości… z 1921; APL. Narodowy 

spis powszechny 1950 r. sygn. 132. 
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żytności. Na południe od wsi odnaleziono osadę kultury łużyckiej. Na 

południe od wsi w rejonie doliny Krzny odnaleziono liczne ślady osadni-

ctwa z czasów wczesnego średniowiecza, XIV-XV wieku oraz XIX-XX 

wieku.   

 W 1921 roku wieś liczyła 16 domów i 89 mieszkańców, z czego 

ludności rzymskokatolickiej było 65 osób, zaś 24 osoby wyznania prawo-

sławnego. 

 W 1950 roku wieś liczyła 71 osób. Z uwagi na pobliskie położenie 

od Zalesia, we wsi brak było punktów usługowych czy organizacji 

społecznych.
60

 

  

16. Malowa Góra 
 

Malowa Góra zalicza się do jednych z najstarszych osad na Połu-

dniowym Podlasiu. Wieś ma swoją legendę. Legenda głosi, że założyli ją 

Scytowie - lud pochodzenia irańskiego osiadły w VII wieku p.n.e. nad 

Morzem Czarnym, który „zapuszczał” się w następnych stuleciach na 

ziemie polskie. Jednym z ich wodzem był Malgor, od którego przyjęto 

nazwę osady. Tyle legendy. Faktem jest, że liczne ślady osadnictwa na 

„górze” i „podgórzu” pochodzą od czasów starożytnych po współczesne, 

zaś wzniesienie, na którym znajduje się część zabudowań wsi wraz  

z obszarem dawnego folwarku wygląda jak malowane.
61

  

  Na osadnictwo na tym terenie wpływ miały dogodne warunki 

terenowe, położenie nad dużym ciekiem wodnym oraz wyniesienie terenu 

ze skarpą od strony rzeki Krzny stwarzające dogodne warunki obronne. 

Do dzisiaj na „górze” zachowały się ślady ówczesnych przedsięwzięć 

inżynieryjnych. Zachował się fragment rowu obronnego. Prastare ukształ-

towanie terenu wykorzystywane było przez miejscową ludność w różnych 

okresach naszych dziejów. W 1944 roku przy jednym z dojść do wąwozu 

przypadkowo odkopano szczątki ludzkie, przy których znaleziono ostrogę 

z gwiazdą. Ciekawy materiał archeologicznych odnaleziono za wsią na 
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 Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Zalesie (W:) Zbiory AUGZ; 

APL. Narodowy spis powszechny 1950 r. sygn. 132. 
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 E. Koziora, Malowa Góra dawniej i dziś (W:) „Gościniec Bialski” nr 6/2005 s.  74-76; 

Wykaz stanowisk archeologicznych w terenie gm. Zalesie (W:) Zbiory AUGZ. 
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wzniesieniu przy szosie po lewej stronie jadąc do Koroszczyna. Liczne 

fragmenty ceramiki świadczą o lokalizacji w tym miejscu cmentarzyska  

z okresu kultury łużyckiej i okresu lateńskiego.
62

 

  Po raz pierwszy wieś wzmiankowana była w Metryce Litewskiej 

w 1449 roku.
63

 W I połowie XV wieku wieś była w posiadaniu  

(co najmniej od 1445 roku) pochodzącego z Małopolski Piotra Male-

wskiego i jego żony Małgorzaty. Pisał się on, jako Piotr z Brzyski 

(obecnie powiat Jasło, woj. podkarpackie), Zembrowa i Padkowa, jak też 

Piotr z Malowej Góry, zmarł przed rokiem 1483. W latach 1445-1451 był 

sędzią ziemskim drohickim i rezydował również w Malowej Górze. 

Przypuszczalnie nadanie te otrzymał za wierność od ks. Witolda. W latach 

40 XV wieku uczestniczył w wojnie o Podlasie z książętami mazowie-

ckimi, wypierając Mazowszan z tych ziem.
64

 Wiadomym jest, że do 1477 

roku Malową Górę dziedziczył jego syn Andrzej. Od 1477 roku wieś 

należała do rodziny Niemirowiczów-Szczytów. W 1477 roku Jakub 

Janowicz Niemirowicz-Szczyt (Szczytt, Szczith) właściciel Żulina i Woli 

Żulińskiej przed sądem krasnostawskim w ziemi chełmskiej dokonał 

zamiany dóbr ze szlachcicem Andrzejem z Malowej Góry. W zamian za 

wymienione wsie przyjął wsie Malowa Góra, Nanoszewicze (Mała-

szewicze?), oraz Wojszyn (Olszyn?) i część działu w niewymienionej  

z nazwy wsi w powiecie brzeskim (Mokrany?). Jakub Niemirowicz był, 

od co najmniej 7 czerwca 1479 roku starostą brzeskim, zastępując na 

starostwie Jana Nasuta z Międzyrzeca. Urząd ten mógł sprawować do 
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 T. Smoleń, Malowa Góra i jej historia (W:) „Słowo Podlasia” 2000, nr 6, s.20 ; nr 7  

s. 20; S. Żółkowski, Materiał do badań nad osadnictwem …s. 71.  
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 F. Kryński, Dzieje Podlasia …s. 49. 
64

 T. Jaszczołt, Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej (W:) Rocznik Polskiego 

Towarzystwa Heraldycznego, t. X (XXII), s. 22; Drugą siedzibą Piotra Malewskiego 

były Padkowice (obecnie woj. podlaskie). Posiadał on dwóch synów, dla których 

podzielił majątek. Zawisza otrzymał Zembrów (k. Sokołowa Podlaskiego), dając 

początek rodu Zembrowskich. Drugiemu synowi  Andrzejowi (Mikołajowi ?) przypadły 

Padkowice, Malowa Góra i Mokrany dając początek rodu Padkowskich (W:)  

T. Jaszczołt, Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku (W:) M. Kietliński 

i.in. p. red. Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan 

badań, Białystok 2005 s. 40; Źródło internetowe: http://drohiczynska.pl/zembrow-

parafia-najswietszego-zbawiciela, http://www.zsokolowa.com; Przypuszczalnie za spra-

wą Malewskich wieś przyjęła nazwę Malowa Góra (góra od położenia dworu). 

http://drohiczynska.pl/zembrow-parafia-najswietszego-zbawiciela
http://drohiczynska.pl/zembrow-parafia-najswietszego-zbawiciela
http://www.zsokolowa.com/


189 

 

1493 roku. Zmarł około 1494 roku. Po nim Malową Górę odziedziczył 

jego syn Mikołaj Jakubowicz Niemirowicz Szczyt. Posiadał dość znaczny 

majątek (m.in. Granne nad Bugiem), skoro w 1528 roku zobowiązał się 

wystawić na wyprawy wojenne 11 koni. Zmarł przed 1535 rokiem. Jego 

potomkowie pisali się już nazwiskiem dwuczłonowym Niemirowicz 

Szczyt. Po jego śmierci Malowa Góra przypadła w spadku dla synów 

również Mikołaja oraz Aleksandra. Z zapisu treści Metryki Litewskiej 

wynika, że w dniu 11 sierpnia 1551 roku Mikołaj i Melchior (prawdo-

podobnie właściwe imię Aleksander- za dr Tomaszem Jaszczołtem) 

Szczytowicze sprzedali Malowa Górę Janowi Irzykowiczowi.
65

 Jan 

Irzykowicz herbu Leliwa był dworzaninem królewskim i starostą miel-

nickim (1545 -1557), zmarł przed 1569 rokiem. Rodową siedzibą Irzyko-

wiczów była wieś Baciki k. Siemiatycz. Ojciec Jana również Jan 

Irzykowicz Olechnowicz (podkomorzy mielnicki)  był żonaty z nieznaną 

z imienia Szczytówną, stąd jak należy wnioskować Malowa Góra 

zmieniła właściciela w kręgu rodzinnym. Ze skąpych informacji wynika, 

że kolejnym właścicielem wsi był jeden z synów Jana, Hieronim Irzyko-

wicz (zm. w 1613 roku). Był on podkomorzym drohickim, oraz m.in.  

posłem na sejm w 1607 roku. Nie wiadomo, w jakim stanie przedstawiał 

się malowogórski majątek. Wiadomym jest, że w 1604 roku pobudowany 

był nowy kościół. Kolatorem był Hieronim Irzykowicz. Stąd wnioskować 

należy, że również dobrze funkcjonował malowogórski dwór. Jak długo 
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 Rodową siedzibą Jana Niemira herbu Jastrzębiec koniuszego ks. Witolda (zm. po 1422 

r.) była wieś Wsielub, położona na północ od Nowogródka. Jego potomkowie posiadali 

ok. 21 dóbr na Litwie i w Koronie. Był to znaczny ród skoro według popisu z 1528 roku 

poszczególni członkowie rodu wystawili 97 koni, nie licząc 17 koni, które wojewoda 

kijowski Andrzej Niemirowicz  wystawił z majątku żony, oraz 88 koni wystawionych 

przez Zofię Pietkiewiczównę, wdowie po Janie Jakubowiczu Szczycie, namiestniku 

mohylewskim. Jednym z wnuków  Jana był Jakub Niemirowicz zwany Szczytem.  Jako 

pierwszy zaczął pisać się przydomkiem Szczyt (W:) T. Jaszczołt, Ród Niemiry z Wsielu-

bia- Niemirowicze i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI wieku (W:) Unia  

w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich pod red. S. Górzyńskiego, Warszawa 

2015 s. 175-245; W pracy Fundacje kościelne … s.40; T. Jaszczołt podaje, że podział 

dóbr po Piotrze Malewskim miał miejsce w 1483 roku. Syn Stanisław Zawisza otrzymał 

Zembrów, Chodowo, Rytowo oraz część Łazowa i Seroczyna w ziemi drohickiej. Miko-

łajowi (Andrzejowi?) przypadły Padkowice w ziemi mielnickiej, Malowa Góra i Mokra-

ny w ziemi brzeskiej. 
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Irzykowicze władali wsią nie ustalono. Przypuszczalnie po nich nabyli je 

Sadowscy. Wieś jak należy przypuszczać cieszyła się „względnym 

spokojem” do czasów Potopu Szwedzkiego.
66

 

Pierwotnie centrum wsi jak należy przypuszczać znajdowało się 

„na górze” w rejonie Dworszczyzny, przy trakcie z Malowej Góry do 

Dobrynia. W tym miejscu według niepotwierdzonych danych miał być 

pobudowany pierwszy kościół.
67

 Nieco niżej usytuowane było połączenie 

z traktem łukowskim, brodem przez Krznę (obecnie most). Podczas 

Potopu szwedzkiego wieś wraz z zabudowaniami kościelnymi została 

spalona, zaś ludność wymordowana przez Szwedów i wojska Rakoczego. 

W kolejnych stuleciach wieś nie osiągnęła znacznego rozwoju. Na zna-

czeniu stracił trakt łukowski. Wieś nigdy już nie osiągnęła znacznego 

przyrostu ludności. 

W 1653 roku Malową Górę wzięła w zastaw Elżbieta Młożewska 

Jeziorkowska od Stefana i Mikołaja Sadowskich. Według danych zawar-

tych w Metryce Litewskiej w 1667 roku Malowa Góra (11 dymów) była 

we władaniu jej syna Mikołaja Jeziorkowskiego (zm. w 1670 roku), 

wojskiego mozyrskiego, dworzanina Jego Królewskiej Mości, dozorcy 

kijowieckiego z ramienia Michała Radziwiłła. W 1690 roku właścicielem 

wsi wymieniony jest Mikołaj Sadowski, wojski brzeski (1676 rok), 

kasztelan (1698 rok). Po nim odziedziczył syn Kazimierz Rajnold Sado-

wski (zm. w 1721 roku) pisarz ziemski, potem kasztelan brzeski. 

Następnie po Sadowskich jak należy przypuszczać wieś była własnością 

kniaziów (książąt) Szujskich (patrz więcej o tym rodzie historii Mokran 

Starych).
68

  Jeden z potomków rodu Szujskich, Franciszek Michał Szujski 

(ok.1670 -1746) podstoli litewski był właścicielem m.in. Koroszczyna  

z folwarkiem w Dobryniu (na wschód od dworu dobryńskiego), Malowej 
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http://www.genealogia.grocholski.pl/
http://www.sejm-wielki.pl/
http://www.mojepodla-/


191 

 

Góry z Berezówką. Zasłynął on m.in. z tego, że w dniu 4 grudnia 1728 

roku swoje rodzinne dobra w tym Malową Górę, Berezówką, Starzynkę  

i Mardarowicze zapisał na sanktuarium w Leśnej (Podlaskiej). Zapisał 

ponadto dla kościoła w Malowej Górze dziesięcinę z własnych dóbr. 
69

  

Spadkobiercy Franciszka Szujskiego o dobra toczyli długoletnie 

procesy. Stąd majątek malowogórski, wraz z kościołem był w złym stanie 

ekonomicznym. W 1754 roku Paulini z Leśnej Malową Górę i Samowicze 

zamienili z innymi wsiami w województwie ruskim z Jerzym Flemmin-

giem podskarbim litewskim właścicielem Terespola. Ten pochodzący  

z pruskiej szlachty arystokrata, nie był człowiekiem głębokiej wiary. Był 

neofitą i nie był zbytnio lubiany na Podlasiu. Swoje inwestycje skupiał 

wokół budowy nowego, murowanego Terespola, tym samym zaniedbując 

swoje włości w tym parafię i wieś Malową Górę. Flemmingowie byli 

stronnikami Czartoryskich, jednocześnie będąc z tą familią skoligaconym.  

Największym przeciwnikiem stronnictwa Czartoryskich byli Radzi-

wiłłowie. W 1764 roku Karol Radziwiłł „Panie Kochanku” mszcząc się 

na stronnikach Czartoryskiego najechał i zniszczył Terespol Flemminga. 

Jerzy Flemming umiera w 1771 roku, zapisując Terespol oraz dobra 

przyległe swojej córce Izabeli żony Adama Kazimierza Czartoryskiego, 

tym samym wniosła ona swój posag do familii Czartoryskich. Zmiana 

właściciela pozytywnie wpłynęła na rozwój okolicznych wsi w tym 

Malowej Góry, (zniszczonej następstwem Konfederacji Barskiej) z zanie-

dbanym, nienadającym się do remontu kościołem. W 1782 roku Adam 

Czartoryski funduje w tej wsi nowy kościół.
70

 

W 1827 roku wieś liczyła 18 domów i 160 mieszkańców. We wsi 

działał młyn wody oraz karczma (rejon drogi na Trety). Folwark wchodził 
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w skład rozległych dóbr Hołowczyce. Majątek w ramach donacji otrzy-

mał gen. Aleksander Nirod. W poszczególnych latach dzierżawcy majątku 

byli: Maciej Józefowicz (1828-1832), Seweryn Wychowski (1834), Rafał 

Rubinowicz (1838 - 1850), Gustaw Stopczyński (1850 - 1862). W latach 

80 XIX wieku liczba ludności spadła do 93 mieszkańców. Wieś i folwark 

posiadała grunty o powierzchni 574 morgów.
71

  

Na początki XX wieku uaktywniła się ludność unicka i katolicka. 

Malowa Góra stała się na terenie nadbużańskim „kolebką polskości  

i patriotyzmu”. Duża zasługa należy się dla księdza proboszcza Ale-

ksandra Fijałkowskiego, który swoją pracą pobudzał patriotyzm wśród 

miejscowej ludności. Podczas I wojny światowej Fijałkowski był człon-

kiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Władze niemieckie tzw. „Ober 

Ost” w 1918 roku aresztowały Fijałkowskiego, a następnie przenieśli do 

Domaczewa za wywieranie szkodliwego wpływu na zgodne współżycie 

ludności polskiej i ukraińskiej.
72

 Przed rokiem 1912 na krótko bliżej 

nieokreślonej powierzchni dobra ziemskie w Malowej Górze były wła-

snością Pawła Pikuły (1830-1928), właściciela majątku Derło. Paweł 

Pikuła był jednym z obrońców kościoła unickiego w Pratulinie (1874 

rok). Był również jednym z orędowników budowy kościoła i fundatorem 

organów do nowo pobudowanego kościoła w Malowej Górze.   

Podczas I wojny światowej wieś znacznie ucierpiała. Przede wszy-

stkim Rosjanie zniszczyli nowy kościół. Spalony został most, młyn na 

rzece i kilka domostw. W 1921 roku wieś liczyła 15 domów, w których 

mieszkało 122 mieszkańców. Ludności katolickiej było we wsi 117 osób, 

żydowskiej 3 osoby i dwie osoby pochodzenia tatarskiego.
73

 Okres mię-

dzywojenny wpłynął na rozwój wsi. Za sprawą ks. Fijałkowskiego, który 

powrócił do parafii w Malowej Górze powołano Kasę Stefczyka.
74
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 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej… z 1921.  
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W okresie międzywojennym licznie zaczęły powstawać spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo- pożyczkowe, który przyjęły z czasem nazwę „Kasy Stefczyka” od 

głównego inicjatora tego przedsięwzięcia Franciszka Stefczyka (1861-1924) 

nauczyciele, działacza społecznego, ekonomisty. (W:) J. Skodlarski, Franciszek Stefczyk 

(1861-1924). Pionier spółdzielczości kredytowej w Polsce, Łódź 2010. 
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Rodzina Lisowskich przed dworkiem w Malowej Górze, okres międzywojenny, 

(zb. Sławomira Hordejuka) 

Wystarano się o murowany budynek (obecnie sklep GS). Ponadto pobu-

dowano drewniany Dom Ludowy - sala przy plebanii. Swoją działalność 

prowadziło również Kółko Rolnicze i Koło Młodzieży Wiejskiej (Wici). 

Otwarto również Spółdzielnię Spożywców, która założona była jeszcze 

przez władze carskie w dniu 29 lipca 1912 roku. W lipcu 1921 roku Spół-

dzielnia została zarejestrowana pod nazwą „Jutrzenka”. Swoim zasięgiem 

obejmowała wsie: Malowa Góra, Mokrany Stare, Mokrany Nowe, Koł-

czyn, Olszyn, Nowosiółki, Dereczanka i Dobryń Duży. Spółdzielnia 

liczyła 289 członków. Prowadziła również własny sklep spółdzielczy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i restaurację prowadzoną przez p. Nowakowskiego (1924 rok). Kiero-

wnikiem spółdzielni był Józef Wawryszuk z Mokran Nowych (1921 rok). 

Aktywnym działaczem społecznym we wsi był ks. Leon Kalinowski. 

Mieszkańcy dokształcali się z zakresu prowadzenia nowoczesnego 

rolnictwa. Między innymi w 1926 roku zorganizowany został w Malowej 

Górze wykład „o pożytkach z płodozmianów i uprawie roli”. Prelegentem 
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był Franciszek Jackowski z Kijowca.
75

 W Malowej Górze znajdował się  

młyn wodny (spalony podczas II wojny).
76

 Mało znanym faktem jest, że 

pierwsza straż pożarna na terenie obecnej gminy Zalesie powstała  

w Malowej Górze. Doświadczeni skutkami I wojny światowej mie-

szkańcy Malowej Góry w 1922 roku założyli Towarzystwo Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Towarzystwo liczyło 40 członków. Prezesem był Ale-

ksander Lisowski, zastępcą prezesa byli: Adam Karpiński, Józef Pawlu-

czuk, Paweł Wakuliński, sekretarzem Jan Litwiniuk, skarbnikiem ks. 

Leon Kalinowski, naczelnikiem Leon Karpiniuk.
77

 Organizacja strażacka 

przetrwała w Malowej Górze do 1928 roku. Funkcjonowała głównie 

dzięki staraniom Aleksandra Lisowskiego. Po jego wyjeździe do Białej 

Podlaskiej, jej działalność praktycznie zamarła. Ze względu na to, że 

większość jej członków była mieszkańcami Mokran, mieszkańcy tej wsi 

w 1928 roku z własnej inicjatywny założyli straż ogniową.
78

   

Wspomniany Aleksander Lisowski herbu Bończa (1902-1979) był 

przedstawicielem znakomitego rodu tatarskiego, wywodzącego się z oko-

lic Trok na Litwie. Lisowscy przybyli na Podlasie na początku XVIII 

wieku, otrzymując z nadania króla Augusta II część wsi Studzianka.  

W 1899 roku Maciej Lisowski (1857-1927) nabył majątek w Malowej 

Górze, na który składał się drewniany dworek (obecnie nieistniejący), 

stadnina koni oraz 11 włók ziemi. Maciej Lisowski posiadał 7 dzieci  

w tym urodzonego w Malowej Górze Aleksandra Lisowskiego. Wycho-

wany w duchu patriotycznym, Aleksander Lisowski w latach 1911-1915 

uczęszczał do Gimnazjum (Kraszewskiego) w Białej Podlaskiej.  

W 1920 roku wstąpił do 5 Pułku Ułanów Wojska Polskiego. Podczas 

wojny bolszewickiej był dwukrotnie ranny. Po wojnie zatrudnił się  

w Prokuraturze przy Sądzie Okręgowym w Białej Podlaskiej, (jako 

kancelista, a następnie rejestrator i sekretarz). Podczas okupacji działał  
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Malowa Góra,  

dawny budynek  

Kasy Stefczyka  

(fot. W. Kob.) 

w strukturach ZWZ AK. Po wojnie pracował w Prokuraturze w Białej 

Podlaskiej (do 1969 roku). Pochowany został na cmentarzu miejskim  

w Białej Podlaskiej.
79

 

Wieś szczególnie ucierpiała podczas II wojny światowej. W lipcu 

1944 roku, następstwem trwania w okolicy działań wojennych, likwidacji 

okrążanych dywizji niemieckich, uszkodzeniu uległ kościół oraz uległo 

spaleniu wiele domostw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 1954 roku wieś należała do gminy Kobylany. W latach 1954-  

1968 wieś wchodziła w skład Gromady Berezówka, a następnie do 1972 

roku w skład Gromady Zalesie. Początkowo (1954 rok) siedziba gromady 

została utworzona w Malowej Górze, a następnie przeniesiona do Bere-

zówki.
80

 Z dniem 15 grudnia 1950 roku we wsi uruchomiono Agencję 

Pocztową. Działalność prowadziło Kółko Rolnicze. W 1976 roku otwarto 

nowy budynek Wiejskiego Domu Kultury. Mieścił się tu Klub Rolnika, 
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 Aktywnymi działaczami w radzie gminy Kobylany do 1954 roku byli: Franciszek 

Bernaszuk z Berezówki, Jan Wójtowicz z Malowej Góry, Michał Szabluk z Malowej 
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jak również Urząd Pocztowo-Telegraficzny (21-513). We wsi działał 

również zespół ludowy „Malowianki”, który założyła Maria Romaniuk  

z Zalesia, potem zespół działał przy Wiejskim Domu Kultury. W Malowej 

Górze znajduje się punkt pomiarowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. Mierzony jest stan wody, temperatura a zimą stan zlodowacenia 

rzeki Krzny.
81

 

  Z Malową Górą związany jest Leon Szabluk społecznik, artysta 

ludowy, rzeźbiarz, pisarz, poeta. Tworzy rzeźby z drewna (figury 

świętych, sceny z życia wsi), zajmuje się obróbką lnu i tkaniem, mając 

własny warsztat. Ten ginący zawód prezentuje na licznych pokazach,  

w tym również dla dzieci okolicznych szkół, kultywując tym samym 

dawne zwyczaje ludowe. Leon Szablak jest również autorem licznych 

artykułów wspomnieniowych i prezentujących twórczość ludową. Jest 

również projektantem herbu wsi Malowa Góra. Oprócz pracy artystycznej 

udzielał się również społecznie. Zasiadał w radzie nadzorczej przy Banku 

spółdzielczym w Neplach i przy Gminnej Spółdzielni Spożywców  

w Neplach oraz Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Białej Podla-

skiej. Był współzałożycielem Kółka Rolniczego i jego wieloletnim 

kierownikiem. Był również kierownikiem Domu Kultury i Klubu Rol-

nika. Pracując na tym polu założył Zespół „Kolędnicy” oraz prowadził 

zespół „Malowianki”. 

Wieś nie posiada zwartej zabudowy. Centrum wsi stanowi skrzy-

żowanie dróg przy moście. Od skrzyżowania odchodzą trzy zabudowane 

ulicówki. W kierunku kościoła i dalej do miejscowości Neple. W kie-

runku Koroszczyna oraz w kierunku Dworszczyzny („góry”). Od Dwor-

szczyzny ulica skręca w kierunku wschodnim biegnąc za cmentarzem. 

Następnie łączy się z drogą do Koroszczyna. Za kościołem w dolinie 

Krzny położone są zabudowania Kolonii Malowa Góra. Ta część wsi 

zwana jest Tretami.  
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17. Mokrany Nowe 
 

Wieś położona jest malowniczo wśród pól i lasów na północnych 

krańcach gminy Zalesie.  

Jest to stosunkowo młoda wieś. Jej początki sięgają czasów pow-

stania styczniowego. W 1864 roku po uwłaszczeniu chłopów, na zachód 

od dworu Mokrany, przy drodze (biegnąca wzgórzem) do Kołczyna 

władze carskie postanowiły założyć na rozparcelowanych gruntach nową 

wieś. Ostatecznie wieś została założona 1,7 km na północ od plano-

wanego miejsca. Stąd niegdyś potocznie zwana była Syberią, z racji 

odległości od innych wsi.  

 Według danych z 1887 roku wieś gospodarzyła na 552 morgach. 

W 25 domach zamieszkiwało 184 mieszkańców. Od czasów zaborów we 

wsi funkcjonowała szkoła. W czasie II wojny światowej wieś znacznie 

ucierpiała, zwłaszcza podczas działań wojennych w lipcu 1944 roku.  

 Do 1954 roku wieś wchodziła w skład gminy Bohukały. Wśród 

aktywnych mieszkańców - członków rady w Bohukałach byli: Józef Jaku-

szko nauczyciel z Mokran Starych, członek GRN w Bohukałach, przewo-

dniczący Komisji Kontroli Społecznej, Władysław Wakulewicz z Mokran 

Nowych członek GRN, przewodniczący  Komisji Drogowej. Ponadto  

w GRN zasiadali od 1944 roku Jan Bartoszuk z Mokran Nowych i Karol 

Litwiniuk z Mokran Starych. Po reformie administracyjnej Mokrany 

Nowe weszły w skład Gromady Berezówka. Od 1973 roku weszły  

w skład gminy Zalesie. Od 1960 roku działa Ochotnicza Straż Pożarna. 

Pierwsza drewniana remiza strażacka znajdowała się w rejonie głównego 

skrzyżowania.  Pierwszym prezesem wybrany był Józef Klebaniuk, zaś 

naczelnikiem Stanisław Wakuluk. Kolejnym, długoletnim prezesem był 

Marian Bunia.
82
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18. Mokrany Stare 
 

 Mokrany Stare zaliczają się do jednych z najstarszych osad gminy 

Zalesie. Nazwa wsi zdradza swoje położenie nad Krzną. Rozwój za-

wdzięcza dobremu położeniu przy cieku wodnym i trakcie łukowskim do 

Brześcia. W rejonie Dworszczyzny odkryto ślady osadnictwa pochodzące 

z okresu mezolitu i neolity. Na wschodnim krańcu wsi Mokrany Stare 

przy drodze polnej do Mokran Nowych odkryto ślady osadnictwa po-

chodzące z epoki kamienia. 

Pierwsza zmianka o Mokranach pochodzi z 1483 roku. Wówczas 

Mokrany stają się własnością Andrzeja (Mikołaja?)  Padkowskiego syna 

Piotra z Malowej Góry. Przez Mokrany przebiegała drogą łącząca Malo-

wą Górę (trakt łukowski) z Neplami (trakt nadbużański). Przypuszczalnie 

znajdował się tu ogród renesansowy o czterech kwaterach. W jednej  

z kwater znajdował się dwór, zaś nad Krzną znajdowały się dwa stawy, 

oddzielone od reszty założenia drogą wiodącą ku wsi. Na początku XVII 

wieku wieś na tyle była znaczącą osadą, że fundowano w niej cerkiew 

prawosławną. Fundatorem cerkwi w Mokranach był podkomorzy brzeski 

Jan Szujski. Szujscy byli rodem książęcym wywodzących się od Ruryko-

wiczów. Jeden z przedstawicieli tego rodu obrany był  carem (Wasyl IV 

Szujski). Kolejny przedstawiciel tego rodu Iwan Dymitrowicz Szujski 

około 1534 roku zbiegł na Litwę i otrzymał od króla Zygmunta Starego 

wieś Terebuń nad Bugiem w powiecie brzeskim (vis-a-vis Krzyczewa), 

która stała się ich siedzibą rodową. Jan Szujski był gorliwym wyznawcą 

prawosławia, oraz fundatorem m.in. cerkwi w Koroszczynie, jak też, tuż 

przed śmiercią w 1609 roku fundatorem cerkwi w Mokranach. Skąpe 

informacje potwierdzają, że cerkiew była budowana. Niestety brak jest 

informacji czy cerkiew funkcjonowała we wsi. Według historyka dr. 

Andrzeja Buczyły, badacza historii kościoła unickiego, brak wzmianek  

w późniejszym czasie o cerkwi mokrańskiej spowodowany był trans-

lokacją. Po wyjściu z rąk Szujskich Mokrany stanowiły jeden kompleks 

majątkowy z Neplami. Centrum nowo wydzielonych dóbr stały się Neple. 

To sprawiło, że została przeniesiona siedziba parafii. Po śmierci Jana 

Szujskiego Mokrany wraz z Neplami były własnością Andrzeja Szuj-

skiego i Mateusza Pilichowskiego, następnie Jakuba Korowickiego, który 
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Mokrany Stare,  

fragment dawnej  

alei dworskiej,  

(fot. W. Kob) 

sprzedał dobra dla brata Macieja Korowickiego (1631 rok). Po roz-

dzieleniu się majątków Nepel i Mokran (Mokrany radziwiłłowskie), 

Mokrany weszły w skład parafii Krzyczewskiej.
83

 Przypuszczalnie po 

1641 roku Mokrany stały się własnością Radziwiłłów (Neple przeszły  

w ręce Sapiehów kodeńskich). Mokrany wchodziły w skład Hrabstwa 

Bialskiego. W 1690 roku Mokranami (13 dymów) władał Bonifacy Adam 

Ostrowski, cześnik Nowogródka Siewierskiego (1690 rok), sędzia 

grodzki brzeski (ok. 1694-1698). Część Mokran otrzymał w zastawie od 

szwagra Piotra Miączyńskiego, który miał je tymże prawem od 

Radziwiłłów.
84

 

Oprócz wspomnianego traktu do Brześcia Mokrany połączone 

były gościńcem z Olszynem należącym do Radziwiłłów. Droga przebie-  
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gała na północ od folwarku, wzniesieniem w stronę Kołczyna. Przy okazji 

Inwentarza klucza kijowieckiego z 1735 roku dowiadujemy się, że wieś 

Mokrany uposażone były w 19 włók. We wsi mieszkało zaledwie 25 

osób. Z nieustalonych przyczyn 5 chałup było niezamieszkałych. Pier-  

wszy opis dworu i zabudowań pochodzi z 1742 roku. Dwór kryty gontami 

był wówczas w złym stanie.  W załażeniu dworskim znajdowały się nadto 

trzy sadzawki, w tym jeden w polu, ogród zwany Browarczysko, ogród 

wielki przy rzece, ogród za sadzawka oraz ogród przy wrotach do obory. 

Ogrody miały charakter ozdobny. Cały majątek był dobrze zagospo-

darowany, ale już nieco zaniedbany. Rozplanowanie ogrodu w połowie 

XVIII wieku dostosowano do wymogów estetyki barokowej. Należy 

jedynie przepuszczać, że położenie folwarku i jego rozplanowanie stano- 

wiło efektowny widok dla przybywających. Główna droga wiodła  

w kierunku Olszyna. Obiegała majątek wzgórzem od strony północnej, 

wschodu i wkraczała na teren folwarku przez bramę usytuowaną  

w pobliżu środka południowej granicy. Na osi tej drogi został zbudowany 

dwór zwany „rezydencją”, za którym znajdował się ogród. Na lewo od  

wjazdu usytuowane były stajnie, a za nim stawy. Dwór mokrański swój 

największy rozkwit przeżywał w pierwszej połowie XVIII wieku.
85

  

W końcu XVIII wieku Mokrany weszły w skład fundacji szpitala św. 

Karola Boromeusza ufundowanego przez Karola Stanisława Radziwiłła. 

Fundacja ta przetrwała aż do 1939 roku, będąc administrowaną przez 

starostwo bialskie.
86

 W 1938 roku majątek był o powierzchni 204,91 ha. 

Druga połowa XVIII wieku to powolna degradacja majątku. Stałą 

praktyką administracji szpitala św. Karola, było wydzierżawianie majątku 

na określonych warunkach. Dzierżawcy majątku stawiali na funkcjo-

nalność, nie dbając jednocześnie o funkcje ozdobne założenia. W końcu 

XIX wieku wieś Mokrany zamieszkiwało 236 osób gospodarujących na 

280 morgach powierzchni (około 140 ha). Folwark obejmował powie-

rzchnie 780 morgów i był administrowany przez Komitet Opieki Społe-
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cznej.  W sierpniu 1915 roku w okolic tej toczyły się ostre walki wojsk 

rosyjskich z wojskami niemieckimi nacierającymi na twierdzę brzeską. 

Spaleniu uległ dwór oraz zabudowania dworskie. Znacznemu zniszczeniu 

uległa również roślinność założenia. Na terenie folwarku urządzono 

pochówek żołnierzy niemieckich, którzy polegli w okolicy Mokran  

i Malowej Góry. Mieszkańcy wsi aktywnie włączyli się w walkę o nie-

podległą Polskę. Szczególnie silne i aktywne było środowisko unickie.
87

  

 W okresie międzywojennym majątek całkowicie zniszczony  

i wyeksploatowany przez carat, a następnie wojska niemieckie stopniowo 

był odbudowywany. Z racji wielkości majątku cześć gruntów (70 ha) 

dzierżawili mieszkańcy Mokran. Pozostałe grunta dworskie w tym 187 ha 

lasów podlegające Sejmikowi Powiatowemu w Białej Podlaskiej dzier-

żawili kolejno Lisowscy, Poppe  a następnie Telatyccy.
88

 We wsi działał 

Związek Strzelecki, Koło Młodzieży Wiejskiej „Siew” (zorganizowane  

w dniu 1 maja 1921 roku), które od 1933 roku zrzeszyło się w Mokranach 

Starych w Związek Sąsiedzki (prezes Arasimowicz). W 1934 roku 

prezesem był Telatycki i Litwiniuk. Związek obejmował Koła Młodzieży 

z Mokran Starych, Dereczanki, Berezówki i Kołczyna. Od 1928 roku 

działała Straż Pożarna oraz Kółko Rolnicze. Straż Pożarna założona 

została z inicjatywy byłym członków straży pożarnej w Malowej Górze. 

Pierwszym prezesem wybrany został Antoni Gryniewicz, zaś naczel-

nikiem Piotr Denicki. Funkcje prezesa w latach następnych pełnili: Jan 

Koncewicz, Gustaw Pope, Karol Litwiniuk, Józef Jakuszko, Kazimierz 

Wasyluk, Zygmunt Litwiniuk, Antoni Weremczuk, Antoni Sacharuk, zaś 

naczelnikiem byli: Zygmunt Wasyluk, Antoni Sacharuk (s. Tomasza), 

Franciszek Stefaniuk, Stanisław Lustyk, Dariusz Maksymiuk. W 1930 

roku pobudowano szopę na sprzęt. Nowy budynek, świetlico-remizę 

pobudowano w 1964 roku. Przydzielono przy tym nowa motopompę M-

800.  

Wieś pobudowana była na wschód od dworu. W okresie 
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międzywojennym miała estetyczny wygląd. Po obu stronach drogi znaj-

dowały się zabudowania. Po jednej stronie znajdował się chodnik, 

udeptany i posypany piaskiem i odgrodzony od reszty drogi kamieniami 

bielonymi wapnem.
89

  

W Mokranach Starych urodził się Marcin Wasyluk (1902-1944), 

nauczyciel, uczestnik Powstania Warszawskiego (ps. Bielski Marcin). 

Marcin Wasyluk był synem Adama i Pauliny zd. Semczuk. Nominację 

nauczyciela szkoły powszechnej otrzymał 15 października 1919 roku. 

Wówczas został kierownikiem szkoły powszechnej w Neplach. W latach 

kolejnych pracował w szkole w Biernatach k. Łosic. W 1920 roku ocho-

tniczo wstąpił do Wojska Polskiego. Skierowany został do 9 pułku arty-

lerii polowej w Białej Podlaskiej, następnie do 9 pułku artylerii ciężkiej  

w Dęblinie, skąd wraz z baterią wcielony do 20 pułku artylerii ciężkiej.  

Po wybuchu wojny działał w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,  

w której, od 1942 roku był sekretarzem generalnym. Równocześnie 

pracował, jako nauczyciel w Mokranach Nowych. Przed wybuchem 

Powstania Warszawskiego wyjechał do Warszawy na posiedzenie władz 

TON. W powstaniu był zastępcą Delegata Okręgowego Delegatury Rządu 

na Okręg Warszawa-Miasto. Po upadku powstania wyszedł z ludnością 

cywilną. Następnie wywieziony został do obozu koncentracyjnego Melk 

(filia Mauthausen, nr obozowy 103225), gdzie zginął 25 grudnia 1944 

roku. Był autorem krótkiej monografii wsi Mokrany Stare, opublikowanej 

w 1936 roku.
90

 Wojna pochłonęła również innego członka rodziny 

urodzonego w Mokranach Starych Aleksandra Wasyluka (1904-1939) 

podporucznika 22 Siedleckiego Pułku Piechoty. We wrześniu 1939 roku  

z pułkiem walczył na Pomorzu. Zdziesiątkowany pułk przedostał się do 
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Warszawy. Zginął dnia 19 września 1939 roku w walkach pod Babicami 

k. Garwolina, gdzie został rozbity III batalion tego pułku.
91

 

Wieś, jak też założenie dworskie uległo zniszczeniu podczas 

działań wojennych w lipcu 1944 roku. Cała ówczesna gmina Bohukały 

była zniszczona następstwem działań wojennych na poziomie 60 procent. 

Po wojnie majątek został rozparcelowany łącznie z siedliskiem dworskim. 

Niewielką południową część założenia pozostawiono nierozparcelowaną, 

planując w tym miejscu założenie szkoły rolniczej.  Wobec fiaska tego 

pomysłu teren przejęło Kółko Rolnicze (w 1957 roku prezesem był Fran-

ciszek Stefaniuk) a następnie SKR. W latach powojennych założenie 

dworskie uległo całkowitej degradacji. W 1982 roku poprzez południowo-

zachodni narożnik założenia dworskiego wykonano przekop pod nową 

szos biegnącą do Mokran Nowych. W 1964 roku oddano do użytku 

świetlico-remizę. W pomieszczeniach jej znajdowała się klubokawiarnia  

i biblioteka. Na wyposażeniu był telewizor oraz radio.
92

   

 

19. Nowosiółki 
 

To popularna nazwa wsi przyjmowana najczęściej po wydrę-

bnieniu się nowo pobudowanej części wsi lub przysiółka. Najstarsze ślady 

osadnictwa (wiek XV-XVII) na terenie Nowosiółek odnajdywane były za 

zabudowaniami od strony rzeki Krzny oraz za zabudowaniami w części 

północno-wschodniej wsi. W Metryce Litewskiej z 1667 roku, czytamy, 

że w dniu  23 czerwca 1667 roku Tomasz Ostrowski  wziął w zastaw za 

kwotę 6,6 tys. zł Kołczyn z 3 wsiami od  Stanisława i Heleny Teresy ze 

Skiwskich Ciecierskich. Być może w skład dóbr Kołczyn wchodziły 

wówczas Nowosiółki (oraz Buchowiec). W 1678 roku Tomasz Ciecierski 

sprzedał Kołczyn dla Franciszka Stefana Sapiehy.
93

  

W 1827 roku wieś liczyła 17 domów i 102 mieszkańców, którzy  
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Pomnik w Nowosiółkach  
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gospodarzyli na 265 morgach. Dane z 1887 roku donoszą, że liczba mie-

szkańców była na podobnym poziomie. W 15 domach zamieszkiwało 105 

mieszkańców. Wówczas Nowosiółki należały do folwarku Kołczyn, który  

w II połowie XIX wieku należał do Władysława Buchowieckiego, ucze-

stnika powstania styczniowego. Należał on do wybitnych działaczy społe- 

cznych. Należał do Towarzystwa Rolniczego, popierającego rozwój 

nowoczesnego rolnictwa. Po nim majątek kołczyński przejął Karol 

Karpiński zarządca majątku Cieleśnica, który ożenił się córka Włady-

sława Buchowieckiego, Wandą. W 1918 roku majątek został podzielony 

pomiędzy spadkobierców a następnie stopniowo rozparcelowany (w tym 

ziemie w Nowosiółkach). Ostatnim właścicielem był Leon Karpiński. Po 

1949 roku został rozebrany dwór.  

W 1928 roku w 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości w No-

wosiółkach, za sprawą mieszkańców wsi pobudowano pomnik upamię-

tniający ten fakt.
94

 W kronice parafii Malowa Góra zapisano: Nowosiółki 

odznaczają się tradycją niezwykle bujnego życia towarzyskiego, mło-

dzieży w okresie przed wojną 1913. Tradycję tę potwierdzają do pewnego 

stopnia ogródki kwiatowe uprawiane prawie przez każdym domem. 

Świadczą one o zamiłowaniu mieszkańców do piękna i poczuciu estetyki.  

Spostrzeżenie to potwierdzają fakty. Ludność wsi Nowosiółki jest reli-

gijna, żywo interesuje się sprawami kościoła, chętnie składa ofiary na 

kościół, na jego przyozdobienie i na przyczynienie się przez to do chwały 

Bogu.
95

 Do 1954 roku wieś leżała w granicach gminy Bohukały. W latach 

1954-1960 wchodziła skład Gromady Kijowiec. Po likwidacji Gromady 

Kijowiec weszła w skład Gromady Zalesie, następnie od 1973 roku 

gminy Zalesie. We wsi działało Kółko Rolnicze.
96
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20. Wólka Dobryńska 
 

Wólka, Wola, Wolica ta popularna nazwa osad wywodząca się  

z czasów średniowiecza. Oznaczała ona zwolnienia od danin do czasu 

zagospodarowania się osadników na nowym terenie. Najczęściej w póź-

niejszym okresie dodawano drugi człon tego wyrazu do miejscowości na 

terenie, której było prowadzone nowe osadnictwo. Stąd Wólka Dobryńska 

osadzona na terenie dóbr dobryńskich, o których wzmiankowano w 1507 

roku. Ślady osad pochodzących m.in. z XIII- XVIII wieku odnajdywane 

były w rejonie na północ, od początku wsi Wólka Dobryńska, nad rzeczką 

Młyniec i na lewo od obecnej nowej drogi asfaltowej z prowadzącej  

z Wólki do Dobrynia Dużego. Pierwsza potwierdzona informacja  

o istnieniu wsi pochodzi z roku 1580.
97

 Według danych z 1775 roku oraz 

z 1790 roku wieś stanowiła część dóbr terespolskich (Czartoryskich). 

Budowa traktu bitego do Brześcia w 1823 roku przyczyniła się do szyb-

kiego rozwoju wsi, która pobudowała się wzdłuż traktu w kierunku 

wschodnim. W 1827 roku we wsi było 31 domów, w których zamie-

szkiwało 244 mieszkańców. Do 1887 roku liczba mieszkańców wzrosła 

do 358 osób. Wieś gospodarowała na obszarze 1358 morgów.
98

  

W Wólce urodził się Tadeusz Ewaryst Jaroszyński (1862-1917), 

pisarz, recenzent teatralny, rysownik. Pochodził z rodziny leśników, był 

synem podłowczego lasów rządowych Stanisława Jaroszyńskiego zamie-

szkałego w Wólce. Chrzest przyjął w kościele parafialnym w Malowej 

Górze dnia 28 grudnia 1862 roku. Jego ojcem chrzestnym był Franciszek 

Zaręba nadleśniczy lasów rządowych (obecna leśniczówka na zachód od 

wsi pod lasem). W latach młodzieńczych opuścił Podlasie, kształcąc się  

m.in. we Lwowie, Warszawie i na studiach malarskich w Paryżu. W jego 

licznych pracach można odnaleźć epizody związane z rodzinnymi 

stronami. 
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W czasie I wojny światowej wieś znacznie ucierpiała. Z pożogi 

ocalało zaledwie 4 domy i dróżniczówka przy trakcie. Po odzyskaniu 

niepodległości, pierwszy spis ludności przeprowadzony w roku 1921 

wykazał, że wieś liczyła 45 domostw, w których zamieszkiwało 421 osób. 

Pod względem wyznaniowym 411 osób było wyznania rzymsko-

katolickiego i 10 osób wyznania prawosławnego. Do 1938 roku liczba 

ludności we wsi wzrosła do 623 osób. W okresie międzywojennym życie 

społeczne oraz gospodarcze we wsi skupiało się w takich organizacjach 

jak: Związek Strzelecki, Spółdzielnia Spożywców i Spółdzielnia Beto-

niarska.
99

 W 1928 roku oddział Związku Strzeleckiego liczył 27 

członków. Prezesem był Dominik Andrzejuk, vice prezesem Stefan 

Romaniuk, skarbnikiem Paweł Sacewicz, sekretarzem Paweł Kozerski, 

p.o. komendanta Piotr Sacharuk.
100

 Spółdzielnia Spożywców w Wólce 

Dobryńskiej założona została w dniu 16 kwietnia 1920 roku. W począ-

tkowym okresie liczyła 43 członków (w 1922 roku 63 członków).
101

 

Spółdzielnia Betoniarska powstał w marcu 1928 roku. Miała ona dostar-

czać mieszkańcom po cenach umiarkowanych materiałów budowlanych, 
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ogniotrwałych.
102

 We wsi działało również Koło Młodzieży Wiejskiej.  

W 1925 roku koło liczyło 50 członków.
103

  

Podczas okupacji hitlerowskiej wieś znacznie ucierpiała już  

w pierwszych dniach wojny, następstwem nalotów na lotnisko w Mała-

szewiczach. Ludność wykorzystywana była przez Niemców przy prowa-

dzonych pracach przy lotnisku. Latem 1943 roku około 150 ludności 

narodowości żydowskiej, która pracowała w obozie pracy w Małasze-

wiczach, została rozstrzelana w kompleksie leśnym na południe od Wólki 

Dobryńskiej. 

W 1950 roku wieś liczyła 518 mieszkańców. Do 1954 roku wieś 

przynależała do gminy Dobryń. W latach 1954-1961 Wólka Dobryńska 

była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Do Gromady tej należały 

wsie: Wólka Dobryńska, Dobryń Duży, Kol. Kopelówka, os. Popówka  

i Małaszewicze Duże. Przewodniczącym GRN był Antoni Gryciuk z Do-

brynia Dużego. W gromadzie pracowały komisje problemowe: Komisja 

Finansów, Budżetu i Planów po przewodnictwem Antoniego Gryciuka, 

Komisja Oświaty i Kultury pod przewodnictwem Edwarda Ratajczyka, 

Komisja Dróg i Osiedli pod przewodnictwem Wacława Perkowskiego, 

Komisja Rolnictwa pod przewodnictwem Józefa Nowaka (1958 rok). Po 

likwidacji gromady wieś Wólka Dobryńska została włączono do GRN  

w Małaszewiczach. Od 1973 roku weszła w skład gminy Zalesie.
104

  Po 

wojnie w latach 1947-1948 we wsi działał oddział Caritasu, udzielając 

pomocy najbardziej potrzebującym. Przez kilka lat prowadziła działalność 

piekarnia p. Daniluków oraz Zakład Betoniarski Ryszarda Mincewicza. 

