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RYS HISTORYCZNY MODLIBORZYC
„Jest zak¹tek na tej ziemi, gdzie powracaæ ka¿dy W drugiej po³owie X wieku ziemie nasze wesz³y
w sk³ad pañstwa piastowskiego. W tym te¿ okresie na tereny
chce…” miejsce, w którym czujemy siê dobrze i do którego
dzisiejszej Lubelszczyzny zaczê³a nap³ywaæ ludnoœæ
têsknimy, w którym spêdziliœmy dzieciñstwo i m³odoœæ. Tam
s³owiañska. Osadnictwo lokowa³o siê w dolinach rzecznych,
jest nasz dom rodzinny i pamiêæ bliskich nam osób. Wiele jest
omijaj¹c pustkê wodn¹. Jednak na rozwój osadnictwa na
w Polsce miejsc urzekaj¹cych swym piêknem i prostot¹.
tych terenach hamuj¹co oddzia³ywa³y liczne najazdy
Zachwycaj¹cych dziewicz¹ przyrod¹ oraz niezwyk³ym
³upie¿cze wojsk ruskich i tatarskich, które mia³y miejsce w
krajobrazem. Myœlê, ¿e do nich œmia³o mo¿na zaliczyæ nasze
XIII i XIV wieku. Dopiero po zwyciêskiej wyprawie
Modliborzyce. Miejscowoœæ otaczaj¹ malownicze kobierce
Kazimierza Wielkiego w 1366 roku Grody Czerwieñskie
kolorowych ³¹k i ³any ró¿norodnych pól, poœród których wije
wracaj¹ do Polski. Dziêki wsparciu króla, dbaj¹cego o
siê ma³a rzeczka Sanna, stawy oraz szumi¹ce lasy. Piêkne
rozwój kraju i jego obronnoœæ, nastêpuje szybki rozwój
wschody i zachody s³oñca, nastrojowe krajobrazy, enklawy
osadnictwa, widoczny równie¿ i na naszym terenie.
pierwotnej przyrody, œwie¿e powietrze - to niepowtarzalne
walory okolic Modliborzyc. Szczêœliwy jest ten, kto ma przed
oczami i we wspomnieniach krajobraz rodzinnych stron.
NAZWA I HERB MODLIBORZYC
Modliborzyce - dawniej miasto prywatne, obecnie
wieœ o charakterze osady miejskiej, usytuowana
Nazwa miejscowoœci
w pó³nocnej czêœci pow. janowskiego. Miejscowoœæ jest
siedzib¹ gminy i le¿y w jej centrum. Pod wzglêdem wywodzi siê bezpoœrednio od
geograficznym znajduje siê na pograniczu trzech regionów: istniej¹cych ju¿ Modliborzyc4
w p o w. O p a t o w s k i m
Wy¿yny Lubelskiej, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.
i poœrednio od staropolskiego
dwucz³onowego imienia
Modlibóg. Pierwszy cz³on
PIERWSZE ŒLADY OSADNICTWA
imienia Modlibóg wystêpuje
w formie czasownikowej
Modliborzyce by³y zbyt ma³¹ jednostk¹
modli- (modliæ, prosiæ),
administracyjn¹ i gospodarcz¹, aby wymienia³y j¹
natomiast drugi cz³on jest
wczesnoœredniowieczne przekazy Ÿród³owe, st¹d te¿ mo¿na
rzeczownikowy
bog oraz
postawiæ otwarte pytanie - kiedy pojawi³y siê œlady ¿ycia
przez dodanie przyrostka
cz³owieka w okolicy Modliborzyc, a od kiedy na terenie
ice5. W Ÿród³ach
dzisiejszej osady. Po³o¿enie Modliborzyc wœród lasów,
STANIS£AW WIOTESKI
historycznych z 1676 roku
mokrade³ i bagien, z dala od wielkich rzek, które w czasach
prehistorycznych by³y g³ównymi szlakami komunikacyjnymi, odnotowano zapis „Modliborzyce parochia, oppidum” czyli w
nie sprzyja³o osadnictwu na tym terenie. Analizuj¹c obecnoœæ postaci geograficzno-ortograficznej dzisiejszej.
trwa³ych œladów ¿ycia na terenach nadwiœlañskich mo¿na
przypuszczaæ, ¿e i w okolicach Modliborzyc mogli jednak
p r z e b y w a æ
o s a d n i c y .
God³em Modliborzyc zosta³
Na wydmach nadrzecznych w okolicy wiosek: Zaklików,
herb rodowy „ROLA” za³o¿yciela
Irena, Baraki i Borów po³o¿onych nad rzek¹ Sann¹ (prawy
Modliborzyc Stanis³awa
dop³yw Wis³y), odnaleziono œlady bytowania grup ludzkich1.
Wioteskiego6- przedstawiaj¹cy trzy
Epoki br¹zu i ¿elaza zaznaczy³y siê du¿ym postêpem, co
srebrne kosy wychodz¹ce z jednej
spowodowa³o, ¿e cz³owiek prowadzi³ bardziej osiad³y tryb
srebrnej rozety na czerwonym tle.
¿ycia. Œwiadcz¹ o tym œlady grodzisk w Batorzu i Kosinie2
oraz mogi³y i kurhany.
W pierwszych wiekach po Chrystusie, nad Wis³¹
HERB RODOWY
zauwa¿a siê du¿y wp³yw kultury celtyckiej i œlady kontaktów
handlowych z Cesarstwem Rzymskim. Potwierdzeniem tego
jest fakt odnalezienia w Modliborzycach, Kraœniku Opis herbu - „W czerwonym polu na oko³o ró¿y piêciolistnej
i Goœcieradowie monet z wizerunkiem cesarza z I - III wieku srebrnej - trzy kroje srebrne. Nad he³mem w koronie piêæ piór
p o C h r y s t u s i e . W z w i ¹ z k u z e z n a l e z i o n y m strusich”. W okresie œredniowiecza herby malowano na tarczach
w Modliborzycach denarem rzymskim M. Pêkalski bojowych, w póŸniejszych wiekach tarcza przybra³a formê
przypuszcza, ¿e w czasach prehistorycznych Sanna by³a dla symboliczn¹ zwan¹ kartuszem. Kolory umieszczane na tarczach
uto¿samiane by³y z poszczególn¹ symbolik¹. Kolory wystêpuj¹ce
Polski szlakiem komunikacyjnym3. Prawdopodobnie od na herbie Wioteskiego symbolizuj¹: czerwieñ
odwagê
Ÿróde³ Sanny, za Wierzchowiskami, do Poru w Batorzu i walecznoœæ, a srebro: - pokorê, uczciwoœæ, czystoœæ
i dalej na wschód. Rozwój osiad³ych tu plemion przerwa³y i niepokalanoœæ. He³m dopiero w XIV wieku sta³ siê elementem
w IV - V wieku wêdrówki ludów wojowniczych z zachodu herbu.
i plemion koczowniczych ze wschodu. Dopiero pod koniec
V wieku i w nastêpnych stuleciach ludnoœæ s³owiañska Miejscowoœæ posiada zapisy Ÿród³owe ju¿ w XV w., w postaciach
odbudowa³a sw¹ pozycjê gospodarcz¹ w nowych siedzibach Modlybozycze, Modlibozicze itp. (w sumie 23 zapisy).
i grodach obronnych, czego potwierdzeniem jest grodzisko w S. Warcho³ Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, str. 143 145.
K. Niesiecki, Korona Polska przy z³otej wolnoœci, Lwów, 1743, t.4, s.
Chodliku k. Opola Lub.
4
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1

Pêkalski M., Z dziejów powiatu kraœnickiego ,Lublin, 1963, s. 129.
W okresie miêdzywojennym odkryto w Kosinie nad Sann¹ cmentarzysko
cia³opalne pras³owiañskiej kultury ³u¿yckiej licz¹ce ok. 400 grobów.
3
Pêkalski M, dz. cyt. s. 129.
2

528 podaje ¿e Wieteski stolnik be³ski „by³ mê¿em wojennym i hojnym”,
by³ w³aœcicielem Modliborzyc (wspomniany jest rok 1643).
Polska encyklopedia szlachecka, red. S. Uruski, Warszawa,1938, t. 12,
s.158, wspomniano dwa razy o Stanis³awie Wioteskim herbu Rola (1648
i 1669).
S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich,
pod red. Br. Chlebowskiego, Warszawa, 1885, tom 6, s. 565-567.
M.F. Sobieszczañski, Encyklopedia Powszechna, Warszawa, 1864, t.
XVIII, str. 717-718.
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Herb rodowy Wioteskiego pochodzi z okresu dynastii
Piastów, herbem pieczêtowa³o siê wiele rodów.
Herb ten umieszczony by³ na tarczy i widoczny na
pieczêci miejskiej z XVIII w., wokó³ której widnieje napis
*SIGIL * OPPIDI * MODLIBOZYCE. Na podstawie dat
z dokumentów, znajduj¹cych siê w Muzeum Czapskich
w Krakowie, mo¿na stwierdziæ, ¿e pieczêæ powsta³a zaraz po
lokacji miasta w po³owie XVII wieku i u¿ywana by³a do koñca
XVIII wieku7.

Proces lokacyjny trwa³ wiele lat i zakoñczy³ siê wydaniem
przywileju dla mieszkañców miasta przez Stanis³awa
Wioteskiego dnia 1 maja 1642 roku. We wszystkich
dotychczasowych Ÿród³ach i opracowaniach podawano, ¿e
przywilej lokacyjny miasta Modliborzyce wydany zosta³ za
panowania króla W³adys³awa IV. Mylnie interpretowano to
z przywilejem wydanym przez S. Wioteskiego, w którym
wyraŸnie za³o¿yciel zaznaczy³: „Aby zaœ tym wiêkszy
pozosta³ dowód mojej wzglêdem mieszczan ³askawoœci
odda³em, da³em i darowa³em im na wieczne czasy przywilej
przeze mnie od JEGO Królewskiej Moœci Pana mego
mi³oœciwego Zygmunta III króla polskiego uproszony (…)11.
Przy wydaniu przywileju obecni byli m.in.: przewielebny ks.
Ludwik Zagórski, kanonik Che³mski, Pawe³ Wilkostowski
z Grabie, wojski che³mski, Andrzej na Drwalach Drwalski,
Tomasz na Zaprzu Zaporski, szlachetni Jaslikowski
i Tomasz Bojanowski12. W przywileju tym mieszczanie mieli
zagwarantowane pola i ogrody, oraz mo¿liwoœæ wyrobu
gorza³ki, miodu i piwa. Monarcha tworz¹c gminê miejsk¹
wy³¹czy³ jej obszar z jurysdykcji prawa ziemskiego, a jego
mieszkañców wyj¹³ spod w³adzy urzêdników pañstwowych.
Modliborzyce jako miasto lokowane na prawie
magdeburskim posiada³o w³asne w³adze, wójt by³
w mieœcie przedstawicielem dziedzica, zarz¹dza³ on
miastem w jego imieniu, wraz z ³awnikami i rajcami miejskimi.

PIECZÊÆ MODLIBORZYC Z 1791 ROKU

PRZYWILEJ MIASTA MODLIBORZYC

DZIEJE MIEJSCOWOŒCI
W latach dwudziestych XVII wieku S³upie i okoliczne
ziemie naby³ Stanis³aw Wioteski stolnik be³zki herbu „ROLA”.
Dnia 27 lutego 1631 roku uzyska³ on od króla Zygmunta III
Wazy przywilej lokacyjny na za³o¿enie miasta Modliborzyce. W
Ÿród³ach historycznych istniej¹ rozbie¿noœci odnoœnie do
miejsca lokacji Modliborzyc. Jedni historycy podaj¹, ¿e miasto
powsta³o na gruntach wsi S³upie8, natomiast w dwóch
opracowaniach9 mo¿na spotkaæ informacjê, ¿e ju¿ w XV wieku
istnia³a na tym terenie wieœ Modliborzyce - zasiedlona przez
osadników ma³opolskich. Król nada³ nowej osadzie miejskiej
prawo magdeburskie. Lokacja miasta na prawie
magdeburskim gwarantowa³a w przywileju lokacyjnym prawa
mieszczan, przyczyniaj¹c siê m.in. do rozwoju gospodarki
towarowo-pieniê¿nej; mieszczanie otrzymali tak¿e prawo
dziedziczenia ziemi. W przywileju monarcha zwolni³
mieszczan od op³at, oraz wyrazi³ zgodê na cztery jarmarki i
cotygodniowe targi w poniedzia³ki.
Rozpocz¹³ siê proces lokacyjny. Rozplanowany zosta³
uk³ad przestrzenny nowo - powstaj¹cego miasta
z zachowaniem usytuowania koœcio³a.
Szeœæ lat póŸniej wizytuj¹cy parafiê bp krakowski
Jakub Zadzik w protokole wizytacyjnym napisa³: „w mieœcie
domów oko³o 100, do 50 lat s¹ wolni od p³acenia danin
dziedzicowi miejscowemu, a tak¿e od danin królewskich przez
okres 400 lat”. W dalszej czêœci wizytacji biskup napisa³:
„Niech bêd¹ przestrzegane zarz¹dzenia, aby chrzeœcijanie
poza godziwymi sprawami nie s³u¿yli u ¯ydów w tym nowo
buduj¹cym siê miasteczku. Tego powinien pilnowaæ równie¿
magistrat”10.
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Dzia³o siê w Krasnymstawie dnia szóstego miesi¹ca Lipca
roku pañskiego tysi¹cznego siedemsetnego dziewiêædziesi¹tego
siódmego (1797) Przywileju za³o¿enia miasta Modliborzyce przez
Urodzonego Wieteskiego.
Do s¹du i akt niniejszych Cesarsko Królewskich ziemskich
Krasnostawskich osobiœcie przyszed³szy s³awetny Piotr Bosy
mieszkaniec miasta Modliborzyc przyniós³ i temu¿ S¹dowi do
wci¹gniêcia w aktach sposobem oblaty poda³ Przywilej za³o¿enia
przez Urodzonego Wieteskiego miasta Modliborzyc, rêk¹ Jego
i pewnych przyjació³ podpisany osnowy nastêpuj¹cej:
W Imiê Pañskie Amen, Stanis³aw na Modliborzycach
Wieteski stolnik Be³ski Pan i Dziedzic. Poniewa¿ tak postanowi³a
natura, i¿ przez czas wszystko starzeje i ginie przeto za rzecz
s³uszn¹ ludzie os¹dzili a¿eby to co siê dla po¿ytku poddanych
postanawia za pomoc¹ pisma wiekuistej poddane by³o pamiêci.
Przeto nowego miasta Modliborzyce w Powiecie
Urzêdowskim i spostrzeg³szy za Bosk¹ Pomoc¹ w krótkim czasie
wzros³o i zwiêkszy³o siê postanowi³em wszystkie urz¹dzenia moje
tycz¹ce siê pomyœlnoœci i u¿ytku mieszkañców tego¿ miasta
w obecnym Przywileju na wiekuiste pami¹tkê zapisaæ. Najprzódy
tedy dla dostatecznego utrzymania mieszczan, Pola moje na
przedmieœciu Modliborzyc ku po³udniowi i zachodowi le¿¹ce,
zdawna nale¿¹ce do mnie prawem w³asnoœci ze wszelkimi u¿ytkami,
Tytu³em Wiekuistej Dancyi temu¿ miastu oddaje, daje daruje i na
zawsze wcielam. Tego zaœ pola i jego d³ugoœci nastêpuj¹ce jest
ograniczenie i rozmiar.
Objazd gruntu miasteczka Modliborzyce pocz¹wszy
naprzód od koñca grobli nowej, granica siê poczyna pierwszej strony
i œciana od wschodu s³oñca, które od tego¿ miesi¹ca idzie nad
stawkiem w koñcu zaty³ków, browarów i winiarni nad drugim starym
stawkiem zasiedzonych a¿ do ogrodu, natenczas w niwie
D³ugoszewskiej bêd¹cego ku górce wy¿ej gdy ju¿ Pominie ogród,
zaraz ¿e wedle œciany i budynków, które s¹ na ten czas do ³aski mojej
Stalczyñskiego które budynki i dom tak jako insze wszystkie budynki
temu¿ domowi przyleg³e z zau³kami jako natenczas s¹ do miasta
nale¿¹ce bêd¹ i z owych po¿ytki i powinnoœci wszelkie temu¿ miastu
odprawowaæ z pos³uszeñstwem tak jako inni obywatele w
Miasteczku powinni bêd¹, czasy wiecznemi;
jednak niwa, która le¿y miêdzy granic¹ Dworsk¹
z jedn¹ a miasteczka z drug¹ stron¹ do gruntów miejskich

