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Dedykacja

O czym tak szumisz samotna sosno ?
co chcesz powiedzie! prastary d#bie ?
Na wielkim g(azie mchy mi#kkie rosn),
Cicho gaworz) dzikie go(#bie...
Ws(uchana w cisz# pól ukochanych
co szachownic) do wsi podchodz)
my/l# o czasach dawnych, nieznanych
Czy te zagony od zawsze rodz) ?
Z(ot) pszenic#, barwy bursztynu,
w)sate 1yto, j#czmie3 pospo(u ?
Widzisz ma córko, widzisz mój synu
ten chleb podadz) w domu do sto(u.
Ile zagadek i niespodzianek
kryje bogucka ziemia bogata ?
Wiem tak niewiele; to mówi( Janek,
babcia i dziadzio, mama i tata.
A co tu by(o za pra - pra dziadów
od kiedy wiosk# Bogucin zwano
gdzie szuka! pierwszych historii /ladów
kiedy dokument jaki spisano ?

Dedykacja

Mo1na 1y! p(ytko, lekko, swobodnie
rado/! z beztroski mie! w ka1dym k)tku
Mo1na docieka! przesz(o/ci godnie
szuka! „korzeni”, szuka! „pocz)tku”
Jadziu i Krzysiu – bardzo dzi#kuj#
za uchylenie wieków zas(ony.
Czytaj)c rado/! i dum# czuj#
1e takie „stare” rodzinne strony.
Dla Was szacunek, podziw, uznanie
za ogrom pracy, stos fotografii
za archiwalne, 1mudne szperanie.
Lepiej napisa! nikt nie potrafi.
Dzi#ki tej ksi)1ce inaczej widz#
to co wspó(czesne na starym ro/nie
swojej niewiedzy ju1 si# nie wstydz#
z ufno/ci) id# ku nowej wio/nie.
Ka1dy z was mo1e w/ród fotografii
szuka! swych przodków czasem nieznanych
przenie/! si# my/l) – je/li potrafi –
do chat, czworaków, miejsc ukochanych...
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Dedykacja

Tu by(a chatka babci Agnieszki
przy domu studnia drewniana sta(a.
Na skraju wioski by( Tomaszewski
jego zagroda w/ród drzew biela(a...
Tyle pami#tam. Dzi#ki tej ksi)1ce
pa3stwa Flisiaków r#k) pisanej,
drzewa rodowe w ka1dej ga()zce
maluj) ludzkie losy nieznane.
Kocham Ci# bardzo mój Bogucinie
wiem, 1e czas zmienia Twoje oblicze,
ziemia zostanie, wszystko przeminie,
trwa! b#dzie ksi)1ka, pami#! i znicze.
Dedykuj# autorom tej ksi)1ki
Zofia Abramek
Bogucin 6 marca 2008 roku
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Archiwum Pa!stwowe w Lublinie
„G,os Garbowa”
morgi
Okr2gowy Urz6d Ziemski
Polski S!ownik Bibliogra)czny
pr2ty
Ksi2gi grodzkie lubelskie, relacje, manifestacje, oblaty
Tabele likwidacyjne

Czas przemija, wypowiedziane s!owo pozostaje
Lew To!stoj

WST+P
ic nie dzieje si! od tak, ka'de zdarzenie powstaje z jakiejA przyczyny. W tym przypadku by&o to
nieodgadnione pragnienie odtworzenia bardziej
lub mniej odleg&ych dziejów w&asnej miejscowoAci. Sta&o si! ono
pretekstem, by zmierzyJ si! z zadaniem, które na samym pocz@tku - choJ niezwykle kusz@ce - wydawa&o si! byJ wr!cz nierealne do zrealizowania. Jednak zainteresowanie odkrywaniem kart
z przesz&oAci, jakie ogarn!&o tutejszych mieszka<ców, przeros&o
nasze oczekiwania, przysparzaj@c dodatkowej energii, tak bardzo potrzebnej do realizacji przyj!tego zamierzenia.
Mamy pe&n@ AwiadomoAJ, 'e materia&y archiwalne, do których
uda&o si! dotrzeJ, nie wyczerpuj@ w pe&ni listy istotnych wydarze<, zas&uguj@cych na wydobycie ich z mroku zapomnienia.
Traktujemy je jedynie jako zal@'ek, który w przysz&oAci zainspiruje tych, co zechc@ na nowo przybli'yJ i wyt&umaczyJ wszystko to, co dot@d pozostaje jeszcze nieodgadnione. Szczególnego
zaanga'owania i nak&adu pracy wymagaj@ dokumenty z okresu
Aredniowiecza, w tym dok&adne t&umaczenia z j!z. &aci<skiego.
Zach!t@ do podj!cia stara< niech b!d@ odnoAniki do Sróde&,
z których korzystaliAmy podczas zbierania materia&ów do niniejszej publikacji.
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Wiele dodatkowych informacji pojawi&o si! ju' po podj!ciu
decyzji o zako<czeniu prac nad tekstem. Te z kolei oddajemy
do dyspozycji ewentualnym zainteresowanym.
Przedstawiaj@c zapiski z najnowszej historii, staraliAmy si!
unikaJ w&asnych lub dowolnych interpretacji wydarze<, by nie
os&abiaJ wiarygodnoAci przekazu, a tak'e unikn@J pos@dze<
o brak obiektywizmu. Zatem zrezygnowaliAmy z podejmowania
jakichkolwiek prób oceny ludzkich postaw i zachowa<.
Je'eli mimo to pojawi&y si! jakieA b&!dy lub niedopatrzenia, to
prosimy szanownych czytelników o wyrozumia&oAJ, poniewa'
nie by&y one z naszej strony zamierzone.
Wyra'amy g&!bok@ wdzi!cznoAJ za okazan@ pomoc przez
rodzin! i mieszka<ców Bogucina przy gromadzeniu materia&ów dotycz@cych historii XX wieku. To przede wszystkim dzi!ki
nim mo'emy zaprezentowaJ pa<stwu fotogra,e dawnego Bogucina.
Szczególne s&owa uznania kierujemy na r!ce Weroniki Gawron i Renaty Rozwadowskiej za pomoc w przeprowadzeniu
cz!Aci wywiadów, tworzeniu listy mieszka<ców Bogucina bior@cych czynny udzia& w drugiej wojnie Awiatowej oraz za opracowanie tekstów dotycz@cych Ko&a Gospody< Wiejskich i 'o&nierzy Batalionów Ch&opskich.
Sk&adamy serdeczne podzi!kowanie wicedyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Zopaci<skiego
w Lublinie dr. Zdzis&awowi Bieleniowi za cenne uwagi merytoryczne.
Nie by&oby tego wydania, gdyby nie szczodrobliwoAJ i hojnoAJ
sponsorów, którym równie' serdecznie dzi!kujemy. List! sponsorów i darczy<ców przedstawiamy w oddzielnym wykazie.
Zdajemy sobie spraw! z tego, 'e s&owo pisane ma nieprzemijaj@c@ wartoAJ. By sprostaJ podj!tym za&o'eniom, potrzeba okreAlonych umiej!tnoAci. Na ile uda&o si! nam je posi@AJ, ocenicie pa<stwo sami, zapoznaj@c si! z treAci@ przedstawionej publikacji.

PO.O/ENIE GEOGRAFICZNE
iejscowoAJ Bogucin jest wsi@ le'@c@ na po&udniowym wschodzie kraju, w województwie i powiecie
lubelskim, na terenie gminy Garbów. Po&o'ona jest
na wy'ynie lubelskiej, przy drodze krajowej Warszawa - Lublin,
w odleg&oAci 17 km od stolicy regionu. S@siaduje z Garbowem,
Karolinem, LeAcami, Piotrowicami Wielkimi, Józefowem, S&ugocinem, Wysokiem i Zugowem. Obecnie na obszarze 995 ha zamieszkuje tu 983 mieszka<ców.

ZARYS DZIEJÓW BOGUCINA
ierwsza wzmianka o wsi Bogucin, w brzmieniu Boguczym pojawia si! w 1398 r., by w 1467 r. przybraJ
nazw! Bogocin1. MiejscowoAJ nale'a&a do rodu Szczekockich herbu Odrow@'2. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego mo'now&adczego rodu, który przyby& do Polski z Moraw na pocz@tku XII w., byli: Iwo Odrow@' (biskup krakowski
1218-1229), Jan Prandota (biskup krakowski 1242-1266), ich Al@ski krewny, dominikanin - Aw. Jacek, a tak'e Jan ze Szczekocin,
który zas&u'y& si! obron@ po&udniowych granic Królestwa w czasie wielkiej wojny z Zakonem Krzy'ackim w XV w.3 Ws&awi& si!
dowództwem w zwyci!skiej bitwie pod Bardiowem z wojskami
Zygmunta Luksemburskiego, ówczesnego króla Czech i W!gier,
sprzymierze<ca Krzy'aków4. By& ju' wtedy w&aAcicielem czterech wsi w Ziemi Lubelskiej. Za okazane zas&ugi król W&adys&aw Jagie&&o nagrodzi& Jana ze Szczekocin kasztelani@ lubelsk@.
Stanowi to o jego wysokiej pozycji spo&ecznej i znaczeniu politycznym rodu. Jan ze Szczekocin rozpocz@& wielopokoleniowe
w&adanie Szczekockich na terenie Garbowa i Bogucina.

S. KuraA (oprac.), Dzieje Lubelszczyzny, S=ownik historyczno - geogra?czny
województwa lubelskiego w @redniowieczu, t. III, Warszawa 1983, s. 34.
2
A. Sochacka, W=asno@B ziemska w województwie lubelskim w @redniowieczu,
Lublin 1987, s. 25, 26, 73.
3
PSB, t. X, Wroc&aw - Kraków 1962-1964, s.187-192; por. A. Sochacka,
Dzieje Garbowa w @redniowieczu, (w:) R. Wójcik (red.), Wracamy w przesz=o@B...,
Garbów 1999, s. 50.
4
Informacja uzyskana na stronie internetowej: http://www.poczet.
com/jagiello.htm
1
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Przej!cie Bogucina i innych wsi przez Odrow@'ów Szczekockich nast@pi&o znacznie wczeAniej, mo'e nawet w okresie rozbicia dzielnicowego, a wi!c w czasach cz!stych najazdów Rusinów, Tatarów, Litwinów oraz walk mi!dzy ksi@'!tami dzielnicowymi5.
Nadanie nazwy Bogucin nale'y upatrywaJ w tradycji przenoszenia przez nowych w&aAcicieli nazw maj@tków ze starych
posiad&oAci. Badaczka historii Aredniowiecznej prof. Anna Sochacka uwa'a, 'e nazwa ta zosta&a przeniesiona z innych dóbr
Szczekockich, bowiem tak nazywa&a si! wieA oddana fundowanemu przez nich klasztorowi cystersów w Mogile pod Krakowem6. Potwierdzenie tej tezy znajduje swoje odzwierciedlenie
w materia&ach dotycz@cych wsi Bogucin Ma&y w gminie Klucze
powiat olkuski7. Od XIV w. Bogucin Ma&y stanowi& w&asnoAJ
wspomnianego klasztoru cystersów, a nazw! sw@ zawdzi!cza
ptasznikowi z okolicznego zamku w Rabsztynie, o imieniu Boguta, który otrzyma& do zagospodarowania pobliskie okolice8.
Po&o'enie podlubelskiej miejscowoAci na wa'nej trasie ze stolicy regionu do Go&!bia, gdzie znajdowa&a si! przeprawa na WiAle, stanowi&o o jej atrakcyjnoAci i dawa&o mo'liwoAJ uzyskania
dochodów z obs&ugi podró'nych, którzy zatrzymywali si! na
nocleg czy w celu zakupu 'ywnoAci dla siebie i koni lub naprawy wozu itp.9
Bogucin i Garbów znajdowa&y si! we w&adaniu Jana ze Szczekocin a' do 1433 r. i dopiero od tego roku, w wyniku dzia&u rodzinnego, ka'da ze wsi zosta&a przej!ta przez spadkobierców.
Stanis&aw otrzyma& w posiadanie dobra w Garbowie, zaA jego
brat Dobies&aw w Bogucinie.

Sochacka, W=asno@B ziemska...., s. 73-74.
Sochacka, Dzieje Garbowa..., s. 47-48; por. B. Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa oraz okolic, cz.II, „G&os Garbowa” 2003, nr 3, s. 4.
7
Informacja ze strony internetowej pod adresem: http://www.gmina.
klucze.pl
8
Informacja ze strony internetowej pod adresem: http://www.jura.art.
pl/historia.php?go=13
9
Sochacka, Dzieje Garbowa..., s.43.
5

6
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Ju' w po&owie XV w. Bogucin by& wyró'niaj@c@ si! wsi@,
o czym Awiadczy wybudowanie dworu przez w&aAciciela posiad&oAci, Dobies&awa Szczekockiego - podstolego lubelskiego
i sandomierskiego, który w latach 1442-1463 by& dziedzicem Bogucina10. Zmar& nie póSniej ni' w 1467 r. i wtedy nast@pi& podzia&
w&oAci mi!dzy synów Stanis&awa i Dobies&awa.
Zachowane dokumenty historyczne daj@ solidne podstawy do
przypuszcze<, 'e maj@tek Szczekockich w Bogucinie by& wówczas wi!kszy od garbowskiego. Przemawia za tym okolicznoAJ,
'e ojciec Dobies&awa - dziedzic garbowski - przy zaci@ganiu po'yczek wi!ksze sumy gwarantowa& dobrami w Bogucinie11.
Wed&ug Jana D&ugosza, pod koniec XV w. istnia& w Bogucinie
folwark dysponuj@cy 30 &anami kmiecymi12.
Dla porównania, w tym samym okresie w Garbowie jest odnotowany folwark osadzony 4 kmieciami: „By=a to w=asno@B rodu
Szczekockich, których g=ówna (?) siedziba znajdowa=a siI w Bogucinie.
W @wietle zbadanych materia=ów archiwalnych wydaje siI, Je do lat
60 XVIII w. nie by=o w Garbowie sta=ej siedziby w=a@ciciela majOtku,
a jedynie folwark. Natomiast pierwszy przekaz dotyczOcy dworu znajduje siI w dokumencie sporzOdzonym w 1776 r. w Bogucinie, w chwili
podzia=u majOtku pomiIdzy braci IJyckich”13.
Nale'y przy tym wspomnieJ, 'e kmiecie, czyli dawni ch&opi, byli gospodarzami pe&norolnymi - posiadali najcz!Aciej jedno&anowe gospodarstwa. Przyjmuj@c, 'e 1 &an wynosi& oko&o 17
ha, to ówczesny ca&kowity area&, znajduj@cy si! w u'ytkowaniu
kmiecym w Bogucinie, wynosi& 510 ha i znajdowa& si! w r!kach
30 kmieci. Nale'y dodaJ, 'e w tamtym okresie jedynie so&tys wsi
dysponowa& gospodarstwem kilku&anowym. Pierwszym z nich,
o którym zachowa&a si! wiadomoAJ, by& Grzegorz Skowronek

Sochacka, Dzieje Garbowa..., s. 57.
Tam'e, s. 58.
12
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), S=ownik geogra?czny
Królestwa Polskiego i innych krajów s=owiaVskich, Warszawa 1880, s. 70.
13
Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa ..., s. 4.
10