Założona została również Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Działała 
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zlewnia mleka, która po 2000 roku została przystosowana na siedzibę 

OSP. Wieś znacznie rozbudowała się, zaś głównym źródłem utrzymania 

poza rolnictwem była praca na kolei. Po 1952 roku po dawnym lotnisku 

Małaszewicze zaczęto rozbudowywać suchy port przeładunkowy, na 

który składały się liczne punkty przeładunkowe położone na południe  

i zachód od wsi tj. Wólka, Raniewo, Kowalewo, Podsędków. Nie 

przypadkowa jest również lokalizacja tych punktów położonych w kom-

pleksach leśnych połączonych z drogą międzynarodową. W okresie 

„Zimnej Wojny” obszar ten był jednym z najważniejszych obiektów  

o znaczeniu strategicznym na mapach sztabowych Układu Warsza-

wskiego i NATO.   

 

21. Zalesie 
 

W czasach I Rzeczypospolitej wieś nie odgrywała większej roli. 

Życie lokalne na tym terenie koncentrowała się wokół takich osad jak 

Horbów, Dobryń czy Kijowiec. Samo zaś Zalesie u zarania swego 

powstania były niewielką osadą folwarczną dużego majątku horbo-

wskiego. Jej początki można datować na XVII wiek. Kiedy został 

założony folwark Zalesie dóbr horbowskich tego nie zdołano ustalić.  

Osada i folwark Zalesie występuje już w źródłach od I połowy XVII 

wieku. Pierwsza informacja o Zalesiu pochodzi z 1601 roku przy okazji 

nabycia dóbr horbowskich przez Sapiehów z linii kodeńskiej. Powyższa 

informacja, choć często podawana w różnych publikacjach, nie została 

potwierdzona źródłowo. Według dr Dariusz Tarasiuka chodzi tu raczej  

o nabyty przez Sapiehów majątek Horbowo położony na wschód od 

Brześcia.  

W 1622 roku w Brześciu założony został kościół i klasztor 

Brygidek. Fundacja miała charakter składkowy. Głównymi fundatorami 

byli Pocieje i Gosiewscy. Ci ostatni przed 1623 rokiem na klasztor 

przeznaczyli wieś Szczytniki, oraz łącznie z innymi ofiarodawcami 

zakupili grunty na Horbowie od Jana Mrokowskiego. Nie wiadomo, jakiej 

wielkości majątkiem dysponowali Mrokowscy. Mrokowscy byli herbu 

Broda i należeli do  bogatej szlachty mazowieckiej. W zapisach brak jest 

nazwy Zalesie, oraz czy funkcjonował tam folwark. Dlatego początki 
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Zalesia można ściśle wiązać z następnym właścicielem, czyli z Zakonem 

Brygidek. Niewykluczonym jest, że folwark założony został lub rozbudo-

wany przez klasztor Panien Brygidek. Na znaczeniu wieś i folwark 

Zalesie zaczął zyskiwać dopiero pod koniec XVII wieku, kiedy to stop-

niowo zaczął odgrywać większą rolę nowy trakt, stanowiący z czasem,  

a od 1823 roku będąc już, jako droga bita, najważniejszy szlak ze 

wschodu na zachód.
105

  

Sama nazwa wsi jest bardzo popularna. Wiele osad położonych  

w rejonie kompleksów leśnych otrzymywała tą nazwę. Być może nazwa 

tej wsi utrwaliła się wraz z nadaniem gruntów dla Panien Brygidek  

z Brześcia. Z perspektywy Brześcia, jako miasta powiatowego tereny te 

leżały za lasem. W 1667 roku Brygidki były właścicielem 16 dymów (od 

budynku- nazwa staropolska) z majątku horbowskiego.
106

   

  Pierwotna część wsi Zalesie to aktualnie obszar ulicy Staro-

wiejskiej (położonej na wschód od folwarku). Nieco informacji dostarcza 

nam opis granic majątku horbowskiego z 1732 roku.… W środku tych 

wszystkich granic naokoło opisanych znajduje się folwark pode wsią 

Zalesie i poddanych dwudziestu  Ich M Panien Brygidek Brzeskich, które 

mają w swoi ograniczeniu z dawna i niczym krzywdy nie czynią, bo ludzie 

sąsiedztwo dawne, że jednych było panów.
107

 W 1789 roku Zalesie liczyły 
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 D. Tarasiuk, Parafia… s. 23; M. Borkowska, Miscellanea brigitańskie: składkowa 

fundacja w Brześciu (W:) Nasza Przeszłość, nr 91, Kraków 1999, s. 233-234; 

Zgromadzenie Zakonne Św. Brygidy- Zakon Najświętszego Zbawiciela, założony  

w 1346 roku w Vadstena (Szwecja) przez św. Brygidę, w celu szerzenia kultu 

Eucharystii i Męki Pańskiej. Klasztor z kościołem został przeznaczony dla dziewcząt 

szlacheckiego pochodzenia z ziemi brzeskiej. Przebywała tam m.in. Elżbieta Mrokowska 

c. Jana Mrokowskiego właściciela części majątku horbowskiego. Klasztor przetrwał do 

1830 roku, kiedy to wobec budowy twierdzy w Brześciu zakon został przeniesiony do 

Łucka, zaś w budynkach klasztornych urządzono więzienie. (W:) M. Zgliński red.,  

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzesko litewskiego  cz.V, 

t.1, s. 40-41;  E. Piotrowska, Brygidki w Polskiej tradycji monastycznej i kulturze (W:) 

„Słupskie Studia Filozoficzne”, Słupsk 2005, nr 5. 
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  Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Zalesie (W:) Zbiory AUGZ.  
107

 Za: AWUOZ, DBP, Dokumentacja założenia dworsko-ogrodowego w Zalesiu, sygn. 

1090; Analiza dotychczasowych badań archeologicznych pozwoliła zlokalizować 

osadnictwo datowane na okres XVI-XVIII wiek w rejonie gajówki Żurawlin, Zajazdu 

Pod Lasem oraz przyległych gruntów ornych do lasu. Przypuszczalnie osadę tą (leśną) 

możemy wiązać się majątkiem (lasami) Brygidek. 
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11 domów. Do 1827 roku liczba zabudowań wzrosła do 16 domów, 

zamieszkałych przez 68 mieszkańców.
108

  

Po III rozbiorze Polski folwark przejęli władze austriackie, 

konfiskując następnie majątek. W latach 1798-1808 majątek dzierżawił  

p. Billewicz. W 1808 roku folwark nabył Antoni Nieprzecki (właściciel 

dóbr Piszczac i Chotyłów), którym władał do 1839 roku. W czasie wojny 

napoleońskiej Zalesie i okolice znacznie ucierpiały, następstwem działań 

wojennych i stacjonujących tu oddziałów kozackich. Folwark roztoko-

wany był na północ od traktu bitego. Na wschód od folwarku po obu stro-

nach traktu rozlokowana była stacja pocztowa (rejon obecnego skrzyżo-

wania). Folwark z traktem łączyła długa droga dojazdowa (obecnie ul. 

Szkolna). Na północnym krańcu znajdował się ośmioboczny podjazd. Na 

zachód od podjazdu znajdowała się dwór, na wschód prostokątny dziedzi-

niec. Na wschód od dworu znajdowały się zabudowania gospodarcze. Na 

północ od dziedzińca głównego znajdowały się mniejsze zabudowania 

gospodarcze zorganizowane wzdłuż drogi do Horbowa. W kolejnych 

latach majątek często zmieniał właściciela. Właścicielami byli m.in.  

Wojciech Bogusławski (płk Wojsk Polskich zm. w 1852 roku, pochowany 

w Piszczacu), Jan Turobiński i Ludwik Budziszewski, który w 1872 roku 

sprzedał majątek  dla Wiktora Sobolewskiego. 

W czasie powstania listopadowego traktem przez Zalesie przemie-

rzają liczne wojska rosyjskie, jak też wojska polskiego korpusu generała 

Hieronima Ramorino, który po wygranej bitwie pod Rogoźnicą ścigał 

rosyjskie wojska w kierunku na Brześć. Wsie położone przy trakcie zna-

cznie wówczas ucierpiały. W czasie powstania styczniowego w Zalesiu 

było obozowisko powstańców z obozu Romana Rogińskiego. Tak wspo-

mnina Roman Rogiński, jeden z dowódców powstania styczniowe swój 

związek w pierwszych dniach powstania z Zalesiem. Gdyśmy byli w Ros-

koszy, nadszedł oddział z Janowa i oddział z Zalesia, któren po drodze 

miał spotkanie z kozakami. W odwrocie rannych i zabitych nie mieliśmy,  

z oddziału zaś z Zalesia było kilku rannych, którzy i wzięci byli do 

niewoli. W Roskoszy przebyłem do rana, zdjąwszy most na rzeczce. Na 
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 J. Flisiński, Biała na Podlasiu Dzieje miasta i okolic do 1795 r. Biała Podlaska 2009 

s. 425; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom XIV …s. 334; Wykaz stanowisk 

archeologicznych na terenie gminy Zalesie (W:) Zbiory AUGZ. 
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drugi dzień do świtu około 5 lub 6 godziny wystąpiłem ku Zalesiowi  

i przez Grabanów skierowałem się ku Woskrzenicom dla zbliżenia z partią 

kodeńską, która powinna była być na szosie około Zalesia (…)A ponieważ 

atak na Białę nie udał się, więc i zamiar opanowania Brześcia, któren 

miałem przedsięwziąć po zabraniu dział, zaniechałem; aby jednak prze-

ciąć komunikację między Brześciem, wyszedłem na szosę i spaliłem most 

na Krznie, a później poszedłem szosą ku Zalesiu, mając zamiar połączyć 

się z partią, która miała się w tamtej stronie zebrać. (…)Gdym był w Zale-

siu, Żukowski Antoni nadesłał mi wiadomość, jakoby Lewandowski z par-

tią idzie od Łosic ku Jagodnicy, wskutek czego zostawiwszy pod komendą 

Kazimierza Bogusławskiego cały mój oddział, kazałem mu wyruszyć na 

spotkanie Lewandowskiego, a sam wziąwszy Szaniawskiego, Stasiakie-

wicza, Grubeckiego i jeszcze jednego udałem się do Tuczny do szlachty, 

gdzie już byli Nowakowski i Czapiński z 250 ludzi, którzy mieli z Łomaz  

z cekchauzu zabraną broń i wachmistrza i dwóch ułanów, których później 

kazałem puścić Szaniawskiemu - Szaniawskiego zaś posłałem do Łomaz  

i Rossoszy z tym, aby on tam zebrawszy ludzi przyszedł, sam zaś wziąwszy 

owych 250 ludzi wróciłem do Zalesia, skąd udałem się do Husinki, gdzie 

był podówczas Bogusławski, który wychodząc z Zalesia przejął na drodze 

majora i porucznika od piechoty, którzy jechali do Modlina. Majora tego  

i porucznika w późniejszym czasie, po przejściu za Bug, odesłałem swymi 

końmi do Brześcia, dawszy im kartki na swobodny przejazd.
109

 

W rękach Sobolewskich majątek przetrwał do 1939 roku. W 1889 

roku cały folwark Zalesie liczył około 1119 morgów (ok. 600 ha), z czego 

grunty orne i ogrody stanowiły 670 morgów, łąki 253 morgi, pastwiska  

4 morgi, lasy 162 morgi, nieużytki 30 mórg. W 9 domach folwarcznych 

zamieszkiwało 68 osób. W tym czasie wieś Zalesie liczyła 23 domy i 164 

mieszkańców. Po Wiktorze Sobolewskim, w 1897 roku majątek odzie-

dziczył jego syn Michał Sobolewski (1857-1922), który przystąpił do 

gruntownej przebudowy majątku. Na końcu alei dojazdowej w 1911 roku 
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 Za: AWUOZ, DBP, Dokumentacja założenia dworsko-ogrodowego w Zalesiu, sygn. 

1090; D. Tarasiuk, Parafia… s. 23; R. Rogiński, Roman Rogiński powstaniec 1863 r. 

Zeznanie i wspomnienia; Wg relacji Kazimiera Kopani do pierwszych lat powojennych 

przetrwała mogiła dwóch powstańców usytuowana w rejonie drogi K2 blisko stawu na 

działce p. Saucia. Obecnie zniszczony. 
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wybudował duży murowany półtora kondygnacyjny dwór, nakryty 

dachem dwuspadowym. Na wschód od dworu rozmieszczono budynki 

gospodarcze, magazyny, obory, stodoły. Na północ od dworu rozciągał się 

park. Przed dworem znajdował się obszerny trawnik z kolistym pod- 

jazdem. Całe założenie było otoczone drewnianym parkanem. Poza zało-

żeniem dworskim, w pobliżu drogi do Chotyłowa znajdował się czwo-

rak.
110

 Michał Sobolewski nie zdołał ukończyć wszystkich prac przed 

wybuchem I wojny światowej. Majątek znacznie został zdewastowany 

podczas I wojny światowej jak też wojny bolszewickiej. 

 W czasie okupacji niemieckiej (1915-1919) w Zalesiu zbudowany 

została tartak (w rejonie ulicy Północnej za zabudowaniami Daniluka). 

Drzewo po przetarciu było wykorzystywane  m.in. do budowy mostu na 

trakcie w Woskrzenicach oraz mostu w Kijowcu).
111

  

 Po śmierci Michała Sobolewskiego w 1926 roku, majątek odzie- 

dziczyli jego dzieci Janusz, Wiktor, Tadeusz i Elżbieta. Według danych  

z 1925 roku majątek Zalesie liczył 626 ha gruntów ornych oraz 76 ha 

lasów i nieruchomości (w tym plac pod cegielnią).
112

 Parcelacja majątku 

rozpoczęła się w 1937 roku. W imieniu rodzeństwa Sobolewskich parce-

lacją zajmował się inż. Janusz Sobolewski. Grunta (o powierzchni prze-

ciętnej 1-2 ha) nabywali mieszkańcy Zalesia i wsi ościennych. Jeszcze do 

1939 roku z majątku pozostało 478,69 ha, w większości przeznaczonego 

na parcelację.
113

 Według danych z 1921 roku we wsi było 26 domów,  

w których zamieszkiwało 197 osób. Na wieś składał się wówczas: 

folwark, wieś Zalesie, przysiółek Niedosiew oraz leśniczówka  Żurawlin. 

Do 1938 roku liczba mieszkańców wsi wzrosła do 247 osób. 

W okresie międzywojennym w Zalesiu pobudowano z czerwonej  

cegły nowy budynek Urzędu Gminy. Cegła na budowę pochodziła  

z prywatnej cegielni Sobolewskich, która usytuowana była na południe od 
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 AWUOZ, DBP, Dokumentacja założenia dworsko-ogrodowego w Zalesiu, sygn. 
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 APL, SPB, Sprawa parcelacji majątku zalesie 1937 r. sygn. 572, k. 1-60. 
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Dwór w Zalesiu,  

(zb. szkoły  

w Zalesiu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalesia pod lasem, przy szosie, po prawej stronie jadąc do Chotyłowa. We 

wsi działalność prowadził Związek Strzelecki. Dużym wydarzeniem było 

w 1938 roku zorganizowanie wycieczki na Święto Morza do Gdyni.  

W wycieczce uczestniczyło 18 osób w tym 14 członków związku. Po 

drodze zwiedzano Warszawę – Belweder, Łazienki, Ogród Zoologiczny, 

Grób Nieznanego Żołnierza. Na wybrzeżu zwiedzano Gdańsk, Gdynię, 

wycieczka popłynęła statkiem na Jastarnię. Msza polowa odbyła się  

w Gdyni. … doskonały punkt obserwacyjny, pozwala nam widzieć p. vice-

ministra Kwiatkowskiego oraz przedstawicieli różnych władz, jak również 

moc delegacji z kraju (…) Kilku strzelców wzięło udział w defiladzie 

marynarki strzeleckiej i byli dumni z tego, że oni, chłopcy wiejscy, 

dorównywali wyćwiczonym strzelcom gdyńskim - wspominał Kazimierz 

Inojewicz ze Związku Strzeleckiego w Zalesiu.
114

     

Podczas II wojny światowej majątek Zalesie został przejęty przez 

powiernika niemieckiego i był całkowicie nastawiony na produkcję rolna 

na potrzeby III Rzeszy. W majątku pracowali m.in. jeńcy radzieccy  

z obozu w Kaliłowie. Po wojnie niemalże cały majtek został rozparce-

lowany. W sierpniu 1944 we dworze rozlokowano pomieszczenia dla 

Urząd Gminy oraz jedną sale udostępniono na klasę szkolną. Do 1952 

roku szkoła przejęła cały dwór. Na terenie dawnego parku urządzono 

boisko szkolne. Teren dawnej części gospodarczej dworu przejeła Gminna 

Spółdzielnia Samopomoc Chłopska. Od lat 60 XX wieku prezesem GS-u 
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Skrzyżowanie w Zalesiu, lata 60 XX wieku, (zb. Niny Hury) 

był Piotr Chmielewski, Marian Panasiuk. GS w Zalesiu był filią GS SCh 

w Piszczacu. Z chwilą utworzenia siedziby gminy w Zalesiu podjęte 

zostały próby utworzenia samodzielnej spółdzielni, gdyż dotychczasowa 

baza GS piszczackiej spółdzielni wpływała ujemnie na rozwój gminy 

Zalesie. Mimo starań utworzono oddział podlegający GS SCH  

w Terespolu.   

W części gospodarczej placu dworskiego urządzono Gminny 

Ośrodek Maszyn, którego kierownikiem został Kazimierz Połynko. Na 

początku lat 60 XX wieku na północ od placu dworskiego na gruntach 

dworskich założono i zaczęto stopniowo rozbudowywać Kółko Rolnicze, 

przekształcone następnie w Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Dla SKR 

podległy Punkty Usług w Wólce Dobryńskiej, Dobryniu Duży, Kijowcu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokranach Starych i Nowosiółkach.  Od 1947 roku we wsi prowadziła 

działalność Ochotnicza Straż Pożarna. Powstała z inicjatywy Piotra 

Mazura, Piotra Bieleckiego i Stanisława Proskury. W 1948 roku wybudo-

wano świetlico - remizę.  

 Od lat 60 XX wieku we wsi działała m.in.: Zlewnia Mleka, Dom 

Towarowy (1971 rok), Biblioteka Gromadzka, Klub Rolnika (działał przy 

klubie zespół artystyczny, prowadzono wieczorki i zabawy taneczne,  
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„Zajazd Pod Lasem w Zalesiu, 1978 r., (zb. MBPwBP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykonywano gazetki okolicznościowe, czytano książki oraz organizo- 

wano gry). W  1972 roku kierownikiem klubu była Maria Kotowska.
115

 

Na placu dawnych czworaków i poczty pobudowano po wojnie duży 

budynek publiczny (remiza) z świetlicą. W 1977 roku w rejonie leśni-

czówki Żurawlin w rejonie gdzie niegdyś znajdowała się smolarnia  

i terpentyniarnia oddano do użytku budynek gastronomiczno-hotelowy 

„Zajazd Pod Lasem”. W 1973 roku, po reformie administracyjnej, wieś 

stała się siedzibą nowoutworzonej Gminy Zalesie. Wieś zaczęła się dyna-

micznie rozwijać.   
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Na terenie gminy Zalesie funkcjonują obecnie cztery parafie,  

z czego trzy parafie wyznania rzymskokatolickiego: w Horbowie, Malo-

wej Górze, Wólce Dobryńskiej i jedna parafia wyznania prawosławnego 

w Kijowcu. Ponadto mieszkańcy wsi Koczukówka przynależą do parafii 

rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętego w Rokitnie, podlegającej deka-

natowi janowskiemu.  

Wartym podkreślenia jest to, że na terenie gminy znajdują się je-

dne z najstarszych parafii w tym regionie (nadbużańskim), zarówno rzym-

skokatolickie (Malowa Góra i Horbów) jak też prawosławna (Kijowiec). 

   

1. Parafia rzymskokatolicka p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Horbowie 
 

a. Kościół rzymskokatolicki do 1923 roku 

  

 

 Początki parafii rzymskokatolickiej w Horbowie sięgają XV wie-

ku. W 1516 roku właściciel Horbowa Jan Horbowski ufundował kościół 

w Horbowie i sprowadził do niego obraz Matki Bożej Łaskawej. Obraz 

(Matki Bożej Horbowskiej) wkrótce został otoczony szczególnym kultem. 

Znajduje się w Horbowskim kościele do czasów obecnych. W dniu 7 

czerwca 1986 roku staraniem przodków Jana Horbowskiego - Zaranka  

w kościele wmurowano tablicę pamiątkową o treści: Parafia Horbów ery-

gowana w 1446 r. Staraniem Jana Horbowskiego-Zaranka sprowadzono 

obraz M. Bożej Łaskawej w 1516 r. Kościół spalili Szwedzi w czasie Poto-

pu, odbudowany w 1741 r. ponownie spalony przez wojska carskie w 1812 

r. Cudowny obraz powrócił do wskrzeszonej parafii w 1924 r.
1
 

 Przedstawiony tytułem wstępu krótki zarys historii parafii w kon-

tekście rodziny Horbowskich-Zaranków, ukazuje nam 500 lat burzliwej 

historii parafii Horbowskiej, katolickiej parafii na pograniczu „wschodu  

i zachodu”.  

Pierwsze próby chrystianizacji tych ziem podjęte zostały w poło-

                                                 
1
Piotr Horbowski-Zaranek, Historia rodziny Horbowskich-Zaranków linii białorusko-

litewskiej (W:) Źródło internetowe: http: /genealodzy.pl. 
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wie XIII wieku. W latach 1254-1257 w Łukowie działało biskupstwo 

misyjne. Za sprawą księcia Bolesława Wstydliwego do Łukowa sprowa-

dzono zakon templariuszy i za zgodą Rzymu założono biskupstwo. Po in-

terwencji Krzyżaków biskupstwo zostało zamknięte. Dalsza chrystia-

nizacja tych ziem ściśle była związana z Księstwem Litewskich. Do cza-

sów zaborów ziemia ta przynależała do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Chrystianizacja Księstwa była prowadzona w latach 1387-1388 przez 

pierwszego biskupa wileńskiego Andrzeja Jastrzębca, współdziałającego 

z królem Władysławem Jagiełłą. W 1385 roku na mocy układu w Krewie, 

Jagiełło przyjął chrzest, kładąc następnie wielkie zasługi dla rozwoju Ko-

ścioła. Fundował biskupstwa w Wilnie i Miednikach. Organizowała i upo-

sażał biskupstwa na Rusi w tym założył w 1375 roku biskupstwo łaciń-

skie w Włodzimierzu Wołyńskim w skład, którego weszła ziemia brzeska. 

W 1425 roku biskupstwo przeniesiono do Łucka. Podzielone zostało na 

dwa archidiakonaty: łucki i brzeski z siedzibą w Janowie (Podlaskim).  

W 1589 roku ks. biskup Bernard Maciejowski podzielił diecezję łucką na 

dekanaty. Jej podlaską (brzeską) część podzielił na siedem dekanatów,  

w tym dekanat janowski, w skład, którego wchodziło 15 parafii (1604 

rok) m.in. Horbów i Malowa Góra. 

   Parafia łacińska w Horbowie według niepotwierdzonych danych 

wzmiankowana była w 1446 roku. Data ta została przypisana z błędnie 

odczytanego konsystorza janowskiego (1470-1488). Nie ma żadnej 

również wzmianki, aby pierwsza świątynia (kaplica) katolicka w Hor-

bowie mogła zostać wzniesiona po tym, jak jego właściciel Jan 

Horbowski przeszedł na katolicyzm (przed 1516 roku).
2
  

                                                 
2
 Kościół wzmiankowany był w księgach konsystorza janowskiego pod datą 1482. 

Według dr Dariusza Tarasiuka, informacja dotyczy nie Horbowa a Hornowa (obecnie 

Pratulina). D. Tarasiuk, Parafia w Horbowie 1516-1939, Horbów-Lublin 2016, s. 71. 

Natomiast powołując się na dr. Tomasza Buczyłę w Hornowie funkcjonowała jeszcze 

przed 1577 rokiem cerkiew prawosławna. Brak było na tym terenie kościoła kato-

lickiego; W. Abraham, Z dziejów dawnego biskupstwa łacińskiego w Łucku (W:) 

„Kwartalni Historyczny”, Rocznik LI, Lwów 1937 r.; B. Górny, Monografia… s.19; 

Źródło internetowe: www.mojepodlasie.friko.pl.;  Według legendy, pierwszy kościółek 

był pobudowany na niewielkim pagórku w części północnej wyniesienia zwanego 

„Dębinką”. Legendarny kościółek miała zapaść się pod ziemię. Wnikliwy słuchacz  

w będąc na miejscu może w niedzielne południe usłyszeć dźwięk dzwonu wydoby-

wający się w wnętrza pagórka. Lasek „Dębinka” położonym jest wśród łąk 850 metrów 

http://www.mojepodlasie.friko.pl/
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 Początki, zatem parafii datować należy na rok 1516. W 1516 roku 

Jan Horbowski funduje dla kościoła (najprawdopodobniej nowo pobudo-

wanej świątyni) obraz Matki Boskiej Łaskawej. Kładzie również znaczne 

uposażenie na rzecz parafii. Z treści zachowanego aktu fundacyjnego 

wynika, że zabezpieczeniem dla parafii były m.in. grunty o nazwie 

„Płuza”, łąki usinowskie (od Husinki ? – autor), dziesięcina ze wsi Sienie-

wicze, Lechuty, z dworu z Horbowa i od włościan z Horbowa, karczma  

z placem i ogrodem (Lachówka? -autor), oraz wolne łowienie ryb na po-

trzebę plebana. Sprowadzony obraz zasłynął licznymi cudami, o czym 

świadczyły liczne wota przy świętym obrazie. Na potwierdzenie tego Jan 

Horbowski ofiarował pozłacane korony na głowy Maryi i Jezusa. Na 

uwagę zasługuje fakt, że było to prawdopodobnie pierwsze w tej części 

kraju sanktuarium maryjne. Świątynia drewniana usytuowana była na 

Dworszczyźnie, w rejonie obecnego nieczynnego cmentarzyska. Kolejny 

drewniany kościół pobudowany był w 1617 roku przez Przecława Horbo-

wskiego, sędziego ziemskiego, brzeskiego i jego żony Katarzyny. Kościół 

był p.w. Świętego Jana Apostoła, Świętego Mikołaja i Świętej Barbary 

Męczennicy. Przy parafii od 1655 roku prowadzony był szpital, który 

funkcjonował (z przerwami) do co najmniej 1741 roku. W niewyjaśnio-

nych przypadkach kościół spłonął w 1741 roku. Wówczas dobra horbo-

wskie wchodziły w skład dóbr Radziwiłłowskich. Z czasem Radziwi-

łłowie rozbudowują majątek horbowski. Właściciel Białej Hieronim 

Florian Radziwiłł w 1751 roku funduje w Horbowie kolejną drewnianą 

świątynię. Kościół drewniany powstał według projektu architekta Jakuba 

Korwin Pawłowskiego -radziwiłłowskiego architekta, autora przebudowy 

m.in. pałacu w Roskoszy. Burzliwa II połowa XVIII wieku, m.in. konfli-

kty Radziwiłłów z Flemingiem właścicielem Terespola, odbiła się negaty-

wnie na kościół w Horbowie. Prawdopodobnie w latach 1782-1792 

                                                                                                                         
na zachód od kościoła, przy dawnym trakcie do Woskrzenic. „Dębinka“ to miejsce 

wyjątkowe, owiane legendami, pełne tajemniczości. „Dębinka” jak dotychczas nie 

zostało wnikliwie zbadane przez archeologów. Z ukształtowania terenu wnioskować 

można, że mogło to być miejsce gdzie chroniła się okoliczna ludność przed zagrożeniem 

(patrz rozdział Wczesne średniowieczne). W l. 80-tych na terenie „Dębinki“ ks. prof. 

Janusz Pawluczuk, który powrócił z Kanady (spokrewniony z rodziną Grzybów z Hor-

bowa  Kolonii, postawił w tym miejscu krzyż drewniany (autor); Informacja o spisie 

parafii  przekazana przez dr. Andrzeja Buczyłę. 
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Obraz Matki Boskiej Horbowskiej 

świątynia była remontowana. Dane z roku 1782 potwierdzają, że kościół 

był w złym stanie, cmentarz był nieogrodzony, na którym stała dzwonnica 

z dwoma dzwonami w złym stanie. W czasie powstania kościuszko- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wskiego świątynia ponownie została uszkodzono przez maszerujące przez 

Horbów rosyjskie wojska generała Aleksandra Suworowa. Wojna Napole-

ona z Rosją w 1812 roku doprowadziła do niemalże całkowitego zni-

szczenia majątku horbowskiego, w tym majątku kościelnego. Zniszczona 

została świątynia przez operujące na tym terenie wojska rosyjskie. 

Cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej ocalał dzięki przechowaniu go 

w sąsiedniej cerkwi unickiej. Świątynia z czasem uległa całkowitemu 

zniszczeniu. Upadek powstania listopadowego i konfiskata majątku hor-

bowskiego, zaprzepaściła szansę jego odbudowy. Od 1814 roku do 1866 

roku proboszcz parafii horbowskiej był jednocześnie administratorem 

parafii w Piszczacu. W latach 1814-1827 proboszczem był ks. Grzegorz 

Woytkowski, w latach 1827- 1843 ks. Feliks Woyno. Po nim probostwo 

objął ks. Julian Trentowski (1809-1878). Msze święte odprawiane były  

w niewielkiej kaplicy pobudowanej w latach 20 XIX wieku. Z uwagi na 
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Ks. Julian Trentowski (1809-1878),  

(zb. parafii Piszczac) 

lepsze warunku mieszkaniowe proboszczowie mieszkali w Piszczacu. Po 

śmierci Trentowskiego dnia 25 stycznia 1878 roku władze carskie nie 

zezwoliły na mianowanie nowego proboszcza obu parafii. Po likwidacji 

parafii horbowskiej w 1866 roku, ludność została przyłączona do parafii 

piszczackiej. Około 1878 roku rozebrana została kaplica będąca p.w.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świętej Barbary oraz władze rosyjskie zabroniły grzebania zmarłych na 

cmentarzu katolickim.   

Po zniesieniu parafii rzymskokatolickiej w Piszczacu w 1892 

roku, ludność katolicka przyłączona została do parafii Świętej Anny  

w Białej Podlaskiej. 

Po ukazie tolerancyjnym z 1905 roku przywrócona została parafia 

Piszczac. Natomiast z braku jakichkolwiek warunków egzystowania, nie 

przywrócono parafii Horbów. Wiernych obsługiwał ksiądz z Piszczaca.  

W latach 1906-1912 proboszczem w Piszczacu był ks. Konstanty Pabi-

siewicz (zginął w Oświęcimiu w 1942 roku). Po nim natomiast admini-

strował do 1921 roku ks. ks. Jan Stańczuk. 

  Wraz z rozebraniem kaplicy w Horbowie zaginął Cudowny Obraz, 

o którego losach nic nie było wiadomo aż do 1923 roku. Jak się okazało 
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w 1878 roku obrazem zaopiekował się dziekan bialski, ks. Konstanty 

Szyszkowski umieszczając u siebie na plebanii. Opuszczając Białą Podla-

ską obraz zabrał i przechowywał go w swoim mieszkaniu w Lublinie. Po 

jego śmierci został przekazany do Kurii Lubelskiej a następnie umie-

szczony w katedrze lubelskiej. W 1924 roku obraz uroczyście powrócił do 

Horbowa.  

Do czasów obecnych po byłym placu kościelnym zachowało się 

bardzo niewiele. Przy szosie asfaltowej w miejscu dawnej świątyni kato-

lickiej rośnie obecnie sad. Dalej za sadem zachował się porośnięty 

drzewostanem zarys dawnego cmentarza z jedynym zachowanym nagro-

bkiem, miejscem pochówku Seweryna Badeniego. Na cmentarzu tym, 

według przekazów ustnych pochowany była m.in. Jan Horbowski i ro-

dzina Koniuszewskich z Kłody.
3
  

 

b. Kościół prawosławny i unicki w Horbowie 

 

 Początki kościoła prawosławnego a następnie  unickiego  w Hor-

bowie są mało znane. Według dostępnych materiałów źródłowych parafia 

prawosławna istniała w Horbowie jeszcze przed 1516 rokiem. Data jej 

erekcji jest nieznana. Wzmianka o jej istnieniu pojawiła się w dokumen-

cie erekcyjnym kościoła (katolickiego) horbowskiego z 1516 roku.  

Przypuszczalnie fundatorami jej byli Zarankowie. Zarankowie byli 

też fundatorami cerkwi prawosławnej w Przegalinach (przed 1589 ro-

kiem). Przegaliny były ich rodową siedzibą, którą otrzymali w drodze 

nadania przez króla Kazimierza Jagielończyka (1447-1492). Informacja  

                                                 
3
 Matka Boża Leśniańska (W:) „Sanktuarium Leśniańskie”, 2006, nr 2 s. 42; E. Krzeska, 

Dzieje obrazu Matki Bożej Łaskawej z Horbowa (W:) „Podlaskiej Echo Katolickie”, 

2002, nr 20, s. VI.; Autor składa podziękowania za przekazanie fotokopii aktu funda-

cyjnego parafii horbowskiej z 1516 roku dla dr Andrzeja Buczyły; Archiwum Parafialne 

w Horbowie, Inwentarz kościoła z 3 października 1782 r.; Ja wynika relacji Kazimierza 

Kopani zam. Zalesie, miejsce pochówku rodziny Koniuszewskich znajduje się ok. 12 

metrów na północ od nagrobka Seweryna Badeniego; Przy kościele Św. Anny w Białej 

Podlaskiej znajduje się kamienna kropielnica przeniesiona według relacji ustnych  

z kościoła w Horbowie.  Przypuszczalnie mogła być przeniesiona po 1892 roku kiedy 

przyłączono ludność katolicką Horbowa do parafii Św. Anny. Niewykluczonym jest że 

kropielnica pochodzi z czasów średniowiecza i początków parafii horbowskiej (autor.)  
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o cerkwi prawosławnej p.w. Świętego Spasa (Przemienienia Pańskiego)  

w Horbowie, pojawia się również w akcie kończącym spór, jaki toczyli  

w latach 1519-1523 Marcin, Bohusz, Maćko i Iwan Zarankowie ze swoim 

stryjem Janem Horbowskim o nierówny dział, jaki otrzymał ich ojciec we 

wsi Horbów i Lechuty.
4
 Do czasów wprowadzenia unii (1596 rok) na Po-

dlasiu działało, co najmniej 120 cerkwi. Wiele z nich działało okresowo. 

Przypuszczalnie mogło działać przed 1596 rokiem około 290 cerkwi. Co 

do umiejscowienia cerkwi i majątku cerkiewnego z całą pewnością należy 

lokalizować ją na północ od Dworszczyzny terenu zwanego do czasów 

obecnych, jako Popówka (na północ od obecnego skrzyżowania dróg we 

wsi). Nie wiadomo, z jakim „powodzeniem” działała parafia prawo-

sławna, jak też czy przetrwała do Unii Brzeskiej. Najprawdopodobniej 

tak. Według historyka dr Andrzeja Buczyły przypuszczalnie cerkiew pra-

wosławna mogła przystąpić do unii kościelnej w I połowie XVII. Cerkiew 

uposażona była w jedną włókę gruntów. Pierwsza potwierdzona informa-

cja o istnieniu cerkwi unickiej na Popówce pochodzi dopiero z 1687 roku, 

przy okazji budowy cerkwi unickiej fundacji Trochyma Zachora vel Za-

chorowicza, bogatego chłopa i młynarza z Woskrzenic (fundatora również 

cerkwi w Woskrzenicach i Rokitnie). Kościół przywilejami obdarzył dzie-

dzic Horbowa Tomasz Kazimierz z Łużek Łuzecki i jego żona Anna 

Zofia. Wówczas parochem (proboszczem grekokatolickim) był Marek 

Samojłowycz. Z akt wizytacji z 1726 roku wynika, że świątynia była dre-

wniana kryta strzechą z dwoma żelaznymi krzyżami. Była pod wez-

waniem Świętej Praksedy Męczenniczki (1759 rok). Wyposażona była  

w 1 włókę. Skupiała wiernych ze wsi Horbów, Zalesie, Kłoda. W czasie 

tym parafia liczyła około 90 wiernych. Około 1772 roku wybudowano 

nową cerkiew unicką. Cerkiew ta remontowana była w 1854 roku.  

W 1820 roku parafia unicka liczyła 261 wiernych. W XVIII wieku parafia 

wchodziła w skład eparchii włodzimiersko-brzeskiej, metropolii kijo-

wskiej. Źródła potwierdzają, że parafia unicka funkcjonowała właściwie. 

Mieszkańcy Horbowa obu obrządków zgodnie współżyli, zaś, jak 

świątynia katolicka była zrujnowana to księża katoliccy odprawiali msze 

                                                 
4
 D. Wereda, Z dziejów unickiej parafii w Przegalinach (W:) Radzyński Rocznik 

Humanistyczny, T. 2, 2002 s. 9-11; A. Buczyło, Kształtowanie się sieci parafialnej 

kościoła unickiego … s.101-102,500. 
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w kościele unickim.
5
 

 Po upadku powstania styczniowego, nasiliła się represja władz 

carskich, również w stosunku do wyznawców wiary rzymskokatolickiej  

a w szczególności wyznawców obrządku unickiego. W 1875 roku doko-

nano całkowitej likwidacji unii brzeskiej. Unici zostali wówczas przy-

łączeni do kościoła prawosławnego.  Ostatnim administratorem parafii 

unickiej był ks. Emilian Starkiewicz, który po likwidacji parafii unickiej 

oskarżony został o podżeganie wiernych do oporu i ostatecznie zesłany na 

Syberię.  Jak wszędzie na Podlasiu, tak i tu w gminie Dobryń grasowały 

sotnie kozaków, od parafii do parafii szerząc swoja krwawą misję i na-

wracając nahajkami na prawosławie. W taki sposób powstała parafia 

prawosławna w Horbowie, a jako dowód, potwierdzający fakt utworzenia 

siłą prawosławia w Horbowie, jest rodzina Koniuszewskich. W roku 1874, 

w małej wiosce Ukaźnej, w parafii Horbów, żył nasz bohater – męczennik 

Józef Koniuszewski, na czteromorgowym gospodarstwie. A, że ziemi po-

siadał mało i to nieurodzajnej, pracował tedy po dworach i sąsiadach 

swoich, żeby się tylko wyżywić z żoną i paroletnim dzieckiem i krowiną. 

Byli to ludzie zacni, uczciwi, spokojni i do swojej wiary bardzo przy-

wiązani. I właśnie, kiedy nastąpiło zniesienie Unii, zaczęto ludzi różnymi 

sposobami nawracać na prawosławie. Żona naszego Józefa Koniu-

szewskiego powiła właśnie syna. Trzeba było dziecko ochrzcić u popa 

prawosławnego na prawosławie w przeciągu 8 dni, inaczej groziła kara, 

lecz Koniuszewscy nie ulękli się tej kary i postanowili wszystko znieść 

cierpliwie, a dziecko na prawosławie nie oddać. A gdy im policja doku-

                                                 
5
 J. Hawryluk, Z dziejów cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVIII wieku. Bielsk 

Podlaski 1993, s. 57; J. Kuligowski, Kościół wschodni na Ziemi Chełmskiej i połu-

dniowym Podlasiu od chrystianizacji do końca XVI wieku (W:) „Rocznik 

Bialskopodlaski”, Tom XXI, 2013, s. 55;  A. Bobryk, I. Kochan, Ślady przeszłości … s. 

190-191; M. Maliszewski, G. Welik, Unici Podlascy Przewodnik historyczny: Aneks 

Dekanat Bialski; A. Buczyło, Kształtowanie się sieci parafialnej… s.315, 473; Według 

badań prowadzonych nad dziejami kościoła w Horbowie przez Elżbietę Krzeską, kościół 

wybudowany w 1772 roku stanął na placu w rejonie obecnego kościoła. Wcześniej 

cerkiew usytuowana była bliżej, w rejonie obecnego skrzyżowania dróg w Horbowie. 

Niewykluczonym jest, że pierwotnie cerkiew prawosławna a następnie unicka 

usytuowana była w rejonie obecnego cmentarza wojennego z I wojny światowej. Mogło 

tam być pierwotne miejsce pochówków, skoro wzmiankuje się, że grzebano tam jeszcze 

poległych z wojny napoleońskiej (autor). 
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czała i ściągała kary pieniężne, wmawiając jednocześnie, aby się opa-

miętali i dziecko ochrzcili, Koniuszewscy odpowiadali, iż jesteśmy Pola-

kami i katolikami i na takich chcemy wychować swoje potomstwo. Za 

opór władzy osadzono go na dwa miesiące w więzieniu w Białej, skąd 

powrócił z powybijanymi zębami. A kiedy już kar nakładanych na niego 

codziennie po jednym rublu opłacić nie mógł, sprzedali mu świnie, 

następnie odzienie, a na ostatku krowę, jedyną ich żywicielkę, wówczas to 

będąc nagi i bosy, bez żadnych środków do życia, postanowił Koniusze-

wski opuścić gospodarkę i wyruszyć w świat. Aż pewnego razu w miesiącu 

grudniu, Koniuszewscy pożegnali się serdecznie z sąsiadami i przeprosili 

się z nimi, mówiąc, iż jutro ich już nie będzie. Jako też około godziny 12-ej 

w nocy w stodole Koniuszewskich wybuchł pożar, a słup ognia wznosił się 

do obłoków. Kiedy zbiegli się sąsiedzi, drzwi do zastali otwarte, ale rodzi-

ny Koniuszewskich nie było. Sądzono, że poszli ratować stodoły. I kiedy 

dopiero ogień objął już cały budynek, zdziwieni ratujący usłyszeli głośny  

i wyraźny śpiew pieśni nabożnych wśród płomieni. Może ufając w Opa-

trzność Boską, pragnęli dokazać cudu, jak prorok Daniel wrzucony w piec 

ognisty, lecz Bóg po tych ciężkich cierpieniach i prześladowaniach 

inaczej widocznie chciał i przeniósł ich do wiecznej chwały i radości. Tak 

zapisano krótką historię rodziny Koniuszewskich na łamach czasopisma 

Podlasiak w 1925 roku, przy okazji poświęcenia pomnika w Kłodzie 

Małej, które miało miejsce 3 maja 1925 roku.
6
 

                                                 
6
 B. Górny, Monografia… s. 33; „Podlasiak“ nr 14, 1925 r. s. 2-3; Przed wydaniem 

ukazu tolerancyjnego w powiecie bialskim było 11 gmin, w których ponad 50 procent 

ludności była wyznania prawosławnego, były to gminy: Dobryń, Kobylany, Kodeń, 

Kościeniewicze, Kostomłoty, Lubienka, Międzyleś, Piszczac, Sidorki, Sitnik i Zabłocie. 

Były to oficjalne statystki. Trzeba pamiętać, że do ludności prawosławnej zaliczano też 

tzw. „opornych”. Byli to dawni unici, którzy nie zaakceptowali narzuconego im w 1875 

roku wyznania. Według danych cerkiewnych z początku XX wieku na Chełmszczyźnie  

i Podlasiu mogło zamieszkiwać ponad 100 tysięcy opornych”. Ludność ta oficjalnie 

pozostawała przy prawosławiu. Po wydaniu ukazu tolerancyjnego, 30 kwietnia 1905 

roku nastąpił proces przechodzenia unitów na katolicyzm. Trwał on kilka lat. Według 

danych statystycznych z roku 1905 w powiecie bialskim mieszkało 14405 katolików.  

W 1909 roku liczba katolików zwiększyła się do 37825 osób (162, 6 procent). Co do 

ludności prawosławnej w 1905 roku w powiecie bialskim mieszkało 54368 osób zaś  

w 1909 roku 33003 osoby, co stanowiło spadek o 39, 3 procenta. Należy przy tym 

dodać, że nie wszyscy mieli prawo porzucenia prawosławia. Utrzymany został w mocy 



228 

 

 W 1904 roku rozebrano starą cerkiew. 30 maja tego samego roku 

poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni według 

projektu architekta Włodzimierza Pokrowskiego. Poświęcenie nowej 

świątyni odbyło się 17 sierpnia 1908 roku z udziałem biskupa prawo-

sławnego Eulogiusza. Świątynia została rozpisana i wyposażona oraz 

zamówione zostały w Ławrze-Pieczerskiej ikony. Podczas I wojny świa-

towej ludność, w tym duchowni prawosławni, zostali przymusowo wysie-

dleni w głąb Rosji. Według innych danych podczas wojny świątynia była 

czynna. Po 1919 roku znaczna część mieszkańców prawosławnych Hor-

bowa i okolic tzw. „bieżeńcy” powróciła do swoich domu. Również po-

wracali duchowni, których pierwszą sprawą było wznowienie działalność 

cerkwi i szerzenia posługi wśród wiernych. Istniejąca świątynia miał być  

w dalszym ciągu przeznaczona na cerkiew. Mimo to świątynia, decyzją 

władz polskich,  nadal była zamknięta. Pop msze odprawiał w przed-

sionku lub na cmentarzu przykościelnym. Plany przekazania cerkwi 

katolikom doprowadziły do zaognienia konfliktu pomiędzy mieszkańcami 

Horbowa obu wyznań. Cerkiew stanowiła wówczas filię parafii w Koby-

lanach. Według danych z 1923 roku cerkiew była uposażona w ziemię  

o łącznej powierzchni 14,56 ha, z czego: sady - 2 ha, grunty orne 7,30 ha, 

łąki - 5,26 ha. Przez dwa lat świątynia była nieczynna. Wojna bolsze-

wicka uniemożliwiała i wydłużała w czasie rozwiązanie tego problemy.  

Ostatecznie cerkiew została przekazana katolikom w 1923 roku. Był to 

koniec parafii prawosławnej w Horbowie. W 1922 roku zlikwidowana zo-

stała prawosławna diecezja chełmska, włączając ją w skład diecezji 

metropolitalnej, która przyjęła nazwę warszawsko-chełmskiej. Ludność 

prawosławna Horbowa została włączona do parafii prawosławnej w Ko-

bylanach, dekanatu bialskiego. W 1947 roku w ramach „Akcji Wisła”  

z Horbowa wysiedlono 85 osób ludności prawosławnej, co stanowiło 37,6 

                                                                                                                         
ukaz cesarski z 1836 roku nakazujący wychowanie i przynależność do Cerkwi 

prawosławnej z dzieci z małżeństw mieszanych (W:) J. Cabaj, Społeczeństwo guberni 

chełmskiej… s. 18-29. W monografii pomijam wątek związany z ludnością wyznania 

mojżeszowego. W 1914 roku w powiecie bialskim 18,4 procent ludności stanowiła 

ludność wyznania mojżeszowego. W samych miastach powiatu bialskiego ten odsetek 

stanowił aż 48,1 procenta. Na obszarze obecnej gminy Zalesie ludność żydowska 

stanowiła znikomy procent. 
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procent ogółu mieszkańców wsi.
7
  

 

c. Kościół rzymskokatolicki po 1923 roku 

 

W dniu 30 kwietnia 1918 roku została erygowana Diecezja 

Podlaska zwana Janowską. Diecezja należała do metropolii warszawskiej. 