M. Gumowski, Pieczêcie i herby miejscowoœci pow. lubelskiego, Lublin, s. 6667.
8
SGKP, dz. cyt. s. 565-567
9
Monografia ilustrowana koœcio³ów rzymskokatolickich w Królestwie
Polskim, praca zbiorowa, Warszawa 1899, s. 95-96.
11
Archiwum Pañstwowe w Lublinie, Przywilej miasta Modliborzyce, kopia z
Ryszard Byrowski, Zofia Winiarz, Katalog zabytków sztuki w Polsce,
kopi sygn. 433.
Województwo Lubelskie, tom 8, zeszyt 7, Warszawa 1961, s. 9-12,
12
10
Tam¿e.
AKK, Wizytacja z 1637 r., sygn. 44, s.56-61.
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nie ma nale¿eæ. Z Miasteczka prosto ile mo¿na poczyna siê granica
prostym goœciñcem, który pójdzie oko³o miasta, wedle albo przy
wale, ogrody miejskie poczynaj¹ siê od Granicy wschodniej ku
z a c h o d o w i , w j e d n y m ¿ e o b w o d z i e
i zakresie gruntu i pó³ miejskich, które wzd³u¿ ci¹gn¹ siê ku lasowi, w
których ogrodach, a mianowicie w rynkowych gruntu tak wszerz jak i
w zd³u¿ po sto ³okci a ulicznymi po piêædziesi¹t ³okci gruntu rzeczywiœcie i istotnie jest wymienion¹ tak¹¿ sam¹ d³ugo-œci¹
i szerok-oœci¹. Potem w dalszym ci¹gu te¿ prost¹ drog¹ pójdzie
granica do goœciñca œrednego, który bie¿y z Bia³ej do Potoka gdzie
nie bêd¹ koñczy³y pola tak rynkowe jako i uliczne wzd³u¿ te¿ droga
za tym¿e goœciñcem pójdzie czworgiem z tej wzd³u¿ tym¿e
goœciñcem zwanym Gaczkowskim, a granica pierwszej œciany ju¿
stanie po same chrusty albo bar, to jest sam¹ baræ Patrow¹ lub
o pagórek, który zowi¹ Ptaszy wa³ek, gdzie znak dobry ma byæ
usypany i na potem przez mieszkañców z wiedz¹ Dziedzica i Jego
nastêpców poprawiany.
Druga œciana granicy po³udniowej prosto pójdzie
chrustami, tak d³ugo jak siê nadmieni³o czworgiem z tej
i chrusty na pastwiska maj¹ byæ obrócone, lubo te¿ na nich wolne
bêdzie mieszczanom pod³ug swego u¿ytku i dogodnoœci sile, kopaæ
ale tylko czworgiem z tej a nie wiêcej, a tak skoñczy siê druga œciana,
granicy w szerz a¿ po sam¹ drogê Figlowsk¹ gdzie tak¿e znakiem
pewnym ma byæ oznaczona; za t¹¿ œcian¹ po³udniow¹ jest miar lasu
l u b o b o r u m i e s z c z a n o m n a l e ¿ ¹ c y m
w którym wymiarze i dalej po lesie moim w³asnym, byd³o pasaæ,
tak¿e smugi w tym¿e Cyrkule wyprawiaæ sobie na ³¹ki wolno onym
bêdzie, - w tym miejscu gdzie onym przedtem drzewa na budynki
r¹baæ i obracaæ w boru pozwolono by³o a dalej nic. Nadto krom £¹k i
Smogów wyprawia sobie choæby jak najdalej w las, bez szkody
jednak w puszczy (wyj¹wszy £¹k Dworskich ch³opom albo
Poddanym nale¿¹cych z dawna na których ani pasaæ ani kosiæ oby
siê nie wa¿yli) przyczyniæ sobie pastwisk i siano ¿¹æ wolno onym
bêdzie, tak¿e te¿ drzewa r¹baæ a¿ za pokazanie kwitu, o krom
[oprócz] le¿a³ego, suszu, i drzew których pozwalam, aby siê nie
wa¿yli, lubo i dalekim lesie £¹k Maziorowskich ani wypasaæ ani
kosiæ, które do Zamku S³upskiego wiecznoœci¹ sobie nale¿¹ce
wolne zostawuj¹ nie powinni bêd¹. Powróciwszy do pocz¹tku
ograniczenia œciany trzeciej od zachodu, granica od znaku pójdzie
drog¹ albo miedz¹ Figlowsk¹, kto za miedze za granicê nazwana
bêdzie nale¿a³a, a która siê skoñczy po sam¹ drogê a goœciniec
S³upski, œrodkiem wsi ku Koœcio³owi bie¿¹cy S³upskiemu, do tego na
wierzchu stawiska albo stawu s³upskiego, mieszczanie wolne
pastwiska mieæ bêd¹ a¿ do rzeki Lucieñskiej, pocz¹wszy od do³u
i naznaczonej znakiem gdzie aby stawisko i b³onie dalsze wolne
zosta³o, przez mieszczany i czeladŸ ich, powinni siê przegrodziæ
wszerz i do ko³a przez stawisko. Powróciwszy siê ju¿ do krêgu
objechanego, w którym role rynkowe mieszczanie wszyscy
wymierzone maj¹, to jest ka¿dy z nich wszerz i wzd³u¿ po ³okci
trzysta od przerzeczonego goœciñca, a uliczni niektórzy wszerz po
sto ³okci, a drudzy wszerz po ³okci piêædziesi¹t, wszystkie jednak
wspomniane pola, maj¹ t¹¿ sam¹ jednakow¹ d³ugoœæ i przy
goœciñcu wspomnianym schodz¹ siê.W u¿yczeniu i ci¹g³ym
posiadaniu tych¿e pól wymienionych wy¿ej wyraŸnie mieszczanie
wszyscy w ogóle i ka¿dy w szczególe na wieczne czasy pozostaæ
maj¹, stosownie do tego jak co na którego przypadnie
i co który sobie wybierze pod³ug rozmiaru uskutecznionego przez
Geometrê do czego daje siê zezwolenie moje i Potomków moich.
Grunt osobny Koœcio³owi nowemu w Miasteczku nale¿¹cy, poczyna
siê od ko³a wa³u wedle samych Rynkowych zaty³ków zachodnich, a¿
po goœcinieæ który z Miasta bierzy ku potokach za którym goœciñcem
tak¿e temu¿ Koœcio³owi bêdzie wszystek grunt Tworkowski wedle
zaty³ków ulicy drugiej od wa³u a¿ po sam p³ot Topornickiego po sadek
nale¿a³. Co siê tyczy jednak tego pola postanawiam i¿ mieszczanie
nie bêd¹ z niego op³acaæ podatków ani jakiejkolwiek daniny, tak mnie
jako te¿ Ipotomkom moim przez przeci¹g lat Dziesiêciu, to jest
rachuj¹c od roku Tysi¹c szeœæset piêædziesi¹tego pierwszego do
roku Tysi¹c szeœæset czterdziestego pierwszego w³¹cznie, opuszcza
siê tutaj dziesiêæ lat pierwotnie wskutek libertacyi dozwolonych, a
wkrótce ukoñczyæ siê maj¹cych. Po up³ywie zaœ tego czasu to jest
od roku Tysi¹c szeœæset piêædziesi¹tego pierwszego z ka¿dego pola
w Rynku bêd¹cy (est quolibet agru in aurelio Forialias w rynku
consistentes oppdani) mieszczanie zgodnei wszyscy na dzieñ
œwiêtego Marcina Biskupa w rocznym czynszu (ratione a anmui
census floremunum unus) z³oty jeden monety i liczny Polskiej, owsa
tak¿e korzec jeden miary Lubelskiej, kap³onów dwa, jaj dwanaœcie
jako te¿ do koœcio³a s³upskiego, pod³ug dawnego zwyczaju
pewn¹
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dziesiêcinê pieniê¿n¹ wed³ug ustanowienia czyli kontraktu na ten¿e
dzieñ wy¿ej oznaczony corocznie tak mnie jak Potomkom moim
dawaæ i wyliczaæ bêd¹ obowi¹zani. Mieszczanie zaœ przy ulicach i
na przedmieœciach rzeczonego miasta Mieszkaj¹cy powinni p³aciæ
mnie i nastêpcom moim groszy dziesiêæ od pól
i groszy cztery od ogrodów przez siebie trzymanych, a to corocznie
na to¿ samo wy¿ej przytoczone œwiêto. Pragn¹c zaœ mieszkañców
rzeczonego miasta do dobrego urz¹dzenia siê zachêciæ a zarazem
ich dobremu mieniu i wygodzie zaradziæ, daje im wszelk¹ i zupe³n¹
w o l n o œ c i p r z y r z ¹ d z a n i a , p a l e n i a
i szynkowania wódki, miodu piwa wszelkiego rodzaju trunków. Po
up³ywie zaœ lat dziesiêciu od dnia tej wolnoœci palenie wódki przy
wspomnionych obywatelach na wieczne czasy pozostaæ ma, ale
jednak¿e pod³ug mojej woli i umowy z nim zawrzeæ siê maj¹cej który
to uk³ad ca³kowicie dot¹d sobie zachowujê, op³atê zaœ pieniê¿n¹
zamiast miarki (a quo libet brasco) od ka¿dego zacieru w którym
szeœæ korcy miary Lubelskiej zawieraæ siê bêdzie pod³ug dawnego
zwyczaju, po piêædziesi¹t groszy od m³yna p³aciæ dla mnie i
potomków moich mieszczanie powinni bêd¹. Dochód zaœ z
wydzier¿awienia publicznej Miejskiej ³aŸni id¹cy, powinien byæ
obracany na wspólny i publiczny u¿ytek miasta dla tego¿ te¿ urz¹d
Miejski (Magistrat civilis) pod³ug swej woli mn¹ ³aŸnie trzymaæ
posiadaæ i wydzier¿awiaæ a op³atê z niej i dan¹ na wspólny u¿ytek
oddawaæ. Pozwalam nadto tym¿e mieszczanom, wybudowaæ
ratusz w miejscu tem które sam oznaczê, przy tem ratuszu kilka
kramów drewnianych dla przedawania mas³a, oleju, kaszy
i ró¿nego zwyczaju legumin, wolno bêdzie mieszczanom
wybudowaæ. Dochód jednak z t¹d id¹cy i przyczynek ca³kowicie do
skarbu publicznego oddawaæ siê powinien.
Gdy zaœ z ³oju, i wosku korzyœæ niema³a idzie, przeto na
zawsze ustanawiam, aby obojga tych rzeczy publiczn¹ kramnicê
miasto mia³o, a oprócz niego nikt wiêcej, wreszcie oddaje
mieszczanom wszystkie korzyœci z Wagi Kupieckiej. Wszelkie
towary jakie tylko byæ mog¹, jako te¿ towary rolne, wolno bêdzie
sprowadzaæ na korzyœæ i wygodê miasta, którzy zaœ tem trudniæ siê
bêd¹ maj¹ mieæ st¹d zarobek w Królestwie zwyczajny.Aby zaœ tym
wiêkszy pozosta³ dowód mojej wzglêdem mieszczan ³askawoœci
odda³em, da³em i darowa³em im na wieczne czasy Przywilej przeze
mnie od JEGO Królewskiej Moœci Pana mego mi³oœciwego
Z y g m u n t a I I I K r ó l a P o l s k i e g o u p r o s z o n y,
w którym to przywileju tak roczne Jarmarki jak tygodniowe Targi
wraz z innymi wolnoœciami i prawem Magdeburskim s¹ wymienione
i opisane. Mieszczanie zaœ jak najusilniej staraæ siê maj¹ aby ten
przywilej ze wszystkim poszanowaniem jak najtroskliwiej przy sobie
zachowali.
W dni zaœ targowe od ka¿dego przekupnia jako te¿ od
ka¿dego rzecz jak¹kolwiek na sprzeda¿ wystawiaj¹cego tudzie¿ od
tych który przed domami mieszczan lub na Rynku miejskim
kramnicê wystawi¹, wolno bêdzie mieszczanom wymagaæ za ka¿d¹
kramnicê po groszy dwa, zaœ wszystkie dochody targowe powinny
byæ obrócone na wspólny u¿ytek miejski i trwaæ tylko bêd¹ od roku
Tysi¹c szeœæset czterdziestego pi¹tego a¿ do roku Tysi¹c szeœæset
piêædziesi¹tego pierwszego po up³ywie zaœ tego ostatniego roku,
dochody te ju¿ nie na u¿ytek Miejski lecz dla mnie i potomków moich
przypaœæ maj¹ czasy wiecznemi. A¿eby zaœ dobry ramêd [zarz¹d]
tych dochodów obmyœliæ postanawiam, a¿eby jeden z pomiêdzy
mieszczan uczciwego prowadzenia siê
i possesionas wspólnemi rz¹du i gminy g³osami, w obecnoœci
mojego delegata by³ wybrany; ten tedy na ka¿dy rok urz¹d Pobory
sprawowaæ bêdzie, a mnie i miastu uczyniwszy przysiêgê na
uczciwy i sumienny zarz¹d dochodów bêdzie mia³ staranie, nie tylko
w tych dochodach i akcyzach które do u¿ytku i wygody miasta
nale¿¹ lecz zarazem wybieraæ bêdzie od mieszczany publiczne
podatki przez Rzeczpospolit¹ nakazane. Poborcy temu od
dodanych bêdzie dwóch mieszczan osiad³ych i przysiêg³ych, którzy
by zarz¹d tych dochodów dobrze znali jednego z nich Magistrat,
drugiego mieszczanie wybieraæ maj¹. Ci dwaj mê¿owie razem z
poborc¹ wy¿ej wymienionym rachunek z zarz¹du dochodów i
przychodów zdawaæ maj¹
Co rocznie przede mn¹
i potomkami mojemi lub przed wyznaczon¹ przezemnie lub
Potomków moich osob¹. Je¿eli zaœ kiedy przy koñcu roku nie mogli
zdaæ rachunku z zarz¹du swego i administracyi zw³aszcza gdybym
ja dla sprawy Rzeczypospolitej nie by³ w domu obecny,
w takim wypadku ich urzêdowanie bêdzie przed³u¿one i tak d³ugo
trwaæ bêdzie dopóki ca³kowicie i zupe³nie nie zdadz¹ rachunku
z przychodów i wydatków. Za pracê zaœ i trud oko³o wybierania
podatków i dochodów przez poborcê poniesiony roczna p³aca przez
miasto wyznaczana mu bêdzie, aby nie by³ zmuszony
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pobrane podatki na swój prywatny i w³asny u¿ytek obróci³ albo te¿ go
na inne krom przeznaczonych potrzeby wy³o¿y³ i wyda³ taki karê na
kradzie¿ skarbu publicznego naznaczon¹ ponieœæ ma.
Zreszt¹ mieszkañcy na mienionego miasta razem
z przedmieœciami prawa Teutoñskiego i Magdeburskiego u¿ywaæ
maj¹, a sprawy ich tak wiêksze jak i mniejsze, tak Kryminalne jak
cywilne i w³asnych mieszczan Wójt razem z £awnikami i Radcami
rozs¹dzaæ bêdzie. Gdyby zaœ kto ich wyrok za uci¹¿liwy dla siebie
uwa¿a³, nie do innego s¹du, ma siê powo³ywaæ jak do mego
w³asnego i potomków moich jako Panów i Dziedziców, a to ma trwaæ
tak d³ugo dopóki siê to mnie i Potomkom moim podoba. Dalej przy
wyborze nowych Urzêdników, chcê aby taki by³ zachowany
porz¹dek: Najprzód na ka¿dej roli nazajutrz po œwiêcie Trzech Króli
Czterej Rajcy bêd¹ obrani, którzy ca³ego starania i ca³ej usilnoœci
do³o¿¹ aby miasto by³o dobrze urz¹dzone, bêdzie tak¿e osbadzony
jeden Wójt do rozstrzygania sporów i sprzeczek miêdzy
mieszkañcami zachodz¹cych, dwaj zaœ z pomiêdzy Rajców przez
Gminê Miejsk¹, dwaj zaœ przez delegata mojego obrani bêd¹, - Wójt
zaœ przed sam¹ gminê miejsk¹, z ich zaœ liczby jeden wyznaczony
bêdzie na pod Wójta przez Delegowanego mojego, wszyscy zaœ
którzy wsprawowania Urzêdów powo³ani bêd¹, powinni byæ
uczciwego ¿ycia i obyczajów aby tem ³atwiej poszanowanie i mi³oœæ
ludu pozyskaæ mogli, a na to obrani byæ maj¹ aby z nich by³a chwa³a
B o g u
N a j w y ¿ s z e m u
a
p o ¿ y t e k
i ozdoba ludziom wszelkiego stanu obrani tym sposobem Rajcy,
Wójt i £awnicy przede wszystkim przysiêgê wiernoœci przede mn¹
i potomkami mojemi wobec Delegowanego mojego pod³ug
zwyczaju i Roty w prawie Magdeburskim opisanego wykonaæ
powinni, jako te¿ wszystkich cechów Mistrzowie pomiêdzy któremi,
aby ich zak³óceñ nie by³o, postanawiam a¿eby wedle przyjêtego
zwyczaju miejskiego wszystkich Rzemieœlników Cechy okrom
[oprócz] RzeŸników a piekarzy przez urzêdnika miejskiego by³y
sprawowane.
Groble zaœ S³upsk¹ przy bagnie bêd¹c¹ ilekroæ wypadnie
potrzeba mieszczanie naprawiaæ bêd¹ i pilnie przestrzegaæ, aby
jakiej szkody a straty nie ponieœli. Wszelkich zaœ innych ciê¿arów
i robocizn od podwód i wszelkich przymusów „angarus et
proangarus” wolni bêd¹ mieszczanie. To wiêc com dot¹d powiedzia³
postanowiê, umyœli-³em i wzglêdem swobód, praw
i wolnoœci miasta mojego Modliborzyce przezemnie za³o¿onego;
wszystkie zaœ te postanowienia moje wogóle i wszczególe nie
naruszenie zachowaæ za siebie i potomków moich przyrzekam
i obiecujê; lecz i sami te¿ mieszczanie niechaj najlepiej
przestrzegaj¹ tego com postanowi³ i urz¹dzi³, i niechaj najsilniej
staraj¹ siê, a¿eby miasto rozumnie przez nich rz¹dzone, coraz
bardziej zmaga³o siê, przyczem zastrzegam sobie ca³oœæ praw
moich dziedzicznych i nastêpców moich; dla wiêkszej zaœ wiary
pismo obecne w³asn¹ moj¹ rêk¹ podpisa³em i pieczêci¹ oparzeæ
kaza³em.
Dano w Modliborzycach dnia pierwszego Maja Roku
Pañskiego Tysi¹c szeœæset czterdziestego drugiego.
Obecnymi zaœ byli: przewielebny ksi¹dz Ludwig Zagórski,
kanonik Che³mski Wilkos³awski z Grabie [?], Wojski Che³mski
Andrzej na Drwalach Drwalewski, Tomasz na Zaporzu Zaporski,
Jakub Cio³ek,
Zieliñski, Stanis³aw Rogalewski,
i szlachetni Maciej Jaslikowski, i Tomasz Bojanowski, Nadto
mieszczanie wspomnianego miasta którzy domy w³asne wewn¹trz
wa³ów mieæ bêd¹ Ci po up³ywie lat Dziesiêciu z ka¿dego domu
w rynku wiêkszym le¿¹cego, tytu³em rocznej daniny piêæ groszy
z domów zaœ przy jakiej Ulicy albo na przedmieœciu le¿¹cych cztery
grosze mnie i potomków moich op³acaæ co rocznie powinni na dzieñ
œwiêtego Marcina Biskupa. Na usilne zaœ mieszczan proœby, chc¹c
im ³askê swoj¹ ukazaæ dozwoli³em im przed czasem nadanej
libertacyi, paliæ gorza³kê i sprzedawaæ Jej obadwa Rodzaje a to
czasy wiecznemi lecz jednak po up³ywie lat czasu wolnoœci czyli
libertacyi, od ka¿dego kot³a roczny czynsz po trzy z³ote polskiej
monety, mnie i potomkom moim op³acaæ powinni bêd¹ a to co
rocznie na dzieñ œwiêtego Marcina Biskupa, palenie zaœ Gorza³ki
zostanie przy nich na wiecznemi czasy, które im ju¿ daje, nadaje i
daruje i na zawsze wcielam.
- Stanis³aw z Modliborzyc Wieteski potwierdzam ten przywilej i
dozwalam wolnoœci Pola zwanej na lat Trzy, Czternastego
Grudnia roku Tysi¹c szeœæset piêædziesi¹tego trzeciego.
- Miko³aj na Modliborzycach S³oniewski, chor¹¿y Bydgoski,
potwierdzam ten przywilej.
- Samuel Antoni na Modliborzycach i Wierzchowiskach
Nachorecki.