11
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(1472 r.)14. W kraju ju' wtedy zdarza&y si! przypadki wyst!powania gospodarstw pó&&anowych.
Znaczn@ cz!AJ dawnego obszaru wsi Bogucin stanowi&y grunty leAne, które rozpoAciera&y si! od S&ugocina po LeAce, w kierunku granicy wschodniej, czyli D@browy Jastkowskiej15. Nazwa tej
nieistniej@cej dzisiaj miejscowoAci (obecnie Józefów i Pociecha)
sugeruje, 'e znajdowa& si! tam las liAciasty, prawdopodobnie
bukowo - d!bowy.
W tym czasie Bogucin obok Jastkowa, Ksi!'yc, Lesiec, Piotrowic, Gutanowa, Woli Gutanowskiej (obecnych Gór), Zab&ocia
i Kalinia, nale'a& do powsta&ej w XII w. para,i Garbów. Z zachowanych dokumentów wynika, 'e tamtejszy pleban korzysta&
z bliskiego s@siedztwa. Dochody mia& niema&e.
W 2. po&. XV w. pobiera&, wed&ug Jana D&ugosza, dziesi!cin!
snopow@ wartoAci 10 grzywien. W 1. po&. XVI w., wed&ug rejestru
poborowego (z 1529 r.), wynosi&a ona nawet 30 grzywien. Inne
dokumenty wskazuj@ na o'ywione kontakty dziedzica i plebana. Tak na przyk&ad dziedzic Dobies&aw Szczekocki z Bogucina,
podstoli sandomierski por!cza& po'yczki zaci@gane na jakieA
bli'ej nieokreAlone inwestycje przez Paw&a, proboszcza garbowskiego w latach 1445-1463. Jedn@ z nich, w 1451 r., w&aAciciel wsi
zabezpiecza& na 5 boguci<skich kmieciach16. Wówczas równie'
zaci@gn@& po'yczk!, o czym Awiadczy adnotacja z 1445 r. o sp&acie d&ugu w wysokoAci 70 grzywien Zbigniewowi z Z!cznej.
W 1440 r. w&aAciciela dóbr w Bogucinie kronikarz Jan D&ugosz
wymienia wAród osób towarzysz@cych królowi W&adys&awowi
Warne<czykowi w podró'y do Budy17.
W 1453 r. dokonano delimitacji, czyli regulacji granic mi!dzy
Bogucinem, Garbowem, Zugowem i Ksi!'ycami. Dowiadujemy
si! o tym, 'e „kiedy powstajOce strony mianowicie przeciwne, przedTam'e, s. 55.
S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygie& (oprac)., Osady zaginione
i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, Warszawa 1986,
s. 62.
16
Tam'e, s. 52.
17
Tam'e, s. 57.
14
15
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siIbiorczy pan Dobies=aw dziedzic z Bogucina, podstoli Sandomierski
z jednej, z gwa=townym Ders=awem z OJarowa, dziedzicem z Xugowa
i jego sOsiadami (...), z przyjacielskiej zgody i ze zgody uczynionej przez
sIdziów, miIdzy spadkiem boguciVskim wyJej wymienionego pana Dobies=awa i miIdzy spadkiem =ugowskim pana Ders=awa i ich sOsiadów,
rzucajO i odznaczajO granice ska=ami i pospolitymi znakami wed=ug
zwyczaju ziemskiego, poczOwszy od @ciany Wysockiej, od ska= jego do
mokrad=a zwanego Jeziorko @rodkiem miIdzy Bogucinem, Garbowem,
KsiIJyczem, aJ do granicy gutanowskiej...”18. W tym przypadku
@ciana Wysocka oznacza gwa&towny spadek terenu na pograniczu
ze wsi@ Wysokie, natomiast mokrad&o Jeziorko, to prawdopodobnie bagno Jeziorko19, przy granicy z Zugowem.
Zaginiona wieA o nazwie Ksi!'yce przypad&a w 1467 r. do podzia&u pomi!dzy Dobies&awa - dziedzica Bogucina i Stanis&awa
- dziedzica Garbowa.
Z dokumentów wynika, 'e graniczy&a z Bogucinem i LeAcami
(1417 r.) oraz z Bogucinem, Garbowem i Zugowem (1453 r.)20.
Zatem mo'na postawiJ tez!, 'e chodzi o tereny le'@ce wzd&u'
obecnej granicy pomi!dzy Bogucinem a Garbowem. Zwróci& na
to uwag! Robert Wójcik przy okazji odtwarzania dziejów para,i
garbowskiej, pisz@c, 'e wszyscy historycy piszOcy o KsiIJycach mylnie utoJsamiajO jO z wsiO (koloniO) MiesiOce21.
Po Amierci Dobies&awa Szczekockiego w Bogucinie osiad& jego
syn, równie' Dobies&aw22. W 1461 r. wymieniano go wAród asesorów s@du ziemskiego lubelskiego jako Dobies&awa ze Szczekocin alias de Bogucin, co Awiadczy o tym, 'e Szczekoccy ju' wtedy posiadali dwór w Bogucinie23. Dodatkowym potwierdzeniem

T&umaczenie z j!z. &ac. Joanna Kozi<ska-Chachaj, Lubelska ksiIga podkomorska XV wieku, Lublin 1934, s.70-71.
19
KuraA (oprac.), Dzieje Lubelszczyzny..., s. 34.
20
Tam'e, s. 120.
21
R. Wójcik, Neogotycki ko@ció= autorstwa Józefa P. DziekoVskiego w Garbowie,
Lublin 1992, s.163 (praca mgr).
22
Por. Sochacka, Dzieje Garbowa..., s. 58.
23
Tam'e, s. 57.
18
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powy'szej tezy jest informacja z 1475 r. o istniej@cej tu dworskiej
miedzy24.
Nieco wczeAniej, bo w 1418 r. zosta&a odnotowana wzmianka o karczmie, która, jak wydaje si!, by&a jedn@ z wielu, jakie
znajdowa&y si! przy trasie z Lublina do przeprawy przez Wis&!
w Go&!biu, albowiem w s@siedniej wsi Ksi!'yce, w nieco póSniejszym okresie znajdowa&o si! ich a' dziesi!J25.
Z kronik mamy informacj!, 'e jeszcze przed 1460 r. szlachcic
Stanis&aw Frostek, zamieszka&y w Bogucinie, pe&ni& obowi@zki
zast!pcy burgrabiego lubelskiego26.
Bogucin by& w posiadaniu Szczekockich prawdopodobnie a'
do pocz@tków XVII w. Wiele wskazuje na to, 'e to w&aAnie oni
byli budowniczymi dworu boguci<skiego o szeAciu izbach.
Drog@ ma&'e<stw, Bogucin przechodzi& na inne rody. WAród
kolejnych w&aAcicieli podaje si! T!czy<skich, Pileckich, Orzechowskich, a od 1617 r. K&opockiego. W rejestrze poborowym
z 1676 r. jest wymieniony zaA K&okocki, jako p&ac@cy podatek
do kasy pa<stwowej - zwany pog&ównym - od 12 boguci<skich
poddanych. We wspomnianym rejestrze odnotowano równie'
Szymona Kaweckiego chor@'ego nowogródzkiego, jako p&ac@cego pog&ówne od 35 poddanych z Bogucina 27.
Prawdopodobnie w drugim JwierJwieczu XVII w. dobra Garbów i Bogucin znalaz&y si! w posiadaniu I'yckich, ale nie w&adali nimi niepodzielnie, bowiem w testamencie Remigjana Firleja
Broniewskiego z D@browicy z 1671 r. znajduj@ si! wzmianki dotycz@ce zapisów pewnych sum z cz!Aci w O'arowie, Garbowie
i Bogucinie. W ko<cu XVII w. dobra boguci<skie i garbowskie
(lub ich cz!AJ) znalaz&y si! w r!kach Jana I'yckiego, a po jego
Amierci maj@tek przej!&a jego 'ona, która ponownie wysz&a za
m@', za Jana G&uckiego28. WAród rzeczy pozosta&ych po nieboszTam'e, s. 57.
KuraA (oprac.), Dzieje Lubelszczyzny..., s. 34, 120.
26
Tam'e, s. 34.
27
I. Rolska-Boruch, Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych LubelszczyznO 1500-1700, Lublin 1999, s. 126.
28
Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa ..., s. 4.
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czyku zapisano, 'e by&y to m.in. szubka buchmalowa (...) we srebro
oprawna, =yJka srebrna, kontusz zielony dobrze nasadzany rysiami,
kontusz czarny, Jupan aktardowy29.
Okres w&adania Bogucinem przez ma&'onków G&uckich by& bardzo niespokojny. Na tym terenie toczy&y si! walki oddzia&ów polskich, szwedzkich, litewskich i tatarskich. W wyniku dzia&a< wojennych lub samych tylko przemarszów wojsk ucierpia&o wiele
wsi na LubelszczySnie. W Bogucinie szkody ponios&y budynki zarówno dworskie, jak i b!d@ce w posiadaniu w&oAcia<skim. Zakres
zniszcze<, jakie pozosta&y po obecnoAci obcych wojsk, doskonale
obrazuj@ zachowane dokumenty archiwalne dotycz@ce dawnego
Gutanowa. Cytuje je w swej pracy R. Wójcik:
„Gdy król szwedzki szed= ku Lublinu, nocowa= die vigesima february
ko=o Markuszowa. Jego wojsko do Gutanowa na noc przysz=o 4.000,
ci stanOwszy we dworze znie@li gumno, Je nie zosta=o nic, na ostatek
spalili siano i insze pasze. Cha=upe spalili, gdzie poddany mieszka=. We
dworze chliwy, obory, p=oty podpalili. U poddanych i snopa nie zosta=o,
wszystko spalili, dla czego ch=opi ody@B musieli”.
„Anno ut supra [1656] primis diebus augusti30 Tatarowie, gdy powrócili spod Warszawy, stanIli koszem na graniciech sOsiedzkich, takJe w Gutanowie stanO= Kambulat Murza i Altamir Murza pod samym
dworkiem w Nawozach. Ten mia= pod swoim buVczukiem 3.000 [ludzi]. Zasta= wszystkich poddanych w domach i czeladi dworskO. Cokolwiek by=o zakrytego w ziemi musieli, iJ ich mIczono, powydawaB.
Co robili poganie wypisaB trudno. Stali przez niedziel cztery continue,
w tym czasie wszystko spa@li, wydeptali i k=osa nie zosta=o ca=ego, prawie z ziemiO zrównali, popalili, rozebrawszy stodo=y, chlewy, obory we
dworze i u ch=opów p=oty. Sad na kulbaki czI@B wysiekli. Konie, wo=y,
byd=a, owce zabrali i cokolwiek mogli zepsowaB, zepsowali. Okna i jednego we dworze, pieców, sto=ów, nic nie zosta=o” 31.
Ówczesny w&aAciciel maj@tku boguci<skiego, Jan G&ucki,
domaga& si! z tytu&u poniesionych strat odpowiednich odKsiIgi grodzkie lubelskie, relacje, manifestacje, oblaty, Archiwum Pa<stwowe w Lublinie, sygn. 175, k. 285.
30
„roku powy'szego 1656 w pierwszych dniach sierpnia”.
31
Wójcik, Neogotycki ko@ció= ..., s. 165.
29
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szkodowa< od pa<stwa, sporz@dzaj@c rejestr pokrzywdzonych
poddanych. Oszacowa& tak'e szkody, jakie poczyni&a swymi
dzia&aniami na terenach Bogucina i Garbowa chor@giew Branickiego, stolnika koronnego32. OkreAlono w nim wielkoAJ szkód
na u'ytkowanych przez nich dziedzickich dobrach. Jednostk@
pieni!'n@, jakiej u'ywano wówczas do szacowania wysokoAci
strat, by& joren, czyli polski z&oty. Wed&ug tego rejestru najwi!ksze straty w miejscowoAci Bogucin ponieAli: Tomek Wójcik
(14 jorenów), Papiesz (13), WiOzek (12), Kowalczyk (9), Gagosz (9),
Janek Paruszek (8), Jendrzej Paruszek (8), W=odarczyk (4). WAród
pokrzywdzonych mo'na odczytaJ równie' takie nazwiska, jak:
Maciek Wójcik, Wojtek Wójcik, Maciek Paruch, GOszczyk, Gontarz,
Stach Burdelak. Z@cznie by&o to ok. 80 jorenów, czyli suma bardzo znaczna.
Z pocz@tków XVIII w. pochodz@ dwa dokumenty, obydwa
datowane na 1711 r. Zawiera&y one informacje o wydatkach poniesionych przez G&uckich na budow! i reperacj! budynków gospodarskich, osadzenie ch&opów w Bogucinie i Garbowie, wyposa'enie najubo'szych poddanych, zasiew i kontrybucj! na
wojska koronne. Oprócz nak&adów na reperacj! chlewów i stodó&, jest tak'e wzmianka o piekarni. Z tego zapisu dowiadujemy
si!, 'e dziedzic trzech swych poddanych (Krawczyka, Kosig!
i B@czka) w=asnym kosztem osadzi=, cha=upy im pobudowa= i sprzIJaje
podawa= jako i we wszystko za@ pomóg=33. Wskazuje to na wielkie zubo'enie ch&opów, którzy nie byli w stanie rozpocz@J samodzielnie gospodarowania. WAród nowo osadzonych byli równie'
w&oAcianie garbowscy.
Jest tak'e wzmianka o wybudowaniu przez Jana G&uckiego
browaru w Garbowie. Te informacje wskazuj@ wyraSnie, 'e dobra garbowskie (lub ich cz!AJ) pozostawa&y w dalszym ci@gu
w zarz@dzaniu dziedzica z Bogucina34.
Warto przypomnieJ, 'e do niedawna, przy parkanie okalaj@cym koAció& pw. Przemienienia Pa<skiego w Garbowie (od
32
33
34

RMO, sygn. 172, k. 606.
RMO, sygn. 198, k. 463-464.
RMO, sygn. 198, k. 463-464, RMO, sygn.199, k. 247-248.
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strony Bogucina) znajdowa& si!, zachowany w ca&kiem niez&ym
stanie, grobowiec Jana G&uckiego. W niewyjaAnionych okolicznoAciach zosta& usuni!ty w 2006 r., podczas remontu parkanu.
Po Amierci Jana G&uckiego maj@tek ponownie wróci& do I'yckich, najpierw Floriana (&owczego &ukowskiego), a nast!pnie
jego m!skiego potomka - W&adys&awa35.
Z tego okresu pochodzi opis maj!tnoAci: dwór w Bogucinie pod
gontami o dwóch kominach murowanych, czterech pokojach z dwiema
piecami farfurowemi, z piwniczkO murowanO, a drugO ziemnO, juJ
nadstarza=y; jest taksowany z=p dwa tysiOce dwie@cie. Folwark z kuchniO na dziedziVcu stojOcy stary, ze sztakietami, tak w ko=o dworu, jak
i sadu, warto@ci z=p dwie@cie, stajnie, obory, wozownia naddezelowane
z=p trzysta, stodo=y z ca=ym ich obej@ciem z=p piIBset, spichlerz pod gontami drewniany taksowany warto@ci z=p dwie@cie. Suma taksy wszystkich budynków boguciVskich z wyJej wyraJonemi przynaleJyto@ciami
(...) z=p trzy tysiOce czterysta36.
Bo'ena Stanek-Lebioda zauwa'a, 'e w porównaniu z opisem
z pocz@tku XVIII w. zabudowa gospodarcza jest tu znacznie liczniejsza, z wyodr!bnionym najbli'szym obejAciem dworu - czyli
znajduj@cym si! w obr!bie dziedzi<ca „folwarkiem z kuchni@”
oraz podwórzem gospodarczym i gumnem skupiaj@cymi zabudow! inwentarsk@ oraz budynki s&u'@ce do sk&adowania. Sk&ania
to do wysuni!cia przypuszczenia, 'e byJ mo'e zarówno dwór,
jak i wi!kszoAJ wymienionych tu budynków gospodarczych powsta&a tu po 1711 r., natomiast ich nie najlepszy ju' stan wskazywa&by, 'e mog&oby to nast@piJ wkrótce po tej dacie (...). Brak
wzmianki o materiale, z jakiego dwór zosta& wybudowany, upowa'nia nas do stwierdzenia, 'e by& to niew@tpliwie obiekt drewniany. Gontowe pokrycie dachu wskazuje, 'e dworek, mimo
stosunkowo niewielkiej skali, nie nale'a& do najskromniejszych
siedzib37.

Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa ..., s. 4.
T&umaczenie RMO, sygn. 384/21543, 1776, k. 690; za: Stanek-Lebioda,
Dwory i pa=ace Garbowa ..., s. 4.
37
Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa ..., s. 4.
35

36

24

Jadwiga i Krzysztof Flisiak • Bogucin na przestrzeni wieków 1398 – 2008

Warto w tym miejscu zwróciJ uwag!, 'e po&o'enie boguci<skiego dworu szlacheckiego wraz z folwarkiem, czyli jego
póSniejsz@ pozosta&oAci@, zosta&o wybrane wed&ug najlepszych
wzorów, jakie dotyczy&y tego typu budowli. Do tego wykorzystywano zazwyczaj górki lub wzniesienia w pobli'u rzek,
strumyków lub stawów, poniewa' woda by&a nieodzownym
elementem potrzebnym do prawid&owego funkcjonowania maj@tku ziemskiego. Dodatkowym wymogiem by&o s@siedztwo
dróg lub traktów, gwarantuj@cych dogodny dojazd i transport
towarów i p&odów rolnych. Tak wi!c lokalizacja dóbr ziemskich
w Bogucinie spe&nia&a wszelkie wówczas obowi@zuj@ce w tym
zakresie wymagania.
W okresie rz@dów I'yckich, boguci<skie dobra wypuszczano
okresowo ró'nym dzier'awcom. Jednym z nich by& ówczesny
w&aAciciel Zugowa - Daniel Kowalewski, który w niewyjaAnionych okolicznoAciach dopuAci& si! jakiegoA szczególnego czynu, za który otrzyma& kar! kon,skaty dóbr Bogucin oraz wiecznej banicji, czyli wygnania z ojczyzny, bez prawa powrotu38. 13
i 24 maja 1737 r. przed Urz!dem Grodzkim w Lublinie odby&y
si! dwie kolejne rozprawy, w których chor@'y kijowski Stanis&aw Wyrzycki pozwa& o egzekucj! dóbr po Danielu Kowalewskim starostów: lubelskiego, horodelskiego, grabowieckiego,
be&skiego, che&mskiego, krasnostawskiego i halickiego. „W czasie tego procesu wspólnie ustalono, aby ci sami wielmoJni starostowie
przez siebie samych lub swoje urzIdy grodzkie albo przez zastIpców,
burgrabiów przysiIg=ych uczynili ostatecznO egzekucjI z dóbr pozwanej strony, prawomocnie, na mocy wyJej wspomnianej kary banicji
ciOJOcej na stronie na urodzonym Danielu Kowalewskim, przychylajOc
siI do tego wyroku wspomniane dobra i wie@ Bogucin oddajO i odsy=ajO w rzeczywiste i aktualne posiadanie zwyciIskiej prawnie stronie
i oddajO jurysdykcjI tych dóbr w obecno@ci urodzonych i szlachetnych
Micha=a Goreckiego, Jana Wielbickiego, Adama MoszyVskiego, Józefa
Dybrowskiego, Kazimierza Czarneckiego i wielu innych zgromadzonych”39.
38
39

RMO, sygn. 264, k. 185-187.
RMO, sygn. 198, k. 463-464.
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Na mocy wyroku Trybuna&u Koronnego w Lublinie, wieA Bogucin (a raczej jej znaczna cz!AJ), b!d@ca dot@d w posiadaniu
Daniela Kowalewskiego, przesz&a w posiadanie Stanis&awa Wyrzyckiego, chor@'ego kijowskiego. Dokument s@dowy podpisa&
Miko&aj Stanis&aw Kostka Nieprzecki, podczaszy urz!dowski.
Na okolicznoAJ przekazania dóbr Stanis&awowi Wyrzyckiemu sporz@dzono spis poddanych Daniela Kowalewskiego oraz
b!d@cych w jego posiadaniu pól, &@k i ogrodów. W dokumencie
wymieniono powinnoAci podatkowe pó&&anników, komorników,
pieszych i zagrodników z dóbr boguci<skich.