W jej obrębie znalazło się 11 dekanatów, w tym dekanat bialski. Siedzibą 

biskupstwa stał się Janów Podlaski, a kościół kolegiacki w Janowie pod-

niesiony został do godności katedry.
8
        

  W kwietniu 1923 roku Minister ds. Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia wydał zgodę na erygowanie parafii rzymskokatolickiej w Hor-

bowie. Wyświęcenie cerkwi w Horbowie na kościół rzymskokatolicki 

p.w. Przemienienia Pańskiego dokonał dziekan bialski Ludwik Roma-

nowski dnia 23 września 1923 roku. W czasie kazania ks. dziekan wspo-

mniał o wytrwałości w wierze męczenników unickich i miłości ich do 

ziemi polskiej. Nawoływał do połączenia się i miłości bratniej przed 

ołtarzem w tym miejscu, gdzie krzyże i mogiły świadczą o dawnej jedności 

i braterstwie tutejszego ludu, a którą to jedność wróg rozerwał.
9
 

Odnaleziony Cudowny Obraz uroczyście powrócił do Horbowa po półto-

rawiekowej nieobecności w Niedzielę Przewodnią dnia 27 kwietnia 1924 

roku. Obraz został przekazany w kościele parafialnym Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej dla czterech najstarszych mie-

szkańców Horbowa i w uroczystej pielgrzymce był niesiony do Horbowa, 

a następnie umieszczony w ołtarzu głównym. Mszę odprawił proboszcz  

z Piszczaca ks. Władysław Felek, podkreślając w kazaniu, że właśnie 

miłość i nabożeństwo do Matki Bożej były zarówno pociechą w cier-

pieniach, jak i ostoją w wierze dla tutejszej ludności w latach prze-

śladowania za wiarę. Samodzielna parafia została utworzona 1 paździe-

                                                 
7
 M. Gałecka, Włodimir Pokrowskij, projektant drewnianych cerkwi w Horbowie i Maj-

danie Starym … s. 202-209; A. Bobryk, I. Kochan, Ślady przeszłości… s. 191;  

W. Słobodian. Cerkwi chołmskoje eparchii. Lwów 2005, s. 143-146; K. Grzesiak ks., 

Duchowieństwo prawosławne na południowym Podlasiu …s. 206; „Podlasiak” 1923, nr 

43 s.5; Źródło internetowe: lublin.cerkiew.pl. 
8
 F. Stopniak, Kościół na terenie województwa bialskopodlaskiego od połowy XIX wieku 

(W:) Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia… s. 363.    
9
 „Podlasiak“ 1923, nr 4 s.5. 
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Pocztówka z 1933 roku na 10-lecie 

parafii Horbów, (zb. parafii Horbów) 

rnika 1924 roku. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Urbański. 

Kolejno administratorami parafii byli: ks. Wacław Lachowicz, ks. Teodor 

Ryłło, ks. Marian Jabłoński, ks. Stanisław Grodowski, ks. Franciszek 

Zapadka, ks. dr Jan Gawino, ks. Stanisław Gajowniczek (ur. 1906, kape-

lan AK) ks. Marian Podstawka, ks. Stanisław Borysiak (wyjechał do 

Brazylii, wieloletni misjonarz), ks. Zdzisław Zielonka (od 1973 r.).   

W okresie międzywojennym rozwijało się życie religijne w para-

fii. W dniu 28 marca 1935 roku założony został w Horbowie oddział 

Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet podlegający stowarzyszeniu w Sie-

dlcach (zał. 27.08.1934 roku). Celem stowarzyszenia było m.in. wyra-

bianie członkiń na światłych i czynnych członków kościoła katolickiego. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmowało obszar parafii Horbów. 

Siedziba mieściła się przy plebanii w Horbowie. Stowarzyszenie liczyło 

150 członkiń. Prezesem była Maria Czmielewska, żona gajowego lasów 

państwowych w Horbowie, sekretarzem Zofia Ujma, żona kierownika 

szkoły w Horbowie (aktywnie ożywiała dzielność kobiet na wsi, zajmo-

wała się hafciarstwem, grała na organach), skarbnikiem Maria Popławska 

z Kłody Dużej. W 1939 roku prezesem była Paulina Zając z Horbowa Ko-

lonii, sekretarzem Janina Kosińska z Kłody Dużej, skarbnikiem Eugenia  
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Zofia Ujma przy haftowaniu szaty do obrazu Matki Bożej Horbowskiej,  

(zb. Maria Ujma) 

Popławska z Kłody Dużej. W parafii wzrastał kult Matki Bożej. Wielkim  

czcicielem kultu Matki Bożej był społecznik i kierownik szkoły w Hor-

bowie Franciszek Ujma. W 1933 roku staraniem ks. Mariana Jabłoń-

skiego umieszczono tablicę pamiątkową o treści „Parafia Horbów 

założona w 1515 r. staraniem śp. Jana Horbowskiego - Zaranka, zniesiona 

przez rząd rosyjski, została wskrzeszona w 1924 r. (..nieczytelnie…) sta-

raniem ks. Mariana Jabłońskiego, roku jubileuszowego 1933”. 

  Uroczyście obchodzono 10-lecie erygowania parafii. Powołano 

przy tym komitet społeczny, do którego weszli: ks. Marian Jabłoński, 

Franciszek Ujma, Tadeusz Sobolewski z Zalesia, Franciszek Nostitz - 

Jackowski z Kijowca. Uroczystości odbyły się 13 maja 1934 roku pod 

przewodnictwem biskupa Czesława Sobolewskiego. Uroczysta procesja  

z obrazem Matki Bożej Łaskawej przeszła na dawny cmentarz katolicki, 

gdzie kazanie wygłosił ks. biskup przybliżając dzieje parafii horbowskiej 

i słynącego łaskami Obrazu. W 10 rocznicę powrotu Cudownego Obrazu 

ustanowiono coroczny odpust Matki Bożej Łaskawej w Horbowie. 

Cudowny obraz na nowo zasłynął łaskami. W 1935 roku kilkuletni 

chłopiec z Zalesia Kazimierz Gruza doznał urazu lewej nogi. Stan zdro-

wia pogarszał się z każdym dniem, zaczął chodzić o kulach. Wskazanym 

było umieszczenie chłopca w szpitalu. Na to jednak rodzicie nie mieli  
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pieniędzy. Chłopiec przestał chodzić. Zrozpaczona matka powierzyła 

syna Matce Bożej Łaskawej, gorliwie prosząc o pomoc podczas odpustu 

w maju 1935 roku. Jej modlitwy zostały wysłuchane, chłopiec zaczął 

chodzić i powrócił do zdrowia. Podczas modlitwy dziękczynnej dnia 18 

sierpnia 1935 roku Kazimierz z rodziną zbliżył się do ołtarza i złożył na 

nim swoje kule.  

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał na długie lata 

pielgrzymowanie do Matki Bożej Łaskawej. W czasie trwania okupacji 

mienie parafialne przetrwała w całości. Ocalał kościół i obraz Matki 

Bożej. Czasy powojenne były dla kościoła okresem ograniczonej dzia-

łalności duszpasterskiej. W 1946 roku parafia Horbów liczyła 1210 wier-

nych. Władze komunistyczne wykorzystywały wszelkie sposoby, aby 

umocnić swoje „panowanie” w kraju, stosując przy tym wobec ducho-

wnych inwigilację, również szykany, groźby, zastraszanie i angażowanie 

wbrew woli w budowanie „demokracji ludowej”. W przyszłości nie 

zamierzam czytać listu pasterskiego, w którym będą wymienione fakty 

niemające potwierdzenia na mojej parafii. Uważam tych księży, którzy 

poruszają spraw polityczne z ambon za szczególnie szkodliwych głupców 

- tak wypowiadał się ostrymi słowami ks. Marian Podstawka w 1947 

roku. Po wojnie kolejni proboszczowie umacniali kult Matki Bożej Łas-

kawej, dbając jednocześnie o świątynię i jego otoczenie.  

Obecnie parafia należy do dekanatu bialskiego północnego. Do 

parafii należą wsi Horbów, Horbów Kolonia, Kłoda Mała, Kłoda Duża, 

Lachówka Duża, Lachówka Mała, Zalesie. W latach 80 XX wieku na 

północ od budynku szkoły w Zalesiu pobudowano dom katechetyczny, 

który następnie w 1986 roku wyświęcono, jako kaplica Świętego Józefa. 

Ciekawostką jest, że z parafią horbowską związana jest rodzina 

Brzósków. To tutaj w dniu 8 stycznia 1826 roku ślub zawarli: Marceli 

Brzoska (pisany również w aktach Brzuska jak też Brzóska) admini-

strator, pisarz z Husinki z Karoliną z Enskajtów (z Dobrynia), później 

zamieszkali w Kłodzie, rodzice naszego bohatera narodowego, kapelana 

powstania styczniowego Stanisława Brzóski (1832-1865).
10

 

                                                 
10

 W życiorysie Stanisława Brzóski jest wiele luk. Według powszechnej wiedzy 

późniejszy bohater urodził się 30 grudnia 1832 roku w Dokudowie. Według wspomnień 

samego Brzóski – „Opis własnoręczny biegu życia” - urodził się 30 grudnia 1834 roku. 
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Z parafią związany był również ks. dr Janusz Chwaluczuk (1930-

2004), poprzez matkę Kazimierę z Grzybów z Horbowa Kolonii. Tu pod 

opieką dziadków spędził wiele chwil swojego życia, służył do mszy. 

Swoją mszę prymicyjną odprawił w 1954 roku w Horbowie. Podjął dalsze 

studia na KUL-u a następnie w Fryburgu w Szwajcarii, gdzie uzyskał 

tytuł doktora. Od 1964 roku przebywał w Kanadzie, gdzie był wykła-

dowcą na uniwersytecie w Quebeku.   

  

2. Parafia rzymskokatolicka p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Malowej Górze 
 

W II połowie XV wieku wieś Malowa Góra stanowiła własność 

bojarów litewskich (wyższej szlachty) rodziny Niemirowicz Szczytt 

herbu „Jastrzębiec”. To jedna z dwóch (obok Radziwiłłów) żyjących 

obecnie rodzin, co do których istnieje pewność, że pochodzą po mieczu  

w prostej linii od któregoś z bojarów litewskich uczestniczących w akcie 

unii horodelskiej (1413 rok).  Była to rodzina katolicka, fundatorzy wielu 

kościołów na Litwie. Z przekazywany, utartych przez pokolenia informa-

cji (zapisanych w Słowniku królestwa…) wynika, że z ich fundacji pobu-

dowany został w 1464 roku w Malowej Górze drewniany kościółek i ery-

gowana parafia. 

Czy Niemirowicze byli fundatorem kościoła katolickiego w Malo-

wej Górze tego nie ustalono. Jeżeli byli, to parafię erygowano po 1477 

roku. Wówczas Malową Górę nabył Jakub Niemirowicz Szczyt (patrz 

rozdział II, Malowa Góra). Jeżeli datą „właściwą” utrwaloną przez poko-

lenia jest rok 1464, to fundatorem mógł być wcześniejszy właściciel wsi 

Piotr z Malowej Góry lub jego syn Andrzej (Malewski). Na pewno parafia 

                                                                                                                         
Chrzest przyjął w kościele Św. Anny w Białej Podlaskiej. Nie odnaleziono jednak aktu 

chrztu. Powszechnie wiadomym jest, że Stanisław miał czworo rodzeństwa: brata 

Aleksandra (ur. 1828 r.), siostrę Izabelę (ur. 1832 r.), brata Leopolda (ur. 1836 r.), oraz 

najmłodszą siostrę Teofilę. Tymczasem w aktach metrykalnych parafii rzymsko-

katolickiej w Horbowie odczytano, że w dniu 12 kwietnia 1830 roku Marceli i Karolina 

Brzuska ochrzcili w kościele w Horbowie syna Józefa urodzonego w Kłodzie 19 marca 

1830 roku. Brzoskowie mieszkali wówczas w Kłodzie na gospodarstwie (folwark?). Nie 

ustalono, jakie były dalsze losy Józefa (autor). 
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funkcjonowała przed 1488 roku. Była wzmiankowana w konsystorzu 

janowskim z lat 1477-1488. Tym samym parafię malowogórską możemy 

zaliczyć, po międzyrzeckiej, janowskiej i łomaskiej, do najstarszych  

w powiecie bialskim. Bezsporną kwestia jest, to, że poszczególne usta-

lone rody, które władały Malową Górą, tj. Malewscy, Niemirowicze  

a następnie Irzykowicze byli hojnymi kolatorami parafii katolickich na 

Litwie i w Koronie. Trafnie przypuszczać można, że kościół w Malowej 

Górze mógł w pierwszym stuleciu swojego funkcjonowania mieć wystar-

czające uposażenia do prawidłowego egzystowania. Potwierdzeniem tego 

może być informacja, z której wynika, że w 1520 roku Mikołaj Niemiro-

wicz Szczyt fundował w tym roku  przy kościele w Grannem (k. Dro-

hiczyna) altarię p.w. Św. Mikołaja, do której prezentował ks. Mikołaj  

z Malowej Góry (administrujący tą parafię od 1514 roku?). Świadczyć to 

może przede wszystkim o tym, że parafia malowogórska mogła działać 

prawidłowo, na stałe zamieszkiwali to duchowni, którzy nie ograniczali 

się jedynie do pracy duszpasterskiej w swojej parafii.
11

  

Pierwsze obszerniejsze informacje o parafii pochodzą dopiero  

z początku XVII wieku.  Jak wynika z treści zapisu wizytacji generalnej  

z 1604 roku kościół drewniany był na nowo pobudowany i jeszcze 

niewyświęcony. Był fundacji właściciela Malowej Góry podkomorzego 

Hieronima Irzykowicza. W tym czasie proboszczem parafii był ks. 

kanonik Adam Gondzieszka. Wewnątrz świątyni były trzy ołtarze. Ołtarz 

wielki murowany, z obrazem Przemienienia Pańskiego, oraz dwa ołtarze 

boczne drewniane z „pięknymi obrazami”. Na wyposażeniu była m.in. 

chrzcielnica drewniana okrągła (wewnątrz misa miedziana”). W pierwszej 

połowie XVII wieku przy kościele funkcjonował szpital i szkoła 

parafialna. W ówczesnych czasach szpital był miejscem, gdzie głównym 

celem było, nie uzdrowienie ciała, a uzdrowienie duszy. Szpitale spełniały 

też rolę przytułków dla ubogich i potrzebujących pomocy oraz piel-

grzymów. Pierwsze zakłady szpitalne powstały pod opieką i za sprawą 

ludzi kościoła. Podczas potopu szwedzkiego, w maju 1657 roku kościół  

                                                 
11

 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… Tom VI, s. 22-23; Źródło internetowe: 

http://www.rodzima.org; T. Jaszczołt, Ród Niemiry… s. 175-245; L. Królik, 

Organizacja terytorialna diecezji łuckiej i Brzeskiej od XVI do XVIII wieku (W:) War-

szawskie Studia Teologiczne, t. 1, 1983, s. 306. 
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w Malowej Górze za sprawa wojsk szwedzkich i wojsk Siedmiogrodzian 

został ograbiony i zniszczony. Biskup Jan Stefan Wydżga po powrocie do 

Janowa (Podlaskiego) i podliczeniu strat pisał w sprawozdaniu do papieża 

w Rzymie: ...Najbardziej okrutny i gorzki kielich wypada pić naszej Die-

cezji – kraj mlekiem i miodem płynący, przepojony krwią i męczeństwem 

wielu kapłanów i zakonników ukamienowanych, zamordowanych mie-

szczan, sakramenta zdeptane nogami, sprofanowano prochy zmarłych…, 

wymieniając przy tym zniszczoną świątynię w Malowej Górze.
12

  

Z dokumentów wynika, że w latach 1662-1664 kościół był w złym stanie. 

W złym stanie kościół i majątek parafialny przetrwał do początku XVIII 

wieku. Do 1724 roku w parafii nie było proboszcza, a wcześniejsze upo-

sażenia dla kościoła i szpitala były wstrzymane. Przypuszczalnie za ten 

stan rzeczy „odpowiadać” mogli uwcześni właściciele Szujscy. 

W XVIII wieku Malowa Góra jak też pobliski Terespol wszedł  

w posiadanie rodu Czartoryskich. Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego 

należała do dekanatu Janów (Podlaski) diecezji lubelskiej. Z fundacji 

Czartoryskich w 1782 roku pobudowany został kolejny drewniany ko-

ściół. Stary kościół nie nadawał się zupełnie do remontu, a prawdo-

podobnie została całkowicie zniszczona podczas Konfederacji Barskiej 

(1768-1772). Nowa świątynia przetrwała do 1897 roku, kiedy to z nie-

ustalonych przyczyn uległa spaleniu. W październiku 1794 roku po prze-

granej bitwie kościuszkowców pod Terespolem, kościół został zrabowany 

przez wojska gen. Aleksandra Suworowa. Proboszcz został wówczas 

ciężko ranny. Wielu mieszkańców pomordowano a dobytek spalono. 

Według danych z 1811 roku do parafii Malowa Góra należały wsie: 

Malowa Góra, Berezówka, Starzyna (obecna Starzynka), Wólka Do-

bryńska, Dobryń, Koroszczyn, Kukuryki, Kuzawka, Neple i Kołczyn.  

O stanie kościoła i otoczenia dowiadujemy się przy okazji wizytacji  

                                                 
12

 J. Płosiński, Potop szwedzki na Podlasiu 1655-1657. Zabrze 2006, s. 150-165;  

J. Geresz, Z dziejów Podlasia ….nr 92/2007; (W:) APMG, Kronika rzymskokatolickiej 

parafii Malowa Góra, s.10-14, Wizytacje Generalne odbyte w parafii Malowo Górskiej 

1604-1839; Według relacji przekazywanych ustanie „z pokolenia na pokolenie” 

pierwsze kościoły malowogórskie miał być usytuowane na górze (Dworszczyźnie),  

w miejscu gdzie obecnie przebiega droga z Malowej Góry na Kolonię Dobryń.  

W zachowanej treści wizytacji z 1643 roku czytamy, że właściciel (Irzykowicz ?) 

„fundował kościół w ogrodzie dworu malowogórskiego” (autor).  
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w tym roku biskupa lubelskiego Skaryszewskiego. Kościół Malowogórski 

z drzewa tartego wybudowany, gontami pokryty, nad chórem i nad 

wielkim ołtarzem na dachu są dwa krzyże małe postawione. Na środku 

dachu jest wieżyczka, niżej gontami, a wyżej białą blachą pokryta, na 

której znajduje się krzyż żelazny. W tej wieżyczce wisi dzwonek, czyli sy-

gnaturka. Wchodząc do kościoła od zachodu, jest ganek gontami pokryty. 

Z tego ganku jest wchód wielki do kościoła, z którego drzwi są dwu-

skrzydlaste, sztucznie i dubeltową robotą zrobione, gwoździami żelaznymi 

obwarowane, zawiasami żelaznymi i zamkiem wewnętrznym opatrzone. 

Posadzka w kościele i sufit tarcic. Okien w nim jest siedem, w których 

szkło w ramach drewnianych jest całe. Wejście mniejsze do kościoła jest 

od południa z tyłu kościoła, tj. od rezydencji plebańskiej przez przysionek 

mały, którego przysionku ściany z tarcic, do kościoła zaś są drzwi malo-

wane po prostu na kształt gwoździ żelaznych udane i przyozdobione. 

Drzwi oboje żelaznymi zawiasami i zamkami wewnętrznymi są opatrzone. 

Od rogu ołtarza wielkiego, to jest z prawej strony, jest zakrystia dre-

wniana, do której drzwi z tarcic dubeltową robotą i sztucznie zrobione, 

gwoździami żelaznymi obwarowane, zawiasami żelaznymi i zamkiem 

wewnętrznym opatrzone. Posadzka i sufit z tarcic, okno jest jedno  

w ramach drewnianych, całe, z kratą żelazną. W tejże zakrystii jest szafa  

z sześcioma szufladami na sprzęty kościelne. Cały ten kościół i zakrystia 

znajduje się w stanie jeszcze dobrym, oprócz fundamentów, które potrze-

bują naprawy. Wychodząc z kościoła na zachód po prawej ręce na 

cmentarzu jest dzwonnica drewniana, tarcicami około, a z wierzchu gon-

tami pokryta, na której znajduje się krzyż żelazny, blachą białą od spodu 

obłożony. W tej dzwonków niewielkich znajduje się tylko dwa. Cmentarz 

jest tylko jeden przy kościele, mający rozległość sążni 60, częścią dylami, 

częścią sztachetami ogrodzony, do którego dwiema furtkami jest wejście, 

większe z drogi, a mniejsze z plebanii. Obok kościoła znajdowała się 

plebania drewniana kryta gontami, z gankiem wspartym na dwóch słu-

pach oraz budynki gospodarcze: spichlerz, obora, stajnia i stodoła, wszy-

stkie budynki gospodarcze kryte słomą. Obok plebanii przetrwał dom 

szpitalny, z drewna, tynkowany gliną oraz „sklep” (piwnica częściowo 

zagłębiona w ziemi) i studnia (przetrwała do dzisiaj). Wokół zabudowań 

były cztery ogrody. Z żywego inwentarza proboszcz posiadał: jedną kurę, 
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dwie gęsi, jedną świnię, jedno prosię i „krów starych dwie”. Z dostę-

pnych danych źródłowych wynika, że księża proboszczowie na parafii 

zmieniali się bardzo często. Średnio proboszcz w tej parafii podczas zabo-

rów administrował ok. 3,5 roku. W latach 1799-1875 parafię administro-

wali: ks. Jan Nepomucen Kosiński (1799-1803), ks. Apoloniusz Mako-

welski, (1803-1804), ks. Jan Nepomucen Kosiński (1804-1816 - po-

wtórnie), ks. Jan Skowieski (1816-1828), ks. Franciszek Szemioth (1828-

1830), ks. Roch Lipiński (1830-1832), ks. Dominik Ostrowski (od maja 

1832 do grudnia 1832), ks. Florian Konarski (1832-1838), ks. Hiacynt 

Jakubowski (1838-1842), ks. Franciszek Szemioth (1842-1845 - po-

wtórnie), ks. Wit Kuderski (1845-1848), ks. Józef Antoni Gierłowski 

(1848-1859), ks. Tomasz Bujalski proboszcz Pratulina (1859 - osiem 

miesięcy), ks. Feliks Pogorzelski (1859-1864), ks. Gabriel Lewandowski 

(od marca 1864 do grudnia 1864), ks. Michał Myptkowski (1864-1867). 

W 1861 roku w parafii było 1492 wiernych.
13

 

 Ukazem z dnia 22 maja 1867 roku dokonano kasacji Diecezji Po-

dlaskiej. W roku 1875 po likwidacji Unii, proboszczem w Malowej Górze 

był ks. Szymon Tedeusz Mankielun. Urodził się 28 października 1838 

roku w miejscowości Mankary parafia Mirosław. Święcenia kapłańskie 

przyjął w 1862 roku. Proboszczem był w Skórcu, następnie w Malowej 

Górze, a jednocześnie w Terespolu (lata 1869 - 1876), wikariuszem  

w Siedlcach (1877 rok), administratorem parafii Pruszyn (lata 1877 - 

1886), proboszczem w Sokołowie Podlaskim i dziekanem tegoż dekanatu 

(lata 1886 - 1891). Był podporą unitów w dekanacie. Za taką postawę 

został przeniesiony tam, „gdzie nie było parafii unickich”. Od grudnia 

1891 roku do kwietnia 1892 roku administrował w Prostyni a następnie 

został przeniesiony do Kocka, gdzie zmarł 21 października 1913 roku.  

W styczniu 1876 roku przy okazji choroby i leczenia szpitalnego ks. Man-

kieluna dowiadujemy się, w jakich warunkach pracowało się księżom na 

Podlasiu. Pismem redagowanym do dziekana w Białej Podlaskiej infor-

mował, że zostawia parafię Malowa Góra i Terespol do obsługi 

dziekanowi. W odpowiedzi dziekan odmówił obsługi parafii z uwagi, że 

                                                 
13

 APMG, Kronika rzymskokatolickie parafii Malowa Góra, s. 13-20;  Słownik 

geograficzny Królestwa Polskiego… Tom VI, s. 22-23. APMG, Kronika 

rzymskokatolickiej parafii Malowa Góra... s.25-26. 
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również był chory. W Białej natomiast był tylko jeden wikariusz, który 

nie był w stanie obsłużyć rozległego terenu. 

 Na terenie parafii Malowa Góra mieszkało bardzo wielu unitów. 

W 1875 roku warszawski generał gubernator zarzucając „wtrącanie się  

w sprawy prawosławia” zabronił księżom katolickim: chrzczenia dzieci 

byłych unitów, urządzania pielgrzymek odpustowych, którym przewodzili 

osoby „roznoszące różne wieści”, spowiadania osób nieznanych spowie-

dnikom, chyba, że przedstawili zaświadczenie o wyznaniu rzymsko-

katolickim. Stwierdził ponadto, że kościół w Pratulinie ma być zamknięty, 

a parafia przyłączona do parafii Malowa Góra. W 1877 roku przyjechałem 

na wakacje do rodziców zamieszkałych w okolicach Terespola pod Brze-

ściem Litewskim. Była to epoka walki zajadłej rządu moskiewskiego  

z Unią. Po wsiach siedziały oddziały kozackie i nahajkami „nawracały” 

lud na prawosławie. (…) W Wólce Dobryńskiej (Dobryń- Kopelówka ? - 

autor), na przymusowym pogrzebie gospodarza, baby wiejskie dopuściły 

się buntu. Obcięły popowi brodę, policjantów rozbroiły, zwłoki zaś ode-

brały siepaczom i pochowały na cmentarzu unickim. Nazajutrz najechał 

naczelnik powiatu z kozakami, trumnę kazał wykopać i powieść na cmen-

tarz prawosławny - wspominał w 1920 roku na łamach ogólnopolskiego 

czasopisma policyjnego Fr. Reinstein. Prześladowani unici szukali pomo-

cy u księży w Malowej Górze lub oddalonym Janowie Podlaskim. Na 

opornych spadały ciężkie kary podobnie jak na księży katolickich, którzy 

udzielali im pomocy. W dniu 24 stycznia 1874 roku w Pratulinie wojska 

rosyjskie (formacje kozackie) otworzyły ogień do parafian modlących się 

przed świątynią skonfiskowaną przez zaborców na rzecz prawosławia. 

Zamordowano wówczas 13 unitów. Przyszłam na świat w Nowosiółkach 

25 listopada 1886 r. Za to, że nie chcieli rodzice chrzcić mnie w cerkwi 

musieli sołtysowi, co tydzień płacić pół rubla kary - wspomina Katarzyna 

Buczyło zd. Sylwoniuk, - Jako małą dziewczynkę zabrano mnie do Bo-

hukał, a stąd w nocy wieźli mnie do chrztu do Zaczopek. Zatulali mi 

chustą oczy, bym nie widziała, jaka drogą jedziemy. W Zaczopkach całe 

mieszkanie zapełnione było ludźmi. Za drzwiami paliła się lampka. Ksiądz 

jednak nie przyjechał (…) Chrzczona byłam tylko wodą. Franciszek 

Parafiniuk tak wspominał opowiadania, że ślubu swoich rodziców: Na 

weselu moich rodziców Jana i Tatiany z Klebaniuków z Nowych Mokran, 
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zjechali do domu, wójt, sołtys i strażnicy. Aresztowali ojca i matkę. Mój 

dziadek za zorganizowanie wesela zapłacił 50 rubli kary. Po 50 rubli 

zapłacili Łukasz Parafiniuk i Nikita Filipczuk za to, że się ustnie wstawili 

za ojcem i matką. 

Od 1876 roku proboszczem parafii w Malowej Gorze (jedno-

cześnie w Terespolu) był ks. Wiktor Szaniawski Od 9 października 1882 

roku nominację otrzymał ks. Antoni Gryczyński. Mieszkał on w Tere-

spolu a dojeżdżał do Malowej Góry. Pracował do 5 grudnia 1885 roku, 

następnie został przeniesiony do Włodawy, gdzie został w 1890 roku 

usunięty za udzielanie sakramentów unitom. W 1886 roku parafia Malo-

wa Góra i Terespol nie miała proboszcza. Posług udzielał ks. Michał 

Benet wikariusz z Białej Podlaskiej, narażając się jednocześnie władzom 

carskim za udział w dziełach przeciw prawosławiu. Z tych też względów 

w 1886 roku zamknięto czasowo kościół i parafię w Terespolu, przyłą-

czając wiernych do parafii Malowa Góra. Zakazano również posług dla 

ks. Michała. Parafia Malowa Góra pozostała bez księdza. W sprawo-

zdaniu o stanie majątku kościelnego w parafii malowogórskiej z dnia 20 

listopada 1886 roku dziekan bialski pisał do konsystorza Diecezji 

Lubelskiej: … plebania jest w takim stanie, że mieszkać w niej 

niepodobna, (…) inne budynki przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy (…). 

Kościół mały i ubogi, a dach tak popsuty, że podczas deszczu, trzeba 

parasole nad głowami rozpościerać. Dziekan w piśmie podkreślił nadto, 

że parafianie chętnie podźwignęliby z ruin kościół i zabudowania, gdyby 

tylko mieli księdza. 30 grudnia 1886 roku administratorem został ks. 

Henryk Ciemniewski. Obowiązki oficjalnie objął w Malowej Górze 19 

stycznia 1887 roku (w tym po byłych parafiach w Terespolu i Pratulinie - 

gdzie był zakaz odprawiania mszy). Na terenie zarządzanym przez ks. 

Ciemniewskiego (par. Malowa Góra i Terespol) zamieszkiwało: 1700 

katolików, 6000 Żydów, 15 mahometan i 12000 akatolików (prawo-

sławnych nie można było wykazywać). Statystka ta budziła wątpliwości. 

Wobec czego w 1891 roku ponownie sporządzono dane statystyczne. 

Parafia Malowa Góra składała się z trzech parafii, w tym była parafia  

w Malowej Górze, w Terespolu (oficjalnie czasowo zamknięta) i byłej 

parafii Pratulinie. Do rdzennej parafii malowogórskiej wchodziły wsie: 

Malowa Góra, Berezówka, Borówka, Dobryń, Wólka Dobryńska, Koro-
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szczyn, Kuzawka, Neple, Ogródki, Podhorbów, Starzynka oraz folwarki 

Koroszczyn, Malowa Góra, Dobryń i Neple. Do byłej parafii Pratulin 

zaliczały się m.in. wsie Mokrany Stare i Nowe, Nowosiółki i folwark 

Mokrany. W całej parafii malowogórskiej było 1715 katolików, 12000 

unitów, 5700 Żydów, 34 akatolickiej (luterańskiej, kalwińskiej) oraz 14 

mahometan z Terespola. W 1893 roku ks. Henryk Ciemniewski został 

usunięty z parafii za to, że spełniał duchowe potrzeby unitów, 

systematycznie dopuszczał ich do uczestnictwa w kościele i służył 

odprawiając nabożeństwa mieszkańcom wsi z ludnością prawosławna. 

Kolejny proboszcz parafii został wyznaczony dopiero w lutym 1894 roku. 

Został nim ks. Feliks Ostoyski (1865-1931), wikariusz z parafii Kny-

chówek (w 1920 roku wyniesiony do godności kanonika honorowego 

Podlaskiej Kapituły Katedralnej). W 1897 roku proboszczem zostaje ks. 

Ignacy Ciszewski. W czasie jego administrowania w listopadzie 1897 

roku spaleniu uległ kościół. Pół godziny po mszy, organista zauważył 

ogień we wschodniej części zakrystii. Spaleniu uległo całe wyposażenie 

kościoła. W dniu 20 marca 1898 roku gubernator warszawski polecił 

usunąć ks. Ciszewskiego z parafii, polecając jednocześnie dla ks. Juliana 

Szulborskiego z Janowa Podlaskiego prowadzenie wyznaczonemu wika-

riuszowi ksiąg parafialnych do czasu wyznaczenia nowego admini-

stratora. Księża katoliccy byli wówczas mocno inwigilowani. W kwietniu 

1898 roku doniesiono, że ks. Ciszewski odprawiał mszę, pomimo, że 

został odwołany z parafii.  W tym czasie biskup lubelski w towarzystwie 

opiekunów kościoła Stanisława Kuczyńskiego, Kazimierza Kucze-

wskiego oraz Stanisława Grunwalda, polecił objąć administracje parafii 

dla ks. proboszcza Szulborskiego z Janowa Podlaskiego. Od 1899 roku 

parafię administrował kolejny proboszcz janowski ks. Szymon Pióro. 

Decyzją z dnia 25 lutego 1900 roku Komitet Ministrów zamknął defi-

nitywnie parafię Malowa Góra oraz parafię w Terespolu (kościół w 

Terespolu pozostał zamknięty). Parafian z tych kościołów przypisano do 

parafii w Janowie Podlaskim i Białej Podlaskiej. Do parafii Biała Podla-

ska zostały włączone m.in. wsie: Dobryń, Wólka Dobryńska i Malowa 

Góra. Do janowskiej parafii wsie: Berezówka, Dereczanka, Kołczyn, 

Mokrany Stare, Nowe i Nowosiółki. Ten stan rzeczy przetrwał do 1905 
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roku.
14

 

 W dniu 30 kwietnia 1905 roku Ukazem tolerancyjnym car Mi-

kołaj II, złagodził swoje stanowisko w kwestiach religijnych. Z okazji 

uznania przez władze carskie prawa do wyznania własnej wiary staraniem 

Łukasza Litwiniuka z Mokran Starych postawiony został we wsi drewnia-

ny krzyż z napisem: ”Racz błogosławić dziedzictwu swemu Na pamiątkę 

tolerancji religijnej D. 30 kwietnia  R.P. 1905”. Drugi krzyż postawiono 

przy drodze z Mokran Starych do Mokrany Nowych staraniem Macieja 

Lisowskiego z Malowej Góry.  Krzyż ma podobny napis „Boże pobłogo-

sław ludowi Twemu na pamiątkę odzyskania swobody 30.04.1905 roku” 

(krzyże przetrwały do czasów obecnych). W tym miejscu podkreślić 

należy, że dużą zasługę w walkę o kościół katolicki położył Lubomir 

Dymsza z Nepel. Był on docentem na Wydziale Prawa uniwersytetu  

w Petersburgu, posłem do Dumy rosyjskiej. Cieszył się on ogromnym 

szacunkiem wśród katolików w Rosji. Najważniejszą jego pracą pole-

miczną była praca pt. „Sprawa Chełmska”. Dzięki m.in. jego interwencji 

w guberni siedleckiej reaktywowano 12 parafii katolickich m.in. w Malo-

wej Górze.
15

 

W dniu 25 lipca 1905 roku biskup lubelski zawiadomił pismem 

administratora parafii bialskiej, że wierni z byłej parafii Malowa Góra 

proszą o pozwolenie na jej otwarcie. Zgodę na jej otwarcie wyraził ode-

zwą z dnia 12 grudnia 1905 roku Minister Spraw Wewnętrznych. Na 

proboszcza parafii wyznaczono ks. Aleksandra Fijałkowskiego, który ofi-

cjalnie przyjął swoje obowiązki 1 marca 1906 roku. Powitanie ks. Fijał-

                                                 
14

 G. Welik, Malowa Góra, parafia Przemienienia Pańskiego (W:) „Podlaskie Echo 

Katolickie” nr 26 (626) 2007; Cz. Maziejuk ks., Sto lat od carskiego skasowania (1875-

1912) (W:) Słowo Podlasia, 2006, nr 23, s. 15; nr 24, s.15; nr 25, s. 15; nr 26, s. 15; 

„Gazeta Policji Państwowej” nr 52, 1920; Źródło internetowe: parafia-

prostyn.drohiczyn.opoka.org.pl; Z. Oziembło, Wierni Bogu i Ojczyźnie. Biała Podlaska 

1999, s. 11-46; „Głos Karczewski”, 2010, nr 10/232, s. 11; 
15

 Oba krzyże zachowały się do czasów obecnych. W gorszym stanie był „krzyż 

Litwiniuków”. Z okazji 100-lecia postawienia go krzyż została odnowiony przez 

prawnuka  Łukasza Jacka Wójcika poddając go renowacji w Warszawie. E. Koziora, 

Malowa Góra dawniej i dziś (W:) „Gościniec Bialski” nr 6/2005 s.  74-76; A. Szabaciuk, 

"Rosyjski Ulster" : kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915. 

Lublin 2013, s. 39. 
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Tymczasowy kościół w Malowej Górze z 1906 roku, (za: Tygodnik 

Ilustrowany, 1907, nr 35) 

kowskiego tak wspominał Jan Ostapczuk z Nepel: Ksiądz Aleksander 

Fijałkowski był pierwszym po wolności księdzem w Malowej Górze. Przy-

jechał w zimie. (…) Powitanie było w Neplach w parku. Ludzi zebrało się 

moc z różnych wsi. Z Malowej Góry szła procesja po lodzie po Krznie  

i wyszła na bramę parku w Neplach. (…) Ludzie radowali się, śpiewali  

a ksiądz w kaplicy w parku odprawił msze świętą (…) Ksiądz Fijałkowski 

zachęcał parafian do budowy nowego kościoła i taki był zapał i ofiarność, 

że pracując dniem i nocą za 3 dni wystawili dużą szopę a później w ciągu 

3 lat piękny duży kościół. Ks. Aleksander Fijałkowski urodził się 8 lipca 

1871 roku. Ukończył IV Gimnazjum w Warszawie. Po ukończeniu Semi-

narium Lubelskiego, świecenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1896 roku. 

Pierwszy wikariat otrzymała w roku następnym w Nabrożu. Po 10 mie-

siącach został przeniesiony do Zamościa, skąd w 1905 roku trafił do 

Stoczka Łukowskiego. W Malowej Górze objął swoje pierwsze probo-

stwo. Za najważniejszy cel, jaki postawił sobie ks. Fijałkowski było upo-

rządkowanie spraw byłych unitów, budowy nowego kościoła, powię-

kszenie cmentarza. Do parafii przydzielone zostały wsie: Malowa Góra, 

Nowosiółki, Dereczanka, Podhorbowie (Dobryń Mały), Dobryń, Wólka 

Dobryńska, Kuzawka, Koroszczyn, Starzynka, Neple, Krzyczew, 

Mokrany Stare i Nowe, Kołczyn, Olszyn, Pokiniana i folwark Kuczyn.  
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Kościół w Malowej  

Górze z lat 1910-1915,  

(ze zbiorów MBPwBP) 

 

 

Ks. Aleksander  

Fijałkowski (1871-1952) 

 

 

Przed kościołem, 1912 r.  

(Wieś Ilustrowana  

styczeń 1912 r.) 
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Do parafii zaraz po jej otwarciu przyłączyło się 2298 byłych unitów. Do  

pierwszej komunii świętej w 1906 roku przystąpiło 187 dzieci. Msze od-

bywały się w drewnianym budynku krytej słomą do tego przystosowanej.  

Na pierwszy plan administrator i parafianie (w tym okoliczny ziemianie)  

wysunęli niezwłocznie budowę nowego kościoła. Dziś parafianie, których 

szeregi bardzo się zwiększyły przez przyłączenie się do kościoła kato-

lickiego byłych unitów, owiani duchem żywej wiary, pragnęliby wznieść 

Panu nad pany nową i wspanialszą świątynię, aby wśród pozostałych 

jeszcze innowierców była wyrażeniem uczuć wiary nie tylko dla obecnych, 

ale i dla przyszłych pokoleń - donosił w 1907 roku wydawany w Kra-

kowie „Tygodnik Ilustrowany”. W 1906 roku powstał projekt architekta 

Józefa Piusa Dziekońskiego dużego kościoła w stylu neogotyckim.  

W tym samym roku projekt została zatwierdzony i z wielkim entu-

zjazmem zaczęto budowę nowego kościoła. Kamień węgielny budowano 

23 września 1906 roku. Trud finansowania wzięli na siebie okoliczni zie-

mianie. Pracy fizycznej nie szczędzili wszyscy parafianie. Budowa trwała 

trzy lata. Koordynatorem wszystkich prac był ks. Fijałkowski, który mie-

szkał w jednoizbowej chacie krytej słomą, mimo, że parafianie wielo-

krotnie proponowali mu budowę solidnej plebani. Po trzech latach 

budowy kościół w dniu 18 sierpnia 1910 roku konsekrował biskup lubel- 

ski Franciszek Jaczewski. W latach 1912-1913 pobudowano również 

nową plebanie. Ks. Fijałkowski okazał się energicznym administratorem  

i społecznikiem. Zbudował nadto dom dla pracowników, w jednym z nich 

była sala ludowa. Założył przy parafii sad oraz otworzył sklep. W Malo-

wej Górze w dniu 15 stycznia 1909 roku zastało założone Malowogórskie 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pożyczko-Oszczędnościowe, skupiające 

w 1914 roku 111 członków.
16

  

I wojna światowa przyniosła kolejną falę zniszczeń. Malowa Góra 

znalazła się na linii obrony wojsk rosyjskich opartej na rzece Krznie. 

Atakujące wojska niemieckie kierowali się na punkt główny, jakim była 

twierdza Brześć. Ponad 60-cio metrowa wieża malowogórskiego kościoła 

była znakomitym punktem obserwacyjnych. Wycofujący się Rosjanie  

w dniu 15 sierpnia 1915 roku zdetonowali wieżę. Zniszczeniu uległa rów-

                                                 
16

 APL. Chełmski Gubernialny Urząd ds. Stowarzyszeń, sygn. 3, s. 82, 253; Kościół w 

Malowej Górze, „Tygodnik Ilustrowany”, 1907 r. nr 35. 
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nież przednia część korpusu nawowego. Kika dni później do Malowej 

Góry wkraczają legiony Piłsudskiego. Na gruzowiskach kościoła 

odprawiona została msza św. przez legionistę ks. Józefa Panasia kapelana 

II Brygady. O tym wydarzeniu wspominał: Dnia 29 sierpnia wypada 

niedziela. W południe przeszliśmy Bug z powrotem po moście prowi-

zorycznie odbudowanym i przeszliśmy do Malowej Góry, znajdując się już 

na terenie Królestwa. Z daleka widać było śliczny, lecz rozsadzony 

minami kościół, wieża spadła zupełnie, część sklepienia się zwaliła, na 

dachu nie pozostała ani jedna dachówka, ale wśród poszarpanej gra-

natami fasady stała nienaruszona figura NMP. Ludność witała nas 

nadzwyczaj serdecznie. Na wiadomość, że z Legionistami przybył również 

ksiądz, zeszła się tłumnie ludność do rozwalonego kościoła, gdzie po usu-

nięciu przez Legionistów części gruzów, odprawiłem nieszpory i wy-

głosiłem kazanie do ludu na temat psalmu nieszpornego: „Pan sługi 

swoje z niewoli wybawi, I dla nich wieczny testament zostawi, Sąd Swój 

rozciągnie na całym świecie, I nieposłuszne narody zgniecie.” Po nie-

szporach ochrzciłem dziecko, które trzymał kapitan Kleeberg zastępca 

szefa sztabu. (…) Dnia 30 sierpnia o 5.00 rano odprawiłem mszę św.  

w kościele. Mimo wczesnej pory kościół był pełen ludu, który Legionistów 

żegnał serdecznie i błogosławił nam na dalszą drogę. Józef Teslar, 

legionista II Brygady, poeta tak opisał w wierszu swój pobyt w Malowej 

Górze, widząc zniszczony kościół, z której ocalał posąg Matki Boskiej 

„nietknięty gradem kul”. W wierszu „Malowogórski kościół” z 30 

sierpnia 1915 roku pisał: 

 Rzecz przedziwną widziałem: świątynie zburzoną, 

ze strzaskanymi organy, dachem, witrażami… 

Pierwszy raz tam śpiewano polski hymn ze łzami, 

tak, że pieśnią buchnęło w niebo ruin łono… 

Żołnierz polski zdrożony pacierz swój odmawia, 

a wieśniaczek gromada w modłach ręce łamie… 

Ach! Wolności to z gruzów powstającej znamię, 

spod niewoli, nahajek, kajdan i bezprawia… 

Świetokradzkie zniszczenie… runęło portale, 

lecz nad kolumn czołami stoi ?Matka Boska, 

niedotkniona kul gradem, które w bitwy szale 
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dziurawiły te ściany… Jak się Ona troska 

o tej wieży koronę, co u stóp jej padła!... 

Rzecz przedziwną ujrzałem: polskich mąk widziadła… 

Po odzyskaniu niepodległości parafianie przystąpili energicznie do 

odbudowy zniszczonego kościoła. Została to uwieńczone sukcesem  

w 1922 roku za sprawą ówczesnego proboszcza Leona Kalinowskiego. 

Do parafia należał kaplica prywatna w Neplach (obrabowana przez 

wojska rosyjskie i niemieckie) oraz przejętą kaplica prawosławna w Koł-

czynie. Po nim proboszczem na krótko był ks. Ginalski (1923-1924),  

a następnie Aleksander Koczkodaj (1892-1945). Za jego administrowania 

wybudowano wokół kościoła parkan i bramę. (cegła pochodziła m.in.  

z rozebranej cerkwi w Kijowcu). Od 1945 roku do 1970 roku parafię 

administrował Władysław Krzyżanowski (1907-1977). Parafia w 1946 

roku liczyła 4200 wiernych. Po parafiach bialskich (Św. Anny i NMP) 

była to najliczniejsza parafia w dekanacie bialskim. Od 1962 roku do pa-

rafii był regularnie przydzielony drugi ksiądz wikariusz. W okresie 

powojennym Kościół katolicki przeżywał trudne chwile. W zachowanych 

dokumentach służb bezpieczeństwa w Białej Podlaskiej wynika, że ks. 

Krzyżanowski należał do grupy księży negatywnie nastawionych do 

ówczesnych władz (1949 rok). Sprawy cywilne nie interesowały mnie  

i nie interesują. Wszystkie swoje poczynania uzależniam od poleceń 

swoich przełożonych - wypowiadał się ks. Krzyżanowska na aktualnie 

panującą sytuację w kraju. Ks. Krzyżanowski 
 
przystąpił do odbudowy 

nie tylko materialnej, ale i do odbudowych duchowej swoich parafian. 

Zyskał szacunek, był ogólnie lubiany i szanowany. Pracę ks. Krzyża-

nowskiego w parafii kontynuował od 1970 roku jego następca ks. Kazi-

mierz Wróblewski, który w ciągu swojej 20-letniej pracy dbał wraz  

z wikariuszami nie tylko o wysoki poziom duchowy wspólnoty, ale też  

i o materialny wyraz parafii. Pobudował dom dla służby kościelne, zadbał 

o kościół parafialny i należący do parafii kościół w Dobryniu, rozbudował 

należącą do parafii kaplicę w Kołczynie, oraz pobudował kaplicę  

w Kijowcu.  