- Starosta Kotelnicki Skarbu Koronnego Komisarz Generalny.
Potwierdzam ten przywilej. Zastrzegaj¹c sobie jako prawo
Dziedziczne maj¹ce mu poprawnie tego przywileju, je¿eli taka
poka¿e siê potrzeba. Roku Tysi¹c siedemset dwudziestego
czwartego dnia Dwudziestego Czwartego Grudnia [miejsce
p r z y w i e s z o n e j p i e c z ê c i ] r o k u Ty s i ¹ c s i e d e m s e t
osiemdziesi¹tego czwartego Dnia Dziewiêtnastego Marca w
Lublinie na Kadencji przypadaj¹cej w Poniedzia³ek po Niedzieli
wstêpnej to jest dnia pierwszego Marca, przy wprowadzeniu
sprawy. Orygina³ tego przywileju przez stronê powodow¹
stronie pozwanej by³ okazany a po porównaniu Go z Kopi¹
podpisujê.
Miko³aj na Pobikrowie Pobikrowski Komornik Ziemski
Lubelski m.p.
- Sprawdzono z Orygina³em Przywileju przez W. Udryckiego
[?.]
Orygina³ zaœ tego przywileju ten¿e oblatuj¹cy na
powrót sobie odebra³, z którego to odbioru i wydania go sobie
S¹d pokwitowa³, i niniejszym kwitujê,
- Stanis³aw Piotr Bosy, nie umiej¹cy pisaæ krzy¿em œwiêtym
podznacza -+++.
Za wiernoœæ i dok³adnoœæ t³umaczenia Przywileju dla
Miasta Modliborzyc s³u¿¹cego z tekstu ³aciñskiego na jêzyk
Polski œwiadczê. W Lublinie dnia Trzynastego/Dwudziestego
pi¹tego stycznia Tysi¹c Osmset szeœædziesi¹tego szustego
roku.
Archiwista Akt Dawnych Guberni Lubelskiej
w Lublinie [podpisano] Detmerski.
Prezes Trybuna³u Cywilnego Guberni Lubelskiej
w Lublinie w³asnorêcznoœæ podpisu Detmerskiego Archiwisty
Akt Dawnych Guberni Lubelskiej w Lublinie dnia dwudziestego
kwietnia (jedenasty Maja) Tysi¹c osmset szeœædziesi¹tego
szustego roku
Radca Kollegialny [podpisano] podpis
nieczytelny.
- Sekretarz [podpisano] A. Dobrowolski
Burmistrz
Miasta Modliborzyce
Za zgodnoœæ niniejszej kopii z kopi¹ pozosta³¹ w Aktach
Magistratu Miasta Modliborzyc przy wyciœniêciu urzêdowej
pieczêci w³asnorêcznym podpisem stwierdzam
Modliborzyce d. 23 stycznia/10 lutego 1867 roku
M. Banzornik [?]

Miejskie prawo magdeburskie obok rozlicznych ciê¿arów
i obowi¹zków, jakie nak³ada³o na mieszczan, dawa³o im tak¿e
wa¿ne uprawnienia w tym wolnoœæ osobist¹. Mieli równie¿
mo¿liwoœæ
co by³o szczególnie wa¿ne
- zajmowania siê zawodami typowo miejskimi, tj. handlem
i rzemios³em.
Znacz¹cym momentem w ¿yciu mieszkañców miasta
by³ rok 1642, wówczas rozpoczêto budowê okaza³ego
murowanego koœcio³a, który zacz¹³ wznosiæ siê nad
drewnian¹ zabudow¹ Modliborzyc. Nowo
- wybudowane domy w mieœcie zaczêli zasiedlaæ
mieszczanie, najczêœciej byli to mieszkañcy okolicznych
wiosek, oraz rzemieœlnicyz innych miast. Domy w rynku
nale¿a³y do patrycjatu, natomiast boczne uliczki zajmowali
rzemieœlnicy, którzy byli zorganizowani w tzw. cechy.
W Modliborzycach pozosta³oœci¹ po nich jest istniej¹ca do
dzisiaj nazwa jednej z ulic Kowalska.
W zwi¹zku z wybuchem powstania kozackiego pod
wodz¹ Bohdana Chmielnickiego, wiêkszoœæ rycerstwa
polskiego uda³a siê na Ukrainê. Wœród nich by³ równie¿
za³o¿yciel Modliborzyc Stanis³aw Wioteski, który do
Modliborzyc ju¿ nie powróci³. Jak podaj¹ Ÿród³a historyczne
zagin¹³ na Ukrainie wkrótce po 1650 roku w walkach
z Kozakami, a miasto przesz³o na w³asnoœæ jego syna Jana
Wioteskiego.
W II po³owie XVII wieku zaczêli pojawiaæ siê
w mieœcie ¯ydzi. Rejestr pog³ówny z 1676 roku wykazuje 126
mieszczan, w tym 33 ¯ydów.
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Ludnoœæ ¿ydowska zorganizowana by³a we w³asnej gminie
wyznaniowej (kahale), która przed 1690 r.13 wybudowa³a
w³asn¹ synagogê14.
W dniu 23 maja 1685 roku w³aœciciel miasta wyda³
przywilej powo³uj¹cy do ¿ycia cech sukienniczy
w Modliborzycach. Dziedzic w przywileju k³ad³ du¿y nacisk na
sprawê monopolu produkcji, handlu wyrobami a tak¿e
zapewnieniu surowca dla miejscowych sukienników15. Na
prze³omie XVIII i XIX wieku istnia³ w Modliborzycach cech
sukienniczy, szewski, tkacki, ko³odziejski po³¹czony
z cechem kowalskim. Wœród nich najliczniejsi byli szewcy,
którzy stanowili grupê solidarn¹ i doœæ stabiln¹. Wprowadzona
3 paŸdziernika 1789 roku uchwa³a sejmowa, dotycz¹ca
podatków na³o¿onych na rzemieœlników, spowodowa³a wœród
s z e w c ó w p o r u s z e n i e . W d n i u
1 stycznia 1790 roku w Modliborzycach mia³ miejsce tumult
szewców protestuj¹cych przeciwko podniesieniu cen skóry,
bêd¹cej podstawowym towarem s³u¿¹cym do produkcji
obuwia.
Pod koniec XVII wieku wspó³w³aœcicielem dóbr
modliborzyckich zosta³ Miko³aj S³oniewski, chor¹¿y bydgoski,
herbu S³oñ. Miko³aj S³oniewski by³ tak¿e dziedzicem czêœci
pobliskiego Stojeszyna. W 1697 roku znaczne szkody
wyrz¹dzone zosta³y przez 11 chor¹gwi wojska, które przesz³y
przez Modliborzyce, tratuj¹c niszcz¹c i ograbiaj¹c je. Szkody
zosta³y poczynione równie¿ w dobrach Miko³aja
S³oniewskiego, chor¹¿ego bydgoskiego, ówczesnego
w³aœciciela Modliborzyc16. Straty te oszacowano na 2 514 z³p
w Modliborzycach17, oraz na kwotê 2 080 z³p we w³oœciach
Miko³aja S³oniewskiego18 . Modliborzyc nie ominê³y równie¿
w o j n y
p ó ³ n o c n e ,
w miasteczku w 1706 roku stacjonowa³y oddzia³y rosyjskie,
Kozaków i Ka³muków, które dokona³y licznych rabunków nie
tylko ¿ywnoœci ale i kosztownoœci. Profesor Henryk Gmiterek
w „Materia³ach Ÿród³owych do dziejów ¯ydów
w ksiêgach grodzkich lubelskich, z doby panowania Augusta II
Sasa 1697-1733”, zamieœci³ interesuj¹cy dokument:
„1 IV 1712 - Rajcy miasta Modliborzyce: Kazimierz Krasowski i
Franciszek Malborski oraz starsi ¯ydów modliborzyckich:
Majer Ickowicz i Lewek Moskowicz, poddani Celeryny
S³oniewskiej, wdowy po chor¹¿ym bydgoskim, Miko³aju
S³oniewskim, manifestuj¹, ¿e na skutek zniszczeñ i ruiny
miasta, do jakiego dosz³o ono na skutek pobytu w nim w
ostatnich latach wojsk moskiewskich, kozackich i ka³muckich,
a tak¿e przechodu chor¹gwi polskich, nie jest ono w stanie
wywi¹zaæ siê z obci¹¿eñ nak³adanych przez sejmik lubelski.
Powo³uj¹ siê przy tym na czteroletni okres libertacji od
podatków i œwiadczeñ, jaki przed œmierci¹ da³ mieszkañcom
zmar³y Miko³aj S³oniewski”19.