Poddani Pó$$annicy
Wujcik Pawe= robiOcy dwojgiem od @w. Jana do @w. Marcina dni
trzy, od @w. Marcina do @w. Jana sprzIJajem sam dni trzy. Wo=ów ma
parI, daje czynszu kap=onów40 trzy, kur dziewiIB, gI@ jednO, jajec piItna@cie.
Wojtek Wojcik ma wo=ów parI i konia, paVszczyznI i czynsz tak odbywa jak i pierwszy.
Juzef Wojcik wo=ów ma parI, paVszczyznI tak odbywa jak i pierwszy,
czynszu daje kap=onów dwa, kur siedem, gI@ jednO, jajec piItna@cie.
Stach Paruch wo=ów ma parI, paVszczyznI i czynsz tak odbywa, jak
i Juzef Wojcik.
Zagrodnicy
Grzegorz Kempka od @w. Jana do @w. Marcina robi sam dni cztyry od
@w. Marcina do @w. Jana dni trzy sprzIJajem, wo=ów ma parI.
Maciek Burdelak ma wo=ów parI, tak robi jak i pierwszy.
Tomek Paruszak ma wo=ów parI, tak robi jak i pierwszy
JIdrzej Wojcik ma wo=ów parI, tak robi jak i pierwszy
Pawe= Paruszak ma wo=ów parI, tak robi jak i pierwszy
Kazimierz PapieJak ma wo=ów parI, tak robi jak i pierwszy
Wawrzyniec Wojcik ma wo=ów parI, tak robi jak i pierwszy
40

Wykastrowany kogut.
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Kazimierz Wojcik ma wo=ów parI, tak robi jak i pierwszy
Kazimierz Burdelak na miejscu Paw=a Gontarczyka, który mia= wo=ów parI, po @mierci jego wziIto te wo=y do dworu Ja@nie Kowalewskiego do Xugowa, robi pieszo trzy dni bez ca=y rok
Ci wszyscy Zagrodnicy, daje kaJdy czynszu kap=ona jednego i jajec
piItna@cie.
Piesi
Szymon Wojcik pieszo robi przez ca=y rok dni trzy
Jan Paprotka tak robi jak i pierwszy
Krzysztof Wolak tak robi jak i pierwszy
Wojciech Gnieciak robi od @w. Jana do @w. Marcina dni cztyry, od @w.
Marcina do @w. Jana dni trzy
Ci wszyscy Piesi, kaJdy daje czynszu kap=ona jednego i jajec piItna@cie.
Komornicy
Kazimierz Banach robi pieszo bez ca=y rok dzieV jeden
Józef Paruch robi tyleJ
Grzegorz Paruch robi tyleJ
Wojciech Paruch robi tyleJ
Szymek Wolak robi tyleJ
Katarzyna Gontarczykowa robi tyleJ
Wawrzyniec Kempka ten nie robi paVszczyzny tylko do dworu kowal
z tO robotO obrabia
StróJI kolejnO powinni odbywaB nocnO (...) komornicy
Pola
Niwa od Bogucina do granicy Wysockiej ciOgnOca siI wszerz a wzd=uJ
ciOgnOca siI do Piotrowskiej granicy.
Na tej niwie we trzech miejscach zasiany owies którego (...) wysiano
korcy cztyrna@cie.
Niwy po=owa pod Leszczami ugorowa.
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)*ki
XOka Szyrokie nazwana pod Leszczami
Druga =Oka du= nazwana
Budynków Jadnych nie masz, tylko stodo=a (...) tylko wzrOb na stodo=I
we dwana@cie przesI= postawiony bez wroty bez wszelkiego pokrycia.
Przy tej stodole sad bez Jadnego ogrodzenia drzewa rzadkie róJne
Gruszki nliwy i Wi@nie
Spisa& G. Adamus Wy'ycki41
Powy'szy dokument jest pierwszym, który tak obrazowo
przedstawia po&o'enie materialne mieszka<ców ówczesnej wsi.
Nietrudno zauwa'yJ wyraSne zmiany dotycz@ce zmniejszenia
obszarów rolnych miejscowych w&oAcian. W miejsce kmieci &anowych pojawili si! u'ytkownicy mniejszych posiad&oAci. Pierwsi
z nich, to pó==annicy - najbogatsza warstwa ch&opów osadzonych
na gospodarstwach pó&&anowych (ok. 8,5 ha). Dysponowali oni
sprz!'ajem, czyli ko<mi lub wo&ami oraz prymitywnym sprz!tem rolniczym i przy jego pomocy odrabiali pa<szczyzn!. Drug@ co do wielkoAci grup! mieszka<ców wsi stanowili zagrodnicy,
którzy posiadali po kilka mórg ziemi, niewielkie zagrody (chata
z niewielkim podwórkiem) i zabudowania gospodarskie. Wydaje si!, 'e to spoAród nich wyodr!bni&a si! jeszcze jedna grupa
spo&eczna, okreAlona jako piesi, odrabiaj@ca pa<szczyzn! piesz@
w wymiarze ni'szym ni' zagrodnicy. Ich praca w gospodarstwie
pa<skim polega&a na wykonywaniu robót polowych, bez pomocy zwierz@t poci@gowych, przy u'yciu w&asnych narz!dzi42.
Warstw! najubo'sz@ stanowili komornicy, nie mieli w&asnych
cha&up i zamieszkiwali k@tem u bogatszych ch&opów, odp&acaj@c
im za to swoj@ prac@. Dodatkowo byli zobowi@zani do pe&nienia
nocnych wart, tzw. stróJy na terenie folwarku.
Pod wzgl!dem prawnym, ziemia, na której gospodarowali ch&opi, nie stanowi&a ich w&asnoAci. W&oAcianie byli tylko jej
RMO, sygn. 264, k. 185-187.
T. Mencel, Wie@ paVszczyiniana w Królestwie Polskim w po=owie XIX wieku, Lublin 1988, s. 107.
41
42
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u'ytkownikami, a w&aAcicielem by& dziedzic. Do po&owy XIX w.
zwyczajowo by&o to u'ytkowanie dziedziczne, przekazywane
na m!skich potomków. Do tego czasu w&aAciciel wsi móg& usun@J ch&opa z gospodarstwa, a tak'e wydawaJ wyroki Amierci. Za
u'ytkowanie ziemi ch&opi byli zobowi@zani do odrabiania pa<szczyzny na rzecz folwarku. By&a ona form@ darmowej pracy wykonywanej od wschodu do zachodu s&o<ca, a jej wymiar by& uzale'niony od wielkoAci posiadanego gospodarstwa. W niektórych
w&oAciach obowi@zywa& nawet specjalny regulamin wykonywania pa<szczyzny. Nie uda&o si! dotrzeJ do instrukcji dotycz@cej
wykonywania powinnoAci pa<szczySnianych boguci<skich w&oAcian. Mo'na jednak przypuszczaJ, 'e by&y one porównywalne
z powinnoAciami innych folwarków i wsi pa<szczySnianych.
W tych zapisach by&o, np. przewidziane, 'e w ci@gu jednego
dnia roboczego odrabiaj@cy mieszka<cy gospodarstwa musz@:
zaoraJ jedn@ morg! ziemi czworgiem byd&a i dwojgiem ludzi,
redliJ trzysta pr!tów, a zabronowaJ czterysta, wym&óciJ w ci@gu
dnia, pracuj@c od Awitu do zachodu s&o<ca, zbo'a ozimego po 30
snopów, a jarego 45 snopów. Kosiarz, który wychodzi& na pa<sk@ &@k!, powinien wykosiJ w ci@gu dnia 24 zagony. Podobne
wyliczenia dotyczy&y tak'e innych czynnoAci43.
Jak wynika z zachowanych dokumentów, w&oAcianie z Bogucina, oprócz odrabiania pa<szczyzny, byli zobowi@zani równie'
do sk&adania danin w postaci kur, g!si, jajek. Obowi@zywa&y
dwa terminy rozliczeniowe: na Aw. Marcina (11 listopada) i Aw.
Jana (24 czerwca).
Innym rodzajem obci@'enia ch&opskiego, tym razem na rzecz
koAcio&a para,alnego, by&a dziesi!cina. Jej geneza si!ga pocz@tków pa<stwowoAci polskiej. Polega&a na oddawaniu co 10 snopa
z pola (st@d: dziesi!cina snopowa) i by&a bardzo niekorzystna
dla ch&opa, poniewa' zbo'e musia&o pozostawaJ na polu do czasu, gdy osoba duchowna lub jej przedstawiciel wskaza&, które
snopki maj@ zostaJ dostarczone do jego stodo&y44.
J. Kowalik, Regulamin powinno@ci w=o@cian dóbr KOkolewnica, „Radzy<ski
Rocznik Humanistyczny”, t. II, 2002, s. 5.
44
A. Nowicki, Ch=opi a biskupi, Warszawa 1950, s.16.
43
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Przez wiele wieków postanowienia dotycz@ce ch&opów mia&y na
celu coraz to wi!ksze przywi@zanie ich do ziemi. Nie by&o znane
poj!cie wolnego przep&ywu ludnoAci wiejskiej; od XVI w. obowi@zywa&o prawo, 'e tylko jeden ch&op móg& opuAciJ wieA w ci@gu jednego roku. W&aAciwie tylko córki ch&opskie mog&y to uczyniJ w celu
zam@'pójAcia, choJ i to prawo skutecznie ograniczano.
W po&owie XVIII w., a dok&adnie w roku 1754, na mocy kilku
procesów (1748, 1749 i 1752 r.) Jan Karol z Olszewic Olszewski,
starosta grodzki 'ydaczowski, delegat przysi!g&y, odda& w prawne i rzeczywiste posiadanie pewne cz!Aci Bogucina Sewerynowi
Rzewuskiemu, wojewodzie wo&y<skiemu45. Rekwizycja dóbr,
znajduj@cych si! blisko granicy z Zugowem i Garbowem wraz
z poddanymi pa<szczySnianymi, a nale'@cymi do tej pory do Floriana I'yckiego, &owczego &ukowskiego, odby&a si! 29 listopada
tego' roku w obecnoAci Alberta Laskowskiego, Wojciecha Szyma<skiego i Wawrzy<ca Szymkowicza. Znajdowa&y si! tam niwy
pó&&anowe kolejnych pi!ciu ch&opów pa<szczySnianych, m.in. Sagana, Bie<ka i Longa. Interesuj@co okreAlona zosta&a specy,kacja
cz!Aci boguci<skich pól: niwa od ko@cio=ka @w. Leonarda Jytem zasiana, na Klinie pole Jytem zasiane, pszenicO na jare pola za gaikiem ku
Xugowowi46. Wymieniony ko@ció=ek, a raczej kaplica Aw. Leonarda,
znajdowa& si! w miejscu obecnego starego koAcio&a garbowskiego
i uleg& zniszczeniu przed ko<cem XVIII w.47 Oznacza to, 'e tereny
le'@ce po po&udniowej stronie drogi, prowadz@cej z Garbowa do
Zugowa, nale'a&y wtedy do dziedzica z Bogucina. Najprawdopodobniej przynale'a&y do garbowskiego folwarku.
W 1775 r. Bogucin i Garbów, wsie rozwijaj@ce si! dot@d równolegle, zosta&y sprzedane staroAcie tarnogórskiemu, Micha&owi
Granowskiemu, postaci bardzo popularnej wAród miejscowej
szlachty.
Wiek XIX sta& si! pocz@tkiem utraty dotychczasowego znaczenia Bogucina, wówczas miejscowoAJ ta przesta&a byJ siedzib@
w&aAcicieli dóbr ziemskich, role odwróci&y si! i odt@d Garbów sta&
45
46
47

RMO, sygn. 329, k. 862-863.
RMO, sygn. 329, k. 862-863.
Chrzanowska, Historia Garbowa, (w:) Wracamy w przesz=o@B..., s 18.
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si! siedzib@ w&aAcicieli dóbr, a w Bogucinie pozosta& jedynie folwark, nale'@cy do dworu garbowskiego48. O jego istnieniu, jeszcze dziA przypomina kilkanaAcie lip, b!d@cych pozosta&oAci@ alei
dojazdowej do budynków folwarcznych49.
Na pocz@tku XIX w. nast@pi&a zmiana po&o'enia prawnego
w&oAcian. Od czasu tzw. dekretu grudniowego z 1807 r. (21grudnia) stali si! osobiAcie wolni. Od tej pory ch&opi mogli opuAciJ
wieA, jednak byli zobowi@zani do pozostawienia swojemu panu
tzw. Za&ogi, czyli inwentarza 'ywego, budynków i narz!dzi,
a tak'e zasiewów.
We wczesnych latach XIX w. (1819 r.) Bogucin przej!li we w&adanie Jezierscy, w&aAciciele Garbowa50. W 1827 r. Bogucin liczy&
29 domów i 240 mieszka<ców51.
Z analizy mapy Meyera von Hendesfelda z 1801 r. (Karte des
westlichen Russlands)52 wynika, 'e wtedy by&y tu trzy skupiska
osadnicze. Jedno z nich by&o ulokowane w pobli'u folwarku. Natomiast w kierunku na po&udniowy wschód znajdowa&o si! nast!pne, o porównywalnej wielkoAci. Najwi!ksza grupa osad by&a
skupiona wzd&u' doliny, której bieg rozpoczyna& si! od drogi
prowadz@cej do koAcio&a (obecnie skrzy'owanie z drog@ do Zugowa), a ko<czy& przy stawie le'@cym obok folwarku. W odleg&oAci ok. 200 metrów od wymienionej drogi znajdowa& si! inny
staw i to prawdopodobnie on mia& stanowiJ centrum tej osady.
W nast!pnych latach, kolejne zabudowania zacz!to odsuwaJ
od tej doliny, by ostatecznie rozlokowaJ je wzd&u' dwóch dróg,
jakie przebiega&y przez wieA. Warto w tym miejscu zaznaczyJ,
'e droga do Lublina, zwana go@ciVcem lubelskim, bieg&a zupe&nie
inn@ tras@ ni' dzisiejsza. Od skrzy'owania z drog@ do Lesiec kierowa&a si! na po&udniowy wschód, przecina&a na ukos w&oAcia<Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa ..., s. 5.
D. Fija&kowski, M. Kseniak, Parki wiejskie Lubelszczyzny - stan, ochrona
i rewaloryzacja biocenotyczna, Warszawa 1982, s. 259.
50
Chrzanowska, Historia Garbowa ..., s. 22.
51
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), S=ownik geogra?czny..., s. 280.
52
Mapa Meyera von Hendesfelda pochodz@ca ze zbiorów prywatnych
Jaros&awa Sima.
48