Parafia należy do dekanatu terespolskiego. Skupia łącznie 14 miej-

scowości: Malowa Góra, Mokrany Stare, Mokrany Nowe, Berezówka, 

Olszyn, Kołczyn, Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia, Kijowiec 
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Ks. Kazimierz Wróblewski 

PGR, Kijowiec, Dobryń Mały, Dobryń Duży i Dobryń Kolonia.
17

 

Kościół i otoczenie przedstawia estetyczny wygląd. Z każdej 

strony a zwłaszcza od mokrańskiej góry rzuca się w oczy położony w do-

linie majestatyczny gmach świątyni. Dla osiedli ludzkich budowla ta pa-

suje raczej mało lub nawet wcale. Pasuje zaś dobrze do nieba, do wzgórz, 

do lasów. Dzieło rąk ludzkich do dzieła Stwórcy. Jest to szczęśliwa 

okoliczność, gdyż kościół górując nad najbliższą okolicą, panuje dalszej, 

zaś granicę zasięgu swych dzwonów ma dość rozlegle. - pisał w kronice 

ks. Kazimierz Wróblewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Kościół został zburzony na polecenie Komendanta Brzeskiej twierdzy. Ogólna suma 

strat wyceniona została na 71820 rubli. Szacunku dokonał wójt gminy Kobylany  

z Dozorem Kościelnym w dniu 29 września(?)1915 r. (W:) M. Gałecka, Straty  

i zniszczenia… s.163; APMG, Konika… s. 25-69; APL. Chełmski Gubernialny Urząd ds. 

Stowarzyszeń, sygn. 3, k.79-82; Sz. Kalinowski, Szlakiem Legionów po Podlasiu Biała 

Podlaska 2002, s. 30-104; J. Panaś, My II brygada.  Katowice 1929, s. 79-80; 

Wspomniany kapitan Kleeberg, to Franciszek Kleeberg, późniejszy generał dowódca 

Grupy Operacyjnej Poleskie podczas Kampanii Wrześniowej; W. Kobylarz, Neogotycki 

kościół w Malowej Górze (W:) „Goniec Terespolski” nr 1/2010 s. 39; S. Bylina ks. 

Duszpasterstwo dekanatu bialskiego w latach 1918-1922 w świetle sprawozdań 

dziekańskich (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, Tom XXI, 2013, s. 63-69. Z kroniki 

malowogórskiej parafii czytamy, że z zawalonej wieży kościoła wydobyto figurkę Matki 

Bożej stojącej na balkonie nad głównym wejście, która w ogóle nie została zniszczona. 

Podobnie rzecz się miała w lipcu 1944 roku, kiedy to kościół ponownie mocno ucierpiał 

ostrzeliwany z broni różnego kalibru. Wokół mury i wieżyczki kościoła nosiły ślady 

licznych przestrzelin, zaś figurka Matki Boskiej była nietknięta (W:) APMG, Konika… s. 

25; Kronika parafii Malowa Góra. 
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a. Kościół w Dobryniu Dużym 

 

Kiedy został zbudowany pierwszy kościół w Dobryniu, tego nie 

zdołano ustalić. Z całą pewnością kościół był już w XVI wieku (przed 

1580 rokiem). W 1580 roku wymieniona została cerkiew prawosławna  

i parafia w Dobryniu p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Nale-

żała do eparchii włodzimiersko-brzeskiej. Jeszcze w XIX wieku w parafii 

prawosławnej w Horbowie, znajdowała się pisana ręcznie Ewangelia oraz 

ikony pisane według starego bizantyjskiego stylu pochodzące z do-

bryńskiej cerkwi. Niewykluczonym jest, że cerkiew erygowana była 

jeszcze w I połowie XVI wieku, za rządów Łozków.
18

 

 Kościoła katolickiego kroniki nie odnotowały. Należy, zatem 

przepuszczać, że przez wieki ludność katolicka należał do parafii Malowa 

Góra.  

Cerkiew prawosławna w Dobryniu od początku swego istnienia 

usytuowana była na tzw. Popówce. W 1580 roku cerkiew uposażona była 

w dwie włóki gruntów.  Po zawarciu Unii Brzeskiej, cerkiew stała się 

unicką. Była pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.
19

 Nie 

wiadomo, w jakim stanie funkcjonowała cerkiew. Według „Kroniki” spi-

sanej przez Józefa Kondratiuka z Dobrynia Dużego, cerkiew była 

budowana ok. 1665 roku. Biorąc pod uwagę powyższą datę mogła, zatem 

być zniszczona podczas wojny z Rosją, która przetoczyła się przez te 

tereny. Z dostępnego opisu z roku 1726 dowiadujemy się, że była to: 

Cerkiew drewniana wpół stara, z babińcem swoim pod jednym dachem, 

po części już reperacji potrzebująca. Krzyż na niej drewniany wielki, a na 

nim krzyżyk malutki żelazny (…) Dzwonnica osobno na bramie zwią-

zaniem prostym nakryta. Dach dranicami formowany, dobry, z krzyżykiem 

drewnianym. Cmentarz częściowo - (przy cerkwi - autor) - płotem ogro-

dzony. Do babińca drzwi dwoje na biegunach, otwierane na zawiasach 

                                                 
18

 A. Buczyło, Kształtowanie się sieci parafialnej… s.467; J. Hawryluk, Cerkiew 

Prawosławna na Podlasiu przed Unia Brzeską (W:) Nad Bugiem i Narwią 1993, nr 2, s. 

20-22; AWUOZ, DBP, sygn. 411.; A. Bobryk, I. Kochan, Ślady przeszłości… s.180; 

Choć nie ma żadnego potwierdzenia w źródłach, cerkiew prawosławną w Dobryniu 

mogła fundować jeszcze bogata prawosławna rodzina Łozków (bliżej o tej rodzinie w 

historii Dobrynia Dużego). 
19

 A. Buczyło, Kształtowanie się sieci parafialnej… s102-103, .467. 
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żelaznych z zaszczepką z zamkiem drewnianym. Fontanna drewniana  

z woda święconą. (…) Obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

snycersko rżnięty, ze skrzydłami z wierzchem… z tablicą przemalowaną 

gładko.(…) Carskie drzwi prostej roboty, malowane, na zawiasach.  

Z wierzchu obraz Weroniki… Wielki ołtarz z obrazem Przemienienia 

Pańskiego snycerskiej roboty ze skrzydłami z wierchu czarno malowane.
20

  

W 1794 roku podczas bitwy pod Terespolem wieś została spalona. 

Brak informacji czy przetrwała cerkiew i majątek cerkiewny. Przypu-

szczalnie tak. Kolejny inwentarz z 1806 roku donosi, że cerkiew była 

kryta gontami. Od frontu cerkwi była przybudowana kruchta z drewna 

tartego. Wszystkie budynki należące do plebani (m.in. stodoła, stajnia, 

szopa) były w dobrym stanie. Parochem był wówczas Daniel Halicki. Do 

parafii należały wsie: Dobryń, Wólka, Nowosiółki, Berezówka, łącznie 

147 domów. Według danych z 1833 roku przy cerkwi istniało „bractwo 

różańcowe” liczące 135 osób. W 1875 roku ostatnim parochem był ks. 

Grzegorz Terlikiewicz. Za swój upór został przeniesiony do Galicji.
21

 

Po likwidacji Unii, świątynia została zajęta przez prawosławnych. 

Utworzona została parafia prawosławna p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej 

Bogurodzicy. Po gruntownym remoncie cerkiew wyświęcono 6 grudnia 

1880 roku. W trakcie remontu: wybudowano nowy ołtarz główny, ołtarze 

boczne oraz wykonano żertwiennik i zmieniono pokrycie dachu. Kolejny 

generalny remont cerkwi przeprowadzono w 1900 roku. Przy cerkwi 

zwieńczonej trzema kopułami stała dzwonnica. Do parafii prawosławnej 

podlegała ludność zamieszkała we wsiach: Dobryń Duży (Wielki), Bere-

                                                 
20

 Za A. Kisielewska Dobryń Duży w XX wieku…. 22-23. 
21

 Tamże, s. 24-26; Na cmentarzy w Dobryniu Dużym, jest pochowana matka ks.  

G. Terlikiewicza – Tekla z Pajewskich-Terlikiewicz, żyła lat. 70, zm. 01.09.1870 r.;  

B. Górny, Monografia powiatu bialskiego…  s. 33;  K. Kolendo-Korczakowa red., 

Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat Biała Podlaska. Tom VIII, Zeszyt 

2,Warszawa 2006; J. Kondratiuk, Kronika budowy kościoła… s. 5; Bractwa cerkiewne 

w kościołach prawosławnych/unickich działały od wielu stuleci. Odegrały one wielką  

i doniosłą rolę. Były to wspólnoty członków parafii, pod względem organizacyjnym 

przypominające cechy rzemieślnicze. Głównym zadaniem bractw było należyte dbanie  

o całokształt spraw cerkiewnych, prowadzenie działalności charytatywnej jak  

i kulturalno-społecznych. Za- A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego 

Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku (W:) Elpis, 2012, nr 14/25, s. 307-368. 
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Dobryń Kolonia – Popówka, krzyż w 

miejscu gdzie stała przed 1916 rokiem 

cerkiew, (fot. W.Kob.) 

zówka, Dobryń (Mały), Nowosiółki, Wólka Dobryńska.
22

 

   Ludność unicka poddana rusyfikacji potajemnie musiała brać 

sakramenty. Dzieci chrzczono potajemnie. Najczęściej na uboczu wsi np. 

w Kopelówce. Według relacji prawosławnego proboszcza w Dobryniu; od 

listopada 1898 roku w wiosce Dobryń i okolicy organizowano w domach 

włościan spotkania modlitewne gromadzące katolików i miejscowych 

opornych. W pokoju, w którym odbywało się spotkanie, na czystym 

obrusie znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przy którym 

paliły się dwie świece Zgromadzeni śpiewali polskie nabożne pieśni  

i czytali polskie książki. Modlitwami kierował jeden z opornych, ubrany  

w komżę. Osoby uczestniczące w modlitwach zobowiązane były do zło-

żenia przysięgi o zachowaniu tajemnicy oraz do podpisania deklaracji 

wstąpienia do tajnego bractwa różańcowego Bractwa dzieliły się na gru-

py po 15 osób, skupiające najczęściej rodzinę i znajomych. Po ukazie 

tolerancyjnym z 1905 roku znaczna cześć unitów przeszła na katolicyzm. 

Według ks. Czesława Maziejuka w Dobryniu przeszło na katolicyzm 445 

(pozostało prawosławnych 486), w folwarku Dobryń 106 (148), w Wólce 

Dobryńskiej 465 (399).
23
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 A. Bobryk, I. Kochan, Ślady przeszłości… s. 180-181. 
23

 A. Szabaciuk, Rosyjski Ulster. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 

1863 – 1915, Lublin 2013, s. 44; Cz. Maziejuk ks., Sto lat od carskiego skasowania 

(1875-1912) (W:) „Słowo Podlasia” 2006, nr 26, s. 15; A. Szabaciuk, "Rosyjski 

Ulster"… s. 39. 
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Kaplica w Dobryniu Dużym z 1943 roku, (zb. Zygmunta Kondratiuka) 

Podczas I wojny światowej znaczna cześć mieszkańców wsi 

Dobryń została przesiedlona na wschód, wieś została niemalże 

doszczętnie spalona. W 1913 roku z przyczyn nieznanych uległy spaleniu 

zabudowania cerkiewne. W 1916 roku następstwem najprawdopodobniej 

zaprószenia ognia spaleniu uległa sama cerkiew (W/g S. Słobodiana pożar 

cerkwi miał miejsce w 1920 roku). Po 1919 roku mieszkańcy wsi zaczęli 

powracać do Dobrynia. Dużą bolączką wiernych było brak własnej świą-

tyni zarówno ludności wyznania prawosławnego jak też katolickiego. 

Według danych z 1923 roku majątek pocerkiewny obejmował obszar 67,9 

ha gruntów rolnych, z czego grunty orne -  62,3 ha i łąki 5,65 ha. Grunty 

były użytkowane przez parafię katolicką w Malowej Górze, a następnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

część z nich przez parafię w Wólce Dobryńskiej. Parafii prawosławnej nie 

reaktywowano. Pierwsze próby budowy kaplicy przez ludność katolicką 

podjęto już w 1922 roku (patrz: szerzej rozdział Zabytki). Ostatecznie 

mieszkańcy Dobrynia musieli czekać na własna świątynię do 1948 roku. 

Wówczas biskup siedlecki aktem z 6 listopada 1948 roku erygował ka-

plicę publiczną p.w. Chrystusa Króla. Do 1968 roku msze odbywały się 

tylko raz w miesiącu i w większe święta. Od 1968 roku msze św. odby-

wają się w każdą niedzielę.
24

     

                                                 
24

 A. Kisielewska, Dobryń Duży w XX wieku ...s. 32;  Źródło internetowe: 

lublin.cerkiew.pl. 
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Kaplica w Kołczynie 

(fot. W.Kob.) 

b. Kaplica w Kołczynie 

 

 W 1920 roku staraniem ks. proboszcza Leona Kalinowskiego, zo-

stała przejęta cerkiew prawosławna położna w malowniczym miejscu na 

cmentarzu na północ od wsi Kołczyn. Odtąd kaplica p.w. Świętej Anny 

służyła katolikom. Niegdyś, była to kaplica unicka cmentarna, pobudo-

wana ok. 1850 roku w stylu klasycystyczny. Według innych danych 

świątynia zbudowana (odbudowana/wyremontowana) w 1897 roku. Po li-

kwidacji Unii zmieniona na cerkiew prawosławną p.w. Świętego Miko-

łaja. Stanowiła wówczas filię cerkwi w Pratulinie. O zawiłej historii 

świadczyć może, jeszcze krzyż na świątyni przerobiony z prawosławnego 

na katolicki. W latach 70 XX wieku, dzięki staraniom ks. Kazimierz 

Wróblewskiego, msze św. odprawiane są co niedzielę, dla wiernych  

z Kołczyna, Kołczyna Kolonii i Olszyna. Na dzień 26 lipca przypada 

odpust Św. Anny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Świątynia jest drewniana, na podmurówce ceglanej. Dach świątyni 

jest pokryty blachą ocynkowaną. W 1965 roku świątynię rozbudowano. 

Dobudowano kruchtę i ganek. Około 1972 roku przedłużono nawę, zaś  

w 1980 roku wykonano nowy szalunek wnętrza oraz deskową podłogę.  

W 1973 roku prezbiterium świątyni ozdobiono naturalnej wielkości figu-

rką Chrystusa na Krzyżu. W kaplicy znajduje się nadto stary obraz przed-

stawiający Św. Annę, który nosi ślady po kulach. Na cmentarzu przy-
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kościelnym znajduje się. m.in. nagrobek z granitu, miejsce pochówku 

Józefa Dorożyńskiego żołnierza 66 pułku piechoty, poległego w wojnie  

z bolszewikami w 1920 roku.
25

 

 

3. Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego 

Stanisława Kostki w Wólce Dobryńskiej 
 

Pomysł utworzenia parafii w Wólce Dobryńskiej powstał w 1932 

roku. Dziekan terespolski ks. Franciszek Michalik zgłosił biskupowi 

podlaskiemu pomysł wybudowania kaplicy w Wólce Dobryńskiej, moty-

wując swoją decyzję dużą odległością od kościoła parafialnego w Tere-

spolu oraz dość słabą religijnością mieszkańców Wólki Dobryńskiej  

i Małaszewicz. Wierzył w to, że kościół będzie dobrze służył mie-

szkańcom obu wsi oraz lotnikom i obsłudze z pobliskiego nowobu-

dowanego lotniska w Małaszewiczach. Niedługo potem plan wcielono  

w życie. Jako uposażenie parafii przekazano parafii 39 ha ziemi bene-

ficjalnej w Koroszczynie, która dotąd była beneficjum parafii tere-

spolskiej. Projektantem kościoła był architekt p. Mazur. Kościół budowali 

miejscowi cieśle: Józef Kozerski, Antoni Lewczuk, Wiktor i Antoni 

Arseniukowie, Julian Romaniuk. Budynek kościoła był wykonany z ry-

glówki, oszalowany z zewnątrz. Kościół był trzy nawowy, prezbiterium, 

chór, dwie zakrystie i przedsionek. W kościele znajdowały się trzy ołtarze 

- główny, poświęcony św. Stanisławowi Kostce oraz dwa ołtarze boczne - 

jeden poświęcony Matce Boskiej Częstochowskiej, drugi Sercu Jezuso-

wemu. Ołtarz wykonał miejscowy cieśla Grzegorz Mincewicz. Poświę-

cenie kościoła miało miejsce 13 listopada 1932 roku. W dniu 8 marca 

1934 roku ks. Biskup Henryk Przeździeck powołał do życia parafię Św. 

Stanisława Kostki. Ks. Franciszek Michalik (1896-1942) za swoją dobrą 

służbę został kanonikiem honorowym kapituły Janowskiej. Kilka mie- 

sięcy później został aresztowany przez hitlerowców, osadzony w obozie 

 

                                                 
25

 Źródło internetowe: parafiamalowagora.pl; apokryfruski.org.pl; Kaplica została 

wpisana do rejestru zabytków pod nr A/16. Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Powiat 

Biała Podlaska, Tom VIII, Zeszyt 2, Warszawa 2006 s. 130-131; A. Bobryk, I. Kochan, 

Ślady przeszłości… s.196. 
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Kościół w Wólce Dobryńskiej, lata 

30 XX wieku, (zb. Kazimierza 

Sabaka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentracyjnym w Oświęcimiu i tam zamordowany 13 maja 1942 

roku.
26

 

W pierwszych latach okupacji proboszczem w Wólce Dobryńskiej 

był ks. Józef Tomasz Radek (1903- 1943). W tych trudnych czasach dał 

się poznać, jako dobry kapłan i wspaniały kaznodzieja. W 1942 roku wró-

cił do Terespola gdzie zmarł w 1943 roku. W latach 1942-1964 probo-

szczem parafii był ks. Marian Lech (1906-1979). We wspomnieniach 

siostry Julity czytamy: ksiądz o ogromnym autorytecie i ojcowskiej 

postawie. Był w parafii wszystkim: ojcem, nauczycielem, lekarzem sędzią, 

adwokatem, pośrednikiem godzącym zwaśnionych sąsiadów. 

W latach 1964-1978 gospodarzem parafii był ks. Zenon Pawło-

wski. W latach tych wykonano szereg prac budowlano-remontowych jak 

np. nowe ogrodzenie cmentarza i plebanii, odnowiono kościół. Staraniem 

ks. Pawłowskiego zorganizowano punkt katechetyczny w Małaszewi-

czach (kolejowych). W 1975 roku udaje się kupić w Małaszewiczach 2  

                                                 
26

 Z. Kopeć,  J. Dawidziuk,  75-lecie istnienia parafii p.w. św. Stanisława Kostki  

w Wólce Dobryńskiej. Biała Podlaska 2008; APL. ORP. Akta gminy Kobylany sygn. 35, 

Protokoły sesji GRN sygn. 1-2. 
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Ks. Franciszek Michalik (1896-1942) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izbowy dom, w celu przeznaczenia go na naukę religii, który spełniał 

również rolę kaplicy. Pod kolejnym proboszczem z Wólki ks. Edwardem 

Gołębickim w parafii zachodzą duże zmiany. W 1986 roku nastąpiło 

wyodrębnienie z tej parafii, parafii p.w. Świętej Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Małaszewiczach. W Wólce Dobryńskiej pobudowano nową 

plebanię.
27

   

Parafia należy do dekanatu terespolskiego. Do parafii należą wsie: 

Wólka Dobryńska, Małaszewicze Duże i Dobrynka (część).   

 

4. Parafia prawosławna p.w. Świętego Ducha 

w Kijowcu 
 

 Parafia prawosławna p.w. Świętego Ducha w Kijowcu wzmian-

kowana była już w 1531 roku. Wzmianka o jej istnieniu pojawiła się  

w dokumencie Jana III Sobieskiego z 1673 roku, w którym konfirmował 

on okazane mu przez duchownego kijowieckiego Jakuba Śwańskiego 

dokumenty, w tym kwity rewizorów królewskich, z których jeden nosił 

datę 1531 rok. Cerkiew została wybudowana na gruntach wsi Strakłowo, 

                                                 
27

 Konsekracja nowego kościoła, Jednodniówka, Gmina Zalesie, nr 11, październik 

2005, s. 12-13; Z. Kopeć, J. Dawidziuk, 75-lecie istnienia kościoła. 
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która z czasem przyjęła nazwę Kijowiec od pobliskiego dworu królew-

skiego. W 1589 roku została określona, jako cerkiew włości dworu „Ho-

spodarskiego Kijowieckiego”. Obsługiwana była przez jednego duchow-

nego. Duchowni mieli prawo do: połowu ryb na rzece Krznie, prawo do 

budowy młyna, prawo wejścia do miejscowej puszczy po drewno i drze-

wo na potrzeby domowe i naprawę cerkwi, prawo pobierania opłat od 

jarmarków w dzień odpustu, tj. w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

rii Panny, z przeznaczeniem na wino, kadzidło i inne potrzeby cerkiewne. 

Parafia ta weszła w skład eparchii włodzimiersko-brzeskiej ze stolicą we 

Włodzimierzu Wołyńskim.
28

  

 Przyjęcie chrześcijaństwa z Bizancjum przez wielkiego księcia 

kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, miało miejsce, zgodnie z danymi 

latopisów, w 987 roku, zaś chrzest państwa ruskiego w 988 roku. Na prze-

strzeni ponad siedmiu wieków Kościół prawosławny kilkakrotnie zmie-

niał podległość jurysdykcyjną. Zależny był m.in. od metropolitów 

kijowskich (do końca XIII wieku), Halickich (lata 1303-1347) i Lite-

wskich (do 1569 roku). Pierwsze cerkwie prawosławne wymienione 

zostały na Podlasiu w XIII wieku w Drohiczynie, Bielsku i Mielniku. 

Chrystianizacja w obrządu wschodnim nasiliła się na Podlasiu wraz z po-

stępującym i nasilającym się w na przełomie wieków XIV i XV osadni-

ctwem z Wołynia. Według  Antoniego Mironowicza w XVI wieku na 

Podlasiu Kościół prawosławny posiadał 146 udokumentowanych obie-

któw parafialnych. Ta lista nie jest pełna. Badacz szacuje, że do końca 

XVII wieku funkcjonować mogło około 290 obiektów parafialnych. 

Diecezjalnie Ziemia Brzeska objęta była granicami prawosławnego 

biskupstwa we Włodzimierzu Wołyńskim.
29

 Według dostępnych danych, 

                                                 
28

 APL. Chełmski Konsystorz Grekokatolicki, Akta gruntowe tyczące się cerkwi 

parafialnych. Dekanat bialskie. Parafia Kijowiec, sygn. 35/95/0, k.102.  J. Hawryluk, 

Cerkwie prawosławne na Podlasiu przez Unią Brzeską (W:) „Nad Bugiem i Narwią”, 

Białystok 1993, nr 2, s. 20-22; J. Flisiński, Nadania hospodarskie i donacje prywatne dla 

kościołów i cerkwi (prawosławnych i unickich) na Południowym Podlasiu w źródłach 

drukowanych XV-XVIII wieku (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, T. 12 (2004), s. 217-

218; A. Buczyło, Kształtowanie się sieci parafialnej… s.70. 
29

 J. Kulikowski, Kościół Wschodni na Ziemi Chełmskiej i południowym Podlasiu od 

chrystianizacji  do końca XVI wieku (W:) Rocznik Mazowiecki 2000, t.12, s. 55-56;  

J. Hawryluk, Z dziejów cerkwi… s. 51. 
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w dniu 14 lipca 1559 roku cerkiew w Kijowcu uposażona została przez 

króla Zygmunta Augusta w 2 włóki gruntów.
30

 

 W dniu 6 października 1596 roku w Brześciu nastąpiło ogłoszenie 

unii kościelnej. Była to tragiczna data dla kościoła prawosławnego. 

Spowodowało to faktyczną delegalizację na terenach Rzeczypospolitej 

Kościoła prawosławnego. Z czasem jego majątek zaczął przechodzić na 

własność nowopowstałego kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-

ukraińskiego, zwanego inaczej Kościołem grekokatolickim, potocznie 

Kościołem unickim. Ostatnie parafie na Podlasiu (z wyjątkiem Monasteru 

w Jabłecznej) uznały unię pod koniec XVII wieku. Ludności prawo-

sławnej na terenie Rzeczypospolitej przyjętej na łono kościoła unickiego 

zagwarantowano cały ich obrządek wschodni z wyjątkiem tego, co by się 

prawdzie i nauce wiary katolickiej sprzeciwiało i co by łączność z ko-

ściołem katolickim wykluczało.
31

 Nie jest znana data przejścia cerkwi 

prawosławnej w Kijowcu na unicką. Nastąpiło to przed 1667 rokiem.
32

 

Parafia ta wchodziła w skład dekanatu bialskiego, diecezji włodzi-

miersko-brzeskiej. 

W 1602 roku wybudowana została Kijowcu nowa drewniana cer-

kiew. W 1665 roku potwierdzona została działalność parafii. Tego roku 

król Jan Kazimierz w swoim uniwersale zwolnił duchownych rytu gre-

ckiego od wszelkich powinności wojennych. Decyzję uzasadnił tym, iż 

duchownych nie godzi się wnosić tych powinności na równi z prostym 

ludem, gdyż poświęcili się oni służbie Bogu. W tym, że roku duchownym 

w Kijowcu był Paweł Twarowski. W 1679 roku król Jan III Sobieski  

w wydanym przywileju potwierdza fundusz cerkwi w Kijowcu. Kolejne 

świątynie drewniane w Kijowcu wznoszono w 1681 roku i w 1726 roku.  

W 1725 parochem był Mikołaj Zieliński, a po jego śmierci, jego miejsce 

zajął syn Józef. Według danych z 1726 roku do parafii należały wsie: 

                                                 
30

 APL, Chełmski Konsystorz Grekokatolicki, Akta parafii i cerkwi Kijowiec, sygn. 

35/95/0. 
31

 F. Rzemieniuk, Unici Polscy 1596-1946. Siedlce 1998, 13-17; A. Bobryk, I. Kochan, 

Ślady przeszłości… s.194; A. Tłomacki,  Stosunki wyznaniowe w Polsce w latach 1944-

1953 na przykładzie powiatu bialskiego, Warszawa 2010  s. 115. 
32

 Przejmowanie przez Unitów cerkwi prawosławnych miały długi trwający nawet 

kilkadziesiąt lat i burzliwy proces. A. Buczyło, Kształtowanie się sieci parafialnej..s. 

478 
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Kijowiec, Lipnica, Dereczanka, Michałki, Szarowicze (Bojarowie?), 

Husinka i Koczukówka. Do 1699 roku do parafii należała też wieś Ro-

kitno, gdzie znajdowała się kaplica (od co najmniej 1680 roku) wraz  

z cmentarzem (prawdopodobnie filia parafii). W 1781 roku parochem  

w cerkwi był Jan Zieliński. W sierpniu 1800 roku w czasie pożaru wsi 

spaleniu uległa również cerkiew. Do 1835 roku liturgia odprawiana była 

w ocalałej dzwonnicy. Dzwonnica usytuowana była na południe od miej-

sca gdzie stała spalona cerkiew. Pobudowana była z drzewa rżniętego, 

dach był kryty gontami, zakończony żelaznym krzyżykiem, dzwonów  

w dzwonnicy był, 4 z czego trzy sprawne. Według danych z 1825 roku 

parafia liczyła 1274 wiernych. Przy dzwonnicy znajdował się cmentarz 

bez ogrodzenia. Z danych z tego roku dowiadujemy się, że za wsią znaj-

dował się drugi cmentarz nieogrodzony (obecny cmentarz).  W tym roku 

wzniesiono nową cerkiew, którą wyposażono w organy. W 1823 roku 

parochem był Cyryli Starkiewicz. Zamieszkiwał on w drewnianej plebanii 

krytej słomą, która wymagała naprawy. W latach 30 XX wieku parochem 

był Mikołaj Filanowicz, a następnie Jan Budziłowicz (1841 roku). 

Pobudowana w 1835 roku cerkiew była drewniana, na podmurówce, kryta 

gontami. Ogrodzony został również cmentarz przycerkiewny. Dzięki sta-

raniom proboszcza L. Starkiewicza w 1850 roku wstawiono do świątyni 

ikonostas.
33

 Parafia ta przetrwała do roku 1875, kiedy to została zamknię-

ta przez władze carskie, po likwidacji Unii. Po zniesieniu Unii utworzona 

została w Kijowcu parafia prawosławna p.w. Świętego Ducha. Probo-

szczem został Władimir Tatarow, który znalazł przychylność parafian. 

Parafia ta w 1901 roku wzbogaciła się o nową murowaną świątynię, 

budowę, której rozpoczęto w 1898 roku nieopodal starej cerkwi. Uroczy-

ste poświęcenie miało miejsce dnia 1 października 1901 roku. Wzięło  

w niej udział 4000 wiernych.  Do parafii należała ludność z miejscowości: 

Dereczanka, Husinka, Koczukówka, Kijowiec, Lipnica i Michałki. Po 

                                                 
33

 J. Flisiński, Nadania hospodarskie …. s. 217-218; A. Bobryk, I. Kochan, Ślady 

przeszłości … s.194-196; Akty izdavajemyje Vilenskoju Archeografi~5ceskoju 

kommissjeju. T. 3, Akty Brestskago Suda. Wilno 1871, s. 90-93; A. Buczyło, 

Kształtowanie się sieci parafialnej.s.227; M. Maliszewski, G. Welik, Unici Podlascy. 

Przewodnik historyczny, Siedlce 1992, s. 91; D. Wereda, Pochodzenie i wykształcenie 

duchowieństwa unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku (W:) Studia Podlaskie T. XIII, 

Białystok 2003, s. 109. 
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Cerkiew w Kijowcu, stan z 1916 rok, (zb. chram.com.pl) 

ogłoszeniu Ukazu tolerancyjnego w 1905 roku ludność prawosławna 

Podlasia zaczęła przechodzić na katolicyzm. Kościoła grekokatolickiego 

nie reaktywowano. Ludność prawosławna Kijowca pozostała przy swojej 

wierze. Według posiadanych danych w Kijowcu w 1915 roku Kijowcu 

było tylko 5 rodzin katolickich. Po wybuchu I wojny światowej cała 

ludność prawosławna Kijowca wyjechała do Rosji. Następstwem działań 

wojennych wojska niemieckie zniszczyły w znacznym stopniu nową  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerkiew. Wojska rosyjskie wykorzystały cerkiew, jako miejsce zasadzki 

przed nadchodzącym oddziałem wojska austro-niemieckiego. Po wymia-

nie ognia, w odwecie wojska  niemieckie zniszczyły cerkiew.
34

 

 Do jednych z najważniejszych problemów wyznaniowych II Rze-

czypospolitej należała sprawa prawosławia. Niemal od początku niepo-

                                                 
34

 Archiwum Szkolne w Kijowcu, Kronika Szkoły Powszechnej w Kijowcu (dalej: ASK, 

KSPK) s. 1; A. Szabaciuk, "Rosyjski Ulster”…s. 39; Pierwotnie cerkiew drewniana, 

przed 1898 rokiem usytuowana była w miejscu obecnego boiska szkolnego. Nowa 

cerkiew murowana z 1901 roku usytuowana była za boiskiem, na prawo od obecnego 

budynku szkolnego. Plebania usytuowana była w miejscu lub tuż przed budynkiem 

obecnej szkoły (autor). 
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dległości państwo polskie dążyło do autokefalii cerkwi prawosławnej  

w jego granicach. W czerwcu 1922 roku uchwałą odbytego w Warszawie 

synodu biskupów prawosławnych ogłoszono autokefalię kościoła prawo-

sławnego w Polsce, zrywając w ten sposób jego związek z Cerkwią 

moskiewską. Dalej jednak władze kościoła katolickiego dążyły do pozy-

skania dla katolicyzmu rzeszę prawosławnych niegdyś unitów. Jako że 

majątek cerkwi prawosławnej był przez 1875 rokiem własnością kościoła 

unickiego, władze kościoła katolickiego uznały się sukcesorem tego 

majątku. Według danych z 1921 roku, cerkiew murowana w Kijowcu była 

zniszczona. Wszystkie zabudowania przycerkiewne były zniszczone lub 

spalone (oprócz domu prawosławnego diaka). Ziemie cerkiewne o powie-

rzchni 59,77 ha ( w tym: grunty orne – 48,21 ha, sady - 2,56 ha, łąki - 4,0 

ha, nieużytki - 5,0 ha), były użytkowane (dzierżawione przez miej-

scowych rolników (m.in. Aleksandra Weremczuka) i szkołę. Na polecenie 

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP) w dniu 

28 lipca 1919 roku zamknięto wszystkie cerkwie prawosławne w Polsce, 

wśród nich cerkiew w Kijowcu. 

 Do roku 1925 władze polskie nie podjęły żadnej decyzji w spra-

wie cerkwi w Kijowcu. Według danych z 1921 roku w Kijowcu zamie-

szkiwało 388 osób wyznania prawosławnego i 61 osób wyznania rzym-

skokatolickiego. Wobec tego stanu rzeczy w 1925 roku ludność prawo-

sławna wsi: Kijowiec, Dereczanka, Lachówka, Horbów, Woskrzenice, 

Kłoda, Olszyn i Lipnica wniosła pismo do wojewody lubelskiego  

o otwarcie cerkwi prawosławnej w Kijowcu i utworzenie przy niej parafii. 

W odpowiedzi otrzymali informację, iż przed uchwaleniem przez Sejm 

zasad w sprawie przeznaczenia byłych cerkwi nie można wydać w tym 

względzie żadnych zarządzeń, przeto prośba powyższa nie może być na 

razie rozpatrywana.
35

 

 W dniu 28 lipca 1925 roku biskup podlaski Henryk Przeździecki 

ogłosił dekret erekcyjny o utworzeniu parafii obrządku bizantyjsko-

słowiańskiego (neounickiego) przy kościele Świętego Dymitrusza Bisku-
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 Źródło internetowe: lublin.cerkiew.pl.; APL, SPB, sygn. 193 k. 88,135.; A. Tłomacki, 

Kościół rzymsko-katolicki obrządku Bizantyjko-słowiańskiego (Kościół neounicki) na 

południowo-wschodnim Podlasiu w latach 1924-1947 (W:) „Radzyński Rocznik 

Humanistyczny”, tom 5, 2007 s.96-129. 
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pa i Męczennika we wsi Kijowiec. Według dziekana bialskiego utworze-

nie parafii neounickiej w Kijowcu, który leżał w centrum okolicy zamie-

szkałej wyłącznie przez ludność prawosławną, mogłoby przyczynić się do 

przygarnięcia znacznej liczby ludności prawosławnej na łono kościoła 

katolickiego. Tłumaczeniem ówczesnych władz utworzenie parafii katoli-

ckiej wschodniego obrządku zapobiegłoby szerzeniu się antypolskiej 

propagandy przez prawosławnych popów z Kobylan. Według wstępnych 

projektów w skład nowej parafii w Kijowcu weszły następujące wsie: 

Berezówka, Dereczanka, Dobryń, Horbów, Husinka, Kijowiec, Kłoda, 

Koczukówka, Lachówka, Lipnica, Michałki, Mokrany, Olszyn, Rokitno, 

Woskrzenice Duże i Małe. Przez około dwa lata, parafia neounicka był 

nieczynna z powodu braku wiernych. Dopiero po zgłoszeniu się 

pierwszych konwertytów z prawosławia, biskup podlaski podjął decyzję  

o mianowaniu administratora tej parafii, którym został ks. Leon Tycho-

wski. Praca duszpasterska była tylko pozorna, gdyż brakowało wiernych. 

Z powodu niemożności odzyskania budynku kościelnego i pomieszczeń 

plebańskich ks. Tychowski utrzymał się w Kijowcu tylko przez kilka 

miesięcy, po czym zrezygnował z dalszej pracy, aż w końcu wrócił do 

prawosławia. Decyzją biskupa z 13 lutego 1928 roku na czasowego 

administratora parafii w Kijowcu został wprowadzony przez dziekana 

janowskiego, ks. Arkadiusz Nikolski. Nabożeństwo dla bliżej nieo-

kreślonej liczby wiernych neounickich (brak akt USC) odbywały się 

prawdopodobnie w prywatnym mieszkaniu lub pod gołym niebem obok 

świątyni, która nie była jeszcze wyremontowana.
36

 Parafia neounicka  

w Kijowcu stanowiła swoisty ewenement, gdyż przez kilka lat znajdowała 

się w stadium organizacji, ale gdy biskup podlaski zorientował się, że 

sprawa przybrała charakter walki politycznej przez nacjonalistów 

ukraińskich o wpływy, wówczas zdecydował się o zaniechanie starań.  

Pomimo braku świątyni i wiernych parafia neounicka w Kijowcu istniała 

oficjalnie do końca 1938 roku. Ostatnim jego administratorem był ks. 

Michał Sułkowski - jezuita, który na polecenie biskupa ostatecznie 

przekazał akta tej parafii dnia 10 października 1938 roku dla Kurii 

Biskupiej w Siedlcach. Nieoficjalnie parafia zakończyła swoją działalność 

                                                 
36

 F. Rzemieniuk, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego Neounici. 
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już w 1930 roku.
37

 

 Staranie prawosławnych o otwarcie zamkniętej świątyni i utwo-

rzenia parafii prawosławnej w Kijowcu trwały z różnym natężeniem do 

1939 roku. Jednakże, największe ożywienie pod tym względem nastąpiło 

pod koniec lat 20 XX wieku. Przyczyniła się do tego m.in. akcja misyjna 

wśród prawosławnych w nowym obrządu wschodnio-słowiańskim. Dzia-

łalność ta zaniepokoiła władze kościoła prawosławnego. Metropolita 

Dionizy nie bacząc na protesty władz państwowych delegował na „zagro-

żony” teren dodatkowych duchownych. W piśmie z dnia 28 października 

1927 roku metropolita poinformował wojewodę lubelskiego o samo-

wolnej erekcji parafii prawosławnej w Kijowcu. Oprócz Kijowca, w 1927 

roku metropolita skierował duchownych również do Kostomłot, Połosek, 

Holeszowa i Wytyczna w powiecie włodawskim. Wobec braku budynków 

i ziemi metropolita delegował zakonników, jako osoby pojedyncze, 

składające śluby zakonne, dla których braki materialne są naturalną 

konsekwencją stanu, jako osób, które zrzekły się zwykłych warunków 

bytowych.
38

 W poczynaniach swych metropolita spotkał się z protestem 

wojewody lubelskiego. Jednakże obowiązujące przepisy prawne, nie 

mogły zabronić działalności misyjnej tego kościoła - prawnie uznanego 

przez państwo. W 1927 roku do Kijowca delegowany był ks. Michał 

Chrapowicki. Z uwagi na jego chorobę po roku czasu duszpasterstwo 

objęli zakonnicy o. Jonasz Plasuj i o. Meliton Jarmuż. W latach 1930-

1931 posługę pełnił ks. Anatazy Tunicki zaś po nim ks. Abraham Kisiel. 

Powstała nieetatowa parafii prawosławna w Kijowcu na początku lat 

trzydziestych liczyła 2598 wiernych. W przeciwieństwie do parafii 

etatowych nie była ona dotowana przez państwo, nie pełniła funkcji 

urzędów stanu cywilnego, nie dysponowała gospodarstwem rolnych  

a duszpasterze nie mieli prawa nauczać w religii w szkole.
39

 W czerwcu 

1928 roku miała miejsce wizytacja metropolity Dionizego, który 
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odwiedził Białą Podlaską, Kostomłoty, Kobylany i Kijowiec. Po wizycie 

w Kijowcu wystosował pismo do Ministra WRiOP z prośbą o otwarcie  

i dokonanie niezbędnego remontu cerkwi w Kijowcu.
40

 W odpowiedzi  

w lipcu 1928 roku do Kijowca przybył konserwator inż. Seniuk, który 

wydał dyskusyjny dokument, opisując w nim cerkiew w Kijowcu, jako 

budowle nową nieprzedstawiającą żadnej wartości artystycznej: 

Remontowanie jej z punktu zabytkowego, artystycznego i ze względna 

oszpecenie krajobrazu nie tylko nie było by wskazane, lecz przeciwnie, 

należałoby ja rozebrać, jako budowlę pochodząca z czasów niewoli.
41

 

 W dniu 29 marca 1929 roku miały miejsca zajścia w Kijowcu. 

Przyczyną ich było rozpoczęcie rozbiórki cerkwi. Cztery dni późnie 

trzystuosobowy tłum ludności prawosławnej rozpędził robotników i roz-

walił rusztowania. Nastąpiła interwencja Policji, nie doszło do rozlewu 

krwi. Prawosławni wysłali delegację do Warszawy z petycją o wstrzy-

manie rozbiórki. Delegacja nie osiągnęła w stolicy niczego.
42

 W tym 

samym miesiącu do Kijowca przybył oddział saperów z 34 Pułku Pie-

choty z Białej Podlaskiej i przystąpiła do rozróbki cerkwi. Cerkiew 

została rozebrana nie napotykając już żadnego oporu ze strony miejsco-

wej ludności.
43

 Rozbiórkę cerkwi przeprowadzono bez porozumienia  

z władzami kościoła prawosławnego.
44

 Pomimo rozbiórki cerkwi ksiądz 

prawosławny Abraham Kisiel nadal mieszkał w Kijowcu, a nabożeństwa 

odprawiane były w plebani lub w prywatnych domach. W 1932 roku 

rozpoczęto zbiórkę na budowę nowej cerkwi, która wybudowana została 

w 1936 roku na tzw. wygonie, pasie ziemi dzielącym część zabudowań 

Kijowca - Starzynkę od Nowinek. Była to niewielkich rozmiarów budo-

wla drewniana. Cerkiew ta, jako nielegalnie pobudowana „padła ofiarą”  

kolejnej fali rewindykacji majątku prawosławnego, jaka przewinęła się na 

tych ziemiach w 1938 roku. Cerkiew tą rozebrano 13 lipca 1938 roku.  

Zlikwidowano jednocześnie nieetatową parafię. Do II wojny światowej  
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Cerkiew w Kijowcu, z lat 30 XX wieku, (zb. cerkiewtomaszow.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ludność prawosławna w Kijowcu nie posiadała własnej świątyni. Ksiądz 

prawosławny Aleksander Pańko pełniący posługę pod koniec lat 30 XX 

wieku oraz jego poprzednik ks. Atanazy Tunicki żyli w bardzo skromnych 

warunkach. W swojej izbie w Kijowcu mieli jedynie łóżko, stół i kilka 

krzeseł. Dodatkowo ks. Pańko miał na utrzymaniu dwie siostry. We wsi 

cieszył się on ogromnym szacunkiem, również ludności katolickiej.  

W 1938 roku został przeniesiony do Drelowa. Po 1943 roku posługę  

w Kijowcu pełnił ks. Eugeniusz Protasiewicz, który przybył z Woskrzenic 

Dużych. W Kijowcu przebywał do 1947 roku, skąd został wysiedlony  

w ramach „Akcji Wisła”.
45

  

 Po wybuchu II wojny światowej i wykorzystaniu niemieckiej  

                                                 
45
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Cerkiew w Kijowcu, z lat 80 XX 

wieku. Będzie nowa kopuła, 

opiekun cerkwi w Kijowcu Paweł 

Maksymiuk (fot. W.Kob.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprobaty dla poczynań ukraińskich działaczy narodowych w 1942 roku, 

prawosławni zamierzali otworzyć cerkiew w drewnianym budynku starej 

szkoły. Zamiar ten zniweczyła polska nauczycielka Helena Nikoliszyn-



266 

 

Markowska stojąca w obronie polskiej szkoły. Pomimo to, obok szkoły 

pobudowano niewielki dom modlitewny, który przetrwał do 1954 roku, 

kiedy to został rozebrany. Parafia nie posiadała własnych gruntów, część 

gruntów pocerkiewnych (105 morgów) dzierżawili Emilian Litwiniuk  

i Aleksandra Maryniuk (Lipska). Dom modlitewny (cerkiew) stał na pry-

watnych gruntach. Według danych z 1946 roku parafia liczyła 1000 

wiernych.
46

 

 Po II wojnie światowej wielkim i tragicznym wydarzeniem dla 

ludności prawosławnej od wieków zamieszkałej na tych ziemiach była 

przeprowadzona w 1947 roku „Akcja Wisła”. W ramach akcji wysiedlono 

na Ziemie Odzyskane niemalże cała ludność prawosławna. W ślad za ks.  

Protasiewiczem na Ziemie Odzyskane do Barlinka woj. zachodnio-

pomorskiego wywieziony został XIX - wieczny ikonostas. W Barlinku 

cerkiew p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy urządzono w po-

chodzącym z XIX wieku budynku kościoła ewangelickiego. Długoletnim 

proboszczem był ks. Eugeniusz Protasiewicz (1947-1972). Świątynię 

przyozdobiono jedną kopułą. Po 1956 roku do Kijowca powróciła zale-

dwie 6 rodzin. Do lat 80 XX wieku msze w Kijowcu były odprawiane 

dwa razy do roku w prywatnym domu Teodora Kostiuczuka. Wówczas 

zrodził się plan budowy cerkwi. Na miejsce wyznaczono zachowany 

cmentarz prawosławny. Dzięki darowiźnie mieszkającego w Kanadzie 

Michała Kostiuczuka kupiono pustaki. Na resztę materiałów składali się 

wszyscy prawosławni z Kijowca, Dereczanki i okolic. Budowę 

rozpoczęto w 1982 roku. Wyświęcenie nowej kijowieckiej cerkwi miało 

miejsce w 1987 roku. Założona została parafia Św. Ducha administro-

wana przez proboszczy parafii Kobylany.
47

  

Z Kijowca pochodził arcybiskup Flawian (imię świeckie Fiodor 

Dmitrijuk). Urodził się w Kijowcu dnia 14 maja 1895 roku. Był synem 

cerkiewnego psalmisty. W 1915 roku ukończył prawosławne seminarium 

duchowne w Chełmie będąc następnie wyświeconym na diaka. W 1955 

roku złożył wieczyste śluby mnisze w Ławrze Poczajowskiej przyjmując 

imię Flawian i otrzymując godność archimandryty. W 1958 roku wyświę- 
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Arcybiskup Flawian (Fiodor Dmitrijuk  

z Kijowca), 1895-1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

cony został na biskupa swierdłowskiego i irbickiego przez ówczesnego 

patriarchę Moskwy i całej Rusi. W 1968 roku otrzymał godność arcy-

biskupa. Zmarł w 1977 roku. Pochowany został w sąsiedztwie soboru 

Trójcy Świętej w Gorkim.
48
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Zabytki architektury 
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1. Rejestr zabytków 
 

Historia współczesnego nam osadnictwa na terenie gminy Zalesie 

sięga wczesnego średniowiecza. Jednak najstarsze zabytki, które zacho-

wały się do dnia dzisiejszego pochodzą dopiero z XIX wieku. Wpływ na 

to miały liczne wydarzenia z przeszłości. Liczne konflikty zbrojne, które 

przetoczyły się przez te tereny, jak też liczne pożary oraz trwałość 

budulca, z którego powstawały obiekty a więc drewna, powszechnego 

materiału, jaki był stosowany w tym regionie. 