13

Tam¿e, s. 70, AAL, Wizytacja z 1738 -30 sygn. 101, str. 37, podaje, ¿e
istnieje w miasteczku Synagoga.
14
Natomiast Byrowski R. i Winiarz Z., w katalogu zabytków, dz. cyt., str. 1112, podaj¹, ¿e synagoga zosta³a wzniesiona w ok. 1760 r. Na podstawie
zgromadzonych dokumentów uwa¿am, ¿e synagoga powsta³a w ok.1690 r.
15
Na czele cechu sta³ starszy cechmistrz w którego pieczy znajdowa³a siê
skrzynka cechowa wraz z kas¹. Ponadto cech zajmowa³ siê
programowaniem ¿ycia towarzyskiego i religijnego swoich cz³onków
16
Maj¹tek dziedzica oddalony by³ o wiorstê (1077 m.) od Modliborzyc i mia³
swoj¹ rezydencjê w drewnianym zameczku, w miejscu tym obecnie rosn¹
stare drzewa stary park na Kol. Zamek.
17
APL, Ks. Gr. Lub., nr 21331 - wykaz szkód w Modliborzycach w 1697r. na
kwotê 2514z³p.
18
APL, Ks. Gr. Lub., nr 2133 - wykaz szkód w dobrach M. S³oniewskiego na
kwotê 2080z³p.
19
Gmiterek Henryk, “Materia³y Ÿród³owe do dziejów ¯ydów w ksiêgach
grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733“,UMCS
Lublin 2001. dokument nr 941 - CLRMO 200, k. 83-83v; 201, k. 185.
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Na pocz¹tku XVIII wieku miasteczko przesz³o
w rêce rodziny Nahoreckich, która odda³a je w zastaw
Józefowi Bielskiemu. Nahoreccy to rodzina szlachecka,
herbu Koœciesza, wywodz¹ca siê z Rusi Czerwonej.
W XVIII wieku jej odnoga wesz³a w posiadanie ca³kiem
sporego maj¹tku w po³udniowej LubelszczyŸnie. By³y to tzw.
dobra modliborzyckie oraz czêœæ Stojeszyna, których
w³aœcicielem zosta³ Samuel Nahorecki, starosta kotelnicki,
deputat Trybuna³u Koronnego oraz jego ¿ony Anny
z Falêckich. Profesor Henryk Gmiterek napisa³: „Relacja
o z³o¿eniu pozwu z 4 VI 1731 r. do urzêdu grodzkiego
lubelskiego dla Anny Nahoreckiej, wdowy po Samuelu
Nahoreckim, staroœcie kotelnickim, oraz jej dzieci: Andrzeja,
Antoniego, Anny, Teofili i Teresy. ¯yd Moszko Fiszlowicz
pozywa w zwi¹zku z membran¹ d³u¿n¹ na sumê 150 z³ wêg. z
6 IV 1727 r., w której Samuel Nahorecki zobowi¹zywa³ siê
oddaæ w dzier¿awê browar w nale¿¹cych do niego dobrach
miasta Modliborzyce20. Znajomoœæ tego dokumentu pozwala
ustaliæ datê œmierci Samuela Nahoreckiego pomiêdzy rokiem
1727 - 1731. Po œmierci Samuela Nahoreckiego maj¹tkiem
zarz¹dzali jego synowie Andrzej i Antoni21 a póŸniej dobra
przejê³y Teresa i Teofila córki Samuela i Anny Nahoreckich.
Teresa poœlubi³a Antoniego Skar¿yñskiego, miecznika
³om¿yñskiego, a po jego œmierci wysz³a ponownie za m¹¿ za
Antoniego Doliñskiego. Natomiast pierwszym mê¿em Teofili
by³ Kacper Borawski, herbu Cholewa, czeœnik powiatu
urzêdowskiego i wicestarosta grodzki lubelski (zmar³
w 1779 r.). Zaœ jej drugim mê¿em zosta³ o ponad 20 lat
m³odszy Wojciech Wierciñski herbu Œlepowron, podstarosta
lubelski, wojski i podstarosta drohicki. Wojciech Wierciñski ur.
1749 r. podstarost¹ lubelskim zosta³ 15 sierpnia 1776 roku w
wieku 27 lat.
Pocz¹tkowo siostry wraz ze swoimi ma³¿onkami
Kacprem Borawskim i Antonim Skar¿ynskim wspólnie
zarz¹dza³y dobrami modliborzyckimi. Jednak po zawarciu po
raz drugi ma³¿eñstw przez Teofilê i Teresê z Nahoreckich
wspólny zarz¹d dobrami doprowadzi³ do konfliktu pomiêdzy
wspó³w³aœcicielami
rodzin¹ Doliñskich i Wierciñskich.
W 1782 roku Antoni Doliñski powo³a³ nawet
w Modliborzycach drugi magistrat. W tym tez roku
postanowiono dokonaæ transakcji dzia³owej dóbr
modliborzyckich. Ostatecznie po wielu procesach s¹dowych
zakoñczonych w 1808 roku, ju¿ po œmierci Teofili Wierciñskiej
(†1798) i Teresy Doliñskiej (†1801), w³aœcicielem Modliborzyc
zosta³ Antoni Doliñski. Poniewa¿ Antoni Doliñski nie posiada³
dzieci, po jego œmierci nowym dziedzicem Modliborzyc, na
mocy aktu darowizny, z dniem 13 lipca 1811 roku zosta³ jego
b r a t a n e k
F e l i k s
D o l i ñ s k i
- sêdzia Trybuna³u Lubelskiego, pose³ na sejm22. Pomimo, i¿
nowy dziedzic pe³ni³ doœæ wa¿ne funkcje, to wœród
mieszkañców Modliborzyc nie zapisa³ siê przychylnie. Doœæ
czêsto by³y na niego skargi, m.in. na przyw³aszczanie sobie
gruntów miejskich i samowolne nak³adanie kar na
mieszczan23. Po jego œmierci Modliborzyce odziedziczy³
w 1858 roku jego jedyny syn Emil Gustaw Doliñski.
Wielokrotne przechodzenie miasta z r¹k do r¹k oraz
spory istniej¹ce pomiêdzy wspó³w³aœcicielami, bardzo
niekorzystnie wp³ywa³y na rozwój Modliborzyc.

20

Gmiterek H. dz. cyt., nr dokumentu 2124 z 4 VI 1731 - CLRMO 249, k.
575
21
W póŸniejszym okresie dziedzic czêœci Stojeszyna.
22
APM, Wykaz hipoteczny dóbr ziemskich Modliborzyce ustalenie
w³asnoœci Feliksa Doliñskiego, bez sygn., b.s.
23
APL, Komisja Województwa Lubelskiego, sygn. 931, Feliks Doliñski do
Genera³a Gubernatora Lubelskiego, 17/29 lipca 1841 r.
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W 1806 roku Modliborzyce zamieszkiwa³o 877 osób 598 katolików i 279 ¯ydów w 194 domach (20 zabudowañ
rynkowych i 152 ulicznych)24. Mieszczanie zajmowali siê
g³ównie rolnictwem, ale by³o te¿ 92 rzemieœlników; rozwinê³o
siê sukiennictwo, by³ m³yn podmiejski, karczma, a niektórzy
posiadali barcie pszczele. Spokojnie ¿yj¹cych mieszczan nie
omija³y klêski, jakie wyrz¹dzi³y po¿ary, wojny napoleoñskie
oraz epidemia cholery w 1855 roku Na skutek po¿arów
w latach 1814 i 1841 miasteczko uleg³o prawie ca³kowitemu
spaleniu.
W lutym 1814 roku do Modliborzyc wkroczy³ 1 Pu³k
Czernichowski dowodzony przez porucznika Macieja
Metowicza i adiutanta Konstantego Paw³owicza. Znaczny
wp³yw na miasteczko wywar³o Powstanie Listopadowe
a przede wszystkim wojna polsko-rosyjska 1831 roku.
Zw³aszcza, ¿e do Modliborzyc przydzielono jeden z pu³ków III
Korpusu Piechoty. Dla mieszkañców oznacza³o to
wzmocnienie ucisku ze strony w³adz carskich, a tak¿e
towarzysz¹ce im represje. Ogólne o¿ywienie nastrojów
niepodleg³oœciowych nast¹pi³o na pocz¹tku lat 60tych XIX
wieku, konsekwencj¹ czego by³ wybuch Powstania
Styczniowego w 1863 roku. Doœæ ¿ywa w pamiêci niektórych
mieszkañców Modliborzyc jest historia dziedzica Wolicy,
Ignacego Solmana. Zorganizowa³ on wraz z innymi
dziedzicami, m.in. z Wierzchowisk, Wojciechowa, Lutego
i Stojeszyna, oddzia³ powstañczy skupiaj¹c wokó³ siebie ok.
50 osób. Dnia 22 stycznia oddzia³ zbrojny zamierza³ rozbiæ
sotniê Kozaków stacjonuj¹c¹ w pobliskim Janowie. Celem
by³o zdobycie broni i rozszerzenie powstania. W trakcie
marszu na Janów, w wyniku zdrady, dosz³o do potyczki
w okolicy lasu wolickiego i wsi Kopce (kapliczka,
œw. Wincentego). Oddzia³ zosta³ rozbity, a czêœæ powstañców
wycofa³a siê w kierunku Kolonii Zamek
i Modliborzyc. Wœród nich by³ mieszkaniec Modliborzyc Józef
Konopka. Zosta³ on jednak zdradzony i musia³ uchodziæ z
miasta. Dotar³ do Galicji i do³¹czy³ do oddzia³u powstañczego
pu³k. Marcina Lelewela - Borelowskiego. Tam dopadli go
Kozacy; zgin¹³ w nierównej walce. Pochowany zosta³ w
Cholewianej Górze25. Wskutek zdrady, przez carskich
siepaczy zabity zosta³ równie¿ za³o¿yciel oddzia³u
powstañczego - Ignacy Solman, który spoczywa na
miejscowym cmentarzu. Zaanga¿owanie spo³eczeñstwa
Modliborzyc w dzia³alnoœæ powstañcz¹ po jego upadku
przynios³o ca³y szereg represji indywidualnych i zbiorowych
ze strony w³adz rosyjskich. Przede wszystkim w 1869 roku
Modliborzyce utraci³y prawa miejskie i zosta³y wcielone do
gminy o tej samej nazwie, istniej¹cej od 1864 roku
W drugiej po³owie XIX wieku ludnoœæ Modliborzyc
znacznie wzros³a i liczy³a 1 299 osób. Odsetek spo³ecznoœci
¿ydowskiej by³ bardzo wysoki i waha³ siê w granicach ok. 50%.
Przewaga ludnoœci polskiej nie zosta³a z³amana, ale ¯ydzi
odgrywali coraz wiêksz¹ rolê w ¿yciu miasta. Zasiadali
miêdzy innymi w organach samorz¹du miejskiego, a przy
synagodze funkcjonowa³a niewielka szko³a ¿ydowska.
W1860 r. w mieœcie by³o 108 domów,
62 rolników, 36 rzemieœlników (10 krawców, 9 rzeŸników,
7 tkaczy, 4 szewców, 3 szynkarzy i 3 karczmarzy).
W 1862 roku ca³oœæ dóbr modliborzyckich za sumê
765 000 z³p. (11 4750 rubli srebrnych) zakupili bracia Edmund
i W ³ a d y s ³ a w G o r z k o w s c y. N a m o c y p o d z i a ³ u
w 1869 roku Edmund Gorzkowski sta³ siê jedynym,
a jednoczeœnie ostatnim, w³aœcicielem Modliborzyc. Dobra
modliborzyckie sk³adaj¹ce siê z folwarku Zamek, Janówek,
Lute Do³y, o ogólnym areale 6 493 mórg, na licytacji
w 1870 roku zosta³y nabyte przez Fundusz Rezerwowy

24

APM, Inwentarz miasteczka Modliborzyce z 1806 r.
Obecnie gmina Je¿owe n. Sanem, Relacja ustna prawnuka Józefa Stanis³awa Konopki.
25