49
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skie pola i omijaj@c boguci<ski las od strony po&udniowej, prowadzi&a dalej przez obecn@ miejscowoAJ – Zo,ówka. W latach
1833-1835, za czasów „rz@dów” w Garbowie Jana Nepomucena
Jezierskiego, w&adze carskie wybudowa&y trakt bity z Warszawy do Lublina, czyli drog! z wa&owanego kamiennego t&ucznia
lub granitowych kamieni polnych, choJ goAciniec istnia& jeszcze
przez jakiA czas, o czym Awiadczy opis pól z 1864 r. W pracach
planistycznych nowej drogi uczestniczy& równie' hrabia Jezierski, który sprawi&, 'e omija&a ona &ukiem zabudowania dworsko
- folwarczne. Jednak po II wojnie Awiatowej dokonano znacznego jej posuni!cia, przeprowadzaj@c drog! przez ich Arodek53.
XIX w. stanowi okres ogromnych przemian w po&o'eniu
spo&ecznym ch&opów, w tym równie' mieszka<ców Bogucina.
WspomnieliAmy, 'e w 1807 r. zosta&o zniesione podda<stwo
oraz prawo panów do karania ch&opów kar@ Amierci. W 1863 r.
wybucha w Królestwie Polskim Powstanie Styczniowe, zostaje
og&oszony Manifest Rz@du Narodowego wzywaj@cy do walki
o wolnoAJ ojczyzny. Wraz z powsta<czym Manifestem zosta&
og&oszony dekret uw&aszczeniowy Rz@du Narodowego. Znosi&
on pa<szczyzn!, nadawa& w&oAcianom na w&asnoAJ u'ytkowan@ przez nich ziemi!, a ch&opom bezrolnym za wzi!cie udzia&u
w powstaniu obiecywa& po trzy morgi ziemi z dóbr narodowych.
W celu odci@gni!cia ch&opów od powstania, rz@d carski by& zmuszony potwierdziJ nadanie w&adz powsta<czych. W marcu 1864
r. ukaz carski wprowadza& uw&aszczenie ch&opów w Królestwie.
Reforma ta by&a prawie wiern@ kopi@ dekretów uw&aszczeniowych Rz@du Narodowego. Na mocy ukazu w&oAcianie otrzymali u'ytkowan@ przez siebie ziemi! na w&asnoAJ bez odszkodowania na rzecz ziemian. O,cjalnie t! zap&at! na rzecz ziemian
przej@& rz@d carski, w rzeczywistoAci jednak pieni@dze na ten cel
wp&ywa&y z wieczystych podatków gruntowych, na&o'onych na
ludnoAJ54.
B. Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa oraz okolic - Garbów, GG 2003,
nr 11-12, s. 5.
54
K. Groniowski Uw=aszczenie ch=opów w Polsce: geneza, realizacja, skutki,
Warszawa, 1976, s. 48.
53
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Na podstawie ukazu uw&aszczeniowego Wydzia& Lubelskiej Komisji ds. W&oAcian sporz@dzi& tzw. tabele likwidacyjne dla Bogucina,
znajduj@cego si! administracyjnie w guberni lubelskiej, w gminie
Garbów, w okr!gu lubartowskim powiatu lubelskiego55. W tabeli,
któr@ zamieszczono poni'ej, znalaz&y si! nazwiska 37 w&oAcian, którym przekazano na w&asnoAJ &@cznie 737 morgów 110 pr!tów (dalej
skróty m. i pr.) ziem u'ytkowych oraz 18 m. 247 pr. nieu'ytków, co
stanowi&o ok. 43% ogólnego obszaru wsi56. WieA pozyska&a tak'e
z maj@tku dworskiego wygon, czyli wspólne pastwisko o wielkoAci
3 m. 165 pr. prednia wielkoAJ gospodarstw wynosi&a oko&o 21 m.
WartoAJ ca&ego kapita&u likwidacyjnego, nale'nego dotychczasowemu w&aAcicielowi dóbr, Aleksandrowi Jezierskiemu, wyceniono
na kwot! 5323 ruble 89 kopiejek.
Poni'ej zamieszczamy tabel! likwidacyjn@ Bogucina z wykazem mieszka<ców wsi (zwanych wówczas osadnikami).

Powierzchnia,
podlegaj=ca
wynagrodzeniu
dla w!a&ciciela
Ogó!em

Nieu9ytki

Pod pastwiska

Jan Stachyra
Miko!aj Nakonieczny
Wojciech Burdel vel Rozwadowski
Franciszek Kozio!
Andrzej Nakonieczny
Jan Ouczywek
Jan Dados
Ignacy Stachyra

Pod !=ki

1
2
3
4
5
6
7
8

Pod ziemi; orn=

Wg kolejno&ci
Wg projektu tabeli likwidacyjnej

Gospodarstwa, które ca!kowicie
przesz!y na w!asno&' ch!opów na
podstawie ukazu
z dnia 19 lutego
(2 marca) 1864 r.

Pod zabudow; mieszkaln=
z ogrodem warzywnym lub
bez

Obszar ka9dej dzia!ki przy gospodarstwie
w morgach i pr;tach

Nr
gospodarstwa

m. pr. m. pr. m. pr. m. pr. m. pr.

m.

pr.

Ruble Kop.

1
1
1
1
1
1
1
1

21
21
20
21
21
20
20
21

189
201
44
100
165
8
219
41

7
10
7
7
10
10
7
10

152
139
16
170
131
54
74
32

19
19
18
19
19
18
18
18

11
31 1
102
4
102
22
209
237 1

226
31
266
226
266
266
266
66

6
6
19
6

9 2/3
21
9
9
21
21
9
21

Por. Tabele likwidacyjne, APL, sygn. 2157.
Morga - jednostka powierzchni u'ywana w rolnictwie. Pocz@tkowo za
jedn@ morg! uznawano obszar, który mo'na by&o zaoraJ jednym zaprz!giem
w ci@gu dnia. 1 morga = 0,56 ha; 1 morga = 300 pr!tów.
55

56
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kazimierz Rozwadowski
Ignacy Banaszek
Andrzej Wójcik
Laurenty Korczak
Seweryn Woch
Edward Mochaupt
Antoni Nakonieczny
Franciszek Winiarczyk
Wojciech Wójcik Feliniak
Filip Wójcik
Maciej Wójcik
Jan Rozwadowski vel Burdel
Oukasz Paruch
Jan Paruch
Piotr Paruch
Wojciech Wójcik Szczepaniak
Wincenty Smolak
Kazimierz KuUma
Ignacy Beda
Pawe! Mazur
Feliksowa Wójcik
Franciszek
Rozwadowski vel Burdel
Antoni Banaszek
Andrzej Rybkowski
Filip Kowalczyk
Micha! Wójcik
Mateusz Wójcik
Franciszek Wójcik
Kacper Chabros
Wygon

31
32
33
34
35
36
37
38

293
241
238
190

17
17
18
20

196 1
222 1
60 1
286

102
221
15
227

225 19 109 2

47

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

227
39
264
284
16
36
18
57
74
276
293
84
285
155
126

16
?
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
18

261
?
133
83
72
213
231
217
208
274
45
24
10
200
17

1
?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

246
?
145
200
200
180
210
76
140
100
105
100
190
196
196

3
2
1
1
1
1
1

29
277
218
145
124
144
277

17
17
17
17
17
18
17

146
86
87
22
68
3
101

1
1
1
2
1
1
4

206
210
260
50
196
116
100

1

6
9
10
25
?
?

19
20
20
22
20
22

297
93
23
128
271
81

7
10
10
10
10
10

9
21
21
21
21
21

27

19

42
45
42
42
35

20
20
21
21
20
20
20
21
20
20
20
21
22

161 7
1
284 7
284 7
30 10
171 10
194 7
50 7
157 7
70 7
189 7
239 7
185 10
261 10
49 10

9
39
9
9
21
9
9
9
9
9
9
9
21
21
21

22
21
20
20
20
20
20
3

89
278
270
228
109
284
174
165

21 2/3
21 2/3
21 2/3
9 2/3
9 2/3
9 2/3
42 2/3?
55

35
47
46
31
10
10
8
5
5
69
21
21
46

10
10
10
7
7
7
20
3

Osadnicy z poz. 15 i 16 otrzymali grunty stanowi@ce integraln@
ca&oAJ. Dwa lata póSniej (1866 r.) dokonano kilka niewielkich korekt w stosunku do tabeli pierwotnej57. We wspólne u'ytkowanie
gospodarstwa z Janem Stachyr@ wszed& Franciszek Winiarczyk,
a z Antonim Nakoniecznym - Stanis&aw Wójcik. Natomiast Jakub
Chmielowski zast@pi& Kazimierza Rozwadowskiego, Wawrzyniec
Korczak - Laurentego Korczaka. W rejestrze, oprócz danych osobowych, wyszczególniono równie' po&o'enie gruntów:
57

traka.

Rejestr pomiarowy dóbr Garbów - ze zbiorów prywatnych Krzysztofa Pie-
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nr

Imi; i nazwisko

Po!o9enie gruntów

1
2

Jan Stachyra
Franciszek Winiarczyk
Miko!aj Nakonieczny

3

Wojciech Burdel vel Rozwadowski

4

Franciszek Kozio!

5

Andrzej Nakonieczny

6

Jan Ouczywek

7

Jan Dados

8

Ignacy Stachyra

9

Jakub Chmielowski

10

Ignacy Banaszek

11

Andrzej Wójcik

12

Wawrzyniec Korczak

w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
W polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod Ougów
przymiarki
w polu pod las

13

Seweryn Woch

w polu pod las

14

Edward Mohaupt

w polu pod las

15

w polu pod las

16

Antoni Nakonieczny
Stanis!aw Wójcik
Wojciech Wójcik Feliniak

w polu pod las

17

Maciej Wójcik

w polu pod las

18

Jan Rozwadowski vel Burdel

pod lasem za szos=

19

Oukasz Paruch

20

Jan Paruch

21

Piotr Paruch

22

Wojciech Wójcik Szczepaniak

23

Wincenty Smolak

24

Kasper Chabros

25

Kazimierz KuUma

w polu pod las
pod lasem za szos=
w polu pod las
pod lasem za szos=
w polu pod las
pod lasem za szos=
w polu pod las
pod lasem za szos=
w polu pod las
pod lasem za szos=
w polu pod las
pod lasem za szos=
w polu pod las
pod lasem za szos=

Zarys dziejów Bogucina

26

Ignacy Beda

27

Pawe! Mazur

w polu pod las
pod lasem za szos=
W polu pod las

28

Feliksowa Wójcik

w polu pod las

29

Franciszek Rozwadowski vel Burdel

w polu pod las

30

Antoni Banaszek

w polu pod las

31

Andrzej Rybkowski

32

Filip Kowalczyk

33

Micha! Wójcik

34

Mateusz Wójcik

35

Franciszek Wójcik

w polu pod las
przy granicy dóbr Piotrowice
w polu pod las
pod lasem za szos=
przy granicy dóbr Piotrowice
w polu pod las
pod lasem za szos=
przy granicy dóbr Piotrowice
w polu pod las
pod lasem za szos=
przy granicy dóbr Piotrowice
W polu pod las
pod lasem za szos=
przy granicy dóbr Piotrowice

35

Nazwa przymiarki oznacza&a grunty rozpoAcieraj@ce si! od gospodarstwa nr 12 do granicy ze S&ugocinem, póSniej zmieniona
na przedatki.
W trakcie uw&aszczania ka'demu z gospodarstw przypad&a
równie' &@ka pod Karolinem. WieA otrzyma&a tak'e w posiadanie
grunty wspólne o powierzchni 19 m. 282 pr., które stanowi&y:
! ulica we wsi przy osadach od nr 1 do 12 o powierzchni 2 m. 80
pr.;
! ulica przy osadach od nr 13 do 35 o powierzchni 2 m. 174 pr.;
! wygon z po&udniowej strony wsi do lasu o powierzchni 3 m.
165 pr.;
! wygon od kuSni do lasu o powierzchni. 5 m. 24 pr.;
! szosa z Warszawy do Lublina o powierzchni 6 m. 139 pr.
W wymienionym rejestrze pomiarowym znalaz&y si! równie'
grunty nale'@ce do folwarku.
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Lp.

BOGUCIN FOLWARK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ogrody i zabudowania
Przy zabudowaniach folwarcznych
Przy zabudowaniach folwarcznych
Przy zabudowaniach folwarcznych
Przy zabudowaniach folwarcznych
Przy zabudowaniach folwarcznych
Przy zabudowaniach folwarcznych
Zabudowania folwarku
Przy szosie z Warszawy do Lublina
Przy szosie z Warszawy do Lublina
Przy powy9szym i we wsi
Przy szosie
Ulice w folwarku
Cz;&' drogi do Garbowa
Za folwarkiem
W powy9szym
Przy powy9szym
Przy szosie
Szosa z Warszawy do Lublina
Przy szosie z Warszawy do Lublina
Przy szosie z Warszawy do Lublina
Przy szosie z Warszawy do Lublina
Przy szosie z Warszawy do Lublina
Przy szosie z Warszawy do Lublina
Jeziorko przy gruntach w!o&ciaZskich
Przy gruntach w!o&ciaZskich
Przy gruntach w!o&ciaZskich
Przy gruntach w!o&ciaZskich
Przy granicy dóbr Moszanka
Droga do szopy i szopa
Przy granicy dóbr Moszanka
Droga do wsi Bogucin
Przy granicy dóbr Le&ce
W !=kach pod Karolin
Osada karczmy
Osada kowala

Powierzchnia ogólna
morgi
pr;ty
1
40
5
267
14
206
21
166
48
4
210
6
135
2
263
2
109
13
245
2
140
1
109
3
152
1
202
284
72
12
103
1
245
69
56
6
220
1
242
20
292
25
50
24
234
110
191
1
200
13
155
1
283
3
74
192
87
1
247
1
54
240
41
210
227
1
80
1
63

Z@cznie grunty folwarczne obejmowa&y 901 m. i 216 pr., czyli
prawie 505 ha, a wi!c ponad 50 % obszaru wsi. Rejestr nie podaje konkretnych danych dotycz@cych rozmiarów terenów leAnych
znajduj@cych si! na terenie miejscowoAci, bowiem w kolejnej
tabeli powy'szego rejestru znajdujemy jedynie powierzchni!
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lasów, okreAlonych jako lasy przyleg=e pod Bogucinem, bez wyszczególnienia obszarów leAnych w samej wsi. Jednak'e zapisy
zachowanych dokumentów Awiadcz@, 'e stanowi&y one ró'nic!
pomi!dzy ogóln@ powierzchni@ wsi, a sum@ w&asnoAci ch&opskich i folwarcznych i zajmowa&y powierzchni! ok. 120 mórg.
Prawie do ko<ca XIX w. lasy te pozostawa&y pod wy&@cznym
zarz@dem w&aAcicieli folwarku. WielkoAJ leAnych obszarów boguci<skich i ich rozmieszczenie ilustruje poni'sza tabela.
Lp.

Lasy przyleg,e pod Bogucinem

1
2
3
4
5
6
7

Przy granicy dóbr LeDce
Przy granicy dóbr LeDce
Przy granicy dóbr LeDce i Piotrowice
Przy granicy Wysokie
Przy granicy Wysokie
Przy granicy Piotrowice
Szosie przyleg,e
Razem

Powierzchnia ogólna
morgi
pr2ty
21
53
12
84
135
62
152
9
115
58
5
172
326
253

Podczas przeprowadzania procesu uw&aszczeniowego nie zosta&a rozwi@zana sprawa serwitutów, czyli do'ywotniego prawa
w&oAcian do korzystania z dworskich lasów i pastwisk. W Awietle ówczesnego prawa wymienione w tabeli likwidacyjnej gospodarstwa (wyj@tek stanowi&y cztery z nich) mia&y prawo:
a) otrzymywaJ z dworskiego lasu drzewo do naprawy budynków i ogrodze< na remont jednej cha&upy, jednej stodo&y
i jednej obory;
b) do wjazdu do dworskiego lasu bez siekiery, dwa razy w tygodniu po zbiórk! opa&u: ka'de gospodarstwo mog&o wywieSJ
52 fury na rok;
c) wypasaJ swoje byd&o w dworskich lasach;
d) poiJ byd&o w dworskim stawie58.
Kilka lat póSniej, 30 kwietnia 1881 r., zapis odnosz@cy si! do
iloAci drzewa opa&owego przybra& bardziej szczegó&owe brzmienie: majO oni [ch&opi] prawo wywoziB go jednokonnymi furami, ogólna liczba, których zosta=a okre@lona przez tabele na 52 fury równa siI
58

TL, APL, sygn. 2157.
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trzydziestu piIciu (35) furom dwukonnym, zawierajOcych do 20 stóp
sze@ciennych masy drzewnej59.
Zezwolenie w&adz carskich na wywo'enie tak du'ej iloAci
drzewa by&o swoistym aktem zag&ady dla boguci<skiego lasu.
29 wrzeAnia 1889 r., wed&ug dobrowolnej umowy zawartej przez
w&aAciciela maj@tku Garbów hr. Aleksandra Jezierskiego z w&oAcianami wsi Bogucin, zatwierdzonej przez lubelski Urz@d Gubernialny: w zamian za wszystkie (...) prawa na le@ne i =Okowe (pastwiska), w=o@cianie otrzymali na wspólnO w=asno@B z ziem dworskich,
a) lasy w uroczysku60 „WaluV.” 36 m. i w uroczysku „Brzegi” 19 m.
i 150 pr. i pod drogI do niego oko=o 50 pr.,
b) ziemi ornej w miejscowo@ci „WaluV” 61 74 m.
c) staw po@ród ziem w=o@ciaVskich o powierzchni 1 m 110 pr., =Ocznie
131 morg, 10 prItów62.
W zwi@zku z zawarciem powy'szej ugody korzystanie przez
w&oAcian z serwitutów na ziemiach Jezierskiego zako<czy&o si!,
a wymienione grunty b!d@ odt@d a' do okresu scalenia, w dokumentach pa<stwowych, okreAlane nazw@ zaserwitutowe, czyli
otrzymane za serwituty.
Warto wspomnieJ, 'e od 1867 r. wieA zmieni&a przynale'noAJ
terytorialn@ i zosta&a w&@czona do powiatu nowoaleksandryjskiego (pu&awskiego), którego pierwszym naczelnikiem zosta&
mianowany Micha& Bie&ozierski63.