 Najliczniej reprezentowane są tutaj obiekty sakralne, następnie 

pozostałości zespołów dworskich oraz drewniana zabudowa wiejska.  

 

Tabela 4. Zabytki gminy Zalesie wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków 

 
L.p. Obiekty/obecna funkcja Numer rejestru Okres powstania 

Dobryń Duży 

1. Kościół rzymskokatolicki pw. Chry-

stusa Króla, wraz otaczającym 

drzewostanem 

BP A/1327 1948 r. 

Horbów 

2. Dawna cerkiew prawosławna, 

obecnie kościół parafialny rzymsko-

katolicki pw. Przemienienia Pań-

skiego, z cmentarzem przyko-

ścielnym o otaczającym drzewo-

stanem. 

BP A/1367 2 poł. XIX wieku 

3. Cmentarz wojenny austriacki  

z okresu I wojny światowej 

BP A/1336 1915 

Malowa Góra 

4 Zespół kościoła parafialnego: kościół 

pw. Przemienienia Pańskiego, ple-

bania, ogrodzenie kościoła z bramą, 

pozostałości cmentarza kościelnego, 

drzewostan przy kościele i plebanii. 

BP A/1400 1905-1909 

Pocz. XX wieku 
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Tabela 5. Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 
L.p. Obiekt/obecna funkcja Położenie/adres Okres powstania 

Dereczanka 

1. Dom  Nr 28, działka ew. nr 193 XX w. 

Dobryń Duży 

2. Dom  Nr 72, działka ew. nr 631 XX w. 

3. Dom  Nr 73, działka ew. nr 631 XX w. 

4. Obora XX w. 

5. Dom  Nr 98, działka ew. 601 XX w. 

6. Dom  Nr 126, działka ew. nr 511 XX w. 

7. Dom  Nr 134, działka ew. nr 504 XIX w. 

8. Zespół fortów  Działka ew. nr 1032 XX w. 

9. Cmentarz prawosławny Działka ew. nr 259 XIX 

Dobryń Mały 

10. Dom  Nr 47, działka Ew. nr 134 XX w. 

11. Stodoła  XX w. 

Horbów 

12. Zespół dworski-park Działka ew. nr  334, 231/4 XIX w. 

13. Cmentarz unicki (daw. 

katolicki) 

Działka ew. nr 334 Przed 1825 r. 

14. Cmentarz rzymskokatolicki 

(daw. prawosławny) 

Działka ew. nr 42 XIX w. 

Kijowiec 

15. Dom  Nr 94, działka ew. nr 238 XX w. 

16. Cmentarz prawosławny Działka ew. nr 281 Pocz. XIX w. 

Koczukówka 

17. Park dworski Działka ew. nr 260/1, 261/1, 

266/1 

XIX w. 

Lachówka Mała 

18. Dom  Nr 21, działka ew. nr 130/4 XIX w. 

Malowa Góra 

19. Cmentarz rzymskokatolicki Działka ew. nr 139 XIX w. 

Mokrany Stare 

20. Zespół dworski – park Działka ew. nr 216, 231/5 XIX w. 

Wólka Dobryńska 

21. Cmentarz rzymskokatolicki Działka ew. nr 773 Przed 1825 r. 

Zalesie 

22. Zespół dworski – park Działka ew. nr 225/2, 225/1 

224/6 

XIX w. 
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Tabela 6. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków gminy Zalesie 

 
L.p. Obiekt/obecna funkcja Położenie/adres Okres powstania 

Dereczanka 

1. Dom  Nr 32, działka ew. nr 197. k. XIX w. 

2. Dom Nr 15, działka ew. nr 95 k. XIX w. 

3. Dom  Nr 18, działka ew. nr 97 XIX w. 

4. Dom  Nr 28, działka ew. nr 193 XX w. 

Dobryń Duży 

5. Zbiorowa mogiła żołnierzy 

niemieckich (I wojna św.) 

Działka ew. nr 577 1915 r. 

6. Przydrożny krzyż drewniany Działka ew. nr557/2 1901 r. 

7. Przydrożna kapliczka muro-

wana 

Działka ew. nr 601 XX w. 

 Lata 40-te? 

8. Kościół rzymskokatolicki 

pw. Chrystusa Króla, wraz 

otaczającym drzewostanem 

Działa ew. nr 580 

Rejestr BP A/1327 

1948 r. 

9. Dom  Nr 72, działka ew. nr 631 XX w. 

10. Dom  Nr 73, działka ew. nr 631 XX w. 

11. Obora XX w. 

12. Dom  Nr 98, działka ew. 601 XX w. 

13. Dom  Nr 126, działka ew. nr 511 XX w. 

14. Dom  Nr 134, działka ew. nr 504 XIX w. 

15. Zespół fortów  Działka ew. nr 1032 XX w. 

16. Cmentarz prawosławny Działka ew. nr 259 XIX 

Dobryń Mały 

17. Przydrożny krzyż drewniany Działka ew. nr 158 1943 r. 

18. Przydrożna kapliczka muro-

wana  

Działka ew. nr 194/2 1943 r. 

19. Dom Nr 44, działka ew. nr 137 Ok. 1920 r. 

20. Dom  Nr 47, działka Ew. nr 134 XX w. 

21. Stodoła  XX w. 

Horbów 

22. Przydrożna kapliczka 

murowana 

Działka Ew. nr 43 l.30-te XX w. 

23. Dawna cerkiew prawo-

sławna, obecnie kościół 

parafialny rzymskokatolicki 

pw. Przemienienia Pańskie-

go, z cmentarzem przyko-

ścielnym o otaczającym 

drzewostanem. 

Działka Ew. nr 44 

BP A/1367 

2 poł. XIX 

wieku 
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24. Cmentarz wojenny austriacki 

z I wojny światowej 

Działka ewidencyjna nr 46 1915 r. 

25. Zespół dworski-park Działka ew. nr  334, 231/4 XIX w. 

26. Cmentarz unicki (daw. kato-

licki) 

Działka ew. nr 334 Przed 1825 r. 

27. Cmentarz rzymskokatolicki 

(daw. prawosławny) 

Działka ew. nr 42 XIX w. 

Kijowiec 

28. Szkoła podstawowa Działka ew. nr 306 1938 r. 

29. Pozostałości cmentarza Działka ew. nr 306 Nagrobki z 2 

pol. XIX w. 

30. Dom  Nr 94, działka ew. nr 238 XX w. 

31. Cmentarz prawosławny Działka ew. nr 281 Pocz. XIX w. 

Kijowiec Kolonia 

32.  Kapliczka murowana Działka Ew. nr 76/2 1938 r. 

Kłoda Mała 

33. Przydrożny krzyż drewniany Działka 331/1 30 kwietnia 

1905 r. 

Koczukówka 

34. Park dworski Działka ew. nr 260/1, 261/1, 

266/1 

XIX w. 

Lachówka Mała 

35. Dom  Nr 21, działka ew. nr 130/4 XIX w. 

Malowa Góra 

36. Kaplica cmentarna  Działka ew. nr 139 k. XIX. 

37. Zespół kościoła parafial-

nego: kościół pw. Przemie-

nienia Pańskiego, plebania, 

ogrodzenie kościoła z bramą, 

pozostałości cmentarza ko-

ścielnego, drzewostan przy 

kościele i plebanii. 

Działka Ew. nr 3, 39/1 

BP A/1400 

1905-1909 

Pocz. XX wieku 

38. Cmentarz rzymskokatolicki Działka ew. nr 139 XIX w. 

Mokrany Stare 

39. Zespół dworski – park Działka ew. nr 216, 231/5 XIX w. 

40. Dom  Nr 11, działka ew. nr 42 Ok.1925 r. 

41. Dom  Nr 16, działka ew. nr 439/1 1920 r. 

42. Przydrożny krzyż  Działka ew. nr 433 1905 r. 

Nowosiółki 

43. Przydrożna kapliczka 

murowana 

Działka ew. nr 218 1928 r. 
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Kościół w Dobryniu 

Dużym, tuż po 

wybudowaniu (zb. 

Zygmunta Kondratiuka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Kondratiuk, jeden  

z  budowniczych kościoła 

i kronikarz wsi (zb. 

Zygmunta Kondratiuka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wólka Dobryńska 

44. Cmentarz rzymskokatolicki Działka ew. nr 773 Pocz. XX w. 

Zalesie 

45. Zespół dworski – park Działka ew. nr 225/2, 225/1 

224/6 

XIX w. 

Źródło: Zbiory: AUGZ. 

 

1. Wybrane obiekty zabytkowe 

 

a. Kościół rzymskokatolicki p.w. Chrystusa Króla  

w Dobryniu Dużym 

 

  Z inicjatywy proboszcza Malowej Góry ks. Leona Kalinowskiego 

w 1922 roku powołano Komitet Budowy Kościoła w Dobryniu Dużym,  

w skład, którego weszli: Józef Kondratiuk oraz Leon Karmeluk  
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z Dobrynia Dużego i Bazyl Buczyło z Dobrynia Małego. W 1923 roku 

zatwierdzono projekt kościoła architekta powiatowego z Białej Podlaskiej 

K. Srokowskiego. Kolejny proboszcz z Malowej Góry zaniechał budowę 

kościoła, zaś zebrane fundusze przeznaczył na budowę ogrodzenia 

kościoła w Malowej Górze (przypuszczalnie również remontu samej 

świątyni). Kolejny plan budowy świątyni zrodził się w 1943 roku.  

W miejscu obecnej świątyni, w ciągu tygodnia wybudowano i poświę-

cono dnia 27 kwietnia 1943 roku niewielką kapliczkę, którą poświęcił 

proboszcz z Wólki Dobryńskiej ks. Marian Lech. W dniu 14 listopada 

1943 roku mieszkańcy wsi pod przewodnictwem Józefa Kondratiuka, 

Antoniego Denisiuka i Floriana Knigawki podjęli wysiłek budowy 

kościoła. Po uregulowaniu spraw związanych własnością gruntów 

budowę rozpoczęto 20 października 1945 roku. Na jesień 1947 roku 

kościół był już wykończony z zewnątrz. Z dniem 6 listopada 1948 roku 

biskup siedlecki erygował kaplicę publiczną pod wezwaniem Chrystusa 

Króla. Poświecenie miało miejsce 28 listopada 1948 roku przez 

proboszcza z Malowej Góry Władysława Krzyżanowskiego.
1
  

Kościół jest o kubaturze 1208 m
3 

i powierzchni 151 m
2
. W całości 

został wykonany z drewna na betonowej podmurówce konstrukcji 

słupowo-ramowej, oszalowany. Prezbiterium świątyni zwrócone jest  

w kierunku północnym. Kościół salowy z węższym trójbocznym wystę-

pem w zamknięciu prezbiterium, ujęty prostokątnymi przybudówkami,  

z kwadratową wieżą od frontu. Wnętrze kryte jest spłaszczonym 

beczkowym stropem. Chór muzyczny wsparty został na dwóch słupach. 

Okna prostokątne. Wieża wysunięta przed lico fasady, trzykondy-

gnacyjna, rozdzielona daszkami okapowymi. Dach dwuspadowy, nad 

częścią prezbiterialną wielopołaciowy, nad przybudówkami pulpitowy, na 

wieży czterospadowy, kryty blachą. Główny ołtarz wykonał na początku 

lat 50 XX wieku miejscowy stolarz Bolesław Mulica pochodzący  

z Wileńszczyzny. W 1951 roku w kościele zainstalowano obraz Chrystusa 

Króla. W 1952 roku zakupiono fisharmonię. W 1961 roku kościół otoczo-

no murowanym ogrodzeniem. W latach 80 XX wieku świątynia zyskała 

                                                 
1
 A. Kisielewska,  Dobryń Duży w XX wieku… s. 28-32. Plac, na którym powstał 

kościół, to miejsce gdzie niegdyś stała karczma, następnie plac przejął Wydział Oświaty 

w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem pod budowę szkoły. 
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Płaszczenica z dawnej cerkwi 

dobryńskiej, (fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dwa ołtarze boczne. Z prawej stoi drewniana figurka Matki Bożej, z lewej 

– Pana Jezusa. Wykonał je wraz z drogą krzyżową (płaskorzeźby) p. 

Niewiadomski. Na wyposażeniu świątyni znajduje się również Płaszcze- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nica - płótno z namalowanym przedstawieniem umarłego Chrystusa - 

która wg przekazów ocalała ze spalonej w 1916 roku cerkwi  

w Dobryniu.
2
 

 

b. Cmentarz prawosławny w Dobryniu Dużym 

 

Pierwotnie był to cmentarz unicki, założony w 1825 roku. Od 

1875 roku stał się prawosławny. Zamknięty został około 1920 roku. 

Położony jest w kompleksie leśnym na zachód od wsi i 100 metrów od 

drogi asfaltowej Dobryń Duży - Dobryń Mały. Założony jest na planie 

prostokąta zbliżonego do kwadratu o powierzchni 0,8 ha. Najstarszy 

nagrobek pochodzi z 1870 roku. Jest to nagrobek Tekli Terlikiewicz zd. 

Pajewskiej matki duchownego.
3
 

                                                 
2
 K. Kolenda-Korczakowa, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Powiat Biała Podlaska … 

s. 52; A. Kisielewska,  Dobryń Duży w XX wieku… s. 32; AWUOZ, DBP, sygn.411. 
3
 J. Maraśkiewicz (oprac.), Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce Województwo 
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Kościół w Horbowie,  

stan obecny, 

(fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Kościół rzymskokatolicki p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Horbowie 

 

W dniu 30 maja 1904 roku na miejscu rozebranej drewnianej 

cerkwi prawosławnej (unickiej) poświęcono kamień węgielny pod 

budowę nowej cerkwi według projektu Włodzimierza Pokrowskiego. 

Poświęcenie nowej świątyni miało miejsce 17 sierpnia 1908 roku z udzia-

łem biskupa prawosławnego Eulogiusza. Włodzimierz Pokrowskij był 

znanym projektantem obiektów sakralnych. Urodził się w 1864 roku  

w rodzinie urzędnika guberni petersburskiej. W 1890 roku kończył 

Cesarska Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu, otrzymując tytuł 

architekta - artysty I stopnia. Od około 1895 roku Pokrowskij był 

architektem Diecezji Warszawski-Chełmskiej. Do 1905 roku zaproje-

ktował około 30 obiektów sakralnych. Do czasów obecnych przetrwały 

tylko trzy, w Horbowie i Majdanie Starym (gm. Biłgoraj) oraz murowana 

w Zabłociu. W 1905 roku Pokrowski wyjechał do Moskwy. W latach 

1917-1918 był architektem Związku Społecznego Rosji Południowej. 

Zmarł w 1924 roku w Charkowie.  

 Kościół w Horbowie jest orientowany, drewniany o konstrukcji 

zrębowej, oszalowany, na kamiennej podmurówce. Rzut jest rozczłon- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
bialskopodlaskie. Warszawa 1995, s. 34; AWUOZ, DBP, sygn. 38. 
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kowany wzdłużnie, składający się ze założonej na kwadracie nawy, do 

której dodano prezbiterium i zgodnie z tradycją wschodnią dwie 

zakrystie. Po przeciwległej stronie, do nawy przylega obszerny, prawie 

dorównujący jej rozmiarom, babiniec i niewielki przedsionek, stanowiący 

oparcie dla wieży frontowej, ujęty po bokach dwoma „lokalnościami”. 

Poszczególne wnętrza świątyni posiadają odrębne ukształtowane bryły,  

nakryte własnymi dachami. Najwyższym elementem świątyni jest wieża 

frontowa, wyrastająca ponad przedsionkiem, ujęta po bokach dwoma  

wyraźnie wyodrębniającymi się kubaturami. Babiniec dostawiony do 

wierzy jest obszerny, kilkuosiowy, niewiele mniejszy i niższy od nawy. 

Zarówno babiniec, jak i nawa posiadają dwuspadowe dachy. Chór 

muzyczny wsparto na czterech słupach. Okna w nawie i babińcu 

zamknięte są łukiem w ośli grzbiet. Cześć prezbiterialna, zamknięta jest 

prostą ścianą, przykryta jest wspólnym, dwuspadowym dachem, o nisko 

spuszczonych połaciach. Frontowa wieża - dzwonnica w górnej kondy-

gnacji założona była na rzucie ośmiokąta, zwieńczona hełmem namio-

towym. Przed przystosowaniem cerkwi do kościała rzymskiego nad nawą 

znajdowała się dość pokaźna czworoboczna wieżyczka, nakryta 

ostrosłupowym dachem, z flankowanymi charakterystycznymi dla 

rosyjskiej architektury cebulastymi kokosznikami. Wieżyczka z podo-

bnym cebulastym zwieńczeniem znajdowała się nad prezbiterium. Wieża 

również zakończona została zwieńczeniem  cebulasty.
4
  

 Po przekazaniu świątyni katolikom w 1923 roku, przeprowadzono 

liczne remonty i przebudowy. Pierwsze przeprowadzone w latach 1924-

1925. Kolejne w 1927 roku (wnętrze i dach), w latach 1932-1933 

(fundamenty), 1938 roku (przebudowa wieży), 1942 rok (dach), 1946 rok 

(dach), 1952 rok (usunięcie ganków przy ścianach bocznych, remont 

wieży, nowe oszalowanie wnętrz i wykonanie malowideł ściennych) oraz 

kolejne remonty w roku 1961, 1975. Malowidła ścienne z 1952 roku 

znajdują się w prezbiterium i nawie nad tęczą. Malowała je Regina 

Kondracka. Na stropie nawy są malowidła z 1967 roku wykonane przez 

                                                 
4
 M. Gałecka, Włodimir Pokrowskij, projektant drewnianych cerkwi w Horbowie  

i Majdanie Starym… s. 202-209; Ł. Węda, Parafia z Horbowa: drewniany kościoły 

Podlasia (W:) „Gościniec Bialski”, 2009, nr 8-9, s. 48-49; Źródło internetowe: 

apokryfruski.org. 
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Ołtarz z obrazem Matki Boskiej Horbowskiej, (fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefana Just i ks. Stanisława Borysiaka. Ołtarz główny zestawiony  

z trzech fragmentów ikonostasu z wieków XIX i XX. Wśród obrazów 

znajduje się Matka Boska z Dzieciątkiem - Horbowska. Według tradycji 

sprzed 1516 roku w typie hodegetrii. Obraz otoczony jest szczególną 

czcią, na którym gestem dłoni Maryja ukazuje Jezusa, który „jest drogą   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i prawdą i życiem”. Obraz przyciąga i urzeka swoim pięknem. Obraz 

malowany na desce, tło tłoczone, złocone.
5
 Na wyposażeniu świątyni 

                                                 
5
 Według prof. Mirosława Piotra Kruka obraz o cechach ikony pomimo przekazywanej 

tradycji datowania przed 1516 rokiem, z uwagi na zachowaną warstwę malarska 

należałoby odnieść do 2. ćw. XVII wieku.  Wizerunek pozbawiony jest hierogramów. 

Niewykluczonym jest, że były one pierwotne namalowane na wytłoczonym, roślinnym 

ornamencie tła.  Fakt sprowadzenia obrazu zapamiętany w odniesieniu do ikony – 

obrazu w Horbowie wskazuje, że dzieło nie powstało na miejscu, lecz w pewnym 

oddaleniu od miejsca przeznaczenia, niewątpliwie w kręgu kulturowym wschodnim, co 

też sprzyjało, jak w każdym niemal tego typu przypadku, jego szczególnym 

wyróżnieniu. Także i w tym przypadku obraz zaraz po sprowadzeniu zasłynął cudami 



281 

 

znajdują się m.in.: 

- obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus z 1937 roku, sygnowany- Józef 

Bałtuc z Nowogródka. 

- obraz św. Barbary z 1939 roku sygnowany – Jan Popiel. 

- obraz św. Jana Ewangelisty, cerkiewny z 1905 roku.  

- obraz Chrystus Zmartwychwstały adorowany przez anioły, cerkiewny  

z początku XX wieku.  

- obraz Pokłon pasterzy końca XIX wieku lub ok. 1930 roku.  

- dwa konfesjonały z pierwszej połowy XIX wieku, pochodzące 

prawdopodobnie z Leśnej Podlaskiej, jako wyposażenie starego kościoła 

katolickiego (na Dworszczyźnie).  

- obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, po 1905 roku, pocerkiewny  

w kiwocie. 

 Obok świątyni usytuowana jest plebania. Wzniesiona została  

w 1925 roku. Plebania frontem zwrócona jest na wschód. Materiał do jej 

budowy został wykorzystany z poprzedniej plebanii księży prawo-

sławnych (ta z kolei pobudowana z materiałów rozebranej cerkwi uni-

ckiej). Zbudowana z drewna, konstrukcji zrębowej, oszalowana. 

Parterowa, okład wnętrz dwutraktowy z korytarzem środkowym. Od fron-

tu znajduje się ganek wsparty na czterech słupach. Dach dwuspadowy, 

pobity blachą.
6
 

 

d. Cmentarz przykościelny w Horbowie 

 

 Cmentarz o powierzchni 0,2 ha. Pierwotnie cmentarz 

prawosławny (unicki) Zachował się nagrobek prawosławny z 1910 roku 

Darina Gankiewicza.
7
 

 

 

 

 

                                                                                                                         
(W:) M. Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej 

Rzeczypospolitej, Kraków 2011. 
6
  K. Kolenda-Korczakowa, Katalog zabytków… s. 63-65. 

7
  AWUOZ, DBP, sygn. 53. 
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Cmentarz wojenny  

w Horbowie, okres 

międzywojenny,  

(zb. MBPwBP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Cmentarz rzymskokatolicki w Horbowie 

 

Cmentarz rzymskokatolicki administrowany przez parafię 

rzymskokatolicką w Horbowie.  Cmentarz jest o powierzchni 1,5 ha. 

Położony 1 km na północny-zachód od wsi Horbów. Założony został 

około połowie XIX wieku, jako grekokatolicki. Około 1875 roku został 

powiększony o cześć prawosławną. Wraz z wysiedleniem ludności pra-

wosławnej w 1947 roku pochówki urządzone są tylko dla ludności kato-

lickiej. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1878 roku. Cmentarz jest na 

planie prostokąta ogrodzony metalową siatką pomiędzy betonowymi 

słupkami. Na cmentarzu wydzielone są cztery kwatery. Zachował się 

m.in. nagrobek Jana Siemionka uczestnika Powstania Styczniowego.
8
 

 

f. Cmentarz z I wojny światowej w Horbowie 

 

Cmentarz o pow. 0,0001 ha usytuowany jest na wzniesieniu 33 

metry na zachód od drogi prowadzącej do kościoła w Horbowie. 

Cmentarz administrowany jest przez Urząd Gminy w Zalesiu. W cen-

tralnym miejscu cmentarza znajduje się ziemny kopiec, na którym 

usytuowano betonowy krzyż z napisem po obu stronach „HIER PUHEN 

20 OST REIOHER. GORBOW 1915.” i „DER ORT. WORAUF DU 

STEHST. IST HEILIGES LAND.”  Cmentarz założony został w sierpniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
  J. Maraśkiewicz (oprac.), Zabytkowe cmentarze… s. 34; AWUOZ, DBP, sygn.54. 
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1915 roku. Być może na miejscu pierwotnego cmentarza prawosławnego 

(unickiego). Przypuszczalnie pierwszy kościół prawosławny i cmentarz 

usytuowany był bliżej obecnego skrzyżowania w Horbowie. Według 

niepotwierdzonych przekazów, w miejscu tym pochówki urządzano 

jeszcze do wojny napoleońskiej 1812 roku. Z niepotwierdzonych infor-

macji wynika, że pochowani są tam żołnierze z walk toczonych na jesień 

1812 roku (patrz podrozdział W okresie zaborów). Obecnie cmentarz jest 

miejscem pochówku 20 żołnierzy austriackich (według przekazywanych 

relacji z pokolenia na pokolenie większość poległych miała polsko 

brzmiące nazwiska).
9
 

 

g. Zespół kościoła rzymskokatolickiego p.w. 

Przemienienia Pańskiego w Malowej Górze 

 

Kościół w stylu neogotyckim 

 

 Po ukazie tolerancyjnym z 1905 roku ludność parafii Malowa 

Góra przystąpiła z wielką energią do budowy nowej świątyni. Znalazło 

się szerokie grono ofiarodawców, dzięki którym przystąpiono z wielkim 

rozmachem do realizacji wybranego projektu słynnego w ówczesnych 

czasach architekta Józefa Dziekońskiego. Józef Pius Dziekoński urodził 

się w 1844 roku w Płocku. Był architektem, konserwatorem zabytków, 

dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz współ- 

założycielem towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Spec-

jalizował się w architekturze sakralnej. Był przedstawicielem i prekur-

sorem nurtu tzw. stylu wiślano-bałtyckiego, odmianą neogotyku. Był 

projektantem, autorem przebudowy, czy prac konserwatorskich blisko 

100 świątyń. Jego projektu jest kościół św. Floriana (katedra praska) 

w Warszawie czy kościół w Konstantynowie. W 1901 roku według jego 

projektu przystąpiono do prac konserwatorskich przy odbudowie wieży 

jasnogórskiej w Częstochowie.  

                                                 
9
 J. Maraśkiewicz (oprac.), Zabytkowe cmentarze… s. 56-57; AWUOZ, DBP, sygn. 56; 

Jedną z jednostek taktycznych biorących udział w walkach w tym rejonie - o twierdzę 

Brześć - był 57 Galicyjski Pułk Piechoty wschodzący w skład 11 Armii Austriackiej.  

W 91 procentach pułk składał się z Polaków (autor). 
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Józef Pius Dziekoński (1844-

1927), projekt wstępny kościoła  

w Malowej Górze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Po uzyskaniu zgody na wskrzeszenie parafii malowogórskiej  

i budowę kościoła, w 1906 roku powstał projekt wstępny nowej świątyni. 

Projekt zachwycił miejscowego proboszcza ks. Aleksandra Fijałko-

wskiego oraz miejscowe ziemiaństwo, do tego stopnia, że w tym samym 

roku po zatwierdzeniu projektu z wielkim entuzjazmem rozpoczęto budo-

wę nowej świątyni. Kamień węgielny wbudowano 23 września 1906 

roku.  Budowa nowej świątyni posuwała się niezwykle szybko. Osobiście 

nadzorował ją sam mistrz Dziekoński. Po trzech latach budowy kościół 

uroczyście wyświecono 15 października 1909 roku. Kościół jest o kuba-

turze 9360 m
3
. Sama nawa główna jest o powierzchni 186 m

2
. Kościół 
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Kościół w Malowej 

Górze, stan obecny,  

(fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zbudowany został z czerwonej cegły na granitowym cokole. Bryłę ko-

ścioła tworzył mocno wydłużony korpus z masywną wieżą frontową  

o wysokości 60 metrów. Pomyślność świątyni nie trwała długo, gdyż  

w sierpniu 1915 roku, następstwem działań wojennych wysadzona została 

przez Rosjan wieża i cześć korpusu. Odbudowę wieży i remont prowa-

dzono w latach 1919-1922 pod nadzorem architekta Kazimierza Ple-

szczyńskiego. Z uwagi na brak funduszy, jego zadaniem było zakończenie 

wieży w sposób najprostszy, aby po uzyskaniu odpowiednich funduszy 

można było przystąpić bez żadnych przeróbek do wyprowadzenia wieży 

zgodnie z projektem. Wieży do czasów obecnych nie odbudowano. Zmo-

dyfikowany projekt zniekształcił bryłę budynku, obecna wieża nie osiąga 

nawet połowy swojej wysokości, przez co budowla straciła swe propor-

cje, bardzo niegdyś wyważone. Ponownie świątynia ucierpiała podczas 

kolejnych działań wojennych w lipcu 1944 roku. Przedziurawiony został 

sufit w kilku miejscach, powybijane szyby i witraże, uszkodzone rumsztyki  
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Wnętrze kościóła  

w Malowej Górze, 

(fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

okienne, zbita jedna wieżyczka z fasady frontowe, potrzaskany fronton  

z broni ręcznej i maszynowej, podziurawiona blacha na wieży i obsypana 

w większej części dachówka na kościele - czytamy w kronice parafii 

malowogórskiej. Remont prowadzono po 1945 roku. Liczne przestrzeliny 

z broni różnego kalibru zachowały się na murze do czasów obecnych. 

 Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły z tynkowanym 

detalem. Kościół pseudobazylikowy o trójnawowym pięcioprzęsłowym 

korpusie i dwuprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium, ujętym 

na przedłużeniu naw bocznych, piętrową zakrystią od północy i kaplicą 

od południa, zamkniętymi trójbocznie. Wewnątrz arkady międzynawowe  
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ostrołukowe, na filarach opiętych półkolumnami. Od zachodu nadwieszo-

ny balkon chóru muzycznego. Okna ostrołukowe, dwudzielne, otwory 

drzwiowe w ostrołukowych portalach. Sklepienia krzyżowo-żebrowe. 

Kościół jest z zewnątrz oszkarpowany (wzmocnienia na zewnątrz ściany). 

Na osi fasady, dołem w nią jest wtopiona trójkondygnacyjna czworo- 

boczna wieża z dużą ostrołukową loggią w drugiej kondygnacji, na której 

znajduje się betonowa figura Najświętszej Panny Marii Niepokalanie 

Poczętej (z 1909 roku) fundacji p. Skwierczyńskiej z Kobylan. Na fron-

towych narożach wieży znajdują się ośmioboczne wieżyczki schodowe. 

Po jej bokach znajdują się kwadratowe kruchty. Dachy są dwuspadowe  

o wspólnej kalenicy. Wieża nakryta dachem o ośmiu łukowato wygiętych 

połaciach. Świątynia na wyposażenie posiada m.in.: 

- ołtarz główny neogotycki (po 1909 roku) fundacji Lubomira Dymszy 

właściciela Nepli, wykonany przez firmę Turewicz et Co. z Chełma. 

- obraz Przemienienie Pańskie wg Rafaela, zamocowany w ołtarzu 

głównym. Fundacji generałowej Eugenii Kierbedziowej z Nepli, zaku-

piony we Włoszech, w zwieńczeniu Bóg Ojciec – obraz w kształcie koła. 

- ołtarz boczny lewy z 1933 roku z obrazami: św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, sygnowany - Józef Bołtuć z Nowogródka, fundacji Leona Kuczyń-

skiego, właściciela Koroszczyna i obraz św. Izydora. 

- ołtarz boczny prawy z 1911 roku, z rzeźbami: św. Wojciecha i św. 

Mikołaja oraz obrazami: Matki Boskiej Częstochowskiej (malował 

Turewicz) i św. Józefa (na zasuwie). Nad ołtarzem malowidło ścienne, 

powstałe po 1922 roku przedstawiające anioła trzymającego koronę. 

Ponadto malowidła znajdują się na trzonach półkolumn i glifach okien: 

motywy floralne i hierogramy Marii. 

- ambona, fundacji Karola Karpińskiego, właściciela dóbr Kołczyn. 

- prospekt organowy z 1928 roku. Instrument warszawskiej firmy 

Władysław Kamiński. 

- stalle, podzielone ok. 1970 roku na ławki i stalle. 

- konfesjonał. 

- feretron z obrazami Immaculaty i Dobrego Pasterza. Stacje Drogi 

Krzyżowej po 1909 roku. 

- rzeźba św. Jana Nepomucena, o charakterze barokowym z XIX wieku. 

- krucyfiks o charakterze barokowym z 1929 roku. 
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Plebania  

w Malowej 

Górze, 

stan obecny,  

(fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- monstrancja, neogotycka z 1910 roku. Według inskrypcji ofiarowana 

przez Borysewiczów. Naczynie z owalną sześciolistną stopą z motywem 

rybich pęcherzy, spłaszczonym kulistym nodusem z rautami oraz  

z wieżyczkową glorią, ujętą w trójkątne skrzydła z ażurowej wici 

akantowej. W górnej części w ostrołukowej kapliczce pełnoplastyczna 

figurka Najświętszego Serca Jezusa, niżej anioł z banderolą.
10

  

 

Plebania 

 

 Plebania murowana, jest o kubaturze 913 m
3
. Wybudowana 

została na planie prostokąta w latach 1912-1913 w stylu dworkowym, 

klasycystycznym. Elewacje frontowa i tylna siedmioosiowe z cztero-

kolumnowymi portykami, boczne trójosiowe. Wnętrze dwutraktowe,  

w pokojach sufity na fasetach. Zachowały się piece z herbami 

darczyńców.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 AWUOZ, DBP, sygn. 1072. Po wybudowaniu kościół otrzymała trzy dzwony  

(o wadze: 700 kg, 460 kg i 160 kg) dwa o nazwie „Julia” i Franciszek” dar Julii  

i Franciszka Nostitz-Jackowski dzierżawców majątku w Kijowcu. Dzwony zostały 

zrabowane przez Niemców w 1941 roku. Obecne zostały zakupione w okresie 

powojennym: w 1950 roku dzwon Błogosławiony Władysław z Gielniowa- 430 kg, 

drugi dzwon po wadze 300 kg nabyto pod koniec lat. 50-tych (kronika parafii Malowa 

Góra).  
11

 AWUOZ, DBP, sygn. 1074. 
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Ogrodzenie 

 

 Wokół kościoła znajduje się murowane ogrodzenie wraz z bramą  

z czerwonej cegły, zbudowane w 1938 roku. Ogrodzenie wykonał majster 

murarski Franciszek Jankowski z Terespola. Brama neogotycka, ostrołu-

kowa z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. Ogrodzenie uszkodzone 

zostało w 1944 roku. Remontowane w latach 1975-1982.
12

 

 

Cmentarz rzymskokatolicki przykościelny  

 

Przypuszczalnie znajduje się w pierwotnym miejscu od założenia 

parafii w XV wieku (lub co jest bardziej prawdopodobne po 1782 roku). 

Cmentarz o powierzchni 0,65 ha. Do czasów obecnych zachował się 

jeden nagrobek Antoniego Rose z 1867 rok, płatnika generalnego Wojska 

Polskiego.
13

 Do 1928 roku przy kościele były mogiły poległych żołnierzy 

w wojnie bolszewickiej. Szczątki poległych przeniesiono na cmentarz  

                                                 
12

 K. Kolenda-Korczakowa, Katalog zabytków… s. 170-172; A. Majdowski, 

Budownictwo kościelne w twórczości projektowej Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-

1924), Warszawa 1995; W. Kobylarz, Neogotycki kościół w Malowej Górze (W:) 

„Goniec Terespolski” nr 1/2010, s.39-40; Pierwsze ogrodzenie zbudowano w 1913 roku. 

Skutkiem działań wojennych w 1915 roku kilka przęseł  brama uległa zniszczeniu. 

AWUOZ, DBP, sygn. 1073. 
13

 Antoni Celestyn Rose ur. 6.01.1779 roku w Bledzewie w Wielkim Ks. Poznańskim,  

s. Zachariasza i  Ewy. Żonaty z Teklą zd. Milewska córki Marcina fabrykanta wódek, 

zmarła w 1876 roku. Miał 5 dzieci; Witolda ur. 1816 w Poznaniu, Medarda  ur. 1823  

w Lublinie, Aleksandra ur. 1828 w Warszawie, Alfreda ur. 1833 w Warszawie, Salomey 

ur.1825 roku w Poznaniu. Był urzędnikiem w Wojsku Polskim m.in. płatnikiem Dywizji 

Komitetu Artylerii i Inżynierii i płatnikiem Generalnym w Wojsku Polskim. W 1848 

roku otrzymał herb Róże. Zmarł dnia  29 marca 1867 roku we dworze w Kijowcu, 

pochowany 30 marca 1876 roku na starym przykościelnym cmentarzu w Malowej 

Górze. Na pogrzebie obecni byli sołtys wsi Dereczanka  Hryć Kopeć oraz ekonomista  

z Kijowca Szymon Jastrzębski. Nie ustalono, w jakich okolicznościach trafił do 

Kijowca. Musiał tu przebywać jeszcze przed 1863 roku, gdyż według dostępnych 

danych w Kijowcu przebywał również jego syn Medard Rose, który w czasie powstania 

styczniowego dostarczał broń powstańcom, za co została skazany na zamieszkanie  

w Rosji i zesłany. Brak zmianki czy na pogrzebie była rodzina. Najprawdopodobniej nie, 

gdyż w księdze zgonu nie odnotowano obecność rodziny. Pochowany na drugi dzień po 

śmierci. Prawdopodobnie rodzina w późniejszym okresie wystawiła pomnik. 
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Nagrobek Antoniego 

Rose,  

(fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malowa Góra, stara 

część cmentarza, 

dzwonnica cmentarna 

(na drugim planie),  

(fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parafialny do wspólnej mogiły.
14

 Na placu przykościelnym usytuowane są 

krzyże misyjne. Na całym placu kościelny jest liczny drzewostan lipy.
15

 

 

h. Cmentarz rzymskokatolicki w Malowej Górze 

 

Cmentarz rzymskokatolicki założony został w połowie XIX wieku 

na południowo wschodnich krańcach wsi, na wzniesieniu przy drodze do 

Koroszczyna. Jest o powierzchni 1,5 ha na planie nieregularnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 „Podlasiak” 1928, nr 36, s.4. 
15

 AWUOZ, DBP, sygn.147. 
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czworoboku. Od strony drogi ogrodzony jest współczesnym ceglano- 

metalowym murem. Na cmentarzu znajdują się: kaplica cmentarna 

drewniana (dawna dzwonnica) z końca XVIII wieku, kilkadziesiąt 

nagrobków z drugiej połowy XIX wieku i z pierwszej XX. Najstarszy 

nagrobek pochodzi z 1874 roku. Znajduje się również pomnik z napisem 

„Poległym Żołnierzom w Obronie Ojczyzny Na Pamiątkę w 10-tą 

rocznicę odzyskania niepodległości 11.11.1928 r. Związek Strzelecki 

Mokrany”. Postawiony w miejscu pochówku żołnierzy z wojny bolsze-

wickiej.
16

 

 

Dzwonnica na cmentarzu parafialny 

 

 Dzwonnica wybudowana pod koniec XVIII wieku. Pierwotnie 

stała obok kościała parafialnego - w miejscu obecnie wybudowanego 

kościoła. Po spaleniu kościoła w 1897 roku dzwonnicę zamieniono na 

kaplicę. W momencie budowy nowego kościoła przeniesiono na cmentarz 

gdzie do 1910 roku po niewielkiej przebudowie pełniła rolę kaplicy. W la-

tach 60 XX wieku została oszklona. Dzwonnica jest drewniana o konstru-

kcji słupowo-ramowej, szalowanej, na planie kwadratu jednoprze-

strzennego. Kondygnacja górna w nurcie ośmiobocznym, zwieńczona 

ostrosłupowym ośmiopołaciowym hełmem, na którym znajduje się meta-

lowy krzyż.
17

 

 

i. Cmentarz rzymskokatolicki w Wólce Dobryńskiej 

 

 Cmentarz o powierzchni 0,60 ha. Założony została na początku 

XX wieku. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1933 roku.
18

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Tamże, s. 56-57; AWUOZ, DBP, sygn. 148; 
17

 AWUOZ, DBP, sygn. 1075. 
18

 AWUOZ, DBP, sygn. 291. 
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Kijowiec Kolonia, kapliczka 

dworska, (fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inne obiekty 

 

a. Kapliczka dworska w Kijowcu Kolonii  

 

Kapliczka położona około 200 metrów od skarpy starorzecza 

Krzny, niegdyś przy dawnym trakcie łukowskim, przy wjeździe od strony 

południowej na Dworszczyznę. W rejonie tym mieszkańcy wyorywali 

różne sakralne przedmioty. Przypuszczalnie mógł być tam cmentarz przy-

dworski. Kapliczka datowana jest na XIX wiek (być może jeszcze  

z k. XVIII). Zbudowana jest na planie kwadratu, z czerwonej cegły, 

otynkowana, kryta betonowym czterospadowym daszkiem. Od strony 

zachodniej wnęka, w której usytuowana jest figurka Matki Bożej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kamienne krzyże w Kijowcu  

 

To niewątpliwie jedne z największych ciekawostek tych ziem. 

Krzyże jak należy przepuszczać powstały w okresie późnego średnio-

wiecza lub w okresie nowożytnym. Przypuszczalnie sięgają początków 

chrystianizacji tych ziem. Kamienne krzyże zachowały się m.in. w Wos- 
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Dawne cerkwisko  

w Kijowcu z 

zachowanymi 

nagrobkami i 

kamiennymi krzyżami, 

(fot. W. Kob.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krzenicach, Piszczacu czy Neplach. Dwa krzyże z Kijowca usytuowane są 

na dawnym cmentarzu prawosławnym (unickim), obecnie placu przy-

szkolnym. Mogły to być tzw. krzyże pokutne, często wykonywały je 

osoby w ramach pokuty. Stawiane były na wzniesieniach w miejscach 

widocznych lub w miejscach dopuszczenia się „grzechu” przez poku-

tnika, lub wykonane były na jakąś szczególną okoliczność (być może, 

jako nagrobek dla ważnej osobistości). Przypuszczalnie (wg własnej kon-

cepcji autora) krzyże z Kijowca zostały w późniejszym okresie 

przeniesione na cmentarz prawosławny (unicki), gdzie wykuto w nich 

krzyże (jako nagrobki). Być może stoją tam od samego początku (czasu 

chrystianizacji), biorąc pod uwagę wyniesienie terenu, na którym 

usytuowano erygowaną przed 1531 rokiem parafię prawosławną.  

 

c. Kapliczka Świętego Antoniego w Kłodzie Dużej 

 

Kapliczka zbudowana jest z czerwonej cegły, otynkowana. Daszek 

czterospadowy kopertowy. Obok kapliczki stoi krzyż drewniany misyjny  

z 1979 roku. Kapliczka została pobudowana w latach 30 XX wieku  

w miejscu drewnianej dużej kapliczki, w której znajdowała się figura św. 

Antoniego. Kapliczka usytuowana była przy dawnym trakcie biegnącym 

z dworu horbowskiego do folwarku w Kłodzie. Obecnie widoczny jest 

jeszcze zarys tego traktu, którego wyznacza starodrzew topoli. 
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Kapliczka Św. 

Antoniego w Kłodzie 

Dużej, (fot. W. Kob.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagrobek Seweryna Badeniego, okres 

międzywojenny (zb. MBPwBP) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Dawny cmentarz katolicki w Horbowie 

(Dworszczyzna) 

 

Nieczynny cmentarz znajduje 

się obecnie na posesji prywatnej. 

Najprawdopodobniej powstał wraz  

z założeniem parafii horbowskiej  

w 1516 roku. Cmentarz nieogrodzony, 

jest o wymiarach 45 metrów na 55 

metrów. Na całej powierzchni poro-

śnięty drzewostanem głównie lipy  

i grabu. Do czasów obecnych zacho-

wał się jeden nagrobek, dzierżawcy 

majątku Horbów zmarłego w Hor-

bowie w 1858 roku Seweryna Bade-

niego. Nagrobek zbudowany jest  

z piaskowca, krzyż jest uszkodzony. 

Komora nagrobna odkryta. 

 

 



 

Rozdział V 

 

 

 

 

Charakterystyka geograficzna 
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1. Ukształtowanie terenu, klimat i budowa 

geologiczna 
 

Gmina Zalesie położona jest na terenie równinnym i płaskim. 

Według systematyki geograficznej opisywany obszar położony jest na 

granicy dwóch dużych jednostek fizjograficznych: Niziny Południowo-

podlaskiej oraz Polesia Podlaskiego (Lubelskiego.) Rozgranicza je dolina 

rzeki Krzny. W Nizinie Południowopodlaskiej wyróżniamy dwa mezo-

regiony: Równinę Łukowską i Podlaski Przełom Bugu. Północna część 

gminy Zalesie położona jest w przełomie Bugu. Obszar ten jest malo-

wniczo położony. Teren jest pofałdowany i poprzecinany licznymi 

wąwozami. Wyniesienia urozmaicają wcięte na głębokość kilkunastu 

metrów rozległe doliny nieckowate, uchodzące do doliny Krzny. Różnica 

pomiędzy doliną Krzny a wygrzbieceniem sięga 30 metrów. Część 

południowa gminy jest bardziej płaska, w rejonie doliny Krzny o nie-

wielkich spadkach do 5 procent. Występuje tu więcej terenów pod-

mokłych bagiennych (np. okolice Zalesia).  

Warunki klimatyczne gminy są typowe dla klimatu konty-

nentalnego, który cechują: duże amplitudy temperatury rocznej (ostre 

zimy, ciepłe lata), przewaga opadów letnich nad zimowymi, skrócenie 

okresów przejściowych między zimą a wiosną, krótszym okresem 

wegetacji niż w zachodniej części kraju (200 do 210 dni). Średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi +7,4 
o 
C. Średnia ilość opadów - 548 mm. 

Na współczesny kształt budowy geologicznej obszaru gminy 

największy wpływ miały zlodowacenia kontynentalne w czwartorzędzie 

(środkowo-polskie, bałtyckie). Linia rzeki Krzny wyznaczała maksy-

malny zasięg pokrywy lodowca, w wyniku, którego cały północny obszar 

był kształtowany przez proces i zjawiska związane z postojem i wyco-

fywaniem lądolodu.
1
   

                                                 
1
Całość dziejów Ziemi podzielona została na ery, te z kolei na okresy, okresy na epoki, 

epoki na wieki, a te na jeszcze mniejsze jednostki czasowe. Życie na ziemi pojawiło się 

w najmłodszej erze – kenozoiku. Najmłodsza era w dziejach Ziemi trwa od ok. 65 mln 

lat temu do dziś. W kenozoiku ukształtował się obecny wygląd powierzchni Ziemi. 

Sama nazwa era kenozoiczna - oznacza erę nowego życia.  Kenozoik dzieli się na dwa 

okresy; trzeciorzęd i czwartorzęd. Czwartorzęd- młodszy okres kenozoiku, trwa od 
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 Obszar gminy pokrywają miąższe osady czwartorzędowe o gru-

bości około 100 metrów. Najstarszymi utworami powierzchniowymi są 

gliny zwałowe zlodowacenia środkowo-polskie, przykryte większości 

piaskami i żwirami wodnolodowcowymi z jego schyłkowego okresu. 

Obszary te pokrywają większość obszaru gminy (części północnej i połu-

dniowej). We wschodniej części gminy na powierzchni równiny denu-

dacyjnej lodowiec osadził trzy wzniesienia moren martwego lodu, 

zbudowanego z piasków i żwiru. Utworami z okresu zlodowacenia 

północnego są piaski muły rzeczne tarasów nadzalewowych Krzny. 

Gleby na terenie gminy Zalesie powstały głównie z utworów 

polodowcowych. Należą do nich piaski i piaski ze żwirem pochodzenia 

wolnolodowcowego, piaski gliniaste oraz mułki i mułki piaszczyste. Na 

gruntach tych wytworzyły się gleby brunatne kwaśne, czarne ziemie oraz 

czarne ziemie zdegradowane. W części północnej gminy znaczny obszar 

zajmują gleby wytworzone na glinach morenowych (piaszczystych). Są to 

głównie gleby rdzawe i bielicowe. W dolinie Krzny i terenach mocno 

wypłyconych powstały gleby torfowe, mułowo-torfowe, murszowe i gle-

jowe. Rzadziej spotykane są mady. Najlepsze gleby pod względem 

                                                                                                                         
około 1,8 mln lat temu do dziś. Dzieli się na dwie epoki: wczesną - plejstocen 

(dyluwium, epoka lodowcowa) i późną - holocen (aluwium, epoka polodowcowa), 

obejmującą ostatnie 11 tys. lat. W plejstocenie klimat ulegał wielokrotnym wahaniom, 

kilka wielkich fal ochłodzeń (glacjał) i ociepleń (interglacjał) objęło glob ziemski.  