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego26. W 1880 roku dobra
modliborzyckie nale¿a³y do spó³ki obywatelskiej pod firm¹
Przanowski, £emnicki i kilku innych27.
W latach 80-tych XIX wieku przeprowadzone by³y
badania geologiczne przez in¿. £ubieñskiego. Na podstawie
tych badañ stwierdzono, ¿e od Modliborzyc
w kierunku Janowa a¿ do Frampola ci¹gn¹ siê formacje
mioceñskie, wskazuj¹ce, ¿e w okolicach miasteczka mog¹
znajdowaæ siê pok³ady soli kuchennej. Tereny powy¿sze
obfituj¹ równie¿ w kamieñ wapienny, z którego uzyskuje siê
dobrej jakoœci wapno i glinê do wyrobu ceg³y i dachówki28.
Pod koniec XIX wieku zarówno w Modliborzycach,
jak i na terenie gminy osiedli³o siê wielu kolonistów
pochodzenia polskiego, przyby³ych z Galicji. Koloniœci
wykupili znaczn¹ czêœæ ziemi stanowi¹c¹ grunty dworskie,
m.in. Lute, Micha³ów. Ziemiê z parcelowanych maj¹tków
kupowali tak¿e miejscowi w³oœcianie. W omawianym okresie
wiêksz¹ czêœæ obszaru gminy stanowi³y lasy rosn¹ce na
gruntach piaszczystych i bagnistych (ok. 18 tys. mórg). Lasy
te by³y jednak obci¹¿one serwitutami29 w³oœciañskimi, co
powodowa³o olbrzymie trudnoœci z ich zagospodarowaniem.
Mimo utraty statusu miasta, Modliborzyce, jako
osada, stopniowo siê rozwija³y. Centrum stanowi³ obszerny
rynek otoczony drewnian¹ zabudow¹ domów, na którym
odbywa³y siê doroczne jarmarki i cotygodniowe targi. Handel
w wiêkszoœci skupiony by³ w rêkach ¿ydowskich, gdy¿ to
w³aœnie oni stanowili dobrze zorganizowan¹ spo³ecznoœæ.
Mieszkañcy Modliborzyc utrzymywali siê przede wszystkim z
rolnictwa, pracy w pobliskich lasach, handlu oraz rzemios³a.
Rzemieœlnicy zajmowali siê tkactwem, sukiennictwem,
garncarstwem, kowalstwem, stolarstwem i m³ynarstwem a
t a k ¿ e
p r o d u k c j ¹
c e g ³ y
i hodowl¹ ryb. Pod koniec XIX wieku powsta³a tak¿e
warzelnia miodu. W 1894 roku mieszkaniec Modliborzyc Wac³aw Kubicki, uzyska³ zgodê ministerstwa spraw
wewnêtrznych na otwarcie apteki. W ten sposób zosta³y
zaspokojone najpilniejsze potrzeby mieszkañców osady
i najbli¿szych okolic na leki, oraz podstawowe artyku³y
higieniczne.
Po upadku Powstania Styczniowego w³adze carskie
nie by³y zainteresowane rozwojem szkolnictwa. Wyst¹pi³y
trudnoœci z uruchomieniem szko³y zwi¹zane
z brakiem lokalu oraz œrodków finansowych potrzebnych do
jej uruchomienia. Dziêki udostêpnieniu na potrzeby szko³y
swojego domu przy ul. Œredniej nr 119 przez mieszkañca
Modliborzyc - Jakuba Kowalusa, dnia 01.01.1868 roku
rozpoczê³y siê zajêcia lekcyjne. W latach 1902 - 1903 nauka
w szkole powszechnej jednoklasowej trwa³a trzy lata i uczy³o
siê w niej 30 dzieci. Znaczny wzrost dzieci uczêszczaj¹cych
do szko³y nast¹pi³ w latach 1905-1906, do szko³y w
omawianym okresie uczêszcza³o 133 dzieci,
w tym 130 katolików. Nauczycielami w szkole byli:
W³adys³aw D¹browicz, W³adys³aw Majewski, Masyj
i Dionizy Pietrzyk. Nauka w szkole w jêzyku ojczystym
odbywa³a siê tylko jeden dzieñ w tygodniu, natomiast przez
pozosta³e piêæ dni dzieci nauczano w jêzyku rosyjskim.
Szko³a w okresie zaborów pe³ni³a niezwykle wa¿n¹
rolê w ¿yciu mieszkañców Modliborzyc, wyzwalaj¹c w nich
d¹¿enia do odzyskania niepodleg³oœci. W wyniku
nasilaj¹cych siê represji antynarodowych patriotyzm coraz
bardziej uzewnêtrznia³ siê i nasila³. Echa rewolucji 1905 roku
dotar³y równie¿ do Modliborzyc.

26
S¹d Rejonowy w Janowie, Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych, Wykaz
hipoteczny dóbr ziemskich Modliborzyce, s. 4-5.
27
B. Chlebowski, dz. cyt.., str. 565-567.
28
Tam¿e.
29
Zwyczajowe uprawnienie do korzystania z pañskich lasów, ³¹k
i pastwisk.
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W ramach solidaryzowania siê z innymi szko³ami
w Królestwie Polskim w grudniu 1906 roku w szkole
modliborzyckiej zorganizowano strajk szkolny - rodzice
odmówili posy³ania dzieci do szko³y, oraz p³acenia sk³adek.
Wraz z up³ywem dni fala strajkowa nasila³a siê, w nocy z 22 na
23 stycznia na budynku szko³y namalowano or³a bia³ego.
Natomiast 24 stycznia odby³a siê manifestacja patriotyczna
mieszkañców z flagami bia³o-czerwonymi oraz wizerunkiem
or³a w koronie. W ramach represji za brak reakcji nauczyciela
na powy¿sze zajœcie w³adze carskie odwo³a³y
dotychczasowego nauczyciela, powo³uj¹c nowego.
W listopadzie 1914 roku do Modliborzyc przyby³o wojsko
rosyjskie i zosta³o zakwaterowane w budynku szko³y.
Podczas pobytu wojska w szkole zosta³y spalone tablice,
ksi¹¿ki, meble szkolne oraz pomoce naukowe. W zwi¹zku
z zaistnia³¹ sytuacj¹ nauka w szkole zosta³a przerwana.
Kolejn¹ wa¿n¹ inicjatyw¹, z powodzeniem
realizowan¹ w Modliborzycach, by³o powstanie Stra¿y
Ogniowej. Dnia 18 maja 1913 roku w³adze gubernialne
wyda³y pozwolenie na utworzenie Towarzystwa Ogniowego w
Modliborzycach. Dziewiêæ lat póŸniej, kiedy naczelnikiem
stra¿y by³ Jan Gzik a jego zastêpc¹ Jan Kozyra mieszkañcy
Modliborzyc obchodzili niezwyk³¹ uroczystoœæ
- poœwiêcenia sztandaru Ochotniczej Stra¿y Ogniowej. Dnia
13 lipca 1924 roku o godz. 10-tej rozleg³ siê sygna³ syreny
wzywaj¹cy modliborzyckich stra¿aków na zbiórkê przed
remizê. Nastêpnie stra¿acy oraz przyby³e delegacje
Ochotniczych Stra¿y Ogniowych z Janowa wraz z z-c¹
naczelnika Andrzejem Æwiekiem oraz delegaci z Frampola z
dowódc¹ oddzia³u Marcinem £aŸniakiem wraz z orkiestr¹
przemaszerowali do koœcio³a. Na placu przykoœcielnym
przygotowany by³ o³tarz i tam ks. dr Jan Lenart dokona³
poœwiêcenia sztandaru. Rodzicami chrzestnymi byli: Kubiccy,
Tomicowie, Chrzanowscy, Morelowscy, W¹sikowie i
ówczesny wójt gminy Rusinek. Po poœwiêceniu sztandaru
rodzice chrzeœni wbili pami¹tkowe gwoŸdzie i wraz ze
sztandarem udali siê na sumê do koœcio³a. Po skoñczonej
eucharystii sztandar zosta³ przeniesiony przez rodziców
chrzestnych na rynek do „drzewka wolnoœci”. Tam w³aœnie
Adam Tomi³o przekaza³ poœwiêcony sztandar Kazimierzowi
Zieliñskiemu - wiceprezesowi stra¿y, który odda³ sztandar
naczelnikowi Janowi Gzikowi. Po komendzie wydanej przez
naczelnika: „Bacznoœæ! Kaski zdejm! wszyscy druhowie zdjêli
kaski i wraz z naczelnikiem z³o¿yli przysiêgê”. Po z³o¿onej
przysiêdze, przy dŸwiêkach hymnu narodowego, sztandar
niesiony zosta³ przed stra¿akami, którzy oddali mu honory.
Nastêpnie naczelnik przekaza³ sztandar chor¹¿emu Józefowi
Wolskiemu, a sekretarz gminy Rybicki - odczyta³ akt
p o œ w i ê c e n i a
s z t a n d a r u
i wrêczy³ Stra¿y. Po podpisaniu aktu odœpiewali Rotê
i odby³a siê defilada, wykonano pami¹tkowe zdjêcie30 (zdjêcie
poni¿ej).
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Wybuch I wojny œwiatowej dokona³ wielu zniszczeñ,
a przemarsze wojska spowodowa³y ograbienie ludnoœci nie
tylko z ¿ywnoœci ale tak¿e z byd³a i koni.
W sierpniu 1914 roku dosz³o do starcia I Armii Austriackiej
gen. Wiktora Dankla z IV Armi¹ Rosyjsk¹ gen. Aleksego
Everta. Dnia 25 sierpnia wojska gen. Dankla wkroczy³y do
Kraœnika, a front przesun¹³ siê w kierunku Janowa
Lubelskiego. Szczególnie ciê¿kie walki przez 8 dni toczy³y siê
w rejonie wzgórz Goraj Frampol31. W wyniku tej krwawej
bitwy region zosta³ spustoszony i zniszczony. Modliborzyce
uleg³y czêœciowemu spaleniu i wyludnieniu. Panowa³ g³ód, a
œmieræ zbiera³a obfite ¿niwo (czerwonka przyniesiona przez
¿o³nierzy rosyjskich).
Pomimo to I wojna œwiatowa obudzi³a nadzieje
Polaków na odzyskanie niepodleg³oœci. Wielu z nich walczy³o
na dwóch frontach, marz¹c o wolnej OjczyŸnie,
i walkê tê przyp³aci³o ¿yciem. Polska w 1918 roku odzyska³a
niepodleg³oœæ, ale nie mia³a wytyczonych granic
i o wiêkszoœæ z nich musia³a walczyæ. Tak by³o z nasz¹
wschodni¹ granic¹, o któr¹ prowadziliœmy wojnê z Rosj¹
bolszewick¹. W wojnie tej bra³o udzia³ wielu mieszkañców
naszej miejscowoœci. Wœród nich m.in. Stefan Firosz i mój
dziadek W³adys³aw Krawiec, który walczy³ z bolszewikami
pod Jab³onn¹ i Grodnem. Prze³omowym momentem tej
wojny by³a bitwa stoczona na przedpolach Warszawy pod
dowództwem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, w dniach
13-15 sierpnia 1920 roku, okreœlana „Cudem nad Wis³¹”. Dla
upamiêtnienia tych, którzy zginêli w czasie I wojny œwiatowej
wykonano tablicê pami¹tkow¹. Tablica umieszczona zosta³a
na zewnêtrznej œcianie koœcio³a obok drzwi frontowych.
Napis na tablicy brzmi: „W 10 rocznicê Odzyskania
Niepodleg³oœci Poleg³ym w wojnie œwiatowej
z gminy Modliborzyce
11.XI.1928 roku Rada Gminy Modliborzyce”. Na
tablicy wyryto 39 nazwisk mieszkañców naszej gminy, którzy
oddali swe ¿ycie za wolna Ojczyznê.
Z inicjatywy ks. dziekana - Czes³awa Bednarza tablica zosta³a
rekonstruowana i uroczyœcie poœwiêcona
11 listopada 2005 roku.
Okres dwudziestolecia miêdzywojennego przyniós³
pewn¹ poprawê sytuacji ekonomicznej mieszkañców naszej
miejscowoœci. W 1921 r. osada Modliborzyce liczy³a 229
domów oraz 1 913 mieszkañców (w tym 957 ¯ydów).
Rozwinê³o siê rzemios³o i o¿ywi³ handel; w Modliborzycach
by³o 14 sklepów, 2 restauracje, 2 piwiarnie, 2 sodówki,
3 piekarnie, 10 zak³adów szewskich, 8 zak³adów krawieckich i
3 m³yny. Funkcjonowa³a równie¿ 7-klasowa Szko³a
Powszechna mieszcz¹ca siê w kilku budynkach, oraz szko³a
¿ydowska. Istnia³ Zwi¹zek Strzelecki, Stowarzyszenie
M³odzie¿y Wiejskiej, Samarytanki oraz wiele organizacji i
stowarzyszeñ koœcielnych.

SAMARYTANKI
30

G³os Lubelski, 1924 r., artyku³ o poœwiêceniu sztandaru. Stra¿y Ogniowej w
Modliborzycach

31
W. Szymanek, Z dziejów powiatu kraœnickiego i janowskiego w latach
1474 1975, Lublin, s.42 45.
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Dziêki aktywnoœci ks. S. Rybki i kierownika szko³y Drzewickiego, w 1935 roku za³o¿ono Kasê Stefczyka, której
dzia³alnoœæ pozytywnie wp³ynê³a na ¿ycie mieszkañców
i zmobilizowa³a ich do dalszego dzia³ania. Na zebraniu
Stowarzyszenia Mê¿czyzn Katolickich podjêto decyzjê
o zlikwidowaniu w niedzielê handlu przez ¯ydów i podjêto
uchwa³ê o za³o¿eniu placówki handlowej. Dnia 12 wrzeœnia
1937 roku zwo³ano zebranie parafian, na którym
postanowiono przyj¹æ Statut Spó³dzielni Rolniczo
-Handlowej i za³o¿yæ Spó³dzielniê Spo³eczno-Handlow¹32.
Wielu mieszkañców Modliborzyc znalaz³o zatrudnienie
w fabryce amunicji, która powsta³a w Budzyniu k/Kraœnika33.
Wybuch II wojny œwiatowej w 1939 roku uniemo¿liwi³ dalsz¹
realizacjê planu in¿. E. Kwiatkowskiego oraz przerwa³a
dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ Spó³dzielni
Handlowej i Kasy Stefczyka.
We wrzeœniu 1939 roku osada zosta³a 2 - krotnie
zbombardowana (8 i 15). Podczas nalotów zginê³o ok.
87 osób, a wœród nich ¿o³nierze i urzêdnicy instytucji
ewakuowanych z Grudzi¹dza. W wyniku po¿arów, które
wybuch³y wskutek bombardowania, Modliborzyce
w znacznej czêœci uleg³y zniszczeniu. Na prze³omie
1939-1940 roku przyby³o do Modliborzyc wiele osób
przesiedlonych z poznañskiego. Natomiast wiosn¹, w 1941
roku, przywieziono do Modliborzyc ok. 1.000 ¯ydów
wiedeñskich. W znacznym stopniu stanowili oni elitê
naukow¹ austriackich uczelni, nie przyzwyczajon¹ do
ciê¿kich warunków ¿ycia. By³o wœród nich m.in.
4 profesorów uczelni medycznych i 11 lekarzy ze stopniem
doktora oraz wielu dentystów i naukowców34. W wyniku
ciê¿kiej sytuacji bytowej oraz z powodu epidemii tyfusu
plamistego wielu z nich zmar³o. W paŸdzierniku 1942 roku
¯ydzi mieszkaj¹cy od wielu wieków w Modliborzycach oraz
przywiezieni z Wiednia zostali wywiezieni do Zaklikowa,
a stamt¹d do obozu zag³ady w Be³¿cu.
W kwietniu 1940 roku garnizon wojskowy opuœci³
Modliborzyce, a rz¹dy przejê³a niemiecka administracja
cywilna. Zaczê³y siê represje, na³o¿ono kontyngenty
zbo¿owe i zwierzêce. Aresztowanych zosta³o wiele osób,
których przetrzymywano w wiêzieniu na Zamku w Lublinie35,
Przes³uchiwano w Gestapo zarówno na Zamku jak i „Pod
Zegarem” na ul. Uniwersyteckiej36. Wœród tych, którzy trafili
„Pod Zegar” by³ mój wuj Henryk W¹sik, który na skutek
Zadanych tortur zmar³ w wiêziennym szpitalu37.W celach
Zamku
straci³o
¿ycie
wiele
osób z
naszej
miejscowoœci,m.in. Leon Krakowski, Aleksander Krasowski,
Feliksa Poduchowska, i Franciszek Witek38.
W egzekucji zbiorowej na Rurach Jezuickich39 zgin¹³ Karol
Potocki, ówczesny wójt gminy. Natomiast w egzekucjach
masowych na Majdanku ¿ycie stracili: Tomasz Dziadosz,
Ignacy G³owacki, Józef Moskal, Józef Komacki i Jan
Radecki40.Wieluz aresztowanych osób wywieziono do
obozów koncentracyjnych, z których ju¿ nie powrócili,