TL, APL, sygn. 2157.
Uroczysko - teren le'@cy w granicach administracyjnych danej miejscowoAci, trwale oznaczony na mapach ewidencyjnych. Przewa'nie ciekawie
ukszta&towany geogra,cznie i poroAni!ty drzewostanem oraz szat@ roAlinn@.
61
Grunty znajduj@ce si! w po&udniowej cz!Aci Bogucina. Obszar Walunia
wyznacza&y: od po&udnia granica ze S&ugocinem, od zachodu droga do koAcio&a, od pó&nocy droga od Starej Wsi do lasu, czyli obecnej I i II kolonii, a od
wschodu - las dworski.
62
TL, APL, sygn. 2157, s. 7.
63
K. Latawiec, Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867–1915.
Próba charakterystyki grupy, „Annales Universitatis Mariae Curie–Sk&odowska”, sectio f , vol. LVIII 2003, s. 79.
59
60
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W 1895 r. Lubelska Gubernialna Komisja Spisowa przeprowadzi&a spis ludnoAci ca&ej guberni64. Wed&ug tego rejestru sytuacja
demogra,czna gminy Garbów przedstawia&a si! nast!puj@co:
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nazwa miejscowoDci
Garbów
Zagrody
Przybys,awice
Gutanów
Garbów ma,y
Bogucin
Piotrowice
LeDce
Wólka Lesiecka
Karolin
Borków
Janów

m2OczyQni
234
77
203
164
27
211
187
105
22
177
166
116

Kobiety
232
83
199
156
31
215
180
95
15
169
155
124

Razem
466
160
402
320
58
426
367
200
37
346
321
240

Na podstawie powy'szego spisu Bogucin liczy& wtedy 77
gospodarstw, a wi!c dwukrotnie wi!cej ni' w 1864 r., co Awiadczy o zaawansowanym procesie podzia&u gospodarstw mi!dzy
cz&onków rodzin. Konfrontacja liczby zamieszka&ych wtedy
osób, z danymi ze spisu w 1829 r., wskazuje, 'e ludnoAJ Bogucina wzros&a o blisko 80% (z 240 mieszka<ców do 426).
To porównanie dobitnie dowodzi, 'e wieA rozwija&a si!
w szybkim tempie, a o jego dynamice w g&ównej mierze Awiadczy&a liczba urodze<. Niestety, w parze ze wzrostem zaludnienia nie nad@'a& post!p spo&eczny, co sprawia&o, 'e ludzie na wsi
nadal 'yli w ubóstwie, a przeludnienie i zwi@zane z tym rozdrobnienie gospodarstw nios&o ze sob@ coraz to wi!ksze problemy, na których rozwi@zanie trzeba by&o poczekaJ jeszcze ponad
trzydzieAci lat.
Warto tu wspomnieJ o mieszka<cach Bogucina, szczególnie
u schy&ku XIX stulecia. Dla zobrazowania sytuacji demogra,cznej miejscowoAci, pod k@tem powszechnoAci wyst!puj@cych na
tym obszarze nazwisk, zosta&a przytoczona statystyka urodze<
z wybranego okresu65.
64
65

Lubelska Gubernialna Komisja Spisowa, APL, sygn. 123.
KsiIgi USC , APL.
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I tak w latach 1876-1882 i 1890-1895 najcz!Aciej wyst!puj@cymi w dokumentach USC by&y nazwiska: Wójcik (37 urodze<),
Rozwadowski (20), Banaszek (17) i Paruch (11). Dane dotycz@ce
urodze< tych czterech (najpopularniejszych wówczas) nazwisk
zosta&y zamieszczone w poni'szej tabeli.
Nazwisko i imi! ojca

Nazwisko rodowe matki

Wójcik Antoni
Wójcik Jan
Wójcik Jan
Wójcik Jan
Wójcik Jan
Wójcik Jan
Wójcik Franciszek
Wójcik Wojciech
Wójcik Antoni
Wójcik Ignacy
Wójcik Mateusz
Wójcik Micha!
Wójcik Jan
Wójcik Franciszek
Wójcik Micha!
Wójcik Ignacy
Wójcik Jan
Wójcik Jan
Wójcik Karol
Wójcik Mateusz
Wójcik Józef
Wójcik Micha!
Rozwadowski Andrzej
Rozwadowski Stanis!aw
Rozwadowski Ignacy
Rozwadowski Micha!
Rozwadowski Ignacy
Rozwadowski Jan
Rozwadowski Jan
Rozwadowski Ignacy
Rozwadowski Leonard
Banaszek Ignacy
Banaszek Kazimierz
Banaszek Wojciech
Banaszek Antoni
Banaszek Antoni

Syroka
Peciak
Nakonieczna
Dados
Dudek
Rudnicka
Majewska
Drozd
Nie rozczytane
Paruch
Nie rozczytane
Nie rozczytane
Paciorek
Wójcik
Sikorska
J;drejek
Gibu!a
Duda
SzczepaZska
Duda
Wójcik
Paruch
Nakonieczna
Kanadys
Wójcik
MaZkowska
Goral
Kozie!
Kozak
Cho!ody
Kozio!
Uzarek
Grabowska
Pasternak
Remijasz
Nakonieczna

Imiona dzieci urodzonych w latach
1876-82 i 1890-95
Micha!
Katarzyna, Józef
Anna, Marianna
Ewa
Marianna, Urszula, Karolina, Ignacy
Karolina, Katarzyna, Józefa
Agnieszka, Jan
Jakub
Katarzyna
Jan, Stanis!aw, Józefa
Ignacy
Jan, Katarzyna
Marianna
Agnieszka, Tekla, Stanis!aw
Katarzyna
Franciszek, Katarzyna
Anna, Józefa
Franciszek
Franciszek
Leonard
Piotr
Anna
Marianna
Marianna, Ignacy, Szczepan
Jan, Anna, W!adys!aw, Franciszek, Piotr
Agnieszka, Józefa, Mateusz, Jan
Katarzyna
Marianna, Józef, Kazimierz
Katarzyna
Marianna
Wawrzyniec
Jan, Katarzyna, Agnieszka, Marianna, Bronis!aw, Anna
Katarzyna, Anna, Wiktoria, Petronela, Józef
Anna, Wawrzyniec
Marianna, Juljanna
Agnieszka
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Banaszek Antoni
Paruch Józef
Paruch Jan
Paruch Piotr
Paruch Antoni
Paruch Jan
Paruch Leonard

Kawiak
Peciak
Salomon
Do!o9yZska
Kosior
Oaszcz
Wójcik
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Stanis!aw
Józefa, Anna, Jan, W!adys!aw
Józef, Franciszek
Jan
Franciszek
Wiktoria
Franciszek, Marianna

Nie trudno zauwa'yJ pary, w których ka'de z ma&'onków,
ju' w chwili zawierania zwi@zku, nosi&o to samo nazwisko. Taka
sytuacja wyst!powa&a wAród osób o nazwisku Wójcik. Trudno
si! temu dziwiJ, widz@c jak spora populacja wyst!powa&a wAród
tych w&aAnie rodzin. Do dzisiaj Wójcikowie stanowi@ najwi!kszy odsetek mieszka<ców wsi. Nieco póSniej nast@pi& dynamiczny wzrost urodze< m!skich potomków wAród rodu Stachyrów,
co sprawi&o, 'e pod wzgl!dem liczebnoAci stali si! wkrótce (na
okres blisko 100 lat) drug@ rodzin@ we wsi.
A oto, jak (na podstawie analizy powy'szych akt USC) przedstawia&a si! ogólna statystyka narodzin. W okresie 6 lat (1890
- 1895) w Bogucinie urodzi&o si! 153 dzieci (75 dziewcz@t i 78
ch&opców), a najwi!cej, bo a' 30 przysz&o na Awiat w 1895 r. Dla
porównania, w tym samym okresie odnotowano 78 zgonów,
z czego najwi!cej (18) w 1890 r.
Z tego wynika, 'e liczba mieszka<ców wsi w ci@gu 6 lat zwi!kszy&a si! o kolejnych 75 osób. Te imponuj@ce liczby sprawia&y, 'e
jeszcze przez wiele lat przyrost naturalny mieszka<ców Bogucina wyra'a& si! zdecydowanie w liczbach dodatnich.
W 1900 r. (lub 1901) - maj@tek garbowski i boguci<ski folwark
przej@& po Amierci rodziców, sukcesor rodu Jezierskich - Jan, który potra?= dokonaB prawdziwie trudnej sztuki: sp=awi= bez reszty tI
solidnO i ogromnO fortunI w niespe=na 2 lata i wylecia= efektownie bez
grosza przy duszy na bruk warszawski66. W rezultacie, zad&u'ony
maj@tek, w drodze licytacji tra,& do Bohdana Broniewskiego,
ówczesnego dyrektora lubelskiej cukrowni67.

66
67

Z. Kami<ski, Dzieje Jycia w pogoni za sztukO, Warszawa 1975, s. 404-405.
Chrzanowska, Historia Garbowa..., s. 23.
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Jako ciekawostk! nale'y podaJ, 'e siostr@ ostatniego w&aAciciela z rodu Jezierskich by&a Irena Jezierska, która ze zwi@zku
ma&'e<skiego z Józefem Tadeuszem Tyszkiewiczem urodzi&a
Krzysztofa Mari! Tyszkiewicza, ojca urodzonej w 1938 r. legendy i damy polskiego kina Beaty Tyszkiewicz68. Ta wspania&a aktorka o niezwyk&ej urodzie zagra&a w wielu znanych ,lmach, np.
w Zem@cie, Lalce, Popio=ach, Nocach i dniach. O swych garbowskich korzeniach B. Tyszkiewicz przypomina w swojej ksi@'ce
Nie wszystko na sprzedaJ.
Wydarzenia, jakie mia&y miejsce w XX w., wymagaj@ bardziej
szczegó&owych omówie< i dlatego zostan@ zaprezentowane
w odr!bnych dzia&ach tematycznych.

Informacja ze strony internetowej pod adresem: http://www.sejmwielki.pl/b.php?o=cz.I005125
68

FOLWARK W BOGUCINIE
stotn@ rol! w XIX i XX-wiecznej historii Bogucina odgrywa& folwark – symbol ziemia<stwa, obecnie b!d@cy ju' tylko poj!ciem historycznym. Funkcjonowa& a'
do wybuchu II wojny Awiatowej. Do dziA s@ wAród mieszka<ców Bogucina ci, którzy 'yli i pracowali w maj@tku, b!d@cym
ju' wtedy cz!Aci@ dóbr garbowskich, najpierw Bohdana Broniewskiego (zmar& w 1922 r.), a nast!pnie jego syna Zygmunta.
Relacje pracowników folwarku stanowi@ niezwykle cenne i zarazem wiarygodne Sród&o informacji o panuj@cych tam warunkach i zwyczajach z okresu mi!dzywojennego.
Jak wynika z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami
i mieszka<cami folwarku w Bogucinie - Genowef@ Niezbeck@69
oraz Helen@ i Boles&awem Tatarczakami70, w miejscu, gdzie dziA
mieAci si! Zak&ad Produkcji Kostki Brukowej (przedtem Kó&ko
Rolnicze), znajdowa&y si! budynki gospodarcze oraz budynek
rz@dcy folwarku. Najwi!kszym budynkiem by&a murowana
obora o d&ugoAci ok. 50 m. Hodowano w niej tzw. krowy opasowe, które na pocz@tku ka'dego roku skupowano od miejscowych ch&opów w celu ich utuczenia i dalszej odsprzeda'y. Tym
procederem zajmowali si! :ydzi, którzy przejmowali znaczn@
cz!AJ dochodu pochodz@cego z tej dzia&alnoAci. Przed nastaniem
zimowych ch&odów podtuczone krowy (ok. 50-60 sztuk) p!dzono - nieistniej@c@ ju' drog@ do Zugowa - na stacj! kolejow@ do
Sadurek, sk@d wagonami zabierali je odbiorcy.

69
70

Wywiad przeprowadzony we wrzeAniu 2006 r.
Wywiad przeprowadzony w lutym 2007 r.
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Na podwórzu folwarcznym, zwanym gumnem, znajdowa& si!
wysoki budynek przeznaczony do parowania kartoji, którymi
karmiono krowy. Nierzadkie by&y przypadki, 'e takie parowane ziemniaki podkrada&y w celach konsumpcyjnych folwarczne
dzieci.
Drugim budynkiem gospodarskim by&a drewniana stajnia
wraz z przyleg&@ do niej wozowni@ i pomieszczeniami remontowymi (stolarnia, Alusarnia itp.). WAród sta&ych pracowników folwarcznych by&o ok. 30 rodzin, które w wi!kszoAci zamieszkiwa&y w pi!ciu czworakach, czyli budynkach o czterech izbach. Taka
izba pe&ni&a jednoczeAnie funkcj! kuchni, pokoju, &azienki i alkierza. Jeden z czworaków by& murowany, pozosta&e drewniane.
Obok nich znajdowa&y si! niewielkie obory, w których trzymano krowy, Awinie i kury. W czworakach usytuowanych po obu
stronach drogi biegn@cej do szosy warszawskiej (na wzniesieniu
w pobli'u stawu) mieszka&y ze swoimi rodzinami nast!puj@ce
osoby:
Czworak A, po wschodniej stronie drogi Marianna Sobiesiak, Micha& Olender, Antoni Sta<czyk, Marian Sadowski,
Czworak B, po wschodniej stronie drogi Piotr Sadowski, Antoni J!drych, Stanis&aw PodlaA, Boles&aw Duda,
Czworak C, po zachodniej stronie drogi Natalia Sim, Józef St!pnicki, W&adys&aw Abramek, Katarzyna
Daniel,
Czworak D, po zachodniej stronie drogi Aleksander Saba, Jan Drozd, W&adys&aw Sta<czyk i Antoni
Kazanowski.
W czworaku E (murowanym) - obok dzisiejszego parkingu
przy boisku sportowym BKS Bogucin mieszkali: Józef Paruch,
Janina Kosior, Stefan Sikora i Aleksander Gwiazda.
Obok gumna, po drugiej stronie drogi, znajdowa& si! budynek,
gdzie rz@dca Jan pcirka - druga po dziedzicu osoba w folwarku
- mia& swoj@ kancelari! oraz pokój i kuchni!. W pozosta&ych
dwóch izbach mieszka&y rodziny Aleksandra Ciotuchy i Heleny
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Bilik, natomiast w pobli'u osady ch&opskiej kolejne cztery - Józefa Rz@'ewskiego, Karola Zarzeki, Kazimierza Stelmasiaka i Zygmunta Wójcika.
Wzgórze od strony stawu pokrywa& sad owocowy. Równie'
drogi odchodz@ce od folwarku wysadzano drzewami owocowymi. I tak, odcinek do skrzy'owania z drog@ prowadz@c@ z Bogucina do koAcio&a by& wysadzony drzewami wiAniowymi, droga
w kierunku na wschód czereAniowymi, jedynie droga do dzisiejszej szosy warszawskiej prowadzi&a wAród szpaleru roz&o'ystych
lip, (które to jako jedyne z krajobrazu folwarcznego, choJ cz!Aciowo zachowa&y si! do dzisiaj), a droga od szosy warszawskiej,
w kierunku Karolina, na odcinku kilkuset metrów, by&a wysadzona akacjami.
Opisuj@c maj@tek folwarczny warto zwróciJ uwag! na to, jak
funkcjonowa&. W&aAciciele zazwyczaj nie zajmowali si! osobiAcie
zarz@dzaniem maj!tnoAci@ i organizacj@ pracy. Czynili to w ich
imieniu dworscy urz!dnicy. Codzienny przydzia& pracy do poszczególnych robót w folwarku wyznacza& karbowy Józef Paruch;
on te' sprawowa& nadzór nad tym, aby ludzie dobrze pracowali. Prace polowe nadzorowa& stróJ polowy Wac (imi! nieznane),
któremu powierzano równie' zabezpieczenie przed kradzie'@
pozostawionych na polach p&odów rolnych. Za upraw! buraków cukrowych by& odpowiedzialny plantator Józef Rz@'ewski,
a nadzór nad stawami sprawowa& Antoni Kazanowski. Nad ca&oAci@ zaA czuwa& rz@dca folwarku - wspomniany Jan pcirka. Nosi&
on miano wytrawnego gospodarza i by& przez to szczególnie ceniony przez ówczesnego w&aAciciela maj@tku. Opiek! nad ko<mi
sprawowali fornale, a wAród nich: Antoni Sta<czyk, Aleksander
Ciotucha, Boles&aw Duda i Micha& Olender. Do ich zada< nale'a&a zarówno piel!gnacja i karmienie zwierz@t, jak i wykonywanie
wszelkich prac polowych z wykorzystaniem zwierzyny. Ka'dy
z fornali mia& do dyspozycji po cztery konie.
Praca w folwarku rozpoczyna&a si! bardzo wczeAnie. Jej pocz@tek wyznacza& stró', który latem ju' o godzinie czwartej rano
puka& do okien izb zamieszka&ych przez fornali.
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Uprawiano g&ównie zbo'e, ziemniaki i buraki cukrowe. Zebrane w 'niwa snopy zbó' zwo'ono i sk&adowano w pobli'u
gumna, uk&adaj@c je w tzw. sterty, by zim@ wym&óciJ i oddzieliJ
ziarna od plew. Po 'niwach przed garbowskim pa&acem organizowano doroczne do'ynki, na które zapraszano najlepszych
pracowników, w tym równie' z boguci<skiego folwarku. W nagrod! otrzymywali premie pieni!'ne, a uroczystoAci do'ynkowe wie<czy&a zabawa taneczna. WAród Apiewów do'ynkowych
zapami!tanych przez mieszka<ca wsi - Józefa Chabrosa s&ychaJ
by&o równie' i takie:
za co fornal pije?
za ten garniec owsa, co ukrad= kobyle.
Do r!cznych wykopków kartoji najmowano boguci<skie gospodynie, które zbiera&y je w tzw. Bwiercie, pojemniki nieco wi!ksze od dzisiejszych koszyków. Co dziesi@t@ JwierJ przeznaczano
pracownikom jako ekwiwalent za wykonan@ prac!. Corocznie
do sezonowych prac polowych byli przyjmowani równie' pochodz@cy przewa'nie z odleg&ych stron robotnicy najemni zwani bandosami. Mieszkali od wiosny do jesieni w bardzo trudnych
warunkach, w pomieszczeniach, gdzie wczeAniej przebywa&y
zwierz!ta gospodarskie. Do prac polowych, szczególnie w okresie jesiennych wykopków, zatrudniano tak'e miejscowych ch&opów.
Warto w tym miejscu zaznaczyJ, 'e obowi@zywa&a regu&a,
aby wAród dworskich pól znajdowa&y si! k!py dzikich krzewów (zwykle tarniny), które pozwala&y znaleSJ schronienie leAnej i polnej zwierzynie.
Przyj!cia i zwolnienia ze s&u'by folwarcznej odbywa&y si!
corocznie do ko<ca marca. Zwolniony robotnik otrzymywa& od
w&aAciciela dóbr pismo polecaj@ce, które s&u'y&o jako Awiadectwo
pracy. Zwykle by& to tzw. wilczy bilet uniemo'liwiaj@cy znalezienie zatrudnienia u innych dziedziców, choJ jego treAJ - z uwagi
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na powszechny analfabetyzm - cz!sto pozostawa&a tajemnic@
trudn@ do odgadni!cia przez jego posiadacza.
Ostateczny kres wielowiekowej gospodarce folwarcznej po&o'y& dekret PKWN z 6 wrzeAnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, dokonuj@cy w sposób trwa&y i nieodwracalny zmiany
systemu w&asnoAci ziemskiej71.
W sk&ad boguci<skiego folwarku wchodzi&a równie' waga
wozowa i punkt skupu buraków - wybudowane w 1920 r. na
ko<cowym odcinku kolejki w@skotorowej, &@cz@cej Bogucin
z Cukrowni@ Garbów. Okaza&y budynek by& przyk&adem jednego z nurtów architektury okresu mi!dzywojennego, zwanego
stylem dworkowym72. W budynku by&o równie' mieszkanie dla
osoby sprawuj@cej nadzór nad stacj@. Pocz@tkowo mieszka& tam
Józef Rz@'ewski z rodzin@, a potem Stanis&aw Lewandowski.
Kolejka, jad@c od cukrowni przez Zagrody, Mariank! i Garbów,
przecina&a drog! Bogucin - Niemce w miejscu, gdzie krzy'uje si!
ona z drog@ do Karolina i dalej skr!ca&a w prawo, w dolin! mi!dzy wzgórzami i obok stawów dochodzi&a do stacji ko<cowej.
Tam znajdowa&a si! rampa za&adunkowa, na której gromadzono
ogromne ha&dy buraków cukrowych. Punkt skupu obs&ugiwa&
równie' okolicznych plantatorów, dowo'@cych wozami konnymi buraki z pól. Miejscowi ch&opi najmowali si! równie' do
za&adunku buraków na wagony kolejowe. Po II wojnie Awiatowej obiekt zosta& znacjonalizowany i odt@d podlega& Cukrowni
Garbów. Forma prowadzonej tu dzia&alnoAci pozostawa&a niezmienna, jeszcze przez wiele lat. W 1957 r. kolejk! w@skotorow@ zlikwidowano, a waga i sk&ad buraczany by&y eksploatowane jeszcze do pocz@tku lat osiemdziesi@tych ubieg&ego stulecia.
Obecnie w odrestaurowanym budynku - wpisanym na list! zabytków - mieAci si! zespó& hotelowo-gastronomiczny o nazwie
Dwór Lwowski. Obiekt ten swoim niepowtarzalnym wygl@dem
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A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914 – 1993, cz. I, Warszawa 1995, s.