Przedostatni cykl glacjalny (330-320 tys. lat temu), swoim maksymalnym zasięgu 

zatrzymał się na linii biegnącej mniej więcej wzdłuż doliny Krzny. Osady czwartorzędu 

to głównie: gliny zwałowe, piaski, żwiry, iły wstęgowe (warwy). W czwartorzędzie 

ukształtowały się współczesny zarysy mórz i ich stref przybrzeżnych (m.in. w holocenie 

powstało Morze Bałtyckie), rzeźba lądów. Czwartorzęd zadecydował o składzie górnej 

warstwy gruntów i gleb. Świat organiczny na początku czwartorzędu był już bardzo 

zbliżony do współczesnego. Świat roślinny wczesnego czwartorzędu był bardzo 

podobny do obecnego. Znacznie zmniejszył się zasięg form ciepłolubnych, a pojawiły 

się zimnolubne, które z końcem plejstocenu bądź wyginęły (np. mamut, nosorożec 

włochaty), bądź utrzymały się na niewielkich areałach (np. renifer). Znacznie 

rozprzestrzeniły się gatunki strefy umiarkowanej (np. tur, żubr, jeleń). Najważniejszym 

faktem było pojawienie się człowieka. W czwartorzędzie ostatecznie ukształtował się 

współczesny rozkład kontynentów i oceanów wraz ze współczesnym rozkładem płyt 

litosfery (W:) J. Reder, Środowisko przyrodnicze północnej Lubelszczyzny i jego 

przemiany (W:)  E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Północna Lubelszczyzna od pradziejów 

po okres nowożytny. Lublin 2003 s. 13-16.  
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rolniczym występują w rejonach wsi: Kijowiec, Kijowiec Kolonia, Dere-

czanka, Nowosiółki, Berezówka i Dobryń Kolonia. Są to gleby bielice 

oraz rzadziej brunatno kwaśne. Na pozostałym obszarze gleby tworzą 

mozaikę gleb dobrych i słabych wytworzonych na piaskach i piaskach 

gliniastych. 

Na terenie gminy znajduje się pięć udokumentowanych złóż 

kruszywa (żwir piasek): „Kijowiec” złoże powierzchni 1,59 ha, „Kłoda 

Duża”, o pow. 6,35 ha, „Koczukówka”, o pow. 1,99 ha, „Mokrany Stare 

I”, o pow. 2,35 ha i „Mokrany Stare II”, o pow. 1,86 ha.
2
 

 

2. Hydrografa 

 
Rzeka Krzna, ona nas żywiła i chroniła. Była świadkiem naszej 

historii, dramatycznych powstań i wielkich wojen. Dawała nam ukojenie  

i gasiła pragnienie w upalne letnie dni. Jej monotonny nurt odliczał 

upływający nam czas. Gdzieś tam na Kijowieckiej Kolonii, nad jej 

brzegiem w majowym kwiecie, w ciszy wieczornej, marzeń było krocie. 

Mglisty poranek o świcie, z wędką w ręku, wspominam do dzisiaj  

w zachwycie. 

Krzna (niegdyś pisana, jako Skrzna, Krszna, Trzna - ze sło-

wiańskiego - trzcina) jest główną rzeką biegnącą przez gminę Zalesie, 

stanowiącą lewy dopływ rzeki Bug. Jej długość całkowita wynosi 120 

km, zaś dorzecze jest o powierzchni 3353 km
2
. 

W latach 60 XX wieku rzeka niemal w całości została uregu-

lowana, za wyjątkiem odcinka przyujściowego do Bugu. Na sztucznie 

wyprostowanym korycie rzeka jest o szerokości do około 20 metrów  

i głębokości wcięcia 2-4 metrów. Szerokość doliny sięga 1800-2000 

metrów. Przy stanach wysokich rzeka wylewa, okresowo podtapiając 

niemalże dno całej doliny. W dolinie zachowały się liczne pozostałości 

dawnych koryt w postaci odciętych, zarastających starorzeczy, zdradzając  

tym samym swój niegdyś wyjątkowy charakter, rzeki dzikiej, maje-

statycznej i niedostępnej. 

                                                 
2
 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zalesie. Zalesie 2012, s. 16-21; J. Maraśkiewicz, Przyroda województwa 

bialskopodlaskiego. Biała Podlaska 1995; K. Krupiński, The succession of interglacial 

vegetation at Mokrany Nowe in Podlasie (W:) „Acta Palaebotanica”, 1997, nr 1, s.81-93. 
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Krzna k. Malowej Góry  

(fot. W. Kob.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa rzeki wymieniona była już w źródłach litewskich, jako 

„Krszna” (Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi magni ducis 

Lithuaniae 1386-1430). W pierwszej połowie XIII wieku Krzna była 

rzeką graniczną pomiędzy Księstwem Mazowieckim a Księstwem Hali-

cko-Włodzimierskim. Przy okazji opisu granic z 1732 roku majątku 

Horbów stanowiące dobra Radziwiłłowskie, który od zachodu i północy 

przebiegał nurtem rzeki Krzny, dowiadujemy się jak wyglądała dolina 

Krzny przed stuleci, na odcinku od Woskrzenic do Dobrynia. Naprzód 

zacząwszy od samego młyna woskrzenickiego, co jest pierwszy idąc 

groblą od Horbowa i Kłody, brzeg idący około grobli teraz nowo 

ufundowanej, podpiera pod sam upust tego młynu i idzie granica samym 

źródłem rzeki staj czworo (miara, 1 staja – 1,066 km) co należy do Kłody 

a dlatego niewód kłodzki po ty /rzece/ chodził i chodzić może. Od tej zaś 
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granicy kłodzkiej taż sama rzeka graniczy swoim miejscem dawnym,  

z której z dawna rów Bystry nazwany. Od młynów woskrzenickich o staje 

kilkanaście obrócił się w lewo ku Husince, która teraz w posesji W.J Pana 

Chrzanowskiego i wpadł w jezioro po rusku nazwane Husinoje ogra-

niczyli z sobą szmat błota, które suchymi laty koszywano a potem te 

jezioro weszło w rzekę za Horbówkiem, za wsią pod górą, na której 

choina znajduje się. Tedy wtedy błota już lat cztery nie koszą ludzie 

horbowskie ani dwór dla halasu i że juz sprawa weszła w proceder 

prawny WJPanem Chrzanowskim. Opisawszy tedy ten rów w lewo bystry, 

z którego znowu idzie rzeka zbliżając się do wsi Horbówku, która pod sam 

koniec podeszła do brzegu, na którym miejscu jest młynów dwa, jeden ode 

wsi, JWM Xżny JM Dobrodziki, a drugi z drugiej strony JchM Panien 

Brygidek Brzeskich, przy których grobla spólnie ma być utrzymywana. Od 

tych młynów idzie granica rzeka samym źródłem i przychodzi pod dwór 

Koczukówkę i pod wieś, teraz w posesji JWM Pana Kuleszy będący,  

a przed tym JWM Pana Jeziernickiego. Stamtąd także nieoddalając się 

daleko od brzegu podchodzi pod olszynę wsi Kijowieckiej i na ich brzegu 

zostającej. Przeciwko której olszyny jest na gruntach horbowskich. Za 

błotami nazywa się Łysa Góra, która Góra i olszyna graniczy, tonie od 

łowienia ryb – i już dalej ku Kijowcu nie pozwala łowienia ryb 

Horbowowi i Kłodzie. Jednak dalsze ograniczenie gruntów i błot taż 

rzeka graniczy. Idąc pod wieś Kijowiecką i w końcu samym pod wieś 

Kijowiecka przychodzi do Młyna Kijowieckiego i Folusza na brzegu ich 

stojącego, bo się część wody odłączyło od tego młyna i folusza z samej 

rzeki podchodząc blisko ku grobli. Na samej zaś rzece i oddzieleniu 

miejsca ku wyż wyrażonemu młynowi i foluszowi. Jest młyn od folusza 

J.O. Xiężny J.M. Dobrodziki i co jest szmat między tym foluszem i młynem 

grobli należy wpół częścią obydwum, a na drugiej zaś stronie upust jest 

także folusz J.O. Xiężny  Dobrodziki i młynarz Wojciech z Mazurów 

zaszły. Od którego młynarza zacząwszy groble jest aż pod sam Las 

Horbowski (las pomiędzy Dobryniem M. a Lachówką M. – autor) na 

drugiej stronie znajdujący się, która grobla wszystka na gruncie 

horbowskim i dlatego nie ma by naprawiana przez ludzi kijowieckich jak 

dotychczas było, aż rzetelna licencja będzie od Jaśn. Ośw. Xżny JM Pani 

dana dworowi kijowieckiemu. Idąc dalej od tych młynów i foluszów taż 
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Jaz na rzece Krznie  

w Kijowcu Kolonii,  

(fot. W. Kob.) 

rzeka graniczy, ale już nad staj czworo nie masz, gdzie odgranicza 

wszystkie już błota, niżej grobli miedza popa dobryńskiego z końca  

w koniec, ale to się dokłada, że tu od młynów od grobli tylko od staj 

czworo, a od drugiego końca grobli jest staj kilkanaście, bo skosem 

przyszła ku rzece.
3
 

Przez wiele stuleci Krzna była rzeką spławną, którą spławiano 

wszelkie towary rolne przystosowanymi do tego statkami (szkuty, 

dubasy), oraz spławiano drzewo. Drzewo spławiane było Krzną jeszcze  

w okresie międzywojennym. Pierwsze próby regulacji rzeki podjęte były 

w latach 20 XX wieku. Z uwagi na duże koszty zaniechano je i pierwsze 

pracy w Białej Podlaskiej podjęte zostały w latach 30 XX wieku. Kolejne 

etapy regulacji prowadzone były w latach okupacji i w latach powo-

jennych, głównie w latach 60.
4
 Regulacja (w szerszym zakresie) nie 

objęła ostatniego odcinka od Malowej Górze do ujścia w Neplach. Na 

pozostałym odcinku (Horbów - Malowa Góra) regularnie jest oczy-

szczana. W celu utrzymania stałego poziomu wody oraz w celu zabe-

zpieczenia przed ewentualną powodzią lub w celu nawodnienia łąk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 AWUOZ, DBP, Dokumentacja założenia dworsko-ogrodowego w Horbowie, sygn. 

615. 
4
 J. Flisiński, Hrabstwo bialskie w I połowie XVIII w. (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, 

T.II, s.21-34; „Podlasiak” (1925) nr 20; „Głos Społeczny”, 1934 nr 14. 
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pobudowano na rzece Krznie budowle hydrotechniczne zwane jazami. Na 

terenie gminu na początku lat 70 XX wieku jazy powstały w Kijowcu 

Kolonii i Malowej Górze. Na odcinku tej rzeki poddano melioracji 

przyległe łąki zwiększając ich wydajność. Obszar ten wówczas nazwano 

„Krzna Dolna”.  Niewielkich rozmiarów jaz powstał na rzece Lutnia koło 

Kłody Duże (na granicy z gminą Piszczac). 

 Ważnym elementem gospodarki jest również rybactwo śród-

lądowe. Przez wieki prawo do połowu mieli właściciele gruntów. 

Pierwsze po odzyskaniu niepodległości uregulowania prawne powstały  

w 1932 roku. Na mocy Ustawy o rybołówstwie utworzone zostały obwo-

dy rybackie. Na podstawie danych z 1932 roku na terenie obecnej gminy 

Zalesie prawo do rybołówstwa posiadali: 

-  Mokrany - Józef Marcinkiewicz. 

- Nowosiółki - Kuźma Spirydoniuk, Józef Oświt. 

- Dobryń Duży, jako ogół wsi, dzierżawił Stefan Zalewski. 

- Horbów, jako ogół wsi, dzierżawił Jan Darczuk. 

- Koczukówka, jako ogół wsi, dzierżawił Stanisław Czajkowski. 

- Horbów Kolonia i Kłoda Mała,  jako ogół wsi, dzierżawił Stanisław 

Czajkowski. 

- Stefan Grodzicki, właściciel folwarku Koczukówka, dzierżawił Broni-

sław Więckiewicz 

- Franciszek Nostitz Jackowski, właściciel folwarku Kijowiec,  dzierża-

wił Paweł Zalewski. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej obwody rybackie na 

Krznie dzierżawili: od Husinki do mostu w Kijowcu Jan Zalewski, Jan 

Kaliszuk i Piotr Borodiuk z Kijowca. Od mostu w Kijowcu do mostu  

w Malowej Górze -  Antoni Juszczuk. 

Po wojnie, w 1944 roku Krznę podzielono na rewiry rybackie.  

W obrębie dzisiejszej gminy były rewiry: 

- rewir nr 11 obejmował rzekę Krznę od prawobrzeżnej granicy wsi Ortel 

Książęcy i Perkowice aż do prawobrzeżnej granicy wsi Horbów z wyłą-

czeniem prawobrzeżnych dopływów Lutnia i Zielawa. 

- rewir nr 12, obejmował rzekę Krznę od prawobrzeżnej granicy wsi 

Horbów i Kol. Popówka Horbów aż do promu na drodze Lachówka - 

Kijowiec. 
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- rewir nr 13, obejmował rzekę Krznę od promu na drodze Lachówka - 

Kijowiec do prawobrzeżnej granicy wsi Dobryń i Kolonia Dobryń. 

- rewir nr 14, obejmował rzekę Krznę od prawobrzeżnej granicy wsi 

Dobryń i Kolonia Dobryń do lewobrzeżnej granicy majątku wsi Mokrany 

Stare. 

- rewir nr 15, obejmował rzekę Krznę od lewobrzeżnej granicy majątku  

i wsi Mokrany Stare do ujścia rzeki do Bugu. 

Po wojnie okresowe dzierżawy posiadali: Karpian Chryściuk oraz Dymitr 

Sołoducha z Kijowca.
5
  

 Wody śródlądowe na terenie gminy Zalesie obecnie podlegają 

Polskiemu Związku Wędkarskiemu Okręgu Biała Podlaska.  

Kajakarstwo popularne było nad Krzną jeszcze w okresie między-

wojennym. Ówczesne czasopisma donosiły, że Krzna była ważnym 

miejscem integracji ludności (np. Dni morza). W dniach od 17-25 lipca 

roku ub. „świetlica młodzieży pozaszkolnej” w Białej Podlaskiej (Wola) 

urządziła wędrowny obóz wodny, w którym wzięło udział 24 uczestników, 

przeważnie pracujących. (…) 18 lipca pomyślne fale przyniosły 

szczęśliwie nasze „kutry” przez podlaską „Niagarę” (wodospad na 

Krznie) i „podwodne rafy” z kołków po starych śluzach. W południe tego 

dnia stajemy w Malowej Górze- Mokranach, oglądając się za pożywie-

niem. Wszelkie wątpliwości nasze o zdobyciu czegoś, rozwiała dobrze 

zaopatrzona Spółdzielnia w Malowej Górze, której niedowierzając 

początkowo zarekwirowaliśmy cały zapas chleba. (…) W ciągu trzech go-

dzin namioty stały jak murowane.(…) Pierwszy nocleg był wyśmienity, 

tylko rano kości nie chciały się ruszać- siennik robiono z gałęzi. 19 lipca 

dzień odpoczynku. 20-21 lipca odbyły się wycieczki po Bugu przewożąc 

do obozu moc świeżych wrażeń. Dnia 23 lipca byliśmy na nabożeństwie  

w kościele w Malowej Górze, gdzie kilku uczestników obozu odśpiewało 

pieśni. Po południu tego dnia rozegraliśmy mecz w piłkę siatkową z Ko-

łem Młodzieży Wiejskiej wygrywając łatwo i zdobywając sympatie u pu- 

bliczności. - wspominał na łamach czasopisma Głos Społeczny w 1934 

 

 

                                                 
5
 Ustawa z dnia 7 marca 1932 roku o rybołówstwie, Dz.U. poz. 357,358; APL. SPB. 

Sygn. 502, bp; APL. ORP, Spółki rybackie i łowieckie, sygn.1543, 1546 bp. 
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Na Krznie, okres 

międzywojenny (zb. 

Kazimierza Sabaka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roku L. Krukowski.
6
 Po II wojnie ta forma rekreacji niemalże całkowicie 

zamarła. W ostatnich latach staje się ponownie coraz bardziej popularna. 

Spływy Krzną organizowane są indywidualnie oraz grupowo. Są również 

organizacje zajmujące się wynajmowaniem kajaków i organizowaniem 

spływów m.in. na Krznie i Zielawie.   

 Inne rzeki na terenie gminy Zalesie to dopływy Krzny. Największą 

z nich to rzeka Zielawa, która stanowi prawy dopływ Krzny. Rzeka jest  

o długości 68 km i powierzchni dorzecza 1226 km
2
. Wpada do  Krzny na 

wysokości Woskrzenic Dużych. Prawym dopływem Zielawy, płynącej 

przez gminę Zalesie jest rzeka Lutnia. Rzeka długości 31 km, wpada do 

Zielawy na wysokości wsi Kłoda Duża. Prawym dopływem rzek Krzny 

jest niewielka rzeczka Młyniec, wpadająca do Krzny na wschód od 

Dobrynia Małego. Do lewych dopływów rzeki Krzny na terenie gminy 

wymienić należy rzeczkę Pomarankę, wpadającą do Krzny na wysokości 

wsi Koczkówka, rzeczka Uszka, wpadająca do Krzny na wysokości wsi 

Kijowiec Kolonia oraz rzeczka o nazwie Ciemiężnica płynąca z Olszyna 

przez Kołczyn i Berezówkę, gdzie następnie wpada do Krzny w rejonie 

Mokran Starych. Nadmienić należy, że oprócz wspomnianych cieków 

wodnych, południowa część kompleksów leśnych oraz rejon wsi Wólka 

Dobryńska, przez układ rowów, odprowadza wody do rzeki Czapelki - 

prawego dopływu Krzny. 

 Na terenie gminy Zalesie, brak jest zbiorników wodnych natu-

ralnych.  Na południe od Kijowca PGR znajduje się niewielki zbiornik 

                                                 
6
  „Głos Społeczny”, 1934 nr 14. 
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śródpolny o powierzchni 9 ha (w większości powierzchni porośnięty 

roślinnością bagienną). 

  

3. Fauna i flora 
 

Bogactwem naturalnym gminy Zalesie są lasy. Lasy na terenie 

gminy zajmują obszar 5600 ha. Największe zwarte obszary leśne (lasy 

chotyłowskie) znajdują się w południowej części gminy. Dominuje tu 

drzewostan dojrzały z niewielkim udziałem drzewostanu powyżej 100 lat. 

Ponadto niewielki obszar zajmują lasy na północny zachód od miejsco-

wości Dobryń Kolonia. W lasach tych przeważa sosna pospolita, z do-

mieszką brzozy brodawkowatej, modrzewia, dębu szypułkowego, klonu 

pospolitego i wiązu pospolitego. W podszyciu występuje jarzębina, bez 

czarny, leszczyna pospolita i trzmielina europejska. Na siedliskach 

podmokłych występują olsy z dominacją olszy czarnej. Ponadto rosną 

wierzby i sporadycznie dąb szypułkowy. Charakterystyczne dla tego 

rejonu są licznie występujące zagajniki brzozowe. 

Pod względem własnościowym duże obszary lasu stanowią 

własność Skarbu Państwa, do których przylegają lasy prywatne. Lasy 

Państwowe na tym terenie podlegają Nadleśnictwu Chotyłów w Choty-

łowie.  

W okresie zaborów lasy rządowe podlegały Zarządowi Dóbr i La-

sów Skarbowych Królestwa Polskiego. W 1898 roku powołano Komitety 

Ochrony Lasów obejmujące obszar działania poszczególnych guberni.  

Lasy obecnej gminy Zalesie podlegały Komitetowi Guberni Siedleckiej, 

zaś od 1912 roku Guberni Chełmskiej. Leśnictwa mieściły się w: Rokitnie 

(lasy kijowieckie), Horbowie i Dobryniu. Od 1900 roku lasy ówczesnej 

gminy Dobryń wchodziły w skład Nadleśnictwa Kijowiec z siedzibą  

w Kniejówce. Siedziby leśnictwa oraz podleśnictwa (gajówki) 

znajdowały się w: Zalesiu (Żurawlin), Kłodzie (dawny folwark), Wólce 

Dobryńskiej, Dobryniu (Koloni), Malowej Górze (Trety), Mokranach 

Starych (Buczyki), Mokranach Nowych (od Berezówki).  Po odzyskaniu  

niepodległości lasy rządowe podlegały utworzonemu w 1921 roku Nadle-

śnictwu Chotyłów, które administracyjnie podlegało Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Siedlcach. W latach 1973-1992 lasy gminy Zalesie 
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Przy „Królu Dębów” w lesie Dobryń, 

lata 60 XX wieku,  

(zb. Niny Hury) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podlegały Nadleśnictwu Biała Podlaska (połączone nadleśnictwa Choty-

łów i Kijowiec). Z dniem 1 stycznia 1993 roku utworzono ponownie 

Nadleśnictwo Chotyłów.   

Nieprzebyte podlaskie puszcze stwarzały znakomite warunki 

bytowania zwierząt dziko żyjących. Różnorodność gatunkowa była 

bardzo duża. W XVI wieku występowała zwierzyna: żubry, tury, 

niedźwiedzie, łosie, jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy, rosomaki, kuny, 

gronostaje, sobole. W zbiornikach wodnych bytowały piżmaki, wydry  

i cenne bobry, które miały w gospodarce łowieckiej tamtych czasów 

ogromne znaczenie. Do końca XIX wieku łowiectwo koncentrowało się 

wokół możnych, właścicieli dużych majątków ziemskich, a następnie 

mniejszych nabytych z nadania. Pod koniec XIX wieku zaistniała potrze-

ba stworzenia organizacji łowieckich, które za cel stawiać miały sobie 

prawidłowe wykonywanie polowania z uwzględnieniem okresów 

ochronnych. W okresie międzywojennym myśliwi posiadający uprawnie-

nia polowali na własnych gruntach, lub gruntach dzierżawionych (od  

grupy rolników, którzy w tym celu zakładali spółki łowieckie). Obwody  

można było wydzierżawić indywidualnie lub grupowo przez myśliwych 

zrzeszonych w koła łowieckie. Na terenie obecnej gminy Zalesie w okre- 
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Myśliwi z Bialskiego Towarzystwa Łowieckiego w lesie Dobryń, lata 30 XX 

wieku, (zbiory Bogusława Ciejpy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sie międzywojennych polowali: właściciele majątków, myśliwi z Bial-

skiego Towarzystwa Łowieckiego w Białej Podlaskiej czy też myśliwi  

z Brześcia. W 1938 roku na terenie powiatu bialskiego w poszczególnych 

gminach funkcjonowały następujące spółki łowieckie: w gminie Dobryń 

działały spółki w: Kijowcu, Kol. Kijowiec, Horbowie, Kol. Horbów, 

Kłodzie Dużej, Lachówce, Dobryniu Małym i Husince. Po 1945 roku 

utworzono obwody łowieckie gminne. Obwód łowiecki Dobryń zajmował 

powierzchnię 8590 ha. Obecnie teren gminy Zalesie wchodzi w obszar 

działania Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Biała Podlaska.  

W kilku obwodach na terenie gminu Zalesie gospodarkę łowiecką 

prowadzą koła łowieckie (KŁ): KŁ Nr 63 „Dąbrowa” w Białej Podlaskiej, 

Bialskie Towarzystwo Łowieckie „Ponowa” w Białej Podlaskiej, KŁ Nr 

12 „Ogar” w Białej Podlaskiej, KŁ Otwock, Wojskowe KŁ Nr 101 

„Nemrod” w Warszawie.
7
 

                                                 
7
 Wroczyńska Ewa. Eksploatacja lasów na Podlasiu w XVI wieku. [W:] Studia nad 

społeczeństwem i gospodarką Podlasa w XVI-XVIII w. (red.)Andrzej Wyrobisz. 

Warszawa 1981, s. 145-167; Słownik Królestwa… T. I, s. 169; W. Kobylarz, Bialskiego 

Towarzystwo Łowieckie Koło nr 18 „Ponowa” w Białej Podlaskiej 1919-2004. Biała 

Podlaska 2004. 
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Infrastruktura społeczna 
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Przed szkołą w Horbowie  

lata  30 XX wieku,  

(zb. MBPwBP). 

1. Szkolnictwo 

 

a. Szkoła Zbiorcza Gminna w Zalesiu 

 

Szkolnictwo w Zalesiu i najbliższej okolicy sięga połowy XIX 

wieku. W roku 1868 we wsi Horbów przy parafii unickiej funkcjonowała 

szkoła elementarna, której nauczycielem był Stefan Zawadzki. Brak do-

stępnych materiałów źródłowych nie pozwala nam ustalić, w którym roku 

zaczęła funkcjonować szkoła unicka w Horbowie, jak też, kiedy zakoń-

czyła swoją działalność. Przepuszczać należy, że tak jak w większości 

szkół unickich w pasie nadbużańskim swoją działalność mogła rozpocząć 

po 1850 roku. Szkoły unickie parafialne powoływane były na podstawie 

„ukazu” namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 15 marca 1849 roku. 

Pierwszym znanym nauczycielem był Stefan Zawadzki (ur. w 1820 roku).  
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Był unitą pochodzącym z okolic Sokołowa Podlaskiego. Od 1844 roku 

pracował, jako diak przy różnych parafiach unickich. Diak w kościele 

unickim, służył do mszy, był organistą, dbał o porządek w cerkwi, 

majątku cerkiewnym oraz uczył dzieci w szkole, o ile taka funkcjonowała 

przy cerkwi unickiej. Stefan Zawadzki nauczał w Horbowie w latach 

1867-1874, po czym został przeniesiony do Cicibora. Skromne infor-

macje potwierdzają, że po zniesieniu unii w 1875 roku szkoła w Horbo-

wie (cerkiewno-parafialna, jednocześnie, jako elementarna) nadal fun-

kcjonowała. W 1875 roku nauczał Hawrył Markiewicz. Od 1877 roku 

nauczycielem w Horbowie był syn Stefana - Wiktor Zawadzki (ur. w 1858 

roku). Była to jego pierwsza szkoła, gdyż w tym roku zdał egzamin w Se-

minarium Nauczycielskim w Białej Podlaskiej. W Horbowie nauczał 

krótko. W pierwszym okresie swojej pracy, był często przenoszony z je-

dnej miejscowości do drugiej. W 1880 roku w szkole nauczał Jan Dani-

luk. Do szkoły uczęszczało wówczas 31 uczniów. Wnioskować należy, że 

zainteresowanie nauką było dość duże, skoro do 1887 liczba dzieci uczę-

szczających wzrosła do 43. Od 1888 roku w szkole nauczał Piotr 

Trietiakowski. Po nim zaś nauczali: Jan Onyszczuk, p. Czułowicz, 

Andrzej Lewicki. Szkoła przetrwała do wybuchu I wojny światowej.
1
 Od 

1902 roku dzieci w Horbowie mogły uczyć się w nowej szkole. Nowy 

budynek drewnianej szkoły pobudowany został na tzw. ziemi karczemnej.   

Silne środowisko ukraińskie na tym terenie sprawiło, że podczas  

I wojny światowej za zgodą okupanta zaczęto tworzyć szkolnictwo  

ukraińskie. Szkoła ukraińska ludowa w Horbowie utworzona została  

w 1917 roku. Działalność prowadziła do 1918 roku. Była jedną z 5 szkół 

w powiecie bialskim.
2
 

                                                 
1
 J. Zawadzki, Rodzina Zawadzkich Przyczynek do losów inteligencji podlaskiej 

wyznania unickiego (W:) „Rocznik Bialskopodlaski”, Tom XIII, Rok 2005, s. 297-331. 
2
 Warunkiem organizacji szkoły z ukraińskim j. nauczania była deklaracja rodziców 40 

dzieci. Prawo do organizacji szkolnictwa mniejszościowego na wspomnianym obszarze 

zapowiadały także tworzące się równolegle do siebie administracje: polska i ukraińska. 

W 1917 r. Tymczasowy Komisarz Generalny Ziem Wschodnich, rozporządzeniem nr 

15931/259 zezwolił na organizację szkolnictwa mniejszości narodowych. Warunkiem 

było wprowadzenie w tych zakładach nauczania j. polskiego w wymiarze, co najmniej  

2 godzin tygodniowo. Szkoły elementarne miały prowadzić naukę tego przedmiotu od 

klasy drugiej lub trzeciej, szkoły średniej zaś już od klasy pierwszej. Placówkom tym  
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           Po odzyskaniu niepodległości w Horbowie utworzona została  

w 1920 roku polska szkoła koedukacyjna I stopnia, w której nauczanie 

prowadziła Leokadia Kupniewska. Po niej kierownikiem był Jan Nowo-

tarski. Z braku materiałów źródłowym nie zdołano przybliżyć jej działal-

ności. Niemniej jednak, na podstawie dostępnych źródeł stwierdzić 

należy, że była to szkoła, współpracując z miejscowym duchowieństwem, 

aktywnie uczestnicząca w krzewieniu patriotycznych postaw. We wszel-

kich uroczystościach państwowych czy kościelnych, aktywnie uczestni-

czyła młodzież ze szkoły w Horbowie.  Działo się to za sprawą wielkiego 

społecznika, kierownika szkoły w Horbowie w latach 1925-1935 Fran-

ciszka Ujmy. Franciszek Ujma urodził się w 1894 roku w Blachowni koło 

Częstochowy. Pedagogiczne wykształcenie zdobył na Uniwersytecie im.  

Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie studiów spotkał się z Władysła-

wem Reymontem, od którego dowiedział się o męczeństwie Unitów Pod-

laskich. Postanowił, że będzie pracował wśród nich. W czasie rewolucji 

bolszewickiej spotkał w Rosji grupę unitów (bieżeńców). Zaopiekował 

się nimi i sprowadził do Polski. Od najmłodszych lat interesował się 

skautingiem. Uważany był jednym z założycieli harcerstwa w Polsce.  

W czasie I wojny światowej był w Legionach Piłsudskiego - walczył we 

Lwowie. Po wojnie zgodnie ze swoim wykształceniem i powołaniem 

został nauczycielem. W 1919 roku był kierownikiem szkoły w Mołczadzi. 

W latach 1920 - 1923 był kierownikiem szkoły w Słonimiu. W 1924 roku 

na krótko sprowadził się do szkoły w Tucznej, by w roku następnym 

objąć kierownictwo szkoły w Horbowie. Tu aktywnie włączył się w nurt 

pracy społecznej. Szkoła była wzorowo prowadzona, rozwijało się 

harcerstwo, której hasłem przewodnim było „Dobro – Prawda - Piękno”. 

Wraz z żoną Zofią Ujmą zd. Chromińska aktywnie uczestniczył w róż-

nych przedsięwzięciach, prowadząc kursy wieczorowe, powszechny uni-

wersytet niedzielny, chór wiejski, kółko dramatyczne, jak też w ramach 

kursów rolniczych prowadził poletko doświadczalne. Udzielał się rów-

                                                                                                                         
w myśl wspomnianego rozporządzenia przysługiwało prawo dotacji państwowej o ile 

język wykładowy stanowił język ojczysty 2/3 wszystkich uczniów. (W:) M.  Syrnyk,  

Z dziejów ukraińskiego szkolnictwa w Polsce - Komisariat Oświaty Ludowej dla 

Chełmszczyzny, Podlasia i Polesia (W:) Źródło internetowe: interklasa.pl.; Źródło 

internetowa: apokryfruski.org. 
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Zofia i Franciszek Ujma, (zb. Marii Ujmy). 

nież, jako sekretarz dozoru szkolnego. Za swoją pracę zyskał uznanie  

i szacunek. W 1935 roku przeniósł się do Białej Podlaskiej, gdzie uczył  

w szkole nr 4. Podczas okupacji prowadził tajne nauczanie, działał  

w ZHP. Na emeryturę odszedł w wieku 74 lat. Zmarł w 1983 roku. Jego 

imieniem nazwana została jedna z ulic w Białej Podlaskiej. Po nim 

kierownikiem szkoły w Horbowie do 1939 roku był Adam Lech. Szkoła 

mieściła się w dawnym budynku drewnianym pobudowanym w 1902 

roku. Budynek ten przetrwał do czasów obecnych. Odremontowany  

w ostatnich latach, stanowi własność prywatną. Jest to budynek 

drewniany o kubaturze 341 m
3
. Po 1948 roku stał na parceli o pow. 1 ha. 

Do szkoły należały również grunty poukraińskie o pow. 5 ha. W 1939 

roku do szkoły uczęszczało 68 dzieci (w tym 21 wyz. prawosławnego). 

Podczas okupacji niemieckiej niezależnie od szkoły polskiej, od kwietnia 

1940 roku we wsi była organizowana szkoła ukraińska. Według dostę-

pnych danych, jako Polacy zadeklarowało się 62 dzieci. Ukraińskich 

dzieci odnotowano 36. Nie ustalono, z jakim skutkiem w czasie wojny  

była organizowana polska szkoła. Szkoła w Horbowie wznowiła swoją 

działalność po 1945 roku. Do 1949 roku kierownikiem szkoły była 
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Barbara Sobolewska, żona Tadeusza Sobolewskiego byłego właściciela 

majątku Zalesie. Do szkoły uczęszczało 30 dzieci.  Po jej wyjeździe szko-

ła nie prowadziła działalności do 1958 roku. Po jej wznowieniu nauczanie 

prowadził Edmund Olejarczyk (kierownik). Szkoła posiadała 4 klasy o 6 

oddziałach. W 1959 roku w szkole uczyło się 56 dzieci. Do szkoły 

uczęszczały dzieci z Horbowa i Horbowa Kolonii. Co najmniej od 1960 

roku w szkole był drugi nauczyciel w osobie Haliny Sikory. W 1962 roku 

do szkoły przybyła rodzina Toczyńskich. Kierownikiem był Czesław 

Toczyński, zaś nauczycielką Krystyna Toczyńska (pracowali do 1967 

roku, a następnie wrócili do Mokran). W 1959 roku uczyło się 42 dzieci  

W latach kolejnym liczba dzieci była na podobnym poziomie. Działa-

lność szkoły przetrwała do 1978 roku, działając jeszcze jako filia szkoły 

w Zalesiu. W chwili likwidacji do szkoły uczęszczało 28 dzieci.
3
 

Kolejną na tym terenie miejscowością o długich tradycjach szkol-

nych jest Kłoda Duża. Według zachowanej kroniki szkoły powszechnej  

w Kłodzie szkoła we wsi powstała w 1897 roku (wg ustaleń E. Krzeskiej 

w 1894 roku). Była to szkoła cerkiewno-parafialna (jednocześnie ele-

mentarna) nadzorowana przez duchownych prawosławnych z Horbowa. 

Do budowy budynku wykorzystano materiał po starej cerkwi drewnianej 

w Łomazach. Budynek przetrwał do czasów obecnych. Jest o kubaturze 

261 m
3
. Działalność szkoła prowadziła do 1916 roku. Jej ostatnim nau-

czycielem był Piotr Hryciuk. W czasie I wojny światowej budynek i plac 

szkolny był wykorzystywany przez wojska niemieckie. Szkoła rozpoczęła 

swoją działalność w 1919 roku. Pierwszym nauczycielem był p. Gory-

czko. Z uwagi na zły stan budynku szkolnego nauczanie prowadzone było 

w domu wynajętym. Od grudnia 1920 roku nauczycielem w szkole był 

Marian Gryczyński. W roku następnym nauczano już w odremontowa-  

                                                 
3
 APL ORP Księgi Uchwał Zarządu Gminy sygn. 18; APL.ORP, Inspektorat Szkolny  

w Białej Podlaskiej sygn. 1; E. Pyrka, Bohaterowie Bialskich ulic, Ul. Franciszka Ujmy 

(W:) „Pryzmat” nr 9, 2013 s. 23; W. Kononow, Franciszek Ujma: zapomniany prekursor 

skautingu w powiecie bialskim (W:) Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 2, Biała 

Podlaska 2005, s. 78-83; Relacja Marii Ujmy zam. Biała Podlaska; Spis szkół powiatu 

bialskiego z podziałem na wyznanie uczniów: stan na 1.09.1939 r. (W:) Zbiory MBP  

w Białej Podlaskiej; Statystyki dotyczące szkół podstawowych w powiecie bialskim 

(kwiecień 1940 r.) (W:) Zbiory MBP w Białej Podlaskiej; R. Krzeska, Mój Horbów, 

Horbów 2016, s. 59-60. 
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Budynek szkoły z Kłodzie     

Dużej, stan obecny  

(fot. W. Kob.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nym budynku szkolnym. W 1924 roku liczba dzieci wzrosła do 100 

(łącznie z dziećmi z Kolonii Horbów). W szkole zorganizowano 4 

oddziały. W latach następnych liczba dzieci uczęszczających do szkoły 

wahała się od 65 do 85.  Przy szkole od 1930 roku aktywnie działało Koło 

Młodzieży Wiejskiej. W szkole organizowane były kursy dla dorosłych. 

Uczniowie szkoły aktywnie, rokrocznie uczestniczyli w Horbowie  

w świętach państwowych i kościelnych. Po wojnie szkoła wznowiła 

swoją działalność już w 1945 roku. Zorganizowano 2 klasy i 4 oddziały. 

W szkole pracował jeden nauczyciel. W 1948 roku kierownikiem szkoły 

był M. Żbikowski, do szkoły uczęszczało 32 dzieci. Przy szkole 

znajdował się budynek gospodarczy z 1935 roku. Działka szkolna 

zajmowała powierzchnie 4360 m
2
. Działalność szkoły przetrwała do 1976 

roku. W tym roku utworzono we wsi punkt filialny szkoły w Zalesiu. 

Szkoła filialna przetrwała do 1987 roku. Ostatnią opiekunką szkoły była  

Bożena Ostapiuk.
4
   

Kolejna szkoła powstała na tym terenie w Lachówce Duże.  

W 1897 (1900 rok?) roku został pobudowany budynek szkolny i otwarto 

rosyjską szkołę elementarną. Uczęszczali do niej również uczniowie  

z Zalesia. Szkoła funkcjonowała do 1915 rok, kiedy to został spalony 

budynek szkolny następstwem działań wojennych. W ciągu 15 lat w szko-

le nauczali: Jan Nieścioruk  (pochodził z Zalesia), Grzegorz Leszczyński, 

                                                 
4
 Archiwum Zespołu Szkół w Zalesiu (dalej AZSZ), Kronika Szkoły Powszechnej  

w Kłodzie; APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 1. 
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Przed szkołą w Zalesiu  

lata 50-te XX wieku,  

(zb. szkoły w Zalesiu) 

p. Geńko.  

W okresie międzywojennym szkolnictwo w Zalesiu zaczęto orga-

nizować dopiero w 1923 roku. Na ten stan rzeczy złożył się przede 

wszystkim brak wymaganej infrastruktury. Z tego powodu nie wznowiła 

działalności szkoła w Lachówce Dużej. W 1923 roku pierwszą szkołę  

w Zalesiu zorganizowano w mieszkaniu prywatnym p. Jarząbkowskiego. 

Pierwszym nauczycielem w szkole został Andrzej Chudkiewicz. W nastę-

pnym roku nauczała p. Szczepańska. W roku szkolnym 1924 - 1925 nau-

czanie odbywało się w wynajętym mieszkaniu p. Bieleckiego w Lachó-

wce Małej. Nauczanie prowadzone było w tej wsi do 1929 roku. W szkole 

nauczał p. Zdanowicz a następnie Maria Kosińska.  W 1929 roku lokal na 

pomieszczenie klasowe wynajęto u p. Bieleckiego w Zalesiu. Od 1937 

roku lokal wynajmowano w domu p. Karpiszuka. W 1939 roku do szkoły 

uczęszczało 88 dzieci. Podczas okupacji szkoła prowadziła działalność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

Budynek szkolny  

w Zalesiu z lat  70  

XX wieku,  

(zb. szkoły w Zalesiu). 

w latach 1940 - 1944. Za lokal szkolny służyło pomieszczenie wynajęte  

w domu Władysława Siluka.  Nauczanie przez ten czas prowadziła Maria  

Kosińska. W 1944 roku do Zalesia przybyła nauczycielka Leokadia 

Michalska. Początkowo, jej staraniem salę lekcyjną zorganizowano w bu-

dynku gminnym. Zorganizowano 1 kasę i 2 oddziały. Planowano, że dzie-

ci po ukończeniu tej szkoły będą dalej uczęszczać do szkoły zbiorczej  

w Kijowcu. Jednak ze względu na położenie Zalesie i otaczające ją szkoły  

I stopnia w Kłodzie Dużej, Horbowie i Dobryniu Małym, szybko zrodził 

się plan utworzenia szkoły zbiorczej w Zalesiu. Plany się urealniły wraz  

z pozyskaniem budynku dworskiego na przyszłą szkołę. Po remoncie 

pomieszczeń dworu w 1945 roku zorganizowano 6 oddziałów szkoły 

zbiorczej w Zalesiu. Do szkoły zapisało się 179 dzieci. Dla dwóch 

starszych klas była szkołą zbiorczą. Dzieci uczęszczały do niej po szkole 

w Horbowie i Kłodzie Dużej. Dzieci z Dobrynia Małego początkowo 

uczęszczały do szkoły zbiorczej w Kijowcu.  Drugim nauczycielem został 

Teodor Łoś, który zawarł związek małżeński z Leokadią Michalską. Do 

1948 roku kierownikiem w szkole był Teodor Łoś. Po nim kierownikiem 

został Zygmunt Maksymiuk. W 1950 roku po podziale na obwody 

szkolne, szkoła w Zalesiu była szkołą zbiorczą dla klas starszych V-VII,  

o 4 nauczycielach. Do szkoły uczęszczały dzieci z: Zalesia, Dobrynia 

Małego, Lachówki Dużej, Lachówki Małej, Horbowa, Horbowa Kolonii, 

Kłody Małej i Kłody Dużej. W szkole działała drużyna harcerska. Od  
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1952 roku kierownikiem szkoły był Marian Caruk. W 1969 roku w szkole  

pracowało już 10 nauczycieli, którzy uczyli 255 dzieci. W 1973 roku kie-

rownikiem szkoły został Czesław Toczyński, dotychczasowy nauczyciel  

z Mokran Starych. Po nim zaś od 1976 roku kierownikiem szkoły była 

Wanda Chwedczuk.
5
  

Od 1972 roku prowadzona była przebudowa i rozbudowa budynku 

szkolnego. Dotychczasowy budynek dworu całkowicie zmienił swój 

wygląd. W 1977 roku została utworzona w Zalesiu Zbiorcza Szkoła 

Gminna.  Podlegały jej szkoły na terenie nowo utworzonej gminy Zalesie 

tj. SP w Zalesiu punktem filialnym w Horbowie i Kłodzie Dużej, SP  

w Kijowcu, SP w Dobryniu Dużym, SP w Wólce Dobryńskiej, SP  

w Berezówce oraz zorganizowane w 1975 roku Przedszkole w Zalesiu.
6
 

 

b. Szkoła w Berezówce 

 

 Niegdyś w środowisku wiejskim funkcjonowały szkółki niewielki, 

szkółki początkowego nauczania (w okresie międzywojennym tzw. szkoły 

I stopnia) o jednym nauczycielu. W Berezówce i okolicy funkcjonowały 

w okresie międzywojennym szkółki w Berezówce, Mokranach Starych, 

                                                 
5
 APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 2, 20; APL.ORP, Gromadzka 

Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 277, Protokoły z sesji GRN sygn. 1-8; APL.ORP, 

Gminna Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 263, Protokoły z sesji GRN sygn. 1-11; 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Białej Podlaskiej 

sygn. 3410,  3501, 3681, 3732; D. Tarasiuk, Parafia w Horbowie …s.63. 
6
 APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 2, 20; APL ORP Księgi 

Uchwał Zarządu Gminy sygn. 18, Oświata, kultura i sztuka 1950 sygn. 128, 1951 sygn. 

129, 1952 sygn. 130, Gminna Rada Narodowa w Zalesiu, sygn. 263, Protokoły z sesji 

GRN sygn. 1; AZSZ, Kronika Szkoły w Zalesiu; Po 1944 roku w szkole w Zalesiu 

nauczali m.in.: Maria Orwidowa, Marian Radzikowski, Zofia Kolibowska, Józef 

Kolibowski,  Helena Wiktoruk, Zofia Mitura,  Wiktoria Caruk, Wanda Gregorczuk, 

Danuta Kalicka, Wiesława Andrzejuk, Zofia Kręt, Honorata Machera, Ryszard 

Niedźwiedź, Elżbieta Kowalewska, Irena Kukawska, Halina Szubiczuk, Franciszka 

Lecyk,  Maria Stasiuk, Rozalia Droździuk (od 1965 r.), Stanisława Moszczyńska, 

Marianna Kondraszczuk, Zbigniew Pietrykowski, Julian Chalimoniuk, Marianna 

Sochacka,  Aleksander Pawluczuk, Wiesława Grunwald, Zofia Gralak, Wiesława 

Błaszko, Teresa Sapieha, Urszula Wysokińska, Maria Romaniuk, Jadwiga Kozaczuk, 

Grażyna Kossakowska, Edmund Olejarczyk, Henryka Sęczyk. 
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Przed szkołą  

w Mokranach  

Starych w 1941  

roku. (zb. J. 

Sacharuka) 

Mokranach Nowych i Dereczance. 

 Szkolnictwo w Mokranach Starych sięga czasów zaborów. Według 

posiadanych informacji we wsi, od 1896 roku działała szkoła cerkiewna-

parafialna. Szkoła była pod nadzorem księży prawosławnych z Krzycze-

wa. Nauczanie prowadzono w wynajętym domu. Od 1900 roku naukę 

prowadzono w nowo wybudowanym budynku. Do szkoły uczęszczało 19 

dzieci. Nauczanie prowadził Michał Fedorowicz. Szkoła nie cieszyła się 

dużym zainteresowane i wśród miejscowego społeczeństwa (unickiego) 

była bojkotowana. Pierwsza szkoła polska zorganizowana została w Mo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kranach Starych na przełomie roku 1905 - 1906 przez Stanisława Kucze-

wskiego, działającego z ramienia nowo tworzącej się w Kongresówce  

organizacji kulturalno-oświatowej Polskiej Macierzy Szkolnej. Nauczanie 

prowadzone było w domu Benedykta Litwiniuka, zaś nauczającym był 

Józef Litwiniuk. Po kilku tygodniach szkołę zamknięto zaś Benedykta  

i Józefa Litwiniuków osadzono na 3 miesiące w więzieniu.  W 1916 roku, 

w jednym z budynków dworskich, założona została szkółka pozostająca 

pod nadzorem okupanta niemieckiego. Była to szkoła jednoklasowa. 