wœród ich byli m.in.: Aleksander Paszkowski - sekretarz
gminy, Antoni Gadziñski, Marian Hermanowicz, Micha³
Stachurski, Zygmunt Mazurek, Stanis³aw i Boles³aw
Œwi¹tek41.W wiêkszoœci byli to dzia³acze organizacji
konspiracyjnych, którzy oddali swe ¿ycie za woln¹ Ojczyznê.
Przez mury Zamku przeszli równie¿ Jan Pietras oraz
Aleksandra Soliñska. Nie wszyscy, którzy zostali
aresztowani, trafiali na Zamek; zdarza³y siê przypadki
wykonywania egzekucji podczas transportu. Taki los spotka³
Dominika i Kazimierza Pikulê, Longina i Ignacego
G³owackiego, Stanis³awa Torlê, Tomasza Pietrasa, Henryka
Sajê, oraz Stanis³awa i Henryka Saganów. Wiêkszoœæ
aresztowañ dokonanych przez Niemców spowodowana by³a
dzia³alnoœci¹ na naszych terenach konfidentów niemieckich.
Wskutek ich doniesieñ dosz³o miêdzy innymi do potyczki
o d d z i a ³ u
P O Z
z policj¹ niemieck¹, podczas której ¿ycie stracili: Wac³aw
Pikula, Kazimierz Pankowski i Jan Wrotkowski. Hitlerowcy
dokonali tak¿e w 1942 roku pacyfikacji Kalennego oraz
wywieŸli wiele osób na roboty w g³¹b Rzeszy.
Na terenie Modliborzyc w okresie okupacji dzia³a³y
aktywnie organizacje konspiracyjne
SZP, ZWZ,
„Rac³awice”, POZ, NSZ, AK, BCH, AL. Intensywnie rozwija³o
siê tajne nauczanie prowadzone równie¿ na poziomie szko³y
œredniej. Oddzia³y partyzanckie na terenie gminy dokona³y
licznych akcji dywersyjnych i zamachów bojowych na
funkcjonariuszy niemieckich oraz wykona³y wyroki na
konfidentach. G³oœnym echem w regionie odbi³ siê atak
oddzia³u AL Skrzypka i Hercenburga, który
w paŸdzierniku 1943 roku opanowa³ osadê i dokona³
zniszczenia urzêdu gminy, posterunku i mleczarni.
Natomiast w marcu 1944 roku oddzia³ NOWAK Ojca Jana
zaatakowa³ posterunek policji granatowej.
Po opuszczeniu przez Niemców Modliborzyc
w lipcu 1944 roku mieszkañcy przyst¹pili do usuwania
zniszczeñ wojennych. Wyremontowano i odbudowano wiele
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, handlowych
i us³ugowych. W 1945 roku przeprowadzono elektryfikacjê, a
w 1947 roku powsta³ Oœrodek Zdrowia, przedszkole oraz
Gminna Spó³dzielnia S.Ch. Odbudowano równie¿ szko³ê,
która okaza³a siê za ma³a i w latach 60-tych otwarto now¹
„tysi¹clatkê”. Od 1949 roku prê¿nie dzia³a Biblioteka
Gminna, która obecnie posiada 3 filie oraz oddzia³ dla dzieci.
W latach 60-tych powsta³ Dom Kultury, ulokowany
w budynku dawnej synagogi. Rozbudowano Urz¹d Gminy,
powsta³o sta³e kino, Pañstwowe Gospodarstwo Rybackie,
Pañstwowy Oœrodek Maszynowy, wyasfaltowano ulice,
wybudowano nowy Oœrodek Zdrowia i Remizê Stra¿ack¹. W
1993 roku otwarto Liceum Ogólnokszta³c¹ce42, a w 2005 roku
powsta³ Zespó³ Szkó³, w którego sk³ad wchodzi: Szko³a
Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Od
2000 roku w Modliborzycach dzia³a Oczyszczalnia Œcieków.
Miejscowoœæ zosta³a skanalizowana i doprowadzono gaz,
oraz przeprowadzono modernizacjê parku.
Urszula Bzdyra

33

Po koniec lat 30-tych powsta³ Centralny Okrêg Przemys³owy (COP), by³
to wybitny plan in¿. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego celem by³o
roz³adowanie bezrobocia, a zarazem plan obronny zlokalizowany w
wid³ach Wis³y i Sanu.
34
T. Stolarz, Ziemia janowska w latach II wojny œwiatowej, mskr, s.77
35
W latach 1939 1944 w dystrykcie lubelskim centralne wiêzienie Policji
i S³u¿by Bezpieczeñstwa.
36
W okresie okupacji niemieckiej w budynku tym by³a siedziba Gestapo.
37
APMM, ksiêga V szpitala wiêziennego z lat 1943-44, ankiety by³ych
wiêŸniów politycznych nr; 495, 916, 1289 32 APM, Kronika Parafialna, bez
sygn., b. S.
38
Mañkowski Z., Hitlerowskie wiêzienie na Zamku w Lublinie, s. 368-399.
39
Rejon Do³ów nale¿¹cy do wsi Rury Jezuickie, obecnie ul. Ruchu Oporu w
Lublinie.
40
Mañkowski Z., dz. cyt., s. 466 469.

Zdjêcia na stronach: 1,2,3,4,9,10 i 16 pochodz¹ ze zbiorów
pani Urszuli Bzdyra.

41
42

r.

Tam¿e, s. 401 456.
Aktem za³o¿ycielskim Kuratora Oœwiaty w Tarnobrzegu z 7 kwietnia 1993
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O ŒRODOWISKU PRZYRODNICZYM GMINY MODLIBORZYCE
I JEGO WALORACH S£ÓW KILKA...
Referat ten z za³o¿enia nie jest typowym naukowym
referatem ani te¿ raportem na temat „walorów przyrodniczych
Gminy Modliborzyce”, czy innym suchym zestawieniem
danych. Nie ma tu tabel i zestawieñ, które zazwyczaj znajduj¹
siê w powa¿nych pracach naukowych i opracowaniach
statystycznych, próbuj¹cych wyraziæ za pomoc¹ liczb
bogactwo œwiata przyrody w badanej okolicy. Zamys³em moim
jest przybli¿enie wartoœci tego bogactwa w sposób popularny,
bardziej literacki, humanistyczny. Wychodzê bowiem z
za³o¿enia, ¿e nie ka¿dy z zainteresowanych tematem musi
mieæ umys³ przysposobiony do przyjmowania œcis³ych danych,
ale ka¿dy niew¹tpliwie jest cz³owiekiem. Przy szacowaniu
walorów œrodowiska zwracamy uwagê zarówno na ich
wyj¹tkowoœæ, rzadkoœæ wystêpowania, zasobnoœæ puli
genowej, stan zachowania zbiorowisk
i ekosystemów, wydajnoœæ rolnicz¹ czy atrakcyjnoœæ
turystyczn¹,ale tak¿e na ich piêkno, harmoniê. S¹ to aspekty,
które wp³ywaj¹c na nasz¹ psychikê tworz¹ poczucie
„swojskoœci”, staj¹c siê czêœci¹ tak¿e krajobrazu kulturowego.
Chcia³bym, by by³a to bardziej gawêda przyrodnika, który
wêdruj¹c od lat po nieznanych jako atrakcyjne zak¹tkach
Polski wci¹¿ odkrywa z radoœci¹ czasem maleñkie, czasem
wielkie skarby naszej ojczystej przyrody. Trudno jest doceniæ w
pe³ni walory przyrodnicze w³asnej miejscowoœci, bez
porównania jej z innymi, uznawanymi powszechnie za
atrakcyjne lub te¿ przeciwnie, z uznanymi za zdewastowane i
w r ê c z
g r o Ÿ n e
d l a
¿ y c i a
i zdrowia. Jeœli nic tak skrajnego w naszej okolicy nie
wystêpuje, sk³onni jesteœmy uznaæ j¹ za pospolit¹, przeciêtn¹,
nieciekaw¹, w której toczy siê
bo przecie¿
w takim miejscu wrêcz musi siê toczyæ - szara codziennoœæ.

Anna Liana w monografii “Na pograniczu regionów”
prezentuje punkt widzenia cz³owieka “z wielkiego miasta “,
zmêczonego szybkim rytmem cywilizacji i têskni¹cego za
“prastarym wzorcem œrodowiska praprzodków”,
ujawniaj¹cym siê w upodobaniu do lasów, jezior i otwartych
przestrzeni - a co za tym idzie, starañ o ich zachowanie w jak
najlepszym stanie i organizowanie ich m¹drej ochrony.
Postawi³bym jednak inn¹ tezê, wychodz¹c od poczucia
zwi¹zku emocjonalnego ze swoj¹ “ma³¹ ojczyzn¹”.
Przygl¹daj¹c siê jej z pewnego dystansu, nabieramy
przekonania o potrzebie ochrony i takiego kszta³towania jej
œrodowiska, by mog³a przynosiæ nam chlubê w szerszej skali.
Byæ mo¿e chodzi tu o potrzebê - jak¿e ludzk¹
- zaanga¿owania umys³u w zracjonalizowanie prze¿ywanego
gdzieœ w g³êbi, nie w pe³ni œwiadomie, uczucia “swojskoœci”.
W y k o r z y s t a n i e z d o b y t e j w i e d z y
i doœwiadczenia dla dobra wspólnego - i w³asnego - jest tego
dobrym znakiem.
Spróbujmy zatem przyjrzeæ siê z bliska, wyruszyæ na
wycieczkê krajoznawcz¹, spróbowaæ nazwaæ ka¿d¹ mijan¹
po drodze roœlinkê czy owada... Musimy byæ przygotowani na
niespodzianki, bo Modliborzyce s¹ po³o¿one “na pograniczu
regionów”, jak s³usznie zauwa¿yli autorzy monografii pod
redakcj¹ prof. Liany Anny. Mamy zatem tereny o ró¿nej
topografii i budowie geologicznej, zró¿nicowanej roœlinnoœci i
mikroklimacie, i doœæ urozmaicony œwiat zwierz¹t.

PRZYRODA NIEO¯YWIONA
FUNDAMENT, CZYLI GEOLOGIA I HYDROLOGIA

Technicy znaj¹ pojêcie t³a, czyli pewnego poziomu
jakiegoœ czynnika (jak promieniowanie, szum radiowy, sk³ad
chemiczny), który pomimo tego, ¿e istnieje i posiada poziom
wykrywalny urz¹dzeniami (czy nawet zmys³ami), nie jest
uwa¿any za istotny. Mo¿emy przenieœæ to pojêcie na “t³o
œrodowiskowe”, i mamy wyjaœnienie: œrodowisko w³asne
pozostaje niedoceniane tylko dlatego, ¿e jest dla nas
powszednie, codzienne, i sk³onni jesteœmy nawet uznaæ, ¿e nie
warto tego badaæ.
Pozwolê sobie przytoczyæ wolne t³umaczenie tekstu
piosenki ze znanego musicalu: czy¿ Nie ilustruje dobrze
naszych uczuæ?

Gmina Modliborzyce, “po³o¿ona w obrêbie trzech
regionów geograficznych (Roztocza Zachodniego,
Wzniesieñ Urzêdowskich i Równiny Bi³gorajskiej) odznacza
siê skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹ oraz ¿yw¹ i
urozmaicon¹ rzeŸb¹. Wystêpuj¹ tu dwa poziomy zrównañ
wierzchowiny,przybieraj¹c postaæ przykrytych lessem
garbów, w¹skich grzbietów, silnie rozcz³onkowanych p³atów i
w¹skich sp³aszczeñ. WyraŸnie zaznaczaj¹ siê krawêdzie
strukturalne oddzielaj¹ce zapadlisko przedkarpackie
(Kotlina Sandomierska) od Wy¿yny Lubelskiej i Roztocza.
Powszechnie wystêpuj¹ ró¿ne formy dolinne. (...) mo¿na
obserwowaæ tak¿e ro¿ne zjawiska i formy krasowe (...)
Liczne skupiska wydm œródl¹dowych, o wysokoœci od kilku
Trochê tego, trochê tamtego...
1
do kilkunastu metrów ”. Gmina po³o¿ona jest na obszarze
Garnek... rondel... miot³a... czapka...
interesuj¹cym pod wzglêdem hydrograficznym (autorzy
Ktoœ powinien by³ dawno pod³o¿yæ ogieñ pod to wszystko.
monografii wymieniaj¹ intersuj¹ce rodzaje i cechy Ÿróde³
£awka... drzewo...
(zwróæmy uwagê na poetykê ich nazwy!): Szczelinowe,
Có¿ to za piec? Albo - co za dom?
Ludzie, przeje¿d¿aj¹cy przez [...] Nawet nie wiedz¹, ¿e tutaj byli.
zawieszone, akustyczne, wywierzyska - a tak¿e innego
Kawa³ek drzewa... Jakaœ szmata...
rodzaju wyp³ywy wód, jak m³aki, wycieki i wysieki; sieæ rzek i
strumieni okresowych, jeziora i stawy oraz bagna i tzw.
Có¿ Pozostawiamy [wyje¿d¿aj¹c]? Nic wielkiego...
wymoki).
Tylko [tu nazwa miejscowoœci]
Istotnie, niektóre z tych obiektów s¹ rzadkoœci¹
...
nawet w skali kraju, niektóre - Europy. Rzadkie w Polsce s¹
Gdzie¿ Indziej mo¿na tak œwiêtowaæ?
Swojskie, uparte miejsce, gdzie znam wszystkich, których spotykam. Ÿród³a akustyczne, nale¿¹ce do wyp³ywów szczelinowych.
Wkrótce bêdê przybyszem w dziwnym, nowym miejscu, szukaj¹cym Woda, nie wype³niaj¹c ca³ego przekroju kana³u w skale,
wyp³ywa z g³oœnym bulgotem.
znajomych twarzy ... st¹d...
...
nale¿ê do niej - zawalonej, powszedniej - mej kochanej wsi, mojego
ma³ego miasteczka.