604.
Stanek-Lebioda, Dwory i pa=ace Garbowa oraz okolic, cz. II, „G&os Garbowa” 2003, nr 3, s.5.
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przypomina mieszka<com o dawnej obecnoAci znajduj@cego si!
nieopodal dworu szlacheckiego.
W&aAciciele dóbr Zygmunt i Stefania Broniewscy przez ca&@
okupacj! niemieck@ ,nansowo wspomagali ró'ne ugrupowania Polski Podziemnej, czynnie uczestnicz@c w konspiracji. Genera& Zygmunt Broniewski od listopada 1944 r. pe&ni& funkcj!
komendanta g&ównego Narodowych Si& Zbrojnych. Zagro'ony aresztowaniem w sierpniu 1945 r. przedosta& si! do Francji.
:ona usi&owa&a pod@'yJ za nim, lecz aresztowano j@ przy próbie
przekroczenia granicy. Nie spotkali si! ju' wi!cej. Przesiedzia&a
w wi!zieniu 10 lat, w tym 4 w izolatce. Wysz&a na wolnoAJ jako
osoba nieuleczalnie chora w 1955 r. Jej m@' zmar& we Francji
w 1949 r.73

Informacja uzyskana na stronie internetowej pod adresem: http://
www.naszawitryna.pl/ksiazki_66.html dotycz@ca publikacji J. Kie&bo<, Z.
Leszczy<ska, Kobiety Lubelszczyzny represjonowane w latach 1944-1956, t. I.
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/YCIE I ZWYCZAJE MIESZKABCÓW WSI
W OKRESIE MI+DZYWOJENNYM74
ypowym przyk&adem budownictwa rodzinnego na
pocz@tku XX w. by& kryty strzech@ drewniany dom
z jedn@ izb@ i alkierzem. Do oAwietlenia u'ywano
lampy naftowej. Pod&og! zast!powa&o gliniane klepisko posypywane od czasu do czasu piaskiem, a jedynie na Awi!ta Bo'ego
Narodzenia k&adziono s&om!, która, ku uciesze najm&odszych,
le'a&a nawet i do wiosny. Najbardziej poczesne miejsce w izbie
zajmowa& stoj@cy w rogu piec, który oprócz ogrzewania spe&nia&
wiele innych po'ytecznych funkcji. S&u'y& do gotowania posi&ków, suszenia prosa i kaszy, pieczenia chleba, a jego cz!AJ zwana zapieckiem, zim@ by&a ochoczo wykorzystywana przez dzieci
urz@dzaj@ce sobie tam drzemki. Zapiecek by& cz!sto miejscem do
spania dla dziewki zatrudnionej w charakterze pomocy domowej.
Chleb pieczono przewa'nie co dwa tygodnie, a w przypadku
bardziej licznej rodziny co tydzie<.
Najcz!Aciej po przeciwleg&ej stronie izby sta& drewniany stó&,
a obok niego drewniane &awy lub sto&ki. Dzisiejsz@ szaf! zast!powa& drewniany kufer - chluba ka'dej gospodyni domu. W izbie znajdowa&o si! jedno lub dwa &ó'ka, na których bez wzgl!du
na liczebnoAJ domowników spali doroAli z dzieJmi. Nad &ó'Obraz 'ycia mieszka<ców i zwyczajów panuj@cych w Bogucinie w czasie dwudziestolecia mi!dzywojennego uda&o si! odtworzyJ na podstawie
wspomnie< mieszka<ców wsi, które zosta&y spisane przez autorów opracowania w trakcie przeprowadzonych z nimi wywiadów. Najwi!cej cennych informacji dotycz@cych tamtego okresu uzyskaliAmy od Marianny Flisiak, Walerii
Micha&ek, Marianny Adamczyk i Aleksandra Woli<skiego.
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kiem wisia&y obrazy Awi!tych, obok nich znajdowa&a si! palma
wielkanocna i gromnica. W sk&ad typowego wyposa'enia izby
wchodzi&y równie' ko&owrotki, drewniane wiaderka, gliniane
miski oraz 'eliwne - emaliowane od Arodka - saganki, w których
gotowa&o si! posi&ki. Codzienne po'ywienie stanowi&y kartoje
z barszczem, kasze, kluski, zupy i mleko. Natomiast w niedziele
gotowano pierogi i kapust! z grochem. Pito kaw! zbo'ow@, zaA
herbata goAci&a na sto&ach niezwykle rzadko, podobnie jak pieczone placki.
Wielkim rarytasem by& cukier, którego smaku mog&y zaznaJ
jedynie okazyjnie najm&odsze dzieci, pozosta&ym zaA - trzy razy
w roku wolno by&o posypaJ cukrem umoczony w mleku chleb.
Mi!so, g&ównie ze wzgl!dów ekonomicznych, jedzono bardzo
rzadko, ale równie', szczególnie w okresach letnich, z powodu
trudnoAci z jego przechowywaniem. Pi!cioosobowa rodzina konsumowa&a 1 kg s&oniny na tydzie<. ChoJ w ka'dym gospodarstwie by&y kury, kaczki i g!si, to jednak jaj ani mi!sa drobiowego
z regu&y nie spo'ywano, tylko sprzedawano na jarmarku; by& to
jeden z mo'liwych sposobów szybkiego uzyskania pieni!dzy.
Codziennie rano i wieczorem wszyscy domownicy odmawiali pacierz. Przed ka'dym posi&kiem i zaraz po nim kreAlono znak
krzy'a. Posi&ki spo'ywano w obecnoAci ca&ej rodziny zasiadaj@cej wokó& sto&u, na Arodku którego ustawiano, np. jedn@ misk!
z kartojami i obok drug@ z barszczem. Jedzono drewnianymi
&y'kami, a znalezione w misce skwarki przekazywano najm&odszym z dzieci.
W niedziele ucz!szczano do koAcio&a, zabieraj@c ze sob@ obuwie, które zak&adano bezpoArednio przed koAcio&em, a zaraz
po wyjAciu zdejmowano, zawieszaj@c je na ramieniu. Trzy razy
w roku odbywa&y si! odpusty para,alne, w tym najwi!kszy 6
sierpnia z okazji pwi!ta Przemienienia Pa<skiego. Odpusty by&y
doskona&@ okazj@ do kupienia lodów, lemoniady, pos&uchania
katarynki, przejechania si! na karuzeli czy zrobienia okazjonalnego zdj!cia. Najm&odsi, aby móc skorzystaJ z wymienionych
dobrodziejstw, musieli wczeAniej na nie zapracowaJ (zwykle
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w niedziel!, bo tylko wtedy by&a ku temu okazja), np. zrywaj@c
plony w tutejszych sadach owocowych.
Podczas wykonywania codziennych obowi@zków domowych
i gospodarskich chodzono boso, tylko zim@ zak&adano obuwie
skórzane z gumowymi kaloszami. Zamiast skarpet u'ywano
szmacianych owijek zwanych onucami. Mieszka<com wsi doskwiera&y pop!kane pi!ty, a ich leczenie by&o problematyczne.
Stosowano do tego smarówkI, tak@ sam@, jakiej u'ywano do smarowania mechanizmów tocznych wozów drabiniastych. Dla ma&ych dzieci stawiano w izbie obuwie dy'urne, które nak&adano
w nocy, w celu natychmiastowego opuszczenia izby z przyczyn
,zjologicznych. Chodzi&o si! g&ównie za stodo&!, a popularne
wychodki zacz!&y pojawiaJ si! dopiero na krótko przed II wojn@
Awiatow@.
Wszystkie dzieci poni'ej pi@tego roku 'ycia - bez wzgl!du na
p&eJ - chodzi&y w sukienkach. Do szycia ubra< i bielizny bardzo
cz!sto u'ywano lnu, który z uwagi na trudnoAci zarówno przy
samej uprawie, jak i póSniejsze prace zwi@zane z jego przystosowaniem do celów praktycznych, zgodnie uznawano za najbardziej uci@'liwy ze wszystkich upraw rolniczych.
Pranie odzie'y, gospodynie wiejskie wykonywa&y nad brzegiem sadzawek lub rozlewisk za pomoc@ kijanek, czyli specjalnych deseczek z r@czk@. Do zmi!kczania wody u'ywano popio&u drzewnego. Sadzawki znajdowa&y si! m.in. przy skrzy'owaniu z drog@ do Zugowa, 200 m dalej w dolinie, gdzie kiedyA by&a
osada wiejska, przy wygonie (obecnie rów w dolinie pomi!dzy
starO wsiO i I koloniO) oraz na kIpinie (rów po prawej stronie drogi
do S&ugocina). Chodzono równie' do Moszenek, nad rzek! Ciemi!g! lub ukradkiem nad dworskie stawy, aby nie naraziJ si!
zarz@dcy. Kto do „pralni” przychodzi& spóSniony, pra& w m!tnej
wodzie. Prasowanie odbywa&o si! za pomoc@ 'elazek wype&nionych rozgrzanym w!glem, a jeszcze wczeAniej u'ywano do tych
celów maglownicy.
Do prac polnych u'ywano prostych, nieskomplikowanych
narz!dzi. Zbo'a koszono przy u'yciu kosy, do której by& przymocowany kab&@k, owini!ty p&ótnem, aby podczas koszenia,
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zbo'e uk&ada&o si! równo na Aciernisku. Za kosiarzem pod@'a&a
kobieta, zwana podbieraczkO, która wi@za&a zebrane zbo'e w snopy, przygotowanym zwykle przez dzieci powrós=em. Om&otu
zbó' dokonywano przy u'yciu cepów. Konstrukcja tego narz!dzia sk&ada&a si! z dwóch drewnianych dr@'ków, po&@czonych
za pomoc@ skórzanego przegubu. M&ocarz, trzymaj@c w d&oni
d&u'szy odcinek, uderza& tym krótszym w u&o'one na klepisku
zbo'e. Najbogatsi gospodarze wykorzystywali do om&otu specjalne maszyny zwane sztychówkami, które nap!dzano kieratem.
Dooko&a kieratu chodzi& nieustannie ko<, który by& przywi@zany
do dr@ga sprz!'onego z mechanizmem obrotowym, przenosz@cym za pomoc@ odpowiednich przek&adni nap!d do m&ockarni.
Siano koszono równie' kos@, a czynnoAJ t! wykonywano bardzo wczesnym rankiem, aby jego SdSb&a by&y jeszcze dostatecznie mi!kkie. Nast!pnie pokosy skoszonej trawy rozrzucano przy
u'yciu grabi i przez kilka kolejnych dni przewracano w celu zupe&nego wyschni!cia.
Wykopki ziemniaków odbywa&y si! za pomoc@ motyki,
a buraków cukrowych przy u'yciu szpadla. Wykopane buraki
uk&adano na kupki, a nast!pnie no'em obcinano z nich liAcie
i oczyszczano z zanieczyszcze<. Po tych czynnoAciach wywo'ono je na kolejk!, a by&o to jedno z trudniejszych zada<, poniewa'
w okresach jesiennej pluchy drogi stawa&y si! nieprzejezdne,
a konne zaprz!gi ton!&y w b&otnych ka&u'ach.
Ogromnym utrapieniem mieszka<ców dawnej wsi by&y wszelkie insekty (pch&y, wszy, gnidy, karaluchy, pluskwy i muchy).
W celu pozbycia si! wszów i gnid, g&owy smarowano naft@. Muchy zaA, co najmniej dwa razy dziennie, wyganiano przez otwarte okna i drzwi za pomoc@ ga&!zi. Niewiele to pomaga&o, bo i tak
ka'dego letniego poranka skutecznie budzi&y domowników.
Czas i rytm 'ycia mieszka<ców wsi wyznacza&o s&o<ce. O jego wschodzie ludzie wstawali do pracy, a po zachodzie k&adli
si! spaJ. Nie znano wówczas zegarków, wi!c poszczególne pory
dnia wyznacza& cie< jakiegoA blisko rosn@cego ko&o domu drzewa, pod jednym wszak warunkiem, 'e dzie< by& bezchmurny.
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W okresach pracy sezonowej Cukrowni Garbów najlepszym
wzorcem aktualnego czasu by& dSwi!k syreny, wyznaczaj@cej
trójzmianowy system pracy. Jej odg&os by& doskonale s&yszalny
w ca&ej okolicy o godzinie zmian i na pó& godziny przed nimi,
a wi!c o 530 i 600, 1330 i 1400 oraz 2130 i 2200. Wed&ug tylko sobie
znanego sposobu, rodzice o okreAlonych porach posy&ali swoje
latoroAle do szko&y. Pomimo nakazu nauczania, bardzo cz!sto
zabraniano dzieciom chodzenia do szko&y. Godzono si! nawet
na p&acenie kar, aby zatrzymaJ je w domu. Wykorzystywano
je g&ównie do opieki nad m&odszym rodze<stwem, pilnowania
domu, ale równie' do pasienia krów, g!si oraz prac przy 'niwach, sianokosach i wykopkach. Rodzice bardzo cz!sto byli analfabetami. Pomimo wielkiej AmiertelnoAci wAród najm&odszych,
rodziny by&y wielodzietne, a takie z pi!ciorgiem dzieci uznawane by&y za ma&e. W celu uzdrowienia swych pociech doroAli stosowali ró'ne wymyAlne metody. A to przynoszono od wdowy
kawa&ek strzechy, robiono ma&e szmaciane lalki i wynoszono je
poza granic! wsi, a to znów podawali do picia mleko od koby&y, a tak'e stosowano k@piele w ró'nych zio&ach. Do pierwszych
trzech klas dzieci ucz!szcza&y do szko&y podstawowej w Bogucinie, zaA do czterech nast!pnych chodzi&y do Garbowa. Ten, kto
w okresie mi!dzywojennym sko<czy& siedem klas, mo'e mówiJ
zarówno o wielkim szcz!Aciu, jak i o wysokim ( jak na ówczesne
czasy) wykszta&ceniu.
Nieod&@cznym rytua&em by&y co poniedzia&kowe wyjazdy na
markuszowski jarmark, który funkcjonuje do dzisiaj. Zabierano
ze sob@ m.in. kilka worków zbo'a, kurze jaja, a za otrzymane ze
sprzeda'y pieni@dze kupywano rzeczy potrzebne do domu i gospodarstwa. Cz!AJ z tych przedmiotów, takich jak: miski, garnki,
szklanki mo'na by&o nabyJ we wsi, w ramach wymiany za stare
ciuchy, butelki, pot&uczone garnki. Oferowali je pojawiaj@cy si!
od czasu do czasu smeciarze, którzy je'd'@c przez wieA konnym
wozem, g&oAnymi okrzykami sygnalizowali swoj@ obecnoAJ.
W okresie mi!dzywojennym, w sezonie letnim do Bogucina
przyje'd'ali markuszowscy :ydzi. Wed&ug spisu z 1921 r. sta-
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nowili 54,2% ogólnej liczby mieszka<ców Markuszowa75. Wykupywali oni od miejscowych ch&opów na okres kilku lat sady
owocowe i zajmowali si! ich upraw@ oraz póSniejsz@ sprzeda'@
owoców. W dzier'awionych przez nich sadach, które stanowi&y pokaSny odsetek boguci<skich gruntów przydomowych, budowali drewniane sza&asy i zamieszkiwali w nich a' do póSnej
jesieni, po czym wracali na zim! do swoich domów, by wiosn@
wróciJ tu ponownie. W ka'dy pi@tek rano, :ydzi wyje'd'ali do
Markuszowa w celu przygotowania posi&ków na szabat, czyli 'ydowskie cotygodniowe Awi!to i jeszcze tego samego dnia
przed zachodem s&o<ca powracali. Wi@za&o si! to z obowi@zkiem,
jaki nak&ada& na nich judaizm, a polega& on na zaprzestaniu we
wszystkie soboty wi!kszoAci codziennych obowi@zków, oprócz
tych absolutnie niezb!dnych do prze'ycia. Zakazana by&a wi!c
wszelka praca zarobkowa, sprz@tanie i gotowanie. Nawet rozpalaniem ognia w zainstalowanych piecykach zajmowa&y si! s@siaduj@ce z nimi boguci<skie gospodynie.
W wynaj!tych izbach u Andrzeja Bie<ka i Józefa Smolaka
zamieszkiwa&y na sta&e dwie rodziny 'ydowskie. Jeden z :ydów o imieniu Josek, chodzi& regularnie po wsi, proponuj@c do
odsprzedania miejscowym gospodyniom ca&@ mas! przeró'nych
drobnych przedmiotów, takich jak: ig&y, nici, guziki, agrafki, tasiemki, wst@'eczki czy sznurówki.
Kres zaprezentowanemu &adowi spo&ecznemu zada&y dopiero
dzia&ania wojenne, u schy&ku lat trzydziestych ubieg&ego stulecia.