Podobne szkoły z różnym efektem organizowano w: Kijowcu, Malowej 

Górze, Berezówce i Mokranach Nowych. Dla starszej młodzieży zostało 

zorganizowane Koło Oświatowe w Mokranach Starych. Uczniowie  tego 

koła byli jednocześnie członkami POW. Praca w kole miała charakter 

uświadamiający i nastawiona była na przygotowanie młodzieży do walki 
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o niepodległość w ramach przyszłego wojska polskiego. Od 1919 roku, 

funkcjonowała szkoła 1-klasowa o 4 oddziałach. Uczniowie chcąc dalej 

się kształcić uczęszczali następnie do szkoły o 2 klasach w Berezówce lub 

o 7 klasach w Terespolu. Do szkoły tej uczęszczali również dzieci z fol-

warku w Mokranach i Malowej Góry. W okresie międzywojennym do 

szkoły uczęszczało od 42 uczniów w 1924 roku, do 77 uczniów w 1931 

roku. Nauczycielką była m.in. Zofia Arasimowicz. W 1939 roku do szko-

ły uczęszczało 84 dzieci (w tym 6 wyz. prawosławnego). Szkoła była 

również prowadzona podczas okupacji. W czerwcu 1941 roku nastę-

pstwem działań wojennych (wojny Niemiec z ZSRR) budynek szkolny 

uległ spaleniu. Po wojnie działalność szkoły została wznowiona w 1944 

roku. Nauczano w wynajętych pomieszczeniach Stanisława Litwiniuka 

oraz Mariana Czapskiego. Do szkoły zapisało się 122 dzieci. Nauczanie 

rozpoczęli: Józef Skoliniecki (kierownik) i Lucjan Słowik. W roku szkol-

nym 1945-1946 do szkoły uczęszczało 82 uczniów. Wówczas w szkole 

nauczali Józef Jakuszko (kierownik) oraz Zofia Jakuszko. W 1947 roku 

na potrzeby szkoły zaadaptowano budynek poukraiński. W maju 1948 

roku do szkoły uczęszczało 75 dzieci. W 1949 roku dla potrzeb szkoły 

zagospodarowano budynek resztówki dworskiej, użytkowany przez GS  

w Malowej Górze. W roku szkolnym 1952-1953 do szkoły uczęszczało 

36 dzieci. Szkoła mieściła się w 2 salach lekcyjnych. Z początkiem 1967 

roku do szkoły przybyła rodzina nauczycielska Czesław i Krystyna 

Toczyńscy. Szkoła w Mokranach Starych została zlikwidowana po 1974 

roku. W ostatnim roku jej funkcjonowania do szkoły uczęszczało 18 

dzieci. Po Toczyńskiej do końca funkcjonowania szkoły nauczycielem 

była Elżbieta Malczuk.
7
  

 Początki szkolnictwa w Mokranach Nowych sięgają okresu 

zaborów. Skąpe informacje potwierdzają, że, od co najmniej 1900 roku 

istniała we wsi szkółka cerkiewna - parafialna. Nauczanie prowadzono  

w domu wynajętym we wsi. W 1906 roku uczyło się 16 dzieci. W tym 

                                                 

7
 N. Teodorovic, Sedleckaja Ucebnaa Direkcia T2, Siedlce 1906, s. 246;  M. Wasyluk, 

Mokrany Stare …1936, s.138-167; J. Litwiniuk, Wspomnienia i refleksje…  s. 48 Relacja 

Janusza Sacharuka, Leona Szabluka zam. Malowa Góra; Spis szkół powiatu bialskiego  

z podziałem na wyznanie uczniów: stan na 1.09.1939 r. (W:) Zbiory MBP w Białej 

Podlaskiej.  
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roku nauczycielem był Aleksander Sterniczuk. Szkoła powszechna w Mo-

kranach Nowych funkcjonowała również w okresie międzywojennym. 

Nie zdołano ustalić, z jakim efektem próbowano zorganizować szkółkę  

w Mokranach Nowych podczas I wojny światowej i kiedy rozpoczęła 

swoja działalność po odzyskaniu niepodległości. Z braku właściwego  

lokalu szkółka mieściła się w lokalu prywatnym m.in. p. Klebaniuka.  

W 1937 roku pobudowany został budynek szkolny z elementów starego 

domu na placu tzw. „karczmisku”. Nauczycielem był p. Orluk. W 1939 

roku do szkoły uczęszczało 39 dzieci.  Godnym podkreślenia faktem jest, 

że w okresie okupacji w Mokranach Nowych było prowadzone tajne 

nauczanie. Nauczanie prowadził Marcin Wasyluk, członek Tajnej 

Organizacji Nauczycielskiej. Marcin Wasyluk (1902-1944) urodził się  

w Mokranach Starych, był nauczycielem, uczestnikiem Powstania  

Warszawskiego (ps. Bielski, Marcin). Nominację nauczyciela szkoły 

powszechnej otrzymał 15 października 1919 roku. Wówczas został 

kierownikiem szkoły powszechnej w Neplach. W latach kolejnych pra-

cował w szkole w Biernatach k. Łosic. W 1920 roku ochotniczo wstąpił 

do Wojska Polskiego. Skierowany został do 9 pułku artylerii polowej  

w Białej Podlaskiej, następnie do 9 pułku artylerii ciężkiej w Dęblinie, 

skąd wraz z baterią wcielony do 20 pułku artylerii ciężkiej.  Po wybuchu 

wojny działał w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w której, od 1942 

roku był sekretarzem generalnym. Równocześnie pracował, jako 

nauczyciel w Mokranach Nowych. Przed wybuchem Powstania Warsza-

wskiego wyjechał do Warszawy na posiedzenie władz TON. W powstaniu 

był zastępcą Delegata Okręgowego, Delegatury Rządu na Okręg Warsza- 

wa-Miasto. Po upadku powstania wyszedł z ludnością cywilną. Następnie 

wywieziony został do obozu koncentracyjnego Melk (filia Mauthausen, 

nr obozowy 103225), gdzie zginął 25 grudnia 1944 roku.
8
 Wojna 

pochłonęła również innego członka rodziny urodzonego w Mokranach 

Starych Aleksandra Wasyluka (1904-1939) podporucznika 22 Siedle- 

ckiego Pułku Piechoty. We wrześniu 1939 roku z pułkiem walczył na 

Pomorzu. Zdziesiątkowany pułk przedostał się do Warszawy. Zginął dnia 

                                                 
8
 N. Teodorovic, Sedleckaja Ucebnaa Direkcia T2,… s. 249;  Archiwum Szkolne  

w Neplach, Kronika Szkoły Podstawowej w Neplach; Źródło internetowe: www.1944.pl; 

www.polskienekropolie.de. 

http://www.polskienekropolie.de/
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Marcin Wasyluk 

(1902-1944) 

Budynek szkolny w 

Mokranach Nowych,  

stan obecny, (fot. W. Kob.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 września 1939 roku w walkach pod Babicami k. Garwolina, gdzie 

został rozbity III batalion tego pułku.
9
 Szkoła po wojnie rozpoczęła swoją 

działalność w 1946 roku. Do szkoły w pierwszym roku po wyzwoleniu 

uczęszczało 46 dzieci. W szkole nauczał wówczas młody nauczyciel 

Józef Wasyluk. Od 1949 roku w szkole nauczała Maria Koroszczyńska, 

zaś od 1952 roku Wanda Jakuszko. W 1953 roku liczba dzieci w szkole 

spadła do 23 osób. Od 1954 roku w szkole nauczała Anna Okseniuk, zaś 

w roku następnym kierownikiem został Czesław Semeniuk.  Co najmniej 

od 1959 roku w szkole nauczał Albin Omelańczuk, zaś od 1967 roku 

Czesław Toczyński, który następnie nauczał w Zalesiu, do 1973 roku.  

Sam budynek szkolny poddano remontowi, dobudowano ganek od strony 

ulicy. Frekwencja w szkole była bardzo dobra (97 procent). Dzieci były 

zrzeszeni w takich organizacjach jak: PCK, Koło Przyjaciół Zwierząt  

i SKO. Z chwilą likwidacji placówki, w 1976 roku do szkoły uczęszczało 

16 dzieci (nauczała Jadwiga Antoniuk).  

W okresie międzywojennym funkcjonowała z przerwami szkoła 

powszechna I stopnia w Dereczance. Zorganizowana została w połowie 

lat 20 XX wieku. Lokal na klasę wynajmowany był u miejscowych rol-

ników. W 1927 roku na 51 uczniów zapisanych do szkoły, w ciągu roku 

                                                 
9
 Źródło internetowe: nieobecni.com.pl; J. Izdebski: Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-

1939. Warszawa 2000; Spis szkół powiatu bialskiego z podziałem na wyznanie uczniów: 

stan na 1.09.1939 r. (W:) Zbiory MBP w Białej Podlaskiej. 
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uczęszczało zaledwie 25 dzieci. W 1926 roku we wsi próbowano bezsku-

tecznie zorganizować szkołę ukraińską. W 1936 roku nauczycielką  

w Dereczance została Helena Nikoliszyn (Markowska). W 1936 roku 

zostałam wezwana przez Inspektora Szkolnego w Białej Podlaskiej, który 

powiedział, że należy mi się stały etat i kieruje mnie do miejscowości 

Dereczanka położonej koło Kijowca. - wspominała Helena Nikoliszyn-

Markowska -  Inspektor powierzył mi dużą odpowiedzialność, gdyż szkoły 

w Dereczance nie było i to ja miałam ją zorganizować. (…) wspólnie  

z sołtysem udałam się do sąsiednich szkół (…) nazbieraliśmy krzeseł  

i ławek, następnie znaleźliśmy lokal u jednego z mieszkańców Dereczanki 

p. Michaluka, gdzie zorganizowałam klasę. We wrześniu 1936 roku do 

szkoły zapisało się 30 dzieci. Frekwencja w szkole była bardzo słaba. 

Tak, jak w wielu innych szkółkach na Podlasiu, na ten stan rzeczy wpływ 

miały prace dzieci w gospodarstwach między innymi tzw. „ferie karto-

flane” - przy wykopkach. W 1939 roku do szkoły uczęszczało 70 dzieci  

(w tym 55 wyznania prawosławnego). Podczas okupacji próbowano 

organizować  szkołę ukraińskę.  

Szkoła w Dereczance wznowiła swoją działalność po wyzwoleniu. 

Nauczanie prowadził jeden nauczyciel. Do szkoły chodziły dzieci z Dere-

czanki, Dereczanki Ogródek, oraz z części Kijowca Kolonii i Nowo-

siółek. Szkoła prowadziła działalność w wynajętym lokalu, a następnie  

w budynku poukraińskim. W 1961 roku do szkoły przyjęto największą 

liczbę dzieci. Zapisało się wówczas 70 uczniów. W latach kolejnych 

liczba dzieci w szkole systematycznie spadała. W 1968 roku uczyło się 33 

dzieci. W tym też roku z uwagi na złe warunki lokalowe, szkołę plano-

wano przenieść do nowej świetlico - remizy. Wśród nauczycieli tej szkoły 

byli m.in.: Anna Ptaszyńska i od 1965 roku Janina Sołoducha. Szkoła  

w Dereczance funkcjonowała do 1973 roku, wówczas do szkoły uczę-

szczało tylko 17 dzieci.  Ostatnią nauczycielka była Janina Sołoducha.
10

 

                                                 
10

 „Podlasiak 1927” nr 5-6, s.2; K. Grzesiak ks., Społeczność prawosławna na 

południowym Podlasiu  w okresie międzywojennym (W:) „Drohiczyński Przegląd 

Naukowy” nr 6/2014,  s. 286; Wywiad z Helena Nikoliszyn-Markowską dn. 12.09.1999 

r. (W:) W.S. Kobylarz, Dzieje Szkoły Powszechnej w Kijowcu 1919-1944, s. 135-137; 

APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 2, 20; Spis szkół powiatu 

bialskiego z podziałem na wyznanie uczniów: stan na 1.09.1939 r. (W:) Zbiory MBP  
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Budynek dawnej szkoły (cerkwi) w Berezówce (zb. szkoły w Berezówce). 

 Początki szkolnictwa w Berezówce sięgają czasów zaboru. 

Według dostępnych danych, przy cerkwi w Berezówce funkcjonowała 

szkoła cerkiewno - parafialna. Nie ustalono, od kiedy było prowadzone 

nauczanie w tej szkółce.
11

 Niewykluczone, że szkółka przycerkiewna fun-

kcjonowała w Berezówce od chwili załażenia cerkwi. Według dostępnych 

danych, budynek cerkiewny został pobudowany w 1870 roku. Był to duży 

budynek o kubaturze 486 m
3
. Cerkiew dysponowała działką o powie-

rzchni 1 ha. Być może w tym czasie organizowana była szkoła unicka,  

a po 1875 roku cerkiewno - parafialna. Niewątpliwie cerkiew tą „admi-

nistrowali” diacy delegowani z Białej Podlaskiej. Oddelegowani do 

Berezówki diacy byli pomocnikami soboru bialskiego. Wśród diaków  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprowadzonych na ten teren wymienieni zostali: Wawrzyniec Jarmolik 

(1909 rok), Jan Jakimiuk (1911 rok), Grzegorz Nikołajuk (1913 rok). Do 

ich obowiązków należało m.in. prowadzenie szkółki początkowej.
12

 

                                                                                                                         
w Białej Podlaskiej; Statystyki dotyczące szkół podstawowych w powiecie bialskim 

(kwiecień 1940 r.) (W:) Zbiory MBP w Białej Podlaskiej. 
11

 Interpelacji posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

zburzenia z polecenia starostw powiatowych 107 świątyń prawosławnych… Warszawa 

21.07.1938 r. (W:) „Przegląd Prawosławny” nr 7 (277) lipiec 2008. 
12

 APL, Konsystorz Prawosławny w Chełmie sygn. 99, sygn. 1850,  sygn. 769,   sygn. 

584, sygn. 968,  sygn. 1309; W spisach archiwalnych błędnie ujęto opisując jako cer-
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Tuż po odzyskaniu niepodległości dla potrzeb szkolnictwa miej-

scowa cerkiew została przystosowano do potrzeb edukacyjnych. Duży 

drewniany budynek funkcjonował aż do 1995 roku. W tym roku został 

oddany do użytku nowy budynek szkolny. Brak materiałów nie pozwala 

nam przybliżyć działalności szkoły w okresie międzywojennym. Na 

pewno była to szkoła dwuklasowa. W 1939 roku do szkoły uczęszczało 

101 dzieci (w tym 7 dzieci wyz. prawosławnego). W latach 20 XX wieku 

kierownikiem szkoły był Franciszek Bator. Szkoła swoją działalność 

prowadziła również w okresie okupacji. W 1940 roku do szkoły 

uczęszczało 52 dzieci.
13

 

  Działalność szkoły została wznowiona w 1945 roku. 

Kierownikiem szkoły został wówczas Kazimierz Artyszuk. W 1959 roku 

do szkoły uczęszczało 53 dzieci (w 1961 roku 95 uczniów). Utworzenie 

szkoły zbiorczej (dla szkół I stopnia z Dereczanki, Mokran Nowych  

i Starych) spowodowało problemy lokalowe. 4 sale lekcyjne w szkole 

były niewystarczające. Z tych względów 2 pomieszczenia wynajmowano 

na wsi. W szkole działały organizacje: OH, TPPR, PCK, Młodzieżowa 

Służba Ruchu. W 1968 roku 168 dzieci nauczało 7 nauczycieli.  

W celu przygotowania młodzieży do pracy w rolnictwie w 1957 

roku Uchwałą Rady Ministrów zaczęto tworzyć szkoły przysposobienia 

rolniczego, popularne „esperki” (SPR), jako masową formę podsta-

wowego kształcenia rolniczego i dokształcenia ogólnego młodzieży 

pracującej w rolnictwie. Najczęściej „esperki” tworzono na wsi przy 

szkołach podstawowych. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących były 

przedmioty tj. uprawa roślin, chów zwierząt, ogrodnictwo, organizacja 

wsi i gospodarstw rolnych, podstawy mechanizacji rolnictwa, higiena  

i bezpieczeństwo pracy oraz odbywały się zajęcia praktyczne w gospo-

darstwach. SPR w Berezówce została powołana do życia w dniu  

4 listopada 1961 roku. W roku szkolnym 1961 - 1962 uczęszczało do 

szkoły 25 osób ze wsi: Berezówka, Malowa Góra, Nowosiółki, Kołczyn  

                                                                                                                         
kiew we wsi Malowa Góra. W innych publikacjach notowano Berezówka (Malowa 

Góra) (autor). 
13

„Podlasiak” (1925) nr 19; Statystyki dotyczące szkół podstawowych w powiecie 

bialskim (kwiecień 1940 r.) (W:) Zbiory MBP w Białej Podlaskiej; Spis szkół powiatu 

bialskiego z podziałem na wyznanie uczniów: stan na 1.09.1939 r. (W:) Zbiory MBP  

w Białej Podlaskiej 
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i Kolonia Dobryń. Kierownikiem był Kazimierz Artyszuk. SPR w Bere-

zówce przetrwała do 1969.
14

 

  

c. Szkoła w Kijowcu 

  

 Początki szkolnictwa w Kijowcu sięgają roku 1852. Wówczas 

założona została przy cerkwi, unicka szkoła parafialna. Pierwszym 

nauczycielem - diakiem był Jan Sarna, który ze wzgląd na złe traktowanie 

go przez parafian wkrótce został przeniesiony. Na jego miejsce przybył 

Jan Sawicki, absolwent szkoły chełmskiej. Władze zarzucały Sawi-

ckiemu, że nauczał dzieci w szkole po polsku, więc został przeniesiony 

do innej szkoły. Szkoła mieściła się w lokalu wynajętym u miejscowego 

proboszcza. Utrzymywana była ze składek mieszkańców. Prawdopo-

dobnie z uwagi na niską frekwencję w szkole, w 1864 roku szkoła została 

zamknięta.
15

 

 Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że w 1898 roku na tzw. 

wygonie pobudowano nowy budynek szkoły elementarnej na miejscu 

starej. Stąd należy wnioskować, że wcześniej prowadziła działalność  

szkoła elementarna. Donosił o tym również wydany w 1883 roku Słownik 

Geograficzny Królestwa Polskiego. Szkoła przetrwała do I wojny świa-

towej. Była to szkoła jednoklasowa. Uczęszczały do niej dzieci z  Kijo- 

 

                                                 
14

 . APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 2, 20; Akta Gminy 

Bohukały sygn. 4; Gromadzka Rada Narodowa w Berezówce sygn. 88, Protokoły z sesji 

GRN sygn. 1-12; APL.ORP, Gminna Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 263, Protokoły  

z sesji GRN sygn. 1-11; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego 

w Białej Podlaskiej sygn. 3366, 3382, 3444, 3445, 3672, 3678, 3702, 3703, 3747, 3748; 

Od czasów powojennym w szkole nauczali m.in.: Sabina Artyszuk, Wanda Biegajło, 

Julian Osypiuk, Marianna Krawczyk, Jan Różnowicz, Wanda Biegajło, Marianna 

Krawczyk, Tadeusz Wakulski,  Lucyna Tymoszuk, Maria Tyszko, Maria Krawczyk, 

Halina Bojczuk, Mieczysław Omelaniuk, Barbara Pukalska, Jadwiga Sebechowicz, 

Longina Miłosz, Kazimiera Nikołajuk, Jadwiga Boruta, Krystyna Lewczuk, Halina 

Osypiuk, Czesław Wierzchoń, Urszula Więczkowska –Wakulska, Halina Tulwin-

Lewczuk Elżbieta Malczuk, Jadwiga Antoniuk, Elżbieta Malczuk. 
15

 F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i Galicji 1772-1914. 

Lublin 1991, s. 85-93, 188,235; W. Kobylarz, Z dziejów szkolnictwa we wsi Kijowiec (do 

1945 r.) (W:) „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” nr 3/2013 s. 39-40. 
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Przed drewnianą szkołą w Kijowcu, okres międzywojenny (zb. E. Sokół-Szutko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wca i Koczukówki. W 1907 roku nauczycielem był Józef Drobotko. Frek-

wencja w szkole nie była duża. W roku szkolnym 1913/1914 do szkoły 

zapisało się zaledwie 12 dzieci. Niezależnie od szkoły elementarnej, od 

1903 roku w Kijowcu prowadziła działalność szkoła cerkiewno - para-

fialna. Był to rezultat współpracy władz carskich z cerkwią. Oparty na 

rosyjskich wzorcach system wychowawczy prowadził do narastania 

niechęci, a nawet wrogości. Stąd prowadzona była współpraca caratu  

z cerkwią na gruncie oświaty, aby w ten sposób dotrzeć do społeczeństwa. 

Szkoła cerkiewna mieściła się w budynku drewnianym, który sprowa-

dzono z miejscowości Witulin i usytuowano przy cerkwi. Nauczycielką  

w tej szkole była Osipia Drobotko, żona Józefa Drobotko. Szkoła ele-

mentarna i cerkiewno - parafialna przetrwały do 1915 roku. Wraz  

z ewakuacją ludności z Kijowca w głąb Rosji wywieziono również całe 

wyposażenie szkolne. Z dostępnych materiałów wynika, że szkoła 

kijowiecka prowadziła działalność również w Rosji. Budynek szkoły 

cerkiewno - prawosławnej został spalony przez Niemców w 1915 roku.
16

 

                                                 
16

 APL, Siedlecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 958,  k. 2, syn. 565, k. 22, sygn. 46, k. 28-37, 

sygn. 394, k. 125-126;  

ASK, Kronika Szkoły Powszechnej w Kijowcu, s. 2; R. Kucha, Oświata elementarna  

w Królestwie Polskim w latach 1864-1914. Lublin 1982, s. 30-32; R. Kucha, Materialne 

podstawy działalności szkół cerkiewno-prawosławnych w guberni Lubelskiej  

i Siedleckiej w latach 1884-1915(W:) Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. 12, Lublin 

1984; Archiwum Szkolne w Husince, Kronika Szkoły Podstawowej w Husince s. 2.   
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 Podczas okupacji niemieckiej, w 1916 roku staraniem właściciela 

Cieleśnicy Stanisława Różyczki de Rosenwertha, sprowadzonych zostało 

na Podlasie 18 nauczycieli, którzy podjęli pracę oświatową w okolicznych 

miejscowościach. W Kijowcu nauczanie prowadziła Anna Wielochowska. 

Szkoła miała charakter prywatny. Jednym z przed-miotów nauczania był 

język niemiecki. Szkoła przetrwała do końca 1918 roku.
17

 

 W dniu 1 stycznia 1919 roku szkoła prywatna w Kijowcu została 

przekształcona w szkołę publiczną, elementarną. Do 1926 roku była to 

szkoła jednoklasowa. Pierwszą nauczycielką w szkole była Anna 

Wielochowska. Po niej w latach dwudziestych w szkole nauczali: Helena 

Sękowska, p. Żukowski, Józef Olesiak, Henryk Żygolewski, Stanisław 

Zdanowicz, Antoni Stec i Dymitr Tymoszuk. Nauczanie prowadzono  

w budynku dawnej szkoły rosyjskiej. W 1926 rok utworzono szkołę dwu-

klasową. Od 1931 roku kierownikiem szkoły był Władysław Kotniewicz, 

drugą siłą nauczycielską była jego żona Jadwiga Ficowska Kotniewicz.
18

 

Od 1938 roku w Kijowcu pracowało małżeństwo Edwarda Markowskiego  

 

                                                 
17

 Archiwum Zakładowe Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura Zamiejscowa  

w Białej Podlaskiej (dalej: AZ KOL, DZBP), sygn. 753, k. 1-2. 
18

 Władysław Kotniewicz był żołnierzem 3 Dywizji Legionów uczestniczył w Kampanii 

Ukraińskiej (21.11.1918 - 10.09.1920) i Kampanii Bolszewickiej (10.10.1920 -

1.12.1920). W marcu 1939 roku, w stopniu porucznika powołany został do 9 pułku 

artylerii lekkiej. We wrześniu 1939 roku, jako oficer łączności III dyonu walczył  

w Borach Tucholskich. 3 września znalazł się w „Kotle Pomorskim” i trafił do niewoli, 

gdzie zmarł w dniu 28 lipca 1944 roku. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem 

Litewski-Białoruskim, Listem Pochwalnym za Połock. Nie jest znana przyczyna śmierci 

Władysława Kotniewicza (nr jeniecki 546/XA). Oflag VI B położony był w Nadrenii 

Północnej-Westfali (Zachodnie Niemcy). Powstał w 1940 roku.  Pod koniec 1942 roku 

na miejsce Brytyjczyków i Francuzów do obozu sprowadzono Polaków tj. 1077 

oficerów i podoficerów polskich wydanych przez Rumunów oraz polskich oficerów z m. 

in.  Oflagu IVC Colditz (oflag znany z angielskiego  filmu Ucieczka z Colditz).  

W obozie tym do 1946 poległo i zmarło 139  żołnierzy. Najtragiczniejszym 

wydarzeniem w historii była śmierć 90 jeńców, którzy 27 września 1944 roku padli 

ofiarą omyłkowego zrzucenia bomb przez aliantów. Pozostali umierali w różnych 

okolicznościach, najczęściej następstwem złego żywienia, choroby tj. gruźlicy.   

W obozie tym zmarli również koledzy W.  Kotniewicza z 9 pal  tj. ppor. Feliks Kasiura  

i ppor. Stanisław Kisieliński. Źródło internetowe : Polskie groby wojenne na terenie 

Republiki Federalnej Niemiec 1939-1952. polskie nekropolie. de. 
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Budynek szkolny  

w Kijowcu  

z 1937  roku 

(zb. MBPwBP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Heleny Nikoliszyn - Markowskiej. W roku szkolnym 1938 - 1939  

w szkole uczyło się 280 dzieci. Dzieci do szkoły uczęszczały z miejsco-

wości: Kijowiec, Dereczanka, Husinka, Kijowiec Kolonia, Koczukówka  

i Lipnica. W okresie międzywojennym w Dereczance, jak też w Husince 

funkcjonowały szkoły I stopnia, po ukończeniu, których dzieci chodziły 

do Kijowca. Dużym wydarzeniem we wsi, było oddanie do użytku  

w 1937 roku, nowego murowanego budynku szkoły. Budynek zbudowany 

został na placu obok rozebranej wcześniej cerkwi (1929 rok). W tym 

samym roku w Kijowcu założono dwa próbne zastępy harcerstwa, które 

prowadziła Helena Nikoliszyn- Markowska. W 1939 roku do szkoły 

uczęszczało 251 dzieci (w tym wyznania prawosławnego 138).
19

   

 Podczas II wojny światowej nauczanie w szkole prowadziła tylko 

Helena Nikoliszyn -  Markowska. W czerwcu 1940 roku za działalność 

konspiracyjną aresztowano Jadwigę Kotniewicz i Edwarda Marko-

wskiego.
20

 Od lutego 1940 roku nauczanie odbywało się w budynku starej 

                                                 
19

 ASK, Kronika szkoły…  s. 2- 41; J. Sroka, Harcerstwo na Podlasiu (1916-1939). 

Biała Podlaska 1987, s. 13. 
20

 Jadwiga Kotniewicz zostaje aresztowana 12 czerwca 1940 roku przez Gestapo. 

Przebywa w więzieniu w Lublinie przez pół roku, po czym zostaje zwolniona do domu. 

ASK, Kronika szkoły… s. 46, AZ.KOL. DZBP, sygn. 464, k.9; Edward Markowski już 

we wrześniu 1939 roku wstąpił do konspiracji. Szkoła była punktem kontaktowym 

partyzantów. E. Markowski zajmował się kolportażem notatek, czasopism do stolicy, 

poprzez kontakty z kolejarzami. Należał do organizacji konspiracyjnej p.n. „Orzeł 

Biały” po dekonspiracji organizacji  E. Markowski zostaje aresztowany 8 czerwca 1940 

roku. Przebywa w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen-Oranenburg (nr 26369) 
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szkoły. W tym czasie w nowej szkole utworzono szkołę ukraińską. Do 

szkoły ukraińskiej według dostępnych danych zapisało się 129 dzieci. 

Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Jarosław Mudryj z Sambora. 

Ukraińska szkoła przetrwała do końca 1942 roku.  

Trudna sytuacja polskiej szkoły zmusiła nauczyciela i rodziców do 

podjęcia kroków zmierzających do obrony oświaty i kultury narodowej. 

Pierwszy tajny komplet został zorganizowany w Kijowcu w marciu 1941 

roku. Organizacją tajnego nauczania zajęła się Helena Markowska. Do 

lipca 1944 roku, zorganizowała w Kijowcu trzy tajne komplety. Dwa 

wśród dzieci najmłodszych i jeden stanowili uczniowie klas starszych.  

Helena Markowska tajne nauczanie prowadziła we własnym mieszkaniu, 

po godzinach lekcyjnych. Chcąc zmylić Niemców, zorganizowała dla 

kompletu rękodzielnictwo dla dziewcząt i majsterki dla chłopców.
21

 

Uważam, jako Polka muszę uczyć literatury, języka ojczystego, historii, 

geografii. Z tych przedmiotów obowiązywały egzaminy zakonspirowane. 

Zdawałam sobie sprawę z wielkiego ryzyka, ale tak kierowałam 

spotkaniem z młodzieżą, aby nie wpaść w ręce wroga.
22

 Działalność 

Heleny Markowskiej nie ograniczała się jedynie do szerzenia oświaty.  

W najcięższych okresach okupacji niosła mieszkańcom wsi pomoc 

medyczną. Udzielała pomocy wielu osobom, które doznały uszczerbku na 

zdrowiu, w czasie trwania działań wojennych. Helena Nikoliszyn – 

Markowska Kijowiec opuściła wspólnie z mężem Edwardem w 1947 

roku.
23

 

                                                                                                                         
a następnie w Dauchhau i Rawensbruck (nr778). Przeżył obóz i powrócił do Kijowca  

w lipcu 1945 roku. (W:): J. Sroka, Leśniacy. Biała Podlaska 1990, s. 238, 239; Wywiad  

z Heleną Nikoliszyn – Markowską.  
21

 Statystyki dotyczące szkół podstawowych w powiecie bialskim (kwiecień 1940 r.) (W:) 

Zbiory MBP w Białej Podlaskiej; Na podstawie Zaświadczenia nr 163871 Heleny 

Markowskiej o uprawnieniach kombatanckich i osób represjonowanych za walkę  

o szkołę polską i z nacjonalistami ukraińskimi. W zbiorach rodzinnych. 
22

 Wywiad z H. Markowską.. . s. 5.6. 
23

 Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijowcu s. 15; M. Iwanicki, Ukraińcy, 

Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990. Siedlce 1991 s. 46, 60-67; 

R. Torzecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933-1945. Warszawa 1972,  

s. 204; D. Sikora, Szkolnictwo polskie podczas okupacji hitlerowskiej w powiecie Biała 

Podlaska (W:) „Rocznik Bialskopodlaska”, T. VII, Biała Podlaska 1999, s. 133-135;  

A. Počinajło, Ukraińska škoła na Podljašši, Ukrajińskij Alamanach 1997, s. 231. ASK. 
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 Przed murowaną szkołą w Kijowcu, lata 60 XX  wieku, (zb. szkoły w Kijowcu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Po 1947 roku kierownictwo w szkole objął Józef Pietrykowski. 

Nauczanie prowadził wspólnie z żoną Jadwigą Pietrykowską. Józef i Jad-

wiga Pietrykowscy na długie lata związali się z tą wsią. Jako znakomici 

pedagodzy zyskali sobie szacunek i uznanie miejscowego społeczeństwa. 

Nauczanie prowadzone było również w starym budynku szkolnym.  

W roku szkolnym 1947/1948 do szkoły uczęszczało 94 dzieci. Szkoła  

w Kijowcu była szkołą zbiorczą. Do szkoły uczęszczały dzieci ze wsi: 

Kijowiec, Koczukówka, Kolonia Kijowiec, oraz częściowo z Husinki  

i Dereczanki, jak też początkowo z Dobrynia Małego, Lachówki Małej, 

Horbowa i Zalesie (w 1945 roku łącznie 24 dzieci). Od 1957 roku do 

szkoły zaczęło uczęszczać pierwsze dziecko z PGR Kijowiec. W latach 

1968 - 1972 w szkole prowadziła działalność „esperka” - Szkoła Przyspo-

sobienia Rolniczego. Była to szkoła dwuklasowa. Stałym punktem były 

wycieczki organizowane do PGR Kijowiec i PGR Cieleśnica. W „esper-

                                                                                                                         
Kronika szkoły… s. 45, 48-49; Wywiad z H. Markowską.. . s. 5-7; W. Kobylarz,  

Z dziejów szkolnictwa we wsi Kijowiec… s. 49-52. 
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ce” uczyło się średnio około 15 osób. W szkole działały organizacje: 

Spółdzielnia uczniowska, ZHP, Zuchy, Samorząd Uczniowski, TPPR, 

LOP, SKO. Rejon Szkoły obejmował wsie: Kijowiec, Kijowiec Kolonia, 

Koczukówka i Kijowiec PGR.
24

 

 

d. Szkoła w Wólce Dobryńskiej  

 

 Początki szkolnictwa w Wólce Dobryńskiej sięgają II połowy XIX 

wieku. W kronice szkolnej pisanej od 1953 przez kierownika szkoły 

Franciszka Sacharuka odnotowano, że pierwsza szkoła w Wólce Do-

bryńskiej powstała w 1886 roku. Była to szkoła elementarna, w której 

obowiązkowym językiem był język rosyjski. Nauczycielem był p. Kali-

siewicz. Z braku własnego lokalu nauczanie odbywało się w lokalach 

wynajętym u miejscowego rolnika. Do 1890 roku nauczanie prowadzono 

w wynajętym domu Piotra Nowakowskiego. W 1890 roku zakupiono plac 

i pobudowano we wsi szkołę jednoizbowa wraz z mieszkaniem dla nau-

czyciela. W szkole nauczali:  Michał Nestorowicz, Jan Trochaczow 

(1891-1905), Eugeniusz Siliwoniuk (1905 - 1909), Józef Dawidziuk z Po-

łosek (1910-1912) i Antonina Wituszyńska (1913-1915). 

Podczas I wojny światowej budynek spłonął. Szkoła wznowiła 

działalność już w 1919 roku, pomimo braku właściwego lokalu. Nau-

czanie prowadzono w wynajętych lokalach na wsi. Była to szkoła jedno-

klasowa, o 4 oddziałach, w której nauczał jeden nauczyciel. Pierwszą 

nauczycielką była Marianna Boblewicz. W latach kolejnych nauczali:  

Wanda Stemberżanka, Stefania Justyńska, Maria Tybikówna, Maria 

                                                 
24

. APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 2, 20; APL.ORP, 

Gromadzka Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 277, Protokoły z sesji GRN sygn. 1-8; 

APL.ORP, Gminna Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 263, Protokoły z sesji GRN sygn. 

1-11; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Białej 

Podlaskiej sygn. 3407, 3686, 3767; W okresie powojennym w szkole nauczali m.in.: 

Tomasz Grunwald, Maria Grunwald, Kazimierz Danielski, Grażyna Bardadin, Marian 

Tur, Antoni Romaniuk, Jadwiga Bułtowicz, Regina Burda, Romualda Przewarska 

(Parafiniuk), Regina Pikacz, Zdzisław Sacharczuk, Rozalia Droździuk, Jadwiga 

Korneluk, Teresa Izdebska, Eugenia Kowieska, Krystyna Olszewska, Józef Buczyło, 

Nina Kozak, Franciszek Kołodyński, Tomasz Demidowicz (W:) AUGZ, Akta szkoły  

w Kijowcu. 
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Budynek szkolny  

(wynajmowany)  

w Wólce Dobryńskiej,  

lata 30 XX wieku 

(za: B. Górny, Monografia  

powiatu bialskiego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Kowalewska, Julia Jaszczewska. Szkoła mieściła się w lokalu wynajętym 

od Andrzeja Żuka. W 1927 roku utworzono we wsi szkołę dwuklasową. 

Od 1928 roku wynajęto drugi lokal u Izydora Arseniuka a od 1931 roku  

u Grzegorza Andrzejuka. Od 1932 roku szkoła mieściła się w lokalach 

wynajętych od Juliana Kłoczewskiego i Jana Mincewicza, zaś od 1936 

roku u Juliana Kłoczewskiego, Ignacego Kosińskiego i Daniela Dry-

gulskiego. W tym roku liczba dzieci zapisanych do szkoły wyniosła 87. 

Wzrost nastąpił wobec likwidacji szkoły w Małaszewiczach Dużych. Do 

szkoły przybył drugi nauczyciel w osobie Marii Kaweckiej. W latach 

kolejnych nauczali: Karol Andrzejuk, Ignacy Pietraszuk, Bazyli Przed-

cieczeński (kierownik szkoły 1929 - 1930), Jadwiga Ficowska (kierownik 

szkoły 1930 - 1931), Stefania Justyńska (kierownik szkoły 1931-1936), 

Jan Domeracki, Władysław Kordeczka, Maria Chomska. W 1936 roku 

utworzona została trzyklasowa szkoła powszechna. Liczba uczniów osią-

gnęła wówczas 164. Kierownikiem szkoły został Mieczysław Starosielec 

rodem z Dobrynia Dużego. Trzecim nauczycielem była Helena Brock-

Plater, a następnie Władysława Karówna, Stefan Kalinowski (zmobi-

lizowany w marcu 1939 roku poległ w obronie Modlina), Julia Ren-

kasówna, p. Jamrozikówna. W 1939 roku do szkoły uczęszczało 225 

dzieci. 

 Podczas okupacji niemieckiej szkoła rozpoczęła swoją działalność 

w 1940 roku. Nauczanie rozpoczął kierownik Mieczysław Starosielec, 
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Z kierownikiem Franciszkiem Sacharukiem. Wólka Dobryńska 1957 rok 

który szczęśliwie powrócił z Kampanii Wrześniowej. Nauczycielami byli: 

Zofia Kolibowska, Władysława Kalinowska (Karówna) (wdowa po Kali-

nowskim), Michał Horbowiec, Marian Hołub, Eugenia Tąkielówna, 

Roman Fiutek. Nauczanie prowadzone było pod nadzorem niemieckim. 

Niezależnie od tego w różnych miejsca we wsi (w stodołach i na plebanii) 

prowadzono tajne nauczanie.  

Po wyzwoleniu szkoła dalej prowadziła działalność pod kierowni-

ctwem Mieczysława Starosielca. Nauczanie prowadzono w trzech loka-

lach wynajętych u Ignacego Kosińskiego, Juliana Kłoczewskiego i Nikity 

Dobrolińskiego (następnie Wincentego Dajdy), zaś po 1951 roku doda-

tkowo u Eufemii Romaniuk. Od 1945 roku szkoła nosiła nazwę Publiczna 

Szkoła Powszechna o 7 klasach i 3 nauczycielach. W szkole działały takie 

organizacje jak: Koło PCK, Koło Miłośników Przyrody, Szkolna Kasa 

Oszczędności, Szkolny Komitet Odbudowy Warszawy. W 1946 roku kie-

rownikiem szkoły został Roman Fiutek. Nauczycielami byli: Maria Sobo- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lewska, Jan Cybulski, Janina Frańczuk, Rozalia Kardas, Andrzej Rut-

kowski. Od 1950 roku kierownikiem szkoły został Franciszek Sacharuk - 

absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Brze-

ściu nad Bugiem a następnie (1952 rok) Liceum Pedagogicznego w Leś-
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nej Podlaskiej. W szkole powołano wówczas organizacje: Związek Harce-

rstwa Polskiego, Szkolne Koło Towarzystwa Polsko - Radzieckiego, 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Szkolne Koło Radiofo-

nizacji Kraju, Kółko Literackie. Na gminnej konferencji nauczycieli  

z gminy Dobryń zorganizowanej w dniu 6 lutego 1954 roku podkreślono, 

że pod względem organizacji pracy harcerskiej najwydatniej pracuje 

drużyna harcerska z Wólki Dobryńskiej. Przełomowym rokiem w oświa-

cie w tej wsi był rok 1959. Wówczas oddano do użytku staraniem 

Franciszka Sacharuka budynek nowej szkoły oraz drewniany budynek 

(zastępczy). Z czasem pobudowano całą infrastrukturę łącznie ze stadio-

nem (1961 rok). Franciszek Sacharuk był kierownikiem szkoły do 1968 

roku. W 1964 roku liczba dzieci w szkole osiągnęła 202 osoby. Po nim 

kierownictwo objął Piotr Zadziorski (1968-1973), a następnie Kazimierz 

Buczyło (1973-1980).
25

 

 

e. Szkoła w Dobryniu Dużym 

 

 Początki szkolnictwa w Dobryniu Dużym sięgają czasów zaborów. 

Nie zdołano potwierdzić, czy po 1849 roku funkcjonowała szkółka 

unicka. Na pewno prowadziła działalności szkoła cerkiewno - parafialna. 

Nie zdołano ustalić, w jakim okresie. Być może szkoła działała do roku 

1913, kiedy to uległy spaleniu zabudowania cerkiewne i tym samym, brak 

było wymaganej infrastruktury do dalszego jej prowadzenia. Niezależnie, 

od co najmniej 1887 roku we wsi funkcjonowała szkoła elementarna.  

W tym też roku na północ od wsi Dobryń Wielki (Duży) przy drodze do 

                                                 
25

 APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 2, 20; APL.ORP, 

Gromadzka Rada Narodowa w Wólce Dobryńskiej sygn. 442, Protokoły z sesji GRN 

sygn. 1-6; APL.ORP, Gminna Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 263, Protokoły z sesji 

GRN sygn. 1-11; Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego  

w Białej Podlaskiej sygn. 3491, 3728; Po 1950 roku, nauczycielami szkoły w Wólce 

Dobryńskiej byli m.in.: Halina Kuchnio, Bronisława Buczyło, Halina Czerko,  Wiesława 

Pomorska, Rozalia Kordas, Hieronima Krzysztofowicz, Lidia Krzymowska, Stanisława 

Zdanowska, Zofia Kręt,  Feliksa Cieniuch, Janina Denicka, Feliksa Starosielec, 

Romualda Korneszczuk, Leon Semeniuk, Danuta Knigawka (Sotniczuk), Maria 

Romaniuk, Teresa Wójtowicz (W:) Archiwum Szkolne w Wólce Dobryńskiej, Kronika 

Szkoły w Wólce Dobryńskiej, materiały luźne. 
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Budynek szkolny  

z XIX wiek  

w Dobryniu Dużym, 

(zb. Kazimierza  

Sabaka) 

folwarku Dobryń pobudowany został drewniany budynek szkolny. Jak na 

ówczesne czasy budynek szkolny był wystarczający. Budynek był o ku-

baturze 303 m
3
. Składał się z jednej izby lekcyjnej, sieni (szatni) kuchni, 

pokoju i pomieszczenia dla nauczyciela. Przy budynku znajdował  

budynek gospodarczy - drwalka. Parcel, na którym stał budynek szkolny 

zajmował powierzchnie 0, 672 m
2
. W 1903 roku nauczanie w szkole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadził Maksym Ruszczuk.
26

 Po 1919 roku utworzono w Dobryniu 

Dużym szkołę powszechną, która w latach 30 XX wieku była szkołą 

trzystopniową. Pod względem liczby uczniów była to największa szkoła 

w gminie. W 1939 roku w szkole uczyło się 302 uczniów. Kierownikiem 

szkoły był Andrzej Jańczuk. Wówczas budynek szkolny był zbyt mały. 

Dlatego też wynajmowano lokale na sale lekcyjne u miejscowych gospo-

darzy. W okresie międzywojennym dzieci wychowywani byli w duchu 

patriotycznym. Przy udziale miejscowego Związku Strzeleckiego i Ocho-

tniczej Straży Pożarnej aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patrio-

tycznych i kościelnych. Przykładem jest tu wymierny udział w odsło-

nięciu we wsi pomnika 10 - lecia Niepodległości Państwa Polskiego dnia 

15 sierpnia 1930 roku. Dobra była również w okresie międzywojennym  

frekwencja w szkole. Pomimo popularnych w tym czasie tzw. „ferii 

kartoflanych”, młodzież nie opuszczała zajęć szkolnych. Były szkoły, 

które były nawet zamykane na ten okres. Nie zdołano ustalić nauczycieli, 

którzy nauczali w szkole. Jednym z nauczycieli był Jan Roszkowski.  

                                                 
26

 APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 1. 
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Przed szkołą w Dobryniu 

Dużym, lata 60 XX wieku, 

(zb. Zygmunta Kondratiuka) 

 Szkoła działalność prowadziła również podczas okupacji. W 1940 

roku do szkoły uczęszczało 47 dzieci. 

 Po wojnie szkoła wznowiła działalność w 1944 roku. Otwarta 

została szkoła czteroklasowa o siedmiu oddziałach. Obwód szkolny 

obejmował wsie Dobryń Duży i Dobryń Kolonia. W 1947 roku kiero-

wnikiem szkoły był Józef Kosiński.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Największą bolączką dla miejscowej oświaty w latach powo-

jennych było brak wymaganej infrastruktury w tym dużego budynku.  

Problem ten poruszano również na pierwszych powojennych posie-

dzeniach rady gminnej. Budowa budynku szkolnego zaplanowana została 

na rok 1947. Budynek stanąć miał na działce tzw. „po karczmisku” 

(obecnie stoi kościół). Plany te jednak nie ziściły się z uwagi na brak 

pomocy finansowej z Wydziału Powiatowego. Problem ten poruszano 

nawet w 1950 roku na łamach ogólnopolskiej gazety „Chłopska Droga”. 

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły, oprócz starego 

budynku, dzieci uczyły się w dwóch budynkach „poukraińskich”. 

Kierownik szkoły Józef Kosiński zamieszkiwał we własnym gospo-

darstwie. Wobec braku pomocy z zewnątrz mieszkańcy wsi postanowili  

budować szkołę z własnych  środków. Nabyto w 1949 roku działkę pod 

budynek od Marii i Franciszka Artemiuka. Gromadzono materiał m.in. 

cegłę z budynków gospodarczych podworskich w Kijowcu oraz drewno  

z zabudowań „poukraińskich”. Plany budowy szkoły ze względów  
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Przed nową szkołą w Dobryniu Dużym, lata 70 XX wieku, (zb. Krystyny 

Żbikowskiej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowych były nadal mało realne. Na ten stan rzeczy wpływ miała 

również likwidacja gmin. Gromadzkie Rady nie były w stanie zreali-

zować tych planów. Tym bardziej, że gromada mieściła się w Wólce 

Dobryńskiej, gdzie również brakowało budynku szkolnego. W 1960 roku 

liczba dzieci w szkole osiągnęła 165 uczniów i w latach kolejnych utrzy-

mywała się na podobnym poziomie. Nowy budynek szkolny wszedł  

w plan budowy tzw. „tysiąclatek”. Budowę pomimo wielu trudności 

ukończono w 1968 roku. Zadbano przy tym o infrastrukturę w tym nowe 

boisko szkolne. Niezłomnym budowniczym był m.in. Ryszard Żbikowski, 

kolejny kierownik szkoły.  

W latach 60 XX wieku przy szkole zorganizowana była Szkoła 

Przysposobienia Rolniczego. Rokrocznie „esperkę” kończyło ok. 10 

absolwentów. Na początku lat 70 XX wieku kierownictwo w szkole objął 

Henryk Chwedczuk. Kolejne lata to dynamiczny rozwój szkolnictwa w tej 

wsi.
27

 

                                                 
27

 Podlasiak, 1927, nr 4 s.3; APL.ORP, Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej sygn. 