Podobne jak w przypadku Borów Tucholskich, gdzie
obserwowaæ mo¿na trzy typy jezior, mamy na terenie gminy
zbiorniki wodne o ró¿nym pochodzeniu.
1

Kamiñski K., Œrodowisko geograficzne gminy, w: Na pograniczu regionów.
Liana A. (Red), Warszawa 1997.
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Niewielkie owalne zag³êbienia na p³askich, lessowych
terenach zasilane wodami opadowymi. Miêdzy Koloni¹
Wolic¹ a Bilskiem znajduj¹ siê oczka krasowe, powsta³e
przez zapadniêcie siê niewielkich podziemnych jaskiñ.
W okolicy Zarajca i Kolonii Stojeszyn wystêpuj¹ pozosta³oœci
polodowcowego jeziora , powsta³e w okresie zlodowacenia
œrodkowopolskiego. Podobne pochodzenie ma te¿ wiele
stawów œródleœnych, jak Imielty £ug.
Wêdruj¹c ze studentami po Lasach natrafiliœmy na
piêkny krater impaktowy, prawdopodobnie pozsta³oœæ po
bombardowaniu z czasów II wojny œwiatowej: kolisty,
wype³niony wod¹, z wyniesieniem poœrodku
i podniesionymi brzegami. M³odzie¿, Nastawiona badawczo
na przyczyny czysto przyrodnicze, obliczy³a œrednicê...
meteorytu, który ,móg³by byæ przyczyn¹ powstania podobnej
formacji2 . Nie jest wykluczone, poniewa¿ Wa³ brzegowy i
bezpoœredni¹ okolicê porasta soœnina nie starsza ni¿ 20letnia. Kwestia zatem pozostaje otwarta i wymaga dalszych
badañ.
Cenne w skali europejskiej s¹ œródl¹dowe wydmy.
Zalesione lub nie, bêd¹ce œwiadkami procesów eolicznych
pradawnego krajobrazu pustynnego - z racji zawartoœci
czystego, wysortowanego
przez wiatr piasku, zosta³y
3
powszechnie wyeksploatowane .

Od niedawna w astronomii, a tak¿e
w ochronie œrodowiska, oprócz znanych wczeœniej
zanieczyszczeñ chemicznych i promieniotwórczych mówi
siê o “ska¿eniu œwiat³em”. Uzasadnione lub nie, zwiêkszanie
oœwietlenia zewnêtrznego ma ju¿ swój kosmiczny wymiar,
czêsto wykorzystywany na efektownych zdjêciach ze stacji
orbitalnych czy satelitów.
Pewnego razu jeden z cudów œwiata,
a jednoczeœnie po³owa ziemskiego œrodowiska przyrodniczego,
zniknie w ¿óltej mgle. Wytworzone przez ludzkoœæ
zanieczyszczenie œwiat³em nie tylko zak³óca widocznoœæ gwiazd
i obserwacje astronomiczne, ale szkodliwie wp³ywa na
funkcjonowanie ekosystemów, zak³óca rytmy dobowe tak¿e u ludzi,
i jest powodem marnotrawienia energii (w samych stanach
5
Zjednoczonych o wartoœci 2,2 mld dolarów rocznie) .

W lutym 2011 amerykañski astronom-amator, John
E. Bortle zaproponowa³ 9-stopniow¹ skalê okreœlenia
ciemnoœci nieba, publikuj¹c swoj¹ propozycjê
w czasopiœmie Sky & Telescope. Pomys³ przyj¹³ siê
i niebawem do opisu stanu “ska¿enia œwiat³em”, a tak¿e
charakterystyki obszarów nazywanych “rezerwatami
ciemnego nieba” zaczêto u¿ywaæ tej w³aœnie skali.
Pierwsze obszary tego typu powsta³y w Kanadzie
( Ontario), USA (Clayton Lake State Park, Goldendale
Observatory Park, the Headlands of Emmet County, Geauga
Park’s District, Cherry Springs State Park).
W Lasach Janowskich, na terenie rezerwatu Imielty
£ug, prowadzi³em badania od 2005 roku
i obserwowa³em tak¿e warunki widocznoœci nieba w noce
ksiê¿ycowe i bezksiê¿ycowe, w okresach od kwietnia do
paŸdziernika. S¹ to pionierskie badania Lasów pod
wzglêdem ich walorów zachowania “naturalnej nocy”, m..in.
umo¿liwiaj¹cych doskona³e obserwacje astronomiczne oraz
niezak³ócone funkcjonowanie systemów przyrodniczych na
terenie Parku.
W Europie wyprzedzaj¹ nas Wêgry z Parkiem
Narodowym Dunaju i Drawy, który od roku 2006 utworzy³
Park Gwiezdnego Nieba w Zselic (¯elickim) Obszarze
Chronionego Krajobrazu, oraz Parkiem Narodowym
chroni¹cym najwiêkszy obszar trawiasty na Wêgrzech
- tzw. Pusztê, PN Hortobagy. Poza Wêgrami w Europie
mamy jeszcze Galloway Forest Park w Szkocji.
Oprócz jednostek ochrony œrodowiska zrzeszonych
w IDA istnieje ju¿ Sieæ innych, mniejszych obszarów
chroni¹cych ciemn¹ noc jak walor œrodowiskowy, s¹ to w
Polsce: Sopotnia Wielka (Jeleœnia), Palowice
i Izerski Park Ciemnego Nieba. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby do takich obszarów do³¹czy³ tak¿e Park Krajobrazowy
Lasy Janowskie (choæby we fragmencie przylegaj¹cym do
stawów rezerwatu b¹dŸ innego ze œródleœnych zbiorników
wodnych). Zaproponowa³bym tu robocz¹ nazwê
“Modliborski Park GwieŸdzistej Nocy”, poniewa¿ teren ten
w³aœnie na terenie gminy Modliborzyce prawdopodobnie
spe³nia wszystkie kryteria, aby byæ przyjêtym nawet do
œwiatowego rejestru obszarów ciemnego nieba.

Przyk³ad podjêcia dzia³añ ochronnych “za piêæ dwunasta”
mamy w okolicy Pu³aw (tzw. Piaskownia), gdzie chroni siê
pozosta³oœæ l¹dowej wydmy, poroœniêtej borem sosnowym,
chronion¹ m¹cznic¹ lekarsk¹ i stanowi¹cej ... podstawê dla
potê¿nego pylonu sieci energetycznej. Du¿ej czêœci wydmy
brakuje: znajduje siê tam wielkie wyrobisko z podtopionymi
ju¿ do³ami, w których obecnie rozwija siê roœlinnoœæ wodna
i szuwarowa, tworz¹c stojê dla ptaków.
Zachowane na terenie Lasów
Janowskich, szczególnie
w rezerwacie “Imielty £ug”
wydmy czêsto zachowuj¹
klasyczny kszta³t “rogalika”,
wskazuj¹cego przewa¿aj¹ce
kierunki wiatrów epoki
plejstocenu4 ,
z podmok³ym
zag³êbieniem w czêœci
œrodkowej. Oprócz
charakterystycznej rzeŸby
terenu, tworz¹ one siedliska dla
trzech charakterystycznych
zbiorowisk leœnych - borów
suchych, œwie¿ych
i bagiennych.
BÓR NA WYDMIE W ODDALI
P£YWAJ¥CA WYDMA.
FOT. R. CZYRKA

Dodajmy jeszcze, ¿e przy obszarze ogólnym Parku,
wielkoœci 17 tys. ha, wymieniony rezerwat maj¹cy ponad 700
ha daje mo¿liwoœæ zapewnienia dobrych warunków do
obserwacji astronomicznych.

2

Meteoryt ten, wg obliczeñ, mia³by 5-8 metrów œrednicy przed wejœciem w
atmosferê ziemsk¹.
3
stopieñ likwidacji wydm œródl¹dowych w skali europy szacuje siê na 80%
Chmielewski T.J. (i In.) Œcie¿ka dydaktyczna Go³¹b-Niebrzeegów-Piskory.
Lublin 1998.
4
Dok³adniej zlodowacenia po³udniowopolskiego wg Wiœniewskiej¯elichowskiej, w:Radlicz-Ruhlowa H., Wiœniewska-¯elichowskaM.,
Podstawy geologii, Warszawa 1977, lub ba³tyckiego wg Kamiñskiego, dz.
Cyt.

KLIMAT
Na terenie gminy panuje klimat umiarkowany, typowy
dla Polski po³udniowo-wschodniej o charakterze
przejœciowym uzale¿nionym od nap³ywu mas powietrza
z dwóch g³ównych kierunków: polarnomorskiego (pó³noco
-zachód) i kontynentalnego (wschód). Nie jest on jednolity, ze
wzglêdu na zró¿nicowanie rzeŸby terenu i obecnoœæ du¿ych
zbiorników wodnych.
5

Ze strony Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Ciemnego Nieba
www.darksky.org), t³um. W³asne

Wieœci Gminne
Po³udniowa czêœæ posiada klimat typowy dla Kotliny
Sandomierskiej, pó³nocna dla Roztocza. Ró¿nice bywaj¹
znaczne, np. œredni czas zalegania pokrywy œnie¿nej dla
Kotliny Sandomierskiej wynosi 65 dni, Wy¿yny Lubelskiej
i Roztocza
85 dni 6 . Wp³yw ciep³ego klimatu,
charakterystycznego dla Sandomierskiego, spowodowany
przenikaniem cieplejszego powietrza od po³udnia przez
Bramê Morawsk¹ i dolin¹ Wis³y ku pó³nocy, jest zauwa¿alny w
postaci obecnoœci gatunków ciep³olubnych roœlin
i zwierz¹t tak¿e na terenie naszej gminy. Zauwa¿alny jest
tak¿e wp³yw wzniesieñ na lokaln¹ cyrkulacjê powietrza,
zw³aszcza podczas przesuwania siê niskich chmur
burzowych (granica deszczu pokrywa siê niekiedy z granic¹
Równiny Puszczañskiej). Takie lokalne urozmaicenie
klimatyczne z kolei skutkuje zró¿nicowaniem fenologicznym
w œwiecie roœlinnym - jednoczeœnie obserwowaæ mo¿na
ró¿ne fazy rozwoju roœlin, wystêpujacych w miejscach o
odmiennych wp³ywach klimatycznych, jak np. gruboœæ i czas
zalegania pokrywy œnie¿nej7. Wczesnowiosenna wycieczka,
rozpoczêta z w³asnego ogrodu, w którym ju¿ zakwita bez lilak
(wiosna w³aœciwa) mo¿e zachwyciæ zieleni¹ ³¹ki
i kwiatami pierwiosnka (pierwioœnie, wczeœniejsza faza),
podczas gdy w ciemnych parowach wci¹¿ mo¿e zalegaæ
œnieg i zakwitaæ podbia³ (przedwioœnie)8.

AKTORZY NA SCENIE: PRZYRODA ¯YWA
ROŒLINY
Mówi¹c o roœlinach nie mo¿na pomin¹æ ich wa¿nej
cechy wystêpowania w spo³ecznoœciach o okreœlonym
sk³adzie gatunkowym, czyli zespo³ach i zbiorowiskach.
Ró¿norodnoœæ siedlisk, jak by³o powiedziane wczeœniej
owocuje ró¿norodnoœci¹ zbiorowisk roœlinnych: leœnych,
wodnych, ³¹kowych i ciep³olubnych muraw. Lasy zajmuj¹ ok.
1/3 powierzchni gminy. Spotykamy tutaj w czêœci pó³nocnej
lasy porastaj¹ce ¿yŸniejsze gleby buczyny, lasy lipowograbowe o niezwykle bogatym, kwietnym i barwnym
wiosennym aspekcie runa, w po³udniowej bory sosnowe
i jod³owe ró¿nych typów od mieszanych przez œwie¿e,
obfituj¹ce w krzewinki borówki czarnej, po suche
z wrzosem i chrobotkiem reniferowym, a tak¿e bagienne
z efektownymi kwiatami czermieni b³otnej.
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DZIE¯KA POMARAÑCZOWA - GRZYB £¥KOWY.
FOT. F. SZPINDA

Spotkaæ mo¿na zbiorowiska bardzo oryginalne, jak soœnina
z wid³akiem goŸdzistym na cyplu nad stawem £opata9.
Te r e n y z a b a g n i o n e p o r a s t a o l s , d o l i n y r z e k
z przep³ywem wody lasy ³êgowe, jedyne w Europie
œrodkowej lasy zbli¿one mikroklimatem do tropikalnych
lasów deszczowych.
W dolinie Sanny wystêpuj¹ ³¹ki, bogate gatunkowo,
w zale¿noœci od zasobnoœci pod³o¿a w wodê wyró¿niæ
mo¿na suche, œwie¿e i podmok³e.
W bezodp³ywowych, zasilanych wod¹ opadow¹
nieckach jeziornych z pok³adami kwaœnego torfu wystêpuj¹
torfowiska wysokie i poœrednie,
z charakterystycznym mchem torfowcem i towarzysz¹cymi
gatunkami: ¿urawin¹, rosiczkami, turzycami, bagnem
zwyczajnym i borówk¹ bagienn¹. Sosny, jeœli porastaj¹ teren
torfowiska, z uwagi na ubogie w sk³adniki pokarmowe
œrodowisko, kar³owaciej¹ i ¿ó³kn¹, a nawet gin¹. Torfowiska
niskie, czyli „silniejsza postaæ” mokrych ³¹k, tworz¹ siê
w dolinach rzek.
Strome zbocza lessowych w¹wozów, wychodnie
ods³oniêtego wapienia i obszary piaszczyste porastaj¹
suche murawy. Nie maj¹ one cech stepów z uwagi na ubogie
i kwaœne pod³o¿e, ale muraw napiaskowych
i ciep³olubnych.
Ｗ miejscach wilgotniejszych spotyka siê niekiedy
gatunki wystêpuj¹ce na stepach, jak np. bardzo rzadki
œniedek cienkolistny i œniedek baldaszkowaty, czêsto
sadzony w ogródkach jako roœlina ozdobna. Leœne
piaszczyste wydmy niekiedy porasta sukulent
rojnik
pospolity (który wbrew nazwie wcale ju¿ pospolitym nie jest).
Wiele gatunków
wystêpuj¹cych na terenach
naturalnych i pó³naturalnych jest
gatunkami chronionymi,
zagro¿onymi zanikniêciem
w s k u t e k
z m i a n
antropogenicznych lub sukcesji
ekologicznej w ich siedliskach.