Informacja uzyskana na stronie internetowej: http://www.ornatowski.
com/places/lubelszczyzna.htm
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POWSTANIE KOLONII LAS BOGUCIBSKI
nia 26 kwietnia 1921 r. Okr!gowa Komisja Ziemska
w Lublinie rozpozna&a i zaopiniowa&a pozytywnie
spraw! Bohdana Broniewskiego, w&aAciciela maj@tku
ziemskiego o zezwolenie przepisania tytu&u w&asnoAci, rozparcelowanych dwa lata wczeAniej 244 mórg 35 pr!tów ziemi z tego
maj@tku, na dwudziestu nowych nabywców76. Rzecz dotyczy&a dóbr o nazwie Las BoguciVski, czyli ca&ego kompleksu gruntów rozpoAcieraj@cego si! od II kolonii BoguciVskiej do granicy
z Pociech@, zwanego dziA jako Le@na kolonia. Akt ten legalizowa&
wczeAniejsze postanowienia w&adz rosyjskich, które, zezwalaj@c
na wykarczowanie drzew, doprowadzi&y niemal ca&kowicie do
likwidacji lasu, istniej@cego tu od wieków, a rozpoAcieraj@cego
si! pasem od S&ugocina do granicy z LeAcami i Piotrowicami.
Wspomniana Komisja zobowi@za&a w&aAciciela dóbr równie' do
zalesienia równomiernego ekwiwalentu z gruntów ornych folwarku Orlicz - b!d@cych wówczas w jego posiadaniu.
Wyst!puj@cy w imieniu dziedzica, pe&nomocnik Ludwik Rybi<ski, nast!puj@co uzasadnia& proAb! o notarialne przepisanie
w&asnoAci na 20 nabywców: „ (...) mam zaszczyt zakomunikowaB
Komisji Ziemskiej OkrIgowej, Je parcelacja pomienionej czI@ci dóbr
Garbów rozpoczIta zosta=a jeszcze w roku 1919, Je wyJej wymienione
244 morgi 35 prIt. ziemi, z których 24 morg. 103 prIt. z lasem, a 13
morg. 51 prIt. z zaro@lami, zosta=y sprzedane jeszcze w roku 1920 wyJej wymienionym nabywcom z zawodu rolnikom po cenie 3500 rubli
za morgI, (...) Je wyJej wymienione grunta wyszczególnieni nabywcy
majO juJ w swoim posiadaniu od miesiOca kwietnia roku 1920, Je na
76

OkrIgowy UrzOd Ziemski, APL, sygn. 3465.
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gruntach tych czI@B nabywców wystawi=a z w=asnych funduszów zabudowania gospodarskie, Je pozostali za@ nabywcy budujO siI...”77.
Poni'sza tabela stanowi wykaz nabywców oraz wielkoAJ kupionych przez nich gruntów78.
Pierwsi osadnicy w kol. Las Boguci<ski w 1921 r.
Nr
1
2
3
4
5
6

Imi; i nazwisko
Franciszek Sulej
Kazimierz Pomorski
Stanis!aw Czarnas
Ignacy J;drych
Franciszek Markiewicz
Ignacy Wrona

Miejsce
zamieszkania

Bogucin
Tomaszowice
Amelin
Pociecha
Pociecha
P!ouszowice
Piotrawin
7 Stanis!aw Karman
Gutanów
8 Franciszek Walacz
Wólka Lesiecka
9 Józef Szymczyk
Karolin
10 Antoni Miros!aw
Karolin
11 Aleksander Wiejak
KoZskowola
12 Józef Wójcik
Bogucin
13 Jan Tkaczyk
Garbów Du9y
14 Ignacy Rybkowski
Bogucin
15 Jan Jarzyna
Osiny
gm. \yrzyn
16 Wawrzyniec Czerwonka Zo]ówka
17 Marcin St;pniak
Zo]ówka
18 W!adys!aw Pomorski
Tomaszowice
19 Jan Ho!aj
Po9óg
Sieprawice
20 Leonard Banaszek
Bogucin

Stan spo!eczny

Ma!orolny
Bezrolny
Bezrolny
Ma!orolny
Ma!orolny
Bezrolny

Stan
posiadania
morg.
pr;t.
8
14
89
9
102
-

Wielko&' nabytku
morg.
12
24
12
6
7
16

pr;t.
81
60
182
25

Bezrolny
Bezrolny
Bezrolny
Bezrolny
Bezrolny
Ma!orolny
Ma!orolny
Ma!orolny
Ma!orolny

14
12
12
3

213
11
38
150

12
18
18
15
20
6
6
6
12

52
46
18
160
-

Ma!orolny
Ma!orolny
Bezrolny
Ma!orolny

10
16
17

50
50
-

6
10
12
12

6
290

Bezrolny

-

-

11

15

Jak widaJ z powy'szej tabeli - najwi!kszy area&, wynosz@cy
24 morgi, otrzyma& bezrolny Kazimierz Pomorski, p&ac@c za niego kwot! 84 tys. rubli.
W dwu przypadkach, w pozycji miejsce zamieszkania, dotycz@cych tej samej osoby, wyst!puj@ nazwy dwóch ró'nych miejscowoAci. Oznacza to, 'e np. Ignacy Wrona by& mieszka<cem P&ouszowic, stale zamieszka&ym w Piotrawinie.
77
78

Tam'e.
Tam'e.

Powstanie kolonii Las BoguciVski
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O prawo do nabycia gruntów stara&o si! równie' pi!ciu robotników ze s&u'by folwarcznej. Byli to: Micha& Bartnik, Karol B&a'niak, Jan Krzeszowski, Józef Grzegorczyk oraz Jan Trolja<ski.
Jednak ich za'alenie na nieumieszczenie ich na liAcie nabywców,
sporz@dzonej przez Bohdana Broniewskiego dla Prezesa Komisji Ziemskiej w Lublinie, nie zosta&o rozpatrzone przez Komisj!.
Broniewski, rozgniewany skarg@ swych pracowników folwarcznych, zwolni& ich ze s&u'by, jednoczeAnie zeznaj@c przed Komisj@ Ziemsk@: „nie znam i nie pamiItam, aJeby kiedy@ mi s=uJyli(...),
a w kaJdym bOdi razie nie ma ich od roku w majOtku”79.
Powstanie kolonii Las BoguciVski da&o sygna& do niekontrolowanej wycinki pozosta&ej cz!Aci lasu, podzielonego na tzw. Wilcze do=y i Brzegi. Nale'a& on do miejscowych ch&opów i rozci@ga&
si! po pó&nocnej stronie drogi Warszawa - Lublin, od wzniesienia za stawem przy budynku wagi wozowej do dawnego lasu
dworskiego, czyli do obecnej Le@nej kolonii. Przesz&a tym samym
bezpowrotnie do historii leAniczówka boguci<skiego gajowego
(pana Deca), który sprawowa& nadzór nad lasem ch&opskim.
Niewielu te' pami!ta o taborach cyga<skich, które w okresach
letnich znajdowa&y obok leAniczówki miejsce do koczowania.
Przez nast!pnych kilkanaAcie lat osta&a si! jedynie, na d&ugoAci
kilkuset metrów, niewielka cz!AJ lasu. Ci@gn!&a si! ona wzd&u'
szosy, od miejsca, w którym znajduje si! dziA Karczma BIDA,
w kierunku na zachód.

79

Tam'e.

58

Jadwiga i Krzysztof Flisiak • Bogucin na przestrzeni wieków 1398 – 2008

KOMASACJA GRUNTÓW
od koniec lat dwudziestych XX w. rozpocz!&a si! akcja
maj@ca na celu likwidacj! negatywnych skutków samodzielnego w&adania ziemi@ po reformie uw&aszczeniowej. Proces ten spowodowa& najwi!ksze przemiany w uk&adzie
zagospodarowania przestrzennego w dziejach Bogucina.
Pocz@tek akcji datuje si! na 21 lipca 1928 r. Wtedy to 25 mieszka<ców wsi - a wAród nich: Jan Rozwadowski, Leonard Wójcik,
Piotr Wójcik, Wojciech Kowalczyk i Stanis&aw Wójcik - z&o'y&o wniosek do Powiatowego Urz!du Ziemskiego w Pu&awach
o wdro'enie post!powania scaleniowego (komasacji) gruntów.
Sprawa zosta&a przekazana Okr!gowemu Urz!dowi Ziemskiemu w Lublinie, który przychylaj@c si! do wniosku postanowi&
obj@J post!powaniem scaleniowym zarówno grunty wnioskuj@cych, jak te' pozosta&e, b!d@ce w posiadaniu miejscowych ch&opów o &@cznej powierzchni 578 ha. Komasacja nie dotyczy&a maj@tku folwarcznego, pozostaj@cego w dalszym ci@gu cz!Aci@ dóbr
garbowskiego dziedzica, Zygmunta Broniewskiego.
Koronnym argumentem za przeprowadzeniem procesu scaleniowego by&o nadmierne rozdrobnienie gospodarstw w wyniku
nieustannych podzia&ów maj@tkowych mi!dzy licznych cz&onków rodzin, które zosta&o zapocz@tkowane krótko po uw&aszczeniu ch&opów w 1864 r.80
Po I wojnie Awiatowej wieA pu&awska by&a przeludniona,
a o skali tego przeludnienia Awiadczy statystyka demogra,czna ówczesnego powiatu, z której wynika, 'e w 1921 r. w mia80
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stach mieszka&o 10 612 ludzi (7,1%), w osadach miejskich 24 256
(16,3%), a we wsiach 114 153 (76,6%)81.
Gospodarstwa sk&ada&y si! zwykle z 4 do 8 dzia&ek. Poszczególne parcele podlegaj@ce komasacji by&y bardzo w@skie. predni stosunek szerokoAci dzia&ek do ich d&ugoAci wynosi& jak 1 do
500, co oznacza&o, 'e dzia&ka o d&ugoAci 2 km mia&a zaledwie 4
m szerokoAci. Znane by&y przypadki, gdzie do bronowania pola
u'ywano zaledwie jednej brony, poniewa' druga ju' nie mieAci&a si! mi!dzy miedzami rozgraniczaj@cymi w&asnoAci rolne.
Ta sytuacja rodzi&a piln@ potrzeb! stworzenia nowego uk&adu
podzia&u gruntów. Niektóre z istniej@cych wówczas gospodarstw przybra&y form! kar&owat@, w zwi@zku z czym ich dalsze
prowadzenie nie mia&o uzasadnienia ekonomicznego. Wed&ug
stosownych ustale<, gospodarstwa te w ramach scalenia mia&y
podlegaJ uzupe&nieniu powierzchni do 4,5 ha. Tak si! jednak nie
sta&o, bowiem 28 gospodarstw w dalszym ci@gu dysponowa&o
powierzchni@ poni'ej 4 ha.
Akcj@ scaleniow@ obj!to 96 w&aAcicieli, którzy zamieszkiwali
do tej pory w 81 domostwach. Wi@za&o si! to z przemieszczeniem
gospodarstw w obr!bie ca&ej miejscowoAci, co z kolei spowodowa&o, 'e ponad 40% ogólnej liczby gospodarstw zmieni&o swoj@
dotychczasow@ lokalizacj!. W ten sposób powsta&y: I i II kolonia
Bogucin, kolonia pod Zugowem oraz kolonia wzd&u' szosy warszawskiej (od stawu za dworkiem do by&ego lasu dworskiego),
której nadano nazw! Lasek Bogucki. Pierwszy cz&on nazwy - Lasek
- w pe&ni oddawa& stan drzewostanu, jaki pozosta& po dawnym
lesie dworskim, natomiast przymiotnik Bogucki jest niepoprawn@ odmian@ nazwy miejscowoAci. Wystarczy&o to, aby nast!pne pokolenia zacz!&y snuJ domys&y i rozpowszechniaJ legendy
o Boguckim, jako rzekomym, pradawnym w&aAcicielu wsi.
Proces scaleniowy polega& na tym, 'e jego uczestnicy z regu&y
sami dokonywali wyboru miejsc pod przysz&e siedlisko. Kierowano si! m.in. regu&@ pozwalaj@c@ na wybór s@siaduj@cych ze sob@
dzia&ek przez rodze<stwa lub krewnych. Nie zabrak&o przy tym
Informacja dost!pna na stronie internetowej: http://www.ornatowski.
com/places/lubelszczyzna.htm
81

Komasacja gruntów

61

sprzeciwów dotycz@cych niektórych propozycji lokalizacyjnych.
WAród przyczyn niezadowolenia odnotowano: zbytnie nierównoAci terenu, za&amania granic dzia&ek, brak mo'liwoAci odprowadzenia wód opadowych, znaczna g&!bokoAJ wyst!powania
wody pitnej (potrzeba kopania g&!bokiej studni) oraz zbyt du'a
odleg&oAJ &@k od przysz&ych zabudowa<. Zastrze'enia dotyczy&y
równie' wielkoAci obszaru niektórych dzia&ek. Dopiero zebranie
wiejskie, zwo&ane 20 wrzeAnia 1931 r. przez so&tysa Józefa Karmana, po&o'y&o kres tym nieporozumieniom i da&o zadoAJuczynienie wi!kszoAci sprzeciwiaj@cych si! przyj!tej formie scalenia.
W zebraniu, w którym udzia& wzi!&o 60 uprawnionych do g&osowania, podj!to jednog&oAn@ uchwa&! o zaniechaniu dokonania
ponownych pomiarów dotychczasowego stanu posiadania na
ca&ym obszarze scalenia82. Ustalono ponadto, 'e jeJeli pomiIdzy
obszarem przyjItym na podstawie (...) dokumentów, a obszarem otrzymanym na skutek dokonania nowych pomiarów granic gruntów mierzonych szczegó=owo okaJe siI róJnica, to róJnicI tI naleJy rozrzuciB
na poszczególne gospodarstwa proporcjonalnie do powierzchni...83.
Dokonano równie' wyznaczenia wspólnej parceli wiejskiej,
przeznaczonej pod przysz&@ budow! szko&y podstawowej. Pocz@tkowo propozycja dotyczy&a miejsca, gdzie droga z Tomaszowic skr!ca w prawo do szosy warszawskiej. Ostatecznie jednak,
(jak wynika z relacji Marianny Flisiak i Stanis&awa Kowalczyka)
w wyniku sprzeciwu jednego z mieszka<ców wsi odst@piono od
tego pomys&u i wybrano plac, gdzie obecnie znajduje si! szko&a
wraz z przyleg&ym do niej boiskiem i Domem Nauczyciela. Te
ustalenia pozwoli&y wdro'yJ post!powanie scaleniowe oparte na projekcie opracowanym na podstawie prac wykonanych
przez mierniczego Józefa Wyszomirskiego. Wed&ug tego opracowania obszar scalania obejmowa& nast!puj@ce u'ytki:
Grunty ukazowe wsi Bogucin o pow...................... .. 417.6336 ha
Grunty zaserwitutowe wsi Bogucin o pow.............. 53.1132 ha
Wspólnota ukazowa ............................................... .... 1,9875 ha
82
83
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Grunty hipoteczne pod nazw@ „Dzia&ka Walu<”... 67.4534 ha
Grunty hipoteczne pod nazw6 „kol.Garbów Nr.2”84. ...... 10.8391 ha
Nazw@: grunty zaserwitutowe, z których cz!AJ (las w Mesznie
o pow. 20,3 ha i &@ki pod Karolinem o pow. 20,7 ha) podlega&a
wy&@czeniu spod komasacji, okreAlano ziemie otrzymane za serwituty, czyli odwieczne prawo ch&opów do korzystania z niektórych s&u'ebnoAci. Grunty ukazowe, to ziemie otrzymane w 1864 r.
przez ch&opów na podstawie wspomnianego ju' ukazu carskiego85. Natomiast „Dzia=ka WaluV” i kol. Garbów nr 2 to grunty nadane w 1889 r. przez w&aAciciela dóbr Garbów – hr. Aleksandra
Jezierskiego, przy czym ówczesny WaluV cz!Aciowo pokrywa&
las, zaA kol. Garbów nr 2 by&a ca&kowicie zalesiona i nosi&a nazw!
Brzegi. Jak widaJ, wystarczy&o niespe&na 40 lat, aby znik&o z powierzchni tych dzia&ek ponad 30 ha lasu.
WieA posiada&a wspólny grunt, czyli wygon o powierzchni
1,98 ha i po&o'ony obok niego staw o powierzchni 0,7 ha, które
znajdowa&y si! przy drodze prowadz@cej do ziem po&o'onych
w kolonii WaluV. Pod drogi wiejskie przeznaczono w sumie prawie 7,5 ha.
W planie scaleniowym uj!to równie' obszar wspomnianego wczeAniej lasu ch&opskiego, który, wed&ug opinii Komisarza
Ochrony Lasów z 19 marca 1932 r., w wyniku niekontrolowanego wyr!bu, przesta& wykazywaJ cechy lasu ochronnego i podlega& dalszemu wykarczowaniu, w celu zamiany u'ytków leAnych
na rolne. Mowa tu o powsta&ej kolonii Lasek Bogucki.
W trakcie przeprowadzania post!powania scaleniowego podj!to decyzj! odst@pienia od wykonania melioracji gruntów, przez
co zachowa&y si! wyst!puj@ce na terenie wsi stawy, jeziorka, sadzawki i rozlewiska86. Wi!kszoAJ z nich zlikwidowa&y dopiero
powojenne prace melioracyjne, które doprowadzi&y do nadmiernego osuszenia terenu i znacznego obni'enia wód gruntowych.
Grunty wydzielone z maj@tku folwarcznego, znajduj@ce si! po pó&nocnej stronie szosy Warszawa – Lublin.
85
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Niewielu ju' dziA pami!ta wylane wodami po brzegi stawy, roj@ce si! od wielu gatunków ryb i bogatej jory. Najwi!kszy z nich
znajdowa& si! w miejscu, gdzie dziA mieAci si! p&yta boiska pi&karskiego BKS Bogucin. Tu' za nim (w kierunku zachodnim)
mieAci& si! kolejny, a w kierunku na po&udnie jeszcze jeden. Dwa
nast!pne stawy by&y usytuowane przy granicy z Garbowem, po
lewej stronie drogi z Bogucina do garbowskiego koAcio&a. Jeden
ze stawów by& przy granicy z Zugowem, poArodku pomi!dzy
dzisiejsz@ koloniO pod Xugowem a tzw. KoreO, czyli koloni@ utworzon@ w wyniku powojennej parcelacji gruntów folwarcznych.
Do dziA zachowa&y si! jedynie te, które powsta&y najpóSniej, bo
w ko<cu XIX w. Chodzi tu o stawy po&o'one obok Dworu Lwowskiego.
Z uwagi na zakres i rewolucyjnoAJ zmian, jakie dokona&y si!
w Bogucinie w latach trzydziestych ubieg&ego stulecia, przedstawiono uk&ad gospodarstw z okresu tu' przed scaleniem gruntów.
W celu umo'liwienia identy,kacji nazwisk w&aAcicieli gospodarstw i ich nast!pców sporz@dzono odpowiedni@ tabel!, w której zaprezentowano trzypokoleniowe drzewa genealogiczne rodzin obj!tych procesem scalenia gruntów. W tabeli uwzgl!dniono jedynie personalia tych osób, które nadal pozostawa&y mieszka<cami Bogucina. Numery domów zosta&y przypisane przez
autorów ksi@'ki. Poni'sze dane oraz uk&ad gospodarstw sprzed
scalenia zosta&y opracowane na podstawie przekazu przedstawicieli najstarszego pokolenia mieszka<ców wsi: Walerii Micha&ek,
Marii Adamczyk, Wandy G@ski, Marianny Flisiak, Cecyli Firlej,
Marii Gorzym, Jadwigi i Józefa Chabrosów, Stanis&awa Kowalczyka, Aleksandra Woli<skiego i Tadeusza Wójcika.
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W!a&ciciel
gospodarstwa

1

Andrzej Bieniek

2

Tomasz Stachyra

3

Stanis!aw Drozd

4
5

Karol Drozd
Jan Rozwadowski

6

(?) Micha!ek
W!adys!aw Firlej
Jan Kozie!
Antoni Kowalczyk
Feliks Janek
Józef Ouczywek

7
8
9
10

11

Stanis!aw Ouczywek

12
13

Stanis!aw Dados
W!adys!aw Stachyra
Ignacy Stachyra

I pokolenie
pozosta!e w Bogucinie

Jan
Ignacy
Stanis!aw
Jan
Zo]a
Katarzyna Bieniek
Jan
Stefan
Zo]a Beda
Anna Rozwadowska
Zenobia Dados
Józef
Henryk
Jan
Franciszek
Karolina BudzyZska

Andrzej, Hubert
Eugeniusz
Andrzej
Maria Czernel

Józef Wartacz
Bronis!awa Janek
Honorata Saba
Janina Banaszek
Genowefa Krawczyk
Jan
Kazimierz
Wanda Usarek
Genowefa Bogusz /
Tomaszewska
Katarzyna Gorzym
Stanis!aw
Jan
Stanis!aw
Marian
Mateusz
Ignacy

Stanis!aw
Eugeniusz
Zbigniew

14

Wojciech Stachyra

15

Mateusz Chmielewski Stefan
Tadeusz
Anna Mazur
Maria Zawadzka
Konstanty
Piotr Rozwadowski
Józef
Genowefa Korczak
Stanis!aw Banaszek / Marianna Flisiak
Franciszek Stachyra
Mateusz Kruk
Karol

16
17
18

II pokolenie
pozosta!e w Bogucinie

Jan, Ignacy, Stanis!aw
Józef, Bogdan, Kazimierz
Jan
Stefan, Helena Kozak, Wanda Kowalska
Franciszek, Henryk, Jan
Piotr
Zo]a Gajek, Stanis!aw, Jan
Ryszard, Ewa Korotkiewicz
Anna Wójcik, Grzegorz
Wies!aw, Andrzej
Stanis!aw

Kazimierz, Bogumi!a Smolak
Tadeusz
Henryk, Anna W!odowska
Krzysztof

Maria , Stanis!aw

Maria Serewa, Jan
Katarzyna We!na, Waldemar
Zo]a Pawlak
Genowefa Pochwatka, Boles!awa Kozak, Natalia
Gnieciak, Stanis!aw
Andrzej
Józef
Danuta Sadurska, Anna Uhruska, Krzysztof
Marzena Brygo!a
Krzysztof
Henryk
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19

Pawe! Sulej

20

Jan G=ska

21
22

Karol Kruk
(?) Moryc
(?) Nalewajek

23
24
25

Jan Stachyra
W!adys!aw Korczak
Wojciech KamiZski

26

Ignacy Stachyra

27
28
29
30

Stanis!aw Dados
Jan KochoZ
Józef Dados
Ignacy Drozd

31

Szczepan Kozak
Jan Wójcik

32

Jan Stachyra

33
34

Franciszek i Józefa
Stachyra
Bronis!aw Kucharzyk

35

Andrzej Zarzeka

36

Jan Gawron

37
38

Piotr Kozio!
Jakub Wójcik

39

Henryk Mohaupt
Roman Mohaupt

Karolina Gnieciak
Marian
Maria Tomaszewska
Janina Wójcik
Genowefa (?)
Wanda
Henryk

Genowefa Staniak

Zdzis!aw

Wies!awa Skotnicka

Józef
Maria
Jan
Karolina Staniak
Marianna Wójcik
Stanis!aw
Genowefa Pochwatka
Boles!awa Kozak
Natalia Gnieciak

Ryszard
Jan
Piotr

Janina Sobiesiak

Zo]a Iskierka

Waleria Micha!ek
Jan
Zo]a Serewa
Irena OstaZska
Teresa
Józef
Franciszek
Aleksander
Katarzyna Kozie!
(?) Wójtowicz
Bronis!awa WoliZska

Henryk
Jadwiga Karman

Edward
Eugeniusz
Stanis!aw
Józefa MaZko
Józef
Stanis!aw
Zo]a Wartacz
Marianna Kowalczyk
Józef
Józef
Boles!aw
Bronis!aw
Ignacy
Barbara Pietrak
Zygmunt
Teresa Rozwadowska
Bogdan

Ludwik, Gra9yna Me!gwa, S!awomir

Alicja Korczak, Wies!aw
Tadeusz
Bronis!awa WoliZska
Józef
Józef
Maria Olszak, Janina Antoniak
Marian
Danuta Zapora
Leszek, Dariusz
Zenobia Kosior
Krystyna JóUwiak
Henryk
Stanis!aw
Barbara Krawczyk
Teresa Dziekan
Krystyna Smolak, Marian
Jan, Kazimierz
Zdzis!aw
Jacek
Urszula Winiarczyk
Grzegorz, Anna Wójcik
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40

Mateusz Firlej

41

Stanis!aw Wójcik /
Aleksander Gnieciak

42
43
44

Jan Sagan
Adam Rozwadowski
Karol Majewski

45
46

Marcin Kozie!
Franciszek Paruch

47

Józef Paruch

48

Józef Markiewicz

49

Ignacy Paruch
Stefan Paruch

50
51

Jan Paruch
Piotr Wójcik
Józef Wójtowicz

52

Piotr Kowalczyk

53
54
55
56

Leonard Wójcik
Józef Smolak
Józef Antoniak
Józef Woch

57

Jakub P;cu!a

58

Mateusz G=sik

59

Pawe! Beda

60

Jan Smolak

61

Jan Beda

62
63

Aleksander Mazur
Jan Mazur

Abramek Franciszek

Helena Micha!ek
Józef
Genowefa Smolak
Tadeusz Gnieciak
Stanis!awa Rozwadowska
Bronis!awa WoliZska
Józef
(?)
Zo]a Zarzeka
Józef
Stanis!aw
Boles!awa Pietruszewska
Marianna Adamczyk
Jan
Mieczys!aw
Czes!aw
Wanda Wójcik
Jan
Stanis!aw
Helena Makowska
Józef
Stanis!aw
(?)St;pniak

Tadeusz
Stanis!aw, Jan
Józef Chmielewski
Ludwik, Gra9yna Me!gwa, S!awomir
Marzena Brygo!a
Zo]a Wójcik, Józef
Maria Staniak, Ryszard

Czes!aw
Maria Olszak
Janina Antoniak
Stanis!aw
Cecylia Firlej
Teresa Kowalczyk
Stefan
Helena Ho!aj
Janina Banaszek
Zo]a Drozd
Stanis!aw
Maria Wójcik/Paruch
Bronis!aw
Stanis!aw
Jan
Józef
W!adys!aw
Aleksander
Ignacy
Stefan
Wanda Kowalska
Helena Kozak
Józef
Joanna Woch
Jadwiga Chabros
Marianna Miros!aw

Henryk, Bogumi!a Sagan
Ireneusz
Helena Ho!aj
Irena, Piotr, Tomasz, Anna, Agata
Jan, Halina Stachyra
Jan
Maria Mi=cz
Anna Karwat, Joanna G!adysz
Stanis!aw
Tomasz
Aleksandra St;pniak
Stanis!aw
Krystyna SzymaZska
Bronis!aw
Stefan, Wanda Kowalska, Helena Kozak
Zygmunt, Marian

Zenobia Kosior
Wies!awa Pasternak
Alina Reszka
Bo9ena Ouczywek
Stanis!aw
Czes!aw
Marianna Wójcik, Bogumi!a Tkaczyk
Henryk, Ryszard, Roman
Teodora G=ska
Stanis!aw
Agnieszka Rybkowska

Eugeniusz, Józef

Krystyna Rozwadowska
Stanis!aw
Andrzej
Stanis!aw
Teresa Muzyka
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Józef Karman
Kazimierz Burdel vel
Rozwadowski
Jan Pyda
Franciszek Banaszek

66
67

Leonard Banaszek
68

Cecylia Markiewicz
Boles!aw
Julianna KamiZska
Boles!aw
Czes!aw
Zbigniew
Jan
Józef
Ryszard

Stefan Rybkowski
Tadeusz Rybkowski
Franciszka Rybkowska
Mateusz Kowalczyk
Franciszek
Piotr
Ignacy Leszek
Józef
Natalia Ry!ko
(?) Krzeszowski
Jan Rybkowski
Stanis!aw
Leonard Rybkowski
Kazimiera Je9yna
Natalia _widerska

69
70
71
72
73
74

Józef Rybkowski
Micha! Firlej

75
76

Stanis!aw Wójcik
Marek
Stanis!aw Wójcik letki
Piotr Wójcik

77
78

79

Franciszek KamiZski

80

Kazimierz KamiZski

81

Stanis!aw Dados

67

Wies!aw
Danuta Zawadzka
Ignacy
Jan
Stanis!aw
Janusz, Robert
Artur, Izabela
Barbara Krawczyk
Stanis!aw, Cecylia
Stanis!aw, Tadeusz
Alina Kucharzyk

Zdzis!aw
Ewa Soko!owska, Stanis!aw

Janina Bicka
Jan
Helena Wójcik
Edward

Andrzej, Pawe!
Jan, Halina Stachyra
Stanis!aw
Stanis!awa Chabros, Roman

Aleksander
Bronis!aw
Tadeusz
Jan
Jadwiga Me!gwa
Boles!aw
Marianna Sim
Jan
Zo]a Chabros
Jan

Dariusz, S!awomir, Andrzej
Tomasz
Stanis!aw, Kazimierz
Ryszard
Ryszard
Kazimierz, Janina Saba
Teresa Staniak
Józef
Gra9yna Kowalik

Przy scaleniu dokonano podzia&u niektórych maj@tków wAród
prawnych spadkobierców, tworz@c w ten sposób kilka nowych
gospodarstw. Tym samym ogólna liczba gospodarstw, wed&ug
rejestru pomiarowego Bogucina, jaki na okolicznoAJ scalenia
gruntów sporz@dzi& w 1933 r. mierniczy przysi!g&y Józef Wyszomirski, winna wynosiJ 9687. Faktycznie by&a nieco mniejsza,
Rejestr pomiarowy wsi Bogucin z 1933 r. ze zbiorów prywatnych Marzeny Brygo&y.
87
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Nr kolejne gospodarstw

Z jakich numerów osad tabeli likwidacyjnej nadano

poniewa' troje posiadaczy nie przyst@pi&o do tworzenia gospodarstw na nadanych im gruntach. Po zapoznaniu si! z danymi
z zamieszczonego poni'ej rejestru pomiarowego i porównaniu
ich z tabel@ likwidacyjn@ z 1864 r. mo'na odnaleSJ w&asnych
przodków sprzed blisko 150 lat i ustaliJ niektóre pokrewie<stwa.
A oto jeszcze jedna tabela z rejestru pomiarowego:

1

1

2
3

4
6

S-cy Tomasza Stachyry