1.2, 20; sygn. 128-139; APL.ORP, Gromadzka Rada Narodowa w Wólce Dobryńskiej 
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 Od lat siedemdziesiątych obwód szkolny został rozszerzony  

o wieś Dobryń Mały, gdzie dotychczas funkcjonowała szkoła powsze-

chna. W okresie międzywojennym w Dobryniu Małym, z przerwami, 

działalność prowadziła szkoła powszechna I stopnia. Po wojnie dzia-

łalność szkoły została wznowiona w 1944 roku. Wówczas utworzona 

została szkoła dwuklasowa o czterech oddziałach. Początkowo dzieci po 

ukończeniu drugiej klasy, celem dalszego kształcenia, uczęszczali do 

szkoły w Kijowcu, a następnie do szkoły zbiorczej w Zalesiu.   

W 1960 roku nauczycielem była Wiesława Andrzejuk. Do szkoły 

uczęszczało 19 dzieci. W 1968 roku w szkole nauczała Wiesława 

Grunwald (zd. Andrzejuk). Wówczas do szkoły uczęszczało 26 dzieci.
28

 

 

2. Służba zdrowia 
 

 W okresie zaborów opieka lekarska była praktycznie niedostępna 

dla niższych warstw społecznych. W Kongresówce jeden lekarz przypa-

dał na 12 tys. mieszkańców. Do częstych chorób tych czasów zaliczano 

nieuleczalną wówczas gruźlicę. Szerzyły się ponadto choroby wenerycz-

ne, krzywica, szkarlatyna, krup. Duża śmiertelność była wśród dzieci  

i kobiet w czasie połogów. Niespodziewanie w 1831 roku na ziemie pol-

skie przywleczona została przez armię rosyjską cholera. Co pewien okres 

                                                                                                                         
sygn. 442, Protokoły z sesji GRN sygn. 1-6; APL.ORP, Gminna Rada Narodowa  

w Zalesiu sygn. 263, Protokoły z sesji GRN sygn. 1-11; Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej i Urzędu Powiatowego w Białej Podlaskiej sygn. 3386, 3679, 3759; Spis 

szkół powiatu bialskiego z podziałem na wyznanie uczniów: stan na 1.09.1939 r.  

(W:) Zbiory MBP w Białej Podlaskiej; Statystyki dotyczące szkół podstawowych  

w powiecie bialskim (kwiecień 1940 r.) (W:) Zbiory MBP w Białej Podlaskiej; Relacja 

Krystyny Żbikowskiej zam. Dobryń Duży. 
28

 APL. ORP, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, sygn. 30, s.54; Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Białej Podlaskiej sygn. 3386, 

3679, 3759.  W latach powojennych w Dobryniu Dużym nauczali m.in.: Stanisław 

Seheniuk, Krystyna Mazurek, Stanisława Romaniuk,  Wacława Szeszko, Feliksa 

Cieniuch,  Janina Kaliszewska, Maria Kusznierow, Danuta Sotniczuk, Maria Romaniuk, 

Danuta Artymiuk, Feliksa Starosielec, Danuta Bołtowicz, Wanda Laszuk, Wacława 

Mikołajczuk, Krystyna Mazurek, Wanda Tarasiuk, Regina Parafiniuk, Halina Pińczuk,   

Halina Seheniuk  (na podstawie danych w zbiorach archiwalnych APL ORP, ustalenia 

własne) 
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choroba ta nawiedzała Polską ziemię pochłaniając tysiące ofiar. ...cholera 

na Bohukałach rozpowszechniła się na dobre, już 30 osób umarło. Ludzie 

doszli do takiej apatii i zniechęcenia, że wszystko na polach stoi niezbie-

rane. Każdy tłumaczy sobie: po co ma zbierać, kiedy w każdej chwili mo-

że umrzeć. W innych wioskach dzięki Bogu jeszcze nie panuje - informo-

wał 30 lipca 1894 roku proboszcz z Malowej Góry Feliks Ostoyski.  

W okresie międzywojennym powiat bialski podzielony został na 8 rejo-

nów sanitarnych, w których w sumie funkcjonowało 7 ośrodków zdrowia. 

Opiekę zdrowotną nad ludnością sprawowało 20 lekarzy. Jeden lekarz 

przypadał na około 6 000 osób. Najbliższy ośrodek zdrowia od Zalesia 

mieścił się w Chotyłowie. W dwóch bialskich szpitalach: im. Karola Bo-

romeusza i Żydowskim było tylko 96 łóżek. W okresie międzywojennym 

poczyniono pewne kroki, co do higienizacji wsi. Przy każdym gospodar-

stwie był obowiązkowo wychodek (ustęp), zwany również potocznie 

„sławojką” od premiera Sławoja-Składkowskiego. Prowadzona była rów-

nież akcja higieniczno - zapobiegawcza na terenie szkół powszechnych. 

Na terenie powiatu bialskiego wszystkie szkoły były pod opieka 5 leka-

rzy. Po II wojnie światowej na przemiany w myśleniu o ciele, zdrowiu  

i chorobie pod wieloma względami wpływała działalność państwowa. 

Poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych wsi i walka z opisywaną  

w kategoriach zacofania i ciemnoty wiejską mentalnością oraz wynikają-

cym z niej stosunkiem do ciała stanowiły jeden z ważniejszych ideolo-

gicznych i propagandowych celów polityki lat 50 XX wieku. Zawierały 

się one choćby w prowadzonej na masową skalę akcji walki ze znacho-

rami, zabobonami i tzw. babkami, trudniącymi się na wsi odbieraniem 

porodów. Tworzone, od końca lat 40 XX wieku w obrębie gmin szpitale, 

ośrodki zdrowia, izby porodowe i poradnie miały zapełniać przestrzeń 

zarezerwowaną wcześniej zwykle dla miejscowych uzdrawiaczy i domo-

rosłych położnych. Niestety, placówki medyczne znajdowały się często 

daleko od wsi, brak też było wyspecjalizowanej kadry lekarskiej, co potę-

gowało kolejne problemy. 

Mimo dostrzegalnych zmian w zakresie warunków higieniczno-

zdrowotnych powojennej wsi, sytuacja pod względem warunków życia 

wciąż była trudna. W gospodarstwach nie było toalet, bieżącej wody,  

a często ta ze studni była zanieczyszczona. To z kolei wpływało na roz-
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przestrzenianie się chorób epidemiologicznych. W okresie powojennych 

ochrona zdrowia „spadła” na gminy a następnie gromady. Gminna Rada 

Narodowa w Dobryniu współpracowała z takimi organizacjami jak 

Gminne Koło PCK czy Ognisko Nauczycielskie.  W 1950 roku wspólnie 

z PCK został zorganizowany Punkt Sanitarny z siedzibą w Zalesiu.  

W punkcie tym ludność uboga z gminy Dobryń mogła bezpłatnie uzyskać 

podstawowych porad lekarskich i zabiegów. Szkoły w gminie systema-

tycznie zaopatrywane były w apteczki z podstawowymi lekami i opatrun-

kami oraz jednym mydłem na 40 dzieci tygodniowo. Zadbano o studnie, 

śmietniki i szalety. Staraniem Gromadzkich Rad Narodowych w latach 

1954-1972 podjęto przedsięwzięcia w postaci organizacji corocznego 

szczepienia młodzieży na choroby zakaźne.
29

 

  Przełomowe, w rozwiązywaniu problemów ochrony zdrowia, były 

dopiero lata 70 XX wieku. Zakończona w tych czasach elektryfikacja 

polskiej wsi oraz korzystna, w I połowie dekady, sytuacja ekonomiczna 

rolnictwa przekładały się na poprawiającą się w całym kraju, jakość 

warunków życia. W dniu 20 października 1972 roku oddano do użytku 

nowy budynek lekarski w Zalesiu. Od 1972 roku cała ludność gromady,  

a po niedługim czasie nowoutworzonej gminy objęta została powszechną 

bezpłatną opieką lekarską. Oddany został wówczas do użytku nowy 

piętrowy budynek i założona Spółdzielnia Zdrowia, zaś po 1973 roku 

Gminny Ośrodek Zdrowia. W budynku zainstalowano energię elektry- 

czną. Wyposażono w centralne ogrzewanie, kanalizację i bieżącą wodę. 

Na pierwszym piętrze znajdowały się lokale mieszkalne. Ponadto GOZ 

prowadził punkt apteczny. GOZ prowadził lekarz Ryszard Bendera. 

Przyjmował stomatolog (z przerwami) i pediatra (z przerwami). 

Zatrudniono 3 pielęgniarki dyplomowane oraz asystentki służby 

pielęgniarskiej i opiekunkę społeczną (1980 rok). Do GOZ w Zalesiu  

 

                                                 
29

 Cz. Maziejuk ks., Sto lat od carskiego skasowania (1875-1912) (W:) „Słowo Podlasia” 

-2006,  nr 25, s. 15; B. Górny, Monografia… s. 171-174; „Głos Społeczny” 1937 nr 11; 

M. Grzegorz (red.), Wieś w Polsce Ludowej (Konferencja Naukowa, Kielce 28 maja 

2003), Kielce 2005: APL. ORP, Oświata, kultura i sztuka 1950 sygn. 128, 1951 sygn. 

129, 1952 sygn. 130, Księga uchwał Rady Gminy sygn. 10; Prezydium Gromadzkiej 

Rady Narodowej w Wólce Dobryńskiej, sygn. 442, Protokoły z sesji GRN w Wólce 

Dobryńskiej, sygn. 2.  
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Budynek Ośrodka Zdrowia  

w Zalesiu oraz dawny 

budynek Ośrodka Zdrowia  

w Berezówce (stan obecny) 

(fot. W. Kob.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podlegał również ośrodek zdrowia - punkt filialny w Berezówce, gdzie 

prowadzony był przez długoletniego lekarza Stanisława Krawczyka.
30

 

 

3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 

Podczas zaborów na mocy ustawy z 1864 roku  utworzono sądy 

gminne (ustawa weszła w życie w 1876 roku). Powiat bialski podzielony 

był na cztery okręgi sądów gminnych: w Łomazach, Kodniu, Sławaty-

czach oraz w Horbowie, gdzie mieścił się okręg nr 1. Sąd gminny składał 
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 APL.ORP. Protokoły z sesji GRN sygn. 4,  Gminna Rada Narodowa w Zalesiu sygn. 

263, Protokoły sesji GRN sygn. 9. 
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Pieczęć Posterunku Policji w Zalesiu 
 

się z sędziego i dwóch ławników. Ławnikiem (lub wójtem) mógł zostać 

każdy, jeżeli miał prawo uczestniczenia w czynnościach zebrania gminy  

i posiadał w gminie m.in. 6 morgów ziemi. Po odzyskaniu niepodległości 

na mocy ustawy z 1928 roku utworzono sądy pokoju. Sąd pokoju mieścił 

się m.in. w Piszczacu i swoim zasięgiem obejmował gminę Dobryń.
31

 

W 1919 roku została powołana Policja Państwowa. W powiecie 

bialski utworzona została Komenda Powiatowa Policji w Białej Podla-

skiej, pod którą podlegały Posterunku Policji Państwowej (PP) - gminne  

i międzygminne. W Gminie Dobryń prze cały okres międzywojennym 

funkcjonował Posterunek PP Nr 7 w Zalesiu. Zlokalizowany został w bu-

dynku Urzędu Gminy. W okresie międzywojennym na posterunku tym 

służbę m.in. pełnili: przodownik Piotr Sacewicz (komendant w 1921 

roku), post. Ignacy Dorosz, post. Jan Szołucha, przodownik Bronisław 

Welk (komendant od sierpnia 1921 roku), przodownik Wawrzyniec 

Kozubek  (komendant w latach 1924-1925), post. Samczyk, przodownik 

Feliks Miszczuk (komendant w latach 1925-1926), przodownik Wacław 

Śladowski (komendant do listopada 1931 roku), przodownik Jan 

Majewski (komendant od 1931 roku), st. post. Edward Dobrowolski 

(komendant w 1933 roku),  przodownik Czesław Karaś (komendant od 

1935 roku), st. post. Stanisław Sawicki (zastępca komendanta od 1936 

roku do września 1939 roku).
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Słownik królestwa polskiego…, T. I, s. 169-170. 
32

 APL, SPB,  sygn. 3. bp, sygn. 84, bp, sygn. 88, bp, sygn. 95, k. 403. 
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W okresie międzywojennym Policja Państwowa na ogół cieszyła 

się dużym poparciem wśród społeczeństwa. Władzom pomimo ogro-

mnych trudności, związanych z odbudową młodego państwa, bory-

kających się z kryzysem, problemami związanymi z mniejszościami 

narodowościowymi, udało się stworzyć organizację na odpowiednio 

dobrym poziomie. We wrześniu 1939 roku funkcjonariusze posterunku w 

Zalesiu objęli dobowe służby. Ich zadaniem była ochrona mostów na rze-

ce, ochrona linii telekomunikacyjnych, koordynowanie akcji społecznej 

na rzecz psychicznego wzmocnienia postaw społeczeństwa, prowadzenia 

akcji antydywersyjnej. Przykładem dywersji były nadsyłane pisma do 

rodzin żołnierzy walczących o treści „ Pański syn zabity”. 
33

 Wielu fun-

kcjonariuszy pozostało na swoich posterunkach do końca. Po zajęciu 

Południowego Podlasia przez wojska sowieckie wielu z nich wpadło  

w ich ręce. Na Liście Katyńskiej znaleźli się również funkcjonariusze, 

którzy pełnili służbę na posterunku w Zalesiu tj.: Wawrzyniec Kozubek, 

Feliks Miszczuk i Stanisław Sawicki.
34

 

                                                 
33

 APL. SPB, sygn. 42, bp.  
34

 Aresztowani więzieniu byli w obozie w Ostaszkowie położonym ok. 300 km na 

północny zachód od Moskwy. Na wniosek Na wniosek ludowego komisarza spraw 

wewnętrznych ZSRR Ławrentija Berii w dniu 5 marca 1940 roku decyzją Józefa Stalina, 

Łazara Kaganowicza, Michaiła Kalinina, Anastasa Mikojana, Wiaczesława Mołotowa  

i Woroszyłowa skazano na śmierć poprzez rozstrzelanie z obozu w Ostaszkowie 6287 

jeńców. Pomordowanych  pogrzebano w masowych dołach w lasach koło miejscowości 

Miednoje.  

Wawrzyniec Kozubek, przodownik  PP, s. Mariana i Anny zd. Wojciuk, ur. 6 lipca 1893 

roku w Ujsołach. W policji od 1 sierpnia 1919 r. Służył w Komendzie Powiatowej  

w Białej Podlaskiej do 20 października 1924 roku na posterunku w Zalesiu do  

1 października 1925 r. Następnie przeniesiony do Komendy Powiatowej w Łunińcu 

gdzie pełnił służbę do 27 września 1926 roku, po czym służył na podległych 

posterunkach tej komendy: Kożangród do 20 listopada 1926 roku, Mock do 10 listopada 

1928 roku, oraz na posterunkach pow. drohickiego; Motol, Osowce i Bezdzież. Od 29 

stycznia 1935 roku do września 1939 roku w I Komisariacie w Brześciu nad Bugiem. 

Starszy posterunkowy mianowany z dniem 1 października 1920 roku. Przodownikiem 

mianowany z dniem 1 sierpnia 1924 roku. Odznaczony: Medalem Dziesięciolecia 

Odzyskania Niepodległości, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym 

Medalem za Długoletnią Służbę.  

Feliks Miszczak vel Miszczuk, starszy przodownik PP s. Michała i Marianny zd. 

Sacharczuk, ur. 15 I 1896 roku w Zalesiu k. Kornicy. Do 21 kwietnia 1917 roku służył  
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W nowych powojennych realiach utworzono w Polsce Milicję 

Obywatelską. Do końca lipca 1944 roku w powiecie było już zorgani-

zowanych 9 posterunków MO. Powstał również posterunek w Zalesiu.   

W pierwszych latach funkcjonowania MO, mnożyły się trudności „nowej 

władzy”, przede wszystkim z doborem kadry. W szeregach często 

znajdowały się osoby, bez wykształcenia, czy też bez żadnego doświa-

dczenia zawodowego. Do służby przywracano przedwojennych poli-

cjantów (po weryfikacji, jeżeli nie kolaborowały z Niemcami). Z czasem 

po wykształceniu własnej kadry usuwany ich ze struktur MO. Pierwszym 

powojennym komendantem posterunku został przywrócony do służby 

Czesław Karaś. Posterunek mieścił się, tak jak w okresie między-

wojennym w budynku Urzędu Gminy. Do budynku przylegało niewielkie  

                                                                                                                         
w armii rosyjskiej. Od 26 sierpnia 1917 roku do 1 lipca 1918 roku w I Korpusie Polskim. 

W Żandarmerii Krajowej w Lublinie od 18 lutego 1919 roku uczestnik Bitwy 

Warszawskiej. W Wojsku Polskim od 20 listopada 1920 roku do 11 marca 1922 roku,  

9 dyon żandarmerii. W policji od 1 kwietnia 1922 roku. Służbę pełnił w woj. poleskim, 

m.in. w pow. kobryńskim (1924 rok), na posterunku w Zalesiu 1925-1926, na 

Posterunku Kolejowym Brześciu n. Bugiem (1936 rok), komendant posterunku  

w Tomaszówce pow. brzeski, we wrześniu 1939 roku, komendant posterunku  

w Szereszowie pow. prużański. Odznaczony Medalem Niepodległości, Brązowym 

Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Brązowym Medalem 

za Długoletnią Służbę, Odznaką Honorową „Orlęta”, Odznaką Honorową I Korpusu  

Był żonaty z Janiną Wąsowiczówną (1935 rok), z którą miał dwoje dzieci  Krystynę  

i Janusza. W czasie okupacji Janina Miszczak mieszkała z dziećmi na obrzeżach Białej 

Podlaskiej. Tam też w lutym 1944 roku zmarła na gruźlicę. Dzieci wychowywała babcia 

Władysława. Krystyna Brydowska o mordzie katyńskim i miejscu pochówku ojca  

w Miednoje  dowiedziała się w 1990 roku.  Była aktywną działaczką Rodziny 

Katyńskiej oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Trafiła 

również do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, gdzie koordynowała budowę 

cmentarzy ofiar zbrodni katyńskiej. Przy Zespole Szkół Transportowo- 

Komunikacyjnych w Lublinie znajduje się „Dąb Pamięci” Feliksa Miszczaka.  

Stanisław Sawicki, starszy posterunkowy PP, s. Mikołaja i Marianny zd Hukaluk, ur. 26 

września 1898 roku  w Jurkach. Ostatnio pełnił w policji woj. lubelskiego, we wrześniu 

1939 roku na posterunku w Zalesiu. Według niepotwierdzonych danych w Dobryniu 

urodził się Grabarski Aleksander, starszy posterunkowy PP, służył w Brześciu nad 

Bugiem (W:) Księga Cmentarna Miednoje T. 1, T. 2. Rada Ochrony Walk i Męczeństwa. 

Warszawa 2005, W. Kobylarz, Funkcjonariusze Policji Państwowej z terenu obecnego 

powiatu Biała Podlaska ofiary zbrodni katyńskiej, Ostaszków-Twer- Miednoje 1940 r. 

Biała Podlaska 2014; Relacja Władysława Szuckiego zam. Zalesie. 
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Budynek Komisariatu 

Policji w Zalesiu, stan 

obecny, (fot. W. Kob.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

pomieszczenie, wyznaczone na areszt. W 1950 roku, wobec problemów 

lokalowych Urzędu Gminy, posterunek został przeniesiony do Horbowa  

i ulokowany w domu murowanym poukraińskim. Posterunek mieścił się 

w Horbowie do 1971 roku. W październiku tego roku oddany został  

w Zalesiu nowy murowany budynek MO. W pierwszych latach powo-

jennych obsada posterunku MO w Zalesiu wynosiła czterech funkcjo-

nariuszy. Wyjątkiem był okres, gdy przeprowadzana była Akcja Wisła  

w 1948 roku. Wówczas obsada była 7-osobowa. W latach kolejnych 

obsada była 3-osobowa. W latach 70 XX wieku na wyposażeniu poste-

runku znajdował się motocykl służbowy Ural.  W celu wsparcia działań 

MO, powoływana była Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej.  

W czasie tym w gminie Zalesie było 90 członków ORMO. 

 

4. Poczta w Zalesiu 
 

Tradycje pocztowe w Zalesiu są bardzo długie i ściśle wiążą się  

z jej dogodnym położenie przy szlaku drogowym ze wschodu na zachód. 

Po rozejmie w Andruszowie zawartym w 1667 roku z Rosją, po długo-

trwałej i wyniszczającej wojnie Rzeczypospolita zawarła umowę z Rosją 

dotyczącą wymiany poczty między państwami. Wówczas to zaczął zyski-

wać nowy szlak komunikacyjny łączący Warszawę z Brześciem przez 

Białą (Podlaską). Tracił wówczas na znaczeniu stary szlak nadbużański 

przez Drohiczyn do Brześcia, oraz lokalny gościniec łukowski. Zalesie 

położone było w dogodnym miejscu w połowie odległości pomiędzy  
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Mapa traktu z funkcjonujących w XIX wieku stacjami pocztowymi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białą a Brześciem. Kiedy pobudowany został pierwszy budynek poczto-

wy tego nie ustalono. Dom pocztowy odnotowany był w 1808 roku.  

W czasach Księstwa Warszawskiego w Siedlcach utworzono na 

departament Siedlecki  siedzibę pocztamtu centralnego. „Poczthalterie”  

i ekspedycje pocztowe funkcjonowały m.in.: w Białej, Zalesiu i Kodniu. 

Po wybudowaniu w 1823 roku traktu bitego, w Zalesiu (po 1825 roku) 

wybudowano stację pocztową i przeprzęgową. Stacja była w rejonie 

głównego skrzyżowana, stajnie i budynku gospodarcze na północ od 

traktu (w rejonie posesji p. Fedoruka). Znajdowała się na działce o powie-

rzchni 7 mórg nabytej przez Dyrekcję Generalna Poczty Królestwa 

Polskiego od Antoniego Nieprzeckieg. Kursowały tędy poczty konne  

i wozowe. Główny urząd pocztowy mieścił się w Siedlcach, w nowo 

pobudowanym okazałym budynku (1827-1828), który przetrwał do cza-

sów obecnych. W tych czasach od głównego traktu odchodziły połączenia 

pocztowe, boczne. Z Zalesia odchodziły do Włodawy, Radzynia i Kodnia. 

Na trakcie znajdował się pograniczny urząd pocztowy w Terespolu.  

W związku z nadużyciami w pogranicznych urzędach pocztowych car 

Mikołaj I zażądał cofnięcia w głąb kraju placówek położonych na gra-

nicy. W 1827 roku pocztowy urząd pograniczny został przeniesiony do 
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Dyliżans pocztowy z lat 20 

XIX wieku  
 

Pocztowcy z lat 70 XIX wieku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalesia. Urząd Pocztowy w Zalesiu zyskał na randze. Podlegały mu 

placówki w Janowie, Kodniu i we Włodawie. 

Wybuch Powstania Listopadowego na krótko wstrzymał 

działalność poczty, gdyż już 4 grudnia 1830 roku poczty wznowiły swoją 

działalność. Rada Municypalna m.st. Warszawy działając warunkach 

powstańczych podjęła kroki mające na celu udzielenie pomocy poczcie. 

Komisja Rządowa poleciła Komisji wojewódzkiej powołanie „obywateli 

delegowanych” do opieki i nadzoru nad urzędami pocztowymi. Komisja 

Województwa Podlaskiego samorzutnie już 7 grudnia 1830 roku powołała 

„obywatela delegowanego” w osobie Antoniego Nieprzeckiego z Piszcza-

ca, który objął nadzór nad placówką pocztową w Zalesiu. Od 11 grudnia 
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Pocztowcy z lat 70 XIX wieku 

1830 roku nowym „obywatelem delegowanym” był Jan Borysławski.  

Z chwilą ustania działań wojennych zlikwidowane zostały instytucje 

„obywateli delegowanych”. Szefem urzędu pocztowego był pocztmistrz.  

Od 1851 roku urzędy pocztowe na Podlasiu, jak też w całym Królestwie 

weszły w skład XIII Okręgu Pocztowego rosyjskiej sieci pocztowej.  

Do lat 60 XIX wieku nieodłącznym elementem powozów 

przewożących ludzi i ładunki była trąbka pocztowa. Wchodziła ona obli-

gatoryjnie w skład wyposażenia każdego pocztylionu. Wygrywali oni na 

niej różnorodne sygnały regulujące m.in. sposób poruszania się koni. 

Niekiedy umilała czas podróżnym, wykonując różne utwory, czasami 

nawet - dla pokrzepienia strapionych rodaków - Mazurka Dąbrowskiego. 

Dlatego m.in. 11 lipca 1863 roku zakazano w całym Królestwie używania 

trąbek pocztowych. Do 1862 roku poczta polska była całkowicie zależna 

od pocztowych władz rosyjskich. 

Po wybuchu powstania styczniowego Rosjanie starali się zape-

wnić bezpieczeństwo na traktach pocztowych. Wzdłuż traktu brzeskiego 

rozmieszczono 15 wojskowych placówek drogowych. Niezależnie od 

tego funkcjonowała poczta powstańcza. Po upadku powstania struktury 

sieci pocztowej nie uległy zmianie i przetrwały w takiej formie do 

odzyskania niepodległości.  

W okresie międzywojennym najbliższa poczta od Zalesia mieściła 

się w Piszczacu. Podlegała placówce obwodowej w Białej Podlaskiej, a ta 

z kolei Dyrekcji Okręgu Pocztowego i Telegrafu w Lublinie. Od 1933 

roku po ulepszeniu nawierzchni traktu pocztę przewożono samochodem. 

Wzdłuż traktu wybudowano linię telefoniczną. W Zalesiu telefon był  

w urzędzie gminy i posterunku Policji. W 1937 roku wprowadzono na 

Podlasiu służbę listonosza wiejskiego. Listonosz wiejski oddziaływał 

również kulturalnie na wieś. Stwierdzono, że od chwili wprowadzenia 

instytucji listonoszów znacznie powiększyła się liczba czasopism prenu-

merowanych przez ludność. 

Podczas okupacji w Zalesiu funkcjonowała Agencja Pocztowa, 

która mieściła się w prywatnym mieszkaniu Teresy Olczak. Kierowni-

kiem agencji był Marian Gruza. Po II wojnie światowej wraz z utwo-

rzeniem Urzędu Gminy w Zalesiu założono w tym budynku również 

pocztę. Następnie pod urząd pocztowy wykorzystano pomieszczenie 
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czworaków dworskich usytuowanych w rejonie obecnej świetlicy.  

W 1946 roku agencję przemianowano na Urząd Pocztowo- Telekomuni-

kacyjny. W 1953 roku siedzibę poczty przeniesiono do prywatnego mie-

szkania Piotra Bieleckiego. Pierwszym naczelnikiem poczty po wojnie 

był Leopold Pleskaczuk z Kłody Dużej, a następnie od 1953 roku 

Henryka Hudzik. Po niej w latach 1955-1981 naczelnikiem był Marian 

Michaluk. W 1957 roku pocztę przeniesiono do budynku Urzędu Gminy. 

W 1955 roku ilość abonentów radiowym była niewielka. Zarejestrowa-

nych było tylko 23 abonentów. W 1961 roku liczba ta wzrosła do 222. 

Pierwsze 2 telewizory zarejestrowano w 1964 roku. Wpływ miała na to 

systematyczna elektryfikacji wsi. W 1966 roku uruchomiono na poczcie 

pierwszą w powiecie bialskim centralę automatyczną. W 1971 roku stan 

abonentów wynosił: 58 telewizorów i 276 radioodbiorników. Do 1972 

roku było zarejestrowanych 26 abonentów telefonicznych. W 1973 roku 

wprowadzone zostały kody pocztowe. Poczta w Zalesiu otrzymała kod 

21-512. 

Dodatkowo agencja pocztowa (kod 21-513) mieściła się w Malo-

wej Górze. Rozwiązana następnie w latach 80 XX wieku.
35

 

 

5. Bank 
 

W okresie międzywojennym działalność spółdzielczą regulowała 

Ustawa o spółdzielniach z 29 października 1920 roku, która zaczęła 

obowiązywać od 1 stycznia 1921 roku. Na obszarze obecnej gminy Zale-

sie, jako pierwsza powstał w 1921 roku Spółdzielnia w Malowej Górze. 

Stanowiła Oddział Podlaskiego Banku Spółdzielczego podlegający 

centrali w Białej Podlaskiej. We wsi tej swoją siedzibę miała również 

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa - Kasa Stefczyka. Kasa Stefczyka 

                                                 
35

 A. Żak, Poczty na Podlasiu w XIX i na początku XX wieku (W:) „Technika 

Eksploatacja Poczty”, 1987, nr 3, s. 25-28; L. Zimowski, Geneza i rozwój komunikacji 

pocztowej na ziemiach Polskich. Warszawa 1972, s. 58, 478-480; B. Górny, Monografia 

powiatu bialskiego… s. 168-169;  K. Gruszkowski, Dzieje sławatyckiej poczty (do 1975 

r.) (W:) „Nadbużańskie Sławatycze” 2004, t. 5s. 81; D. Tarasiuk, Parafia w Horbowie 

… s. 26; Kronika Urzędu, pisana od 1958 roku, w zbiorach Urzędu Pocztowego  

w Zalesiu. 
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udzielała rocznie 5000 zł kredyty (1938 rok). Kasa funkcjonowała do 

1954 roku. 

Na początku 1928 roku w gminie Dobryń uruchomiono Gminną 

Kasę Pożyczkowo - Oszczędnościową. Kasa posiadała kapitał zakładowy 

w wysokości 7115 zł oraz zasobowy w kwocie 1897 zł. Na 1 lipca 1938 

roku ogólna suma wkładów oszczędnościowych do kasy wynosiła 5305 

zł, zaś suma udzielonych przez kasę pożyczek 24095 zł. 

W 1950 roku w budynku dworu Sobolewskich w Zalesiu otwarto 

punkt Kasy Spółdzielczej w Piszczacu. Jej pracownikiem została Zyta 

Karaś (Klimowicz). Pod datą 14 lutego 1953 roku zarejestrowana została 

Gminna Kasa Spółdzielcza w Dobryniu z siedzibą w Zalesiu. Kasa mie-

ściła się w budynku dworu. Przewodniczącym zarządu został Eugeniusz 

Dębek, członkami zarządu: Stefan Olchowski i Bazyli Tałan. W 1956 

roku zmieniono nazwę na Kasa Spółdzielcza. W 1957 roku przewodni-

czącym zarządu został Franciszek Trocewicz, zaś członkami: Zyta Klimo-

wicz i Irena Kunasiuk. Kolejna zmiana nazwy kasy miała miejsce w 1961 

roku, wówczas przyjęto nazwę Spółdzielnia Oszczędnościowo - 

Pożyczkowa w Zalesiu. W 1961 roku kierownikiem Spółdzielni był 

Wacław Fal, po nim Stanisława Kociubińska, a od  1957 roku kierowni-

kiem spółdzielni była Irena Kopania (Kunasiuk). W roku tym spółdzielnia 

obejmowała swoją działalnością 15 wsi. Na 1216 gospodarstw spółdziel-

nia zrzeszała 704 członków. W 1972 roku kierownikiem była Elżbieta 

Kożuchowska. Od 1973 roku obowiązywała nazwa Bank Spółdzielczy w 

Zalesiu. Siedzibę banku umieszczono w budynku na placu podworskim.
36

  

  

  

  

 

 

                                                 
36

 M. Weber-Malanowska (red), Monografia  Banku spółdzielczego w Białej Podlaskiej,  

Warszawa 2013,  s.19-21; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu, Nr 3, poz. 24-26, 

Warszawa 13 lutego 1950 r., s.52; B. Górny, Monografia … str. 224; E. Koziara, Mamy 

zapewniony rozwój, To były zupełnie inne czasy, Jednodniówka, Gmina Zalesie, nr 11, 

październik 2005, s. 6. 
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Zakończenie 
 

 

 Położona obecnie w powiecie Biała Podlaska gmina Zalesie, leży 

w południowej części krainy historycznej - Podlasia. Choć należy do sto-

sunkowo młodych gmin, w nazewnictwie (gmina Zalesie) jak też w obe-

cnych obszarze powstała dopiero w 1973 roku, to dzieje współczesnego 

nam osadnictwa, obszaru tej gminy sięgają czasów średniowiecza. Obszar 

współczesnej gminy Zalesie znajdował się wówczas pod wpływem Rusi 

Kijowskiej a następnie Rusi Halicko -Włodzimierskiej (Wołyńskiej). 

Odkrycia archeologiczne potwierdzają, że prym wiodło tu osadnictwo 

wołyńskie. Wówczas, choć nie ma na to potwierdzenia źródłowego, po-

wstać mogły pierwsze osady słowiańskie tj. Dobryń, Horbów czy Kijo-

wiec. Osadnictwo to w znacznym stopniu załamało się następstwem 

zaborczej ekspansji Jaćwingów, a następnie Litwinów (wiek XIII XIV). 

Czy całkowicie zniszczone zostało osadnictwo słowiańskie nad Krzną, 

wydaje się, że nie.  Wszystko wskazuje, że wspomniane osady, choć na 

pewno zrujnowane, przetrwały. Przemawiać miały by za tym (na 

podstawie badań archeologicznych) przede wszystkim, lokalizacja tych 

wsi. Horbów - na wzniesieniach nad Krzną, Kijowiec - na wzniesieniu 

przy ujściu rzeczki Uszki do Krzny. Dobryń - na wzniesieniach przy 

Krznie. W przypadku Dobrynia i Horbowa zachowały się nie opodal tych 

osad grodziska (gródki), które w średniowieczu stanowiły miejsce schro-

nienia przed napadami. Zdradzać ma również same nazewnictwo tych wsi 

(wschodnio słowiańskie), jak też wpływ kościoła wschodniego (cerkwie 

w Dobryniu, Kijowcu i Horbowie). 

Niewątpliwie ponowny impuls rozwoju tych i wielu innych osad 

nad Krzna dał sojusz polsko - litewski. Ustabilizowanie się sytuacji poli-

tycznej, rozwój gospodarczy, przetarcie nowych szlaków handlowych  

w tym gościńca z Brześcia do Łukowa przez Kijowiec i liczne połączenia 

z tym gościńcem z takimi wsiami jak Horbów czy Dobryń przyczynił się 

do znacznego rozwoju gospodarczego tych ziem. W czasach I Rzeczy-

pospolitej na tym terenie, jako ośrodki gospodarcze prym wiodły takie 

osady jak: Horbów, Dobryń i Kijowiec. Dobra horbowskie i dobryńskie 

znajdowały się w rękach prywatnych, choć z czasem mocno rozdro-
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bnione, stanowiły „skupiska” dobrze prosperujących ośrodków gospo-

darczych. Natomiast Kijowiec u zarania swoich dziejów był grodem 

książęcym, królewskim, a później rządowym.  W czasach swojej świetno-

ści (przed Potopem szwedzkim), był siedzibą klucza kijowieckiego, 

rozległych dóbr królewskich - sięgających na południu po Dąbrowicę 

Małą, w którym urzędował podstarości (wicestarosta). Rozwój gospo-

darczy regionu, w tym również wymienionych ośrodków przyczynił się 

do powstania rozwoju innych osad tj.: Lachówka, Kłoda, Zalesie, Koczu-

kówka, Dereczanka, Berezówka, Mokrany, Malowa Góra i Wólka Dobry-

ńska. Okres przedrozbiorowy niewątpliwie ukształtował osadnictwo nam 

współczesne i położył podwaliny pod dalszy rozwój podlaskich wsi. 

Ważnym wydarzeniem, choć kształtującym się przez dziesiątki 

laty, było przetarcie nowego szlaku komunikacyjnego z Białej przez Wo-

skrzenice, Zalesie do Brześcia, który z czasem stał się główny szlakiem 

ze wschodu na zachód. Dogodne położenie przy szlakach drogowych, 

trakcie brzeskim czy starszym bocznym trakcie łukowskich, jak też szlaku 

wodnym - żeglownej w ówczesnych czasach rzece Krznie, sprzyjało roz-

wojowi gospodarczemu. O ile w okresie pokoju był to atut, to w okresie 

wojen był niewątpliwie dużym zagrożeniem i jak pokazała historia liczne 

konflikty przetoczyły się również przez tą ziemię. Szczególnie dotkliwe 

były czasy zaborów. Przez obszar ten przetoczyły się działania wojenne 

podczas powstania kościuszkowskiego, wojny napoleońskiej oraz powsta-

nia listopadowego i styczniowego.  Szczególnie dotkliwe były wojny 

światowe oraz wojna polska - bolszewicka 1920 roku. Podczas I wojny 

światowej teren gmin Dobryń, Kobylany czy Bohukały, należały do naj-

bardziej zniszczonych i wyludnionych w całej Kongresówce. 

Większość obszaru obecnej gminy Zalesie wchodziło niegdyś  

w skład gminy Dobryń. Opisując okres międzywojennych w pracy 

niniejszej skupiano się głównie opisując gminę Dobryń, której siedzibą 

była wieś Zalesie. Niewątpliwie lokalizacja siedziby gminy wynikała  

z przyczyn lokalowych. Ostatnie zabudowania gminne w Dobryniu uległy 

spaleniu podczas I wojny światowej. Życie gospodarczo - kulturalne 

okresu międzywojennego było jak dotychczas mało znane. W okresie 

powojennym często władze ludowe przedstawiały ten okres w krzywym 

zwierciadle. Początki niepodległości były niezwykle trudno. Młode wła-
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dze gminne stanęły przed trudnym zadaniem odbudowy spalonych 

domostw i zasiedlenia wyludnionych wsi. Zniewolone latami zaborów 

społeczeństwo, zacofane, nie znało pracy społecznej. Nie było żadnych 

organizacji społecznych. Gmina Dobryń, jak i inne tego typu na Podlasiu, 

składało się z kilkunastu małych, źle zabudowanych wiosek,  

o smutnej fizjognomii, która jest odbiciem duszy unitów, przesiąkniętej 

bólem. Przed trudnym zadaniem stanęli lokalni działacze, nauczyciele, 

ziemianie, samorządowcy, księża.  Pomimo wielu trudności w szybkim 

tempie odradzało się życie gospodarcze, społeczne i kulturalne. Wszelkie 

uroczystości były przesiąknięte ideą solidaryzmu społecznego oraz miały 

zachęcać do zgodnej współpracy grup wyznaniowych i narodowościo-

wych. Po koniec lat 30 XX wieku stan gospodarki gminy Dobryń był na 

dobrym poziomie. Wieś podlaska zrobiła ogromny skok w rozwoju róż-

nych dziedzin życia. 

Niewątpliwie dorobek społeczny okresu międzywojennego został 

skutecznie wymazanych podczas tragicznej II wojny światowej, jak też  

w okresie powojennych, kiedy to kraj znalazł się pod wpływem ZSRR.  

 W parze z rozwojem osadniczym, od XV wieku szła chrystian-

nizacja tych ziem. Chrystianizacja rozwijała się dwutorowo. Za sprawa 

szeroko rozwiniętego osadnictwa wołyńskiego rozwinął się na tych 

ziemiach kościół prawosławny. Po przyjęciu chrztu przez Litwę rozwijał 

się kościół rzymskokatolicki. Początki poszczególnych kościołów na tere-

nie obecnej gminy Zalesie giną w „mrokach dziejów”. Praktycznie znany 

jest, za sprawa zachowanego dokumentu erekcyjnego, tylko czas powsta-

nia parafii rzymskokatolickiej w Horbowie datowanej na rok 1516.  

Niewątpliwie zarówno znajdujące się niegdyś, jak też współcześnie, na 

terenie obecnej gminy Zalesie parafie rzymskokatolickie jak też prawo-

sławne zaliczają się do najstarszych na terenie powiatu bialskiego. Naj-

starszą mająca potwierdzony rodowód XV wieczny jest parafia rzymsko-

katolicka w Malowej Górze. Według najnowszych badań zalicza się ona 

do jednej z czterech parafii rzymskokatolickich na terenie powiatu bial-

skiego powstałych w XV wieku (po parafii w Międzyrzecu, Janowie i Ło-

mazach).  Co najmniej w pierwszej połowie XVI wieku powstały parafie 

prawosławne w Horbowie (przed 1516 rokiem), Kijowcu (przed 1531 

rokiem), oraz w Dobryniu (przed 1580 rokiem). Do czasów obecnych  
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w wśród wymienionych parafii przetrwały trzy: rzymskokatolicka w Hor-

bowie i Malowej Górze i prawosławna w Kijowcu.  

Przełomowymi datami w dziejach kościoła prawosławnego, była 

Unia brzeska z 1596 roku oraz jej zniesienie w roku 1875. Po wejściu  

w życie Unii, kościół prawosławny w Kijowcu, Horbowie i Dobryniu 

zamieniono w latach kolejnych (nawet dopiero w kolejnych dziesię-

cioleciach) na cerkwie unickie. Swoistą ostoją katolicyzmu w czasach 

zaborów była parafia w Malowej Górze. Po likwidacji przez carat parafii 

w Terespolu i Pratulinie jej granice objęły znaczny obszar pasa nadbuża-

skiego. Parafia była jednocześnie ostoją dla unitów.  Najmłodsza parafia 

opisana w monografii to powstała w 1934 roku parafia rzymskokatolicka 

w Wólce Dobryńskiej. 

 Burzliwy XIX i XX wiek przyczynił się w znacznym stopniu do 

zubożenia regionu pod kątem ilości zabytków. Wpływ na to miały liczne 

wydarzenia z przeszłości. Liczne konflikty zbrojne, które przetoczyły się 

przez te tereny, jak też liczne pożary oraz trwałość budulca, z którego 

powstawały obiekty, a więc drewna, powszechnego materiału, jaki był 

stosowany w tym regionie. Liczne występują na tym terenie zabytki 

archeologiczne. Wśród występujących stanowisk archeologicznym wy-

mienić należy zachowane grodzisko w Dobryniu, czy też cmentarze 

(kurhany) w Dobryniu i Zalesiu. Podkreślić należy, że obszar badań 

archeologicznych jak dotychczas był wykonany w niewielkim stopniu. 

Badania w przyszłości mogłyby w znacznym stopniu odpowiedzieć na 

wiele pytań i z pewnością przybliżyć nam historię osadnictwa 

średniowiecznego nad Krzną.  

W czasach nam współczesnych wśród zabytków prym wiodą 

zabytki architektury sakralnej. Godnym uwagi jest kościół w Horbowie  

i Malowej Górze. Kościół, a uprzednio cerkiew w Horbowie został 

pobudowany w 1908 roku. Diecezjalny architekt Włodzimierz Pokrowskij 

wybudował drewnianą cerkiew w stylu orientalnym. W kolejnych latach 

po przekazaniu cerkwi katolikom kościół po licznych przeróbkach utracił 

charakterystyczny wygląd architektury cerkiewnej. W 1909 roku wyświę-

cono nowy murowany kościół w Malowej Górze. Kościół postawiony 

został w modnym wówczas stylu neogotyku, a jego projektantem był 

Józef Pius Dziekoński znany wówczas budowniczy wielu kościołów m.in. 
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katedry na Warszawskiej Pradze, czy wieży kościelnej na Jasnej Górze. 

Na terenie gminy Zalesie, zachowały się nieczynne cmentarze, czy też 

nekropolie i mogiły. Wartym uwagi są cmentarze parafialne w Horbowie, 

Kijowcu i Malowej Górze, gdzie zachowały się nagrobki okolicznej 

szlachty, dobrodziejów miejscowego kościoła. Wśród nekropolii 

wojennych wymienić należy cmentarz wojenny w Dobryniu Dużym  

i Horbowie z I wojny światowej. Wśród pól i lasów zachowały się liczne 

mogiły, przypominające nam tragiczne losy ludzkie ostatnich wojen. 

Podkreślić należy, że nekropolie i mogiły, są utrzymywane w należytym 

stanie. Są zadbane i pielęgnowane przez okoliczną ludność. 

Niewątpliwie architektura i podlaska przyroda są atutami tej gmi-

ny, które zachęcają do wycieczek i poznana niezbadanych jej zakątków. 

Urozmaiceniem wycieczek są zachowane szczątkowo, dawne parki dwor-

skie, ciekawe i malownicze położone kompleksy leśne Chotyłowa, 

Dobrynia czy niezwykle atrakcyjne lasy malowogórskie i mokrań-

szczyzna. Nadrzeczne wędrówki z pewnością przykują uwagą na liczne 

starorzecza rzeki Krzny, które zdradzają swój niegdyś wyjątkowy 

charakter, rzeki dzikiej, majestatycznej i niedostępnej. 

Rozwój cywilizacyjny przyczynił się do rozwoju infrastruktury 

społecznej. W parze za rozwojem szło wykształcenie. Pierwsze szkółki na 

terenie obecnej gminy Zalesie powstawały w połowie XIX wieku. Naj-

starsze szkółki powstawały przy cerkwiach unickich. Pod koniec XIX 

wieku licznie zaczęły powstawać szkoły elementarne tj. w Horbowie, 

Kłodzie, Kijowcu, Dobryniu Dużym, Mokranach Starych, czy też szkółki 

przycerkiewne. Dynamiczny rozwój szkolnictwa nastąpił w okresie 

międzywojennych. Nauczanie prowadzono również w okresie II wojny 

światowej. Tajne nauczania odbywały się w Kijowcu czy w Mokranach 

Nowych. Podkreślić należy, że podczas okupacji działa również szkoła 

ukraińska w Kijowcu. Współczesny nam model szkolnictwa ukształtował 

się w czasach powojennych. Niewątpliwie oświata krzewiona przez 

miejscowe szkoły wpłynęła nie tylko na rozwój umysłowy, ale przede 

wszystkim na rozwój świadomości narodowej, krzewienia tradycji  

i kultury narodowej. 

 Rozwój służby zdrowia, działalność spółdzielcza (bankowa), 

zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, to dziedziny życia, które 
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przyczynił się do podniesienia poziomu życia społecznego mieszkańców 

nadbużańskiego regionu. 

To, co aktualnie kojarzy się z gminną miejscowością Zalesie, to 

poczta. Tradycje pocztowe w Zalesiu są bardzo długie i sięgają XVII 

wieku. Ściśle wiążą się z traktem z Warszawy do Brześcia. Budowa drogi 

bitej w 1823 roku, spowodowała szybki rozwój tej miejscowości i co za 

tym idzie rozwinięcia infrastruktury pocztowej. W 1827 roku pocztowy 

urząd pograniczny został przeniesiony do Zalesia. Urząd pocztowy  

w Zalesiu zyskał na randze. Podlegały mu placówki w Janowie, Kodniu  

i we Włodawie. Niewątpliwie na przestrzeni lat poczta w Zalesiu 

odgrywała ważną rolę w rozwoju tego terenu.  

 Dzieje każdej, nawet małej wsi wiążą się z dziejami naszego 

narodu, Na przestrzeni kilku stuleci nakreślona została historia kilku wsi 

nad Krzną. Historia, w którą wpisane były chwile chwały czy tragedie 

ludzkiego losu. Historia każdej wsi zdawałoby się każda inna, ale na ogół 

wspólna, wspólnie przechodząca poszczególne okresy naszej historii. 
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