CHROBOTEK RENIFEROWY
- TYPOWY W BORZE SUCHYM.
FOT. R. CZYRKA

SMARDZ JADALNY
- RZADKI I CHRONIONY.
FOT. F. SZPINDA

Prof. Fija³kowski pisze, proponuj¹c utworzenie Janowskiego
Parku Narodowego:
„Lasy Janowskie s¹ najmniej przekszta³con¹ przez
cz³owieka czêœci¹ Kotliny Sandomierskiej
jednej
z podstawowych jednostek geograficznych Polski.
ZAWILEC GAJOWY - RÓ¯OWA RZADKOŒÆ
FOT. R. CZYRKA

9
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Nieprzepuszczalne pod³o¿e z i³ów krakowieckich powoduje,
¿e piaszczyste gleby s¹ stale podmok³e, zapewniaj¹c dobre
warunki rozwijaj¹cym siê na nich zbiorowiskom roœlinnym”10.
Jest to przyczyn¹, dla której Lasy Janowskie maj¹
najwiêksze zró¿nicowanie zbiorowisk leœnych szczególnie
borowych, a tak¿e torfowisk przejœciowych i wysokich. Pod
tym wzglêdem przewy¿szaj¹ nawet Pojezierze £êczyñsko
-W³odawskie.
Maj¹ du¿e zró¿nicowanie faunistyczne
i florystyczne (136 zespo³ów roœlinnych). Dodaæ nale¿y tu
jeszcze zbiorowiska roœlinne charakterystyczne dla terenów
³¹kowych, suchych muraw obfituj¹cych w zio³a lecznicze,
roœlinnoœci przydro¿nej i polnej. Nasuwa mi siê tu ciekawe
spostrze¿enie z w³asnych badañ: Przygotowuj¹c artyku³ o
XVII-wiecznym lekarzu, rodem z Narola, poszukiwa³em
terenów, na których mo¿na znaleŸæ jak najwiêcej roœlin
leczniczych, stosowanych przez niego
w terapii, kosmetyce i dietetyce11. O dziwo, niemal wszystkie
roœliny, wymieniane w zapiskach Tobiasza Kohna, a tak¿e
jego ojca i dziadka, mo¿emy i dziœ znaleŸæ tutaj na terenie
jednej gminy!
Czêœæ Lasów Janowskich, nale¿¹cych do gminy
Modliborzyce, posiada tak¿e cechê ró¿norodnoœci
zbiorowisk leœnych i moczarowych, szczególnie
w rezerwacie Imielty £ug. Ró¿norodnoœæ ta wi¹¿e siê tam
z du¿ym urozmaiceniem, sprawiaj¹c, ¿e ma³e obszary
stanowi¹ce „egzemplarze okazowe” danego rodzaju lasu
s¹siaduj¹ z innymi, œciœle uzale¿nione od lokalnych
stosunków wodno-glebowych i rzeŸby terenu. Taki uk³ad jest
znakomit¹ okazj¹ do wytyczania tam œcie¿ek edukacyjnych.
Zagro¿eniem dla rodzimej flory, oprócz dewastacji,
zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu przez cz³owieka, s¹
gatunki obce, silnie inwazyjne, jak choæby w ostatnich latach
rdestowiec ostrokoñczysty. Jest to roœlina sadzona niekiedy
jako ozdobna w parkach i ogródkach, stosowana bywa te¿ do
restytucji gleb po ska¿eniu metalami ciê¿kimi. Jednak w
przypadku lasów i innych naturalnych i pó³naturalnych
ekosystemów jest ona uznana za gatunek szczególnie
niepo¿¹dany, z uwagi na szybkie tempo rozprzestrzeniania
siê i zajmowania siedlisk z wypieraniem rodzimych gatunków
i ca³ych fitocenoz12.

ZWIERZÊTA
Zró¿nicowanie rzeŸby terenu i zbiorowisk roœlinnych
daje szerok¹ gamê siedlisk dla wielu gatunków zwierz¹t.
Spoœród ssaków warto wymieniæ owado¿erne je¿e, krety,
ryjówki i nietoperze (wszystkie wymienione s¹ pod ochron¹);
du¿e drapie¿ne, jak lis, wilk, jenot, borsuk
i kuna leœna oraz wydra, najrzadszy z drapie¿ników. Mniejsze
drapie¿niki reprezentowane s¹ przez ³asicê
i gronostaja. Ssaki kopytne wystêpuj¹ce tutaj to sarny, jelenie
i niekiedy ³osie; gryzonie pi¿maki, bobry, chomiki, wiewiórki,
smu¿ki i orzesznice; ¿yj¹ tu równie¿, chocia¿ coraz rzadziej
spotykane, zaj¹ce. Szczególnie licznie reprezentowane s¹
ptaki, zarówno œpiewaj¹ce, jak drapie¿ne, krukowate i kuraki
oraz wodne. Ze szczególnie zas³uguj¹cych na uwagê
wyró¿niæ nale¿y du¿e ptaki drapie¿ne jak orze³ bielik,
g a d o ¿ e r ,
o r l i k
k r z y k l i w y
i grubodzioby, rybo³ów. Pospolity jest myszo³ów.

W szuwarach gnieŸdzi siê ¿uraw, b¹k, czapla bia³a
i purpurowa; z kuraków w Lasach spotykany jest g³uszec
i cietrzew, objête ochron¹ wraz z terenem gniazdowania.
Spotkaæ mo¿na te¿ dudka.
Gady i p³azy - odnotowano tutaj najwiêksze krajowe
rzadkoœci, jak w¹¿ Eskulapa i jaszczurka zielona, uznana od
niedawna za niewystêpuj¹c¹ w Polsce. Bardzo liczne s¹
¿aby i ropuchy, na suchych terenach jaszczurki (zwinka i
¿yworódka), w lasach padalce, w tym odmiany czarnej i
turkusowej, ¿mije i zaskroñce. Niestety w ostatnich latach
zauwa¿alnie zmniejszy³a siê liczebnoœæ ¿ab
w stawach modliborskich.
Ryby. Obok gatunków hodowlanych nale¿y
odnotowaæ osobliw¹ rybê, jak¹ jest ró¿anka, ¿yj¹ca
w stawie Imielty £ug, której samica sk³ada poprzez d³ugie
pok³ade³ko ikrê do wnêtrza muszli ma³¿y, najczêœciej równie
rzadkiej szcze¿ui.
Fauna bezkrêgowców jest bardzo bogata, chocia¿
nie zosta³a dot¹d szczegó³owo zbadana. Same
prostoskrzyd³e
pasikoniki, œwierszcze
wystêpuj¹ na
suchych murawach i zapewniaj¹ nam wra¿enia estetyczne w
postaci letnich koncertów. Odnotowano wiele gatunków
chrz¹szczy, motyli dziennych i nocnych, w tym szczególnie
rzadkich modraszków, pazia królowej, trupiej g³ówki czy
zawisaka tawulca oraz fruczaka go³¹bka.

RUSA£KA ¯A£OBNIK.
FOT. R. CZYRKA

W Ÿród³ach ¿yje kie³¿ zdrojowy, typowy dla wód
czystych i szybko p³yn¹cych.
Z interesuj¹cych gatunków bezkrêgowców mo¿na
wymieniæ ciep³olubn¹ modliszkê, paj¹ka tygrzyka,
zwiêkszaj¹cego ostatnio swój zasiêg w Polsce i œlimaka
znanego z Karpat i Jury Krakowsko-Czêstochowskiej
wa³kówkê górsk¹.

WALORY TURYSTYCZNE:
SPORT, REKREACJA, REHABILITACJA I EDUKACJA
Modliborzyce nie le¿¹ nad morzem, w górach ani na
pojezierzu; nie maj¹ walorów uzdrowiskowych w postaci
gor¹cych i mineralnych Ÿróde³, nie posiadaj¹ wielu zabytków
w postaci gotyckich zamków, barokowych koœcio³ów,
renesansowych pa³aców i kamienic, otaczaj¹cych
staromiejski rynek. Nie jest to przeszkoda, ale raczej
wyzwanie dla organizatorów turystyki. Mo¿na bowiem tu
mówiæ o turystyce przyrodniczej czy ekologicznej, mówiæ
œmia³o i podejmowaæ udane przedsiêwziêcia. Autorzy
wspomnianej monografii pisz¹: „Z uwagi na walory
œrodowiska geograficznego gmina Modliborzyce nale¿y do
najbardziej interesuj¹cych, choæ dotychczas prawie
zupe³nie nie spopularyzowanych obszarów województwa”
(wówczas tarnobrzeskiego)13.

10

Fija³kowski D., Szata roœlinna Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”,
Lublin 1997.
11
Szpinda F., Nie tylko humaniœci: rodzina Kohnów z Narola (materia³y
konferencyjne, w druku)
12
z serwisu Lonicera: http://www.lonicera.hg.pl/news/akt_inwaz04.html

13

Kamiñski K., Œrodowisko geograficzne gminy, dz. Cyt.
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Na zakoñczenie pragnê przytoczyæ m¹dre i piêkne
Œcie¿ki edukacyjne i ekologiczne. Dziêki du¿emu
zró¿nicowaniu krajobrazowemu ³atwo jest wytyczyæ szereg s³owa niezapomnianego prof. Janusza Janeckiego,
szlaków rowerowych, pieszych i narciarstwa biegowego, fitosocjologa i mi³oœnika wielu form twórczoœci malarstwa,
s³u¿¹cych nie tylko sportom i rekreacji, ale tak¿e poznawaniu fotografii, literatury tak oto o wykorzystaniu zasobów
r o d z i m e j p r z y r o d y. W a r t o p o m y œ l e æ r ó w n i e ¿ œrodowiska i jego ochronie pisa³ w swojej ksi¹¿ce:
o przywróceniu Sannie waloru rzeki sp³awnej dla kajaków.
Przy obszarach, chroni¹cych ostoje ptactwa wodnego „Kraj nasz jest tak krajobrazowo ró¿norodny i posiada tak
i szuwarowego, bobrowe ¿eremia, a tak¿e rzadk¹ roœlinnoœæ solidny potencja³ ekologiczny, jak niewiele innych krajów
mog³yby powstaæ wie¿e obserwacyjne. Na wzniesieniach i w europejskich. W warunkach istotnego zainwestowania
punktach umo¿liwiaj¹cych obserwacjê krajobrazu, w „przemys³ turystyczny” - przy konsekwentnym
szczególnie ekotonów
stref granicznych miêdzy przestrzeganiu zasad strategii ochrony przyrody (...) owe
s¹siaduj¹cymi ze sob¹ ekosystemami platformy widokowe, zasoby s¹ w stanie dostarczyæ podstaw materialnego
z a œ n a d œ r ó d l e œ n y m i z b i o r n i k a m i w o d n y m i , utrzymania trzeciej czêœci naszego spo³eczeñstwa. Musimy
w g³êbi lasów, stanowiska umo¿liwiaj¹ce obserwacje jednak wszyscy zdawaæ sobie sprawê z wartoœci tych
zasobów i z faktu ich istnienia wokó³ nas. (...)
astronomiczne.
Nie bez znaczenia jest utworzenie odpowiedniej
A jest jeszcze w Polsce co chroniæ i czym siê
bazy turystycznej, zapewnienia noclegów, wy¿ywienia,
wypo¿yczalni sprzêtu i punktów serwisowych, a tak¿e zachwycaæ. Od ogromnych ruchomych wydm nadmorskich,
szeroko zakrojonej promocji regionu czy utworzenie oœrodka poprzez tysi¹ce zbiorników wodnych, pagórkowatych
pojezierzy; przepastne rozkrzyczane ptactwem bagna
edukacyjno-informacyjnego.
Trasy rowerowe i piesze zim¹ mog¹ byæ u¿ytkowane nadbiebrzañskie, „zielone gr¹dy i czarne bory” bia³owieskie;
t a k ¿ e j a k o s z l a k i n a r c i a r s t w a b i e g o w e g o . piaszczyste i przestronne, pachn¹ce ¿ywic¹ bory sosnowe
W opracowaniu s¹ 3 propozycje szlaków leœnych, pomyœlane œrodka kraju; tajemnicze w¹wozy lessowej Lubelszczyzny;
jako rekreacyjno-sportowe oraz „traperskie” r o z l e g ³ e ³ ¹ k i z p ³ a t a m i j a s k r ó w
- rekreacyjno-dydaktyczne, o zró¿nicowanym stopniu i ostr¹¿eni upstrzone brogami i stogami; torfowiska wysokie i
trudnoœci (d³ugoœæ, przeszkody naturalne, liczba miejsc dla mszary na wododzia³ach, ciche, spl¹tane ¿urawinami
i pachn¹ce bagnem; kwieciste i gor¹ce fragmenty stepu;
odpoczynku).
Szlaki mo¿na zró¿nicowaæ pod wzglêdem stopnia cieniste buczyny, po³yskuj¹ce metalicznie kor¹ swych pni;
trudnoœci i atrakcyjnoœci edukacyjnej, estetycznej jesieni¹ pe³ne barw i s³oñca a¿ po os³aniaj¹ce nasz po³udnia
i sportowej: jako szlaki wybitnie sportowe o du¿ym stopniu i zachodu góry o skalistych szczytach, poroœniête
trudnoœci, œcie¿ki edukacyjne dla dzieci i doros³ych, œcie¿ki k o s o d r z e w i n ¹ , œ w i e r k a m i , j o d ³ a m i , g r o Ÿ n e
„kondycyjne” lub „rehabilitacyjne”, wykorzystuj¹ce walory i wspania³e, chroni¹ce orle gniazda niedŸwiedzie bar³ogi.
naturalne sprzyjaj¹ce poprawianiu stanu zdrowia oraz walory Wszystko to przeplata siec ró¿norodnych rzek, szachownice
estetyczne. Du¿e obszary leœne i murawowe wytwarzaj¹ pól uprawnych i liczne, zwarte i rozproszone wioski, a tak¿e
w i e l k i e i l o œ c i s u b s t a n c j i b a k t e r i o s t a t y c z n y c h coraz wiêksze miasta.
i bakteriobójczych fitoncydów, powoduj¹cych obni¿enie
liczebnoœci mikroorganizmów (bakterii) w powietrzu
o 43-66%. Olejki eteryczne i inne substancje pochodzenia
roœlinnego, zaliczane do fitoncydów, wykazuj¹ tak¿e
dzia³anie uspokajaj¹ce na system nerwowy cz³owieka.
„Oddychanie powietrzem leœnym wyraŸnie poprawia
wskaŸniki fizjologiczne u cz³owieka, co t³umaczy siê
przyswajaniem substancji lotnych za poœrednictwem p³uc.
[...] Inne oddzia³ywanie fitoncydów polega na tym, ¿e
REZERWAT
w wielu przypadkach reaguj¹ one ze zwi¹zkami organicznymi
IMIELTY £UG
FOT. R.CZYRKA
zanieczyszczaj¹cymi powietrze, sprzyjaj¹c jego
samooczyszczeniu. [...] Lecznicze dzia³anie powietrza
wype³nionego aromatem roœlin, przyswajanego przez p³uca
cz³owieka, czêsto porównuje siê do oddzia³ywania witamin,
¯yczê wiêc (...) wiele radoœci, jakiej mo¿e dostarczyæ
gdy¿ jedne i drugie s¹ produktami wytwarzanymi wzbudzona pasja wszechstronnego poznawania
w minimalnych iloœciach, ale niezbêdnych organizmowi przebogatej ojczystej przyrody.”15.
cz³owieka. Dziêki temu powsta³o nawet nowe okreœlenie
fitoncydów jako >>autowitamin<<”14.
Naj³atwiej zaœ w naszej okolicy wytyczyæ, nawet
Franciszek Szpinda
ca³oroczne, szlaki wybitnie dydaktyczne, zwi¹zane
z edukacj¹ ekologiczn¹ i przyrodnicz¹. Te ostatnie wydaj¹
siê wrêcz utworzone przez sam¹ przyrodê, którym trzeba
WIEŒCI GMINNE
WYDANIE SPECJALNE
tylko pozwoliæ siê ujawniæ, niczym dzie³o rzeŸbiarza
z chiñskiej baœni:
„Ch³opiec przygl¹da³ siê pracy rzeŸbiarza, który rzeŸbi³
w kamieniu. Zapyta³ go, w jaki sposób udaje mu siê uzyskaæ
tak piêkn¹ sylwetkê fantastycznego smoka.
>>Ale¿ on jest w tym kamieniu ukryty odpowiedzia³ artysta
Ja mu pozwalam tylko wydostaæ siê na zewn¹trz<<”

14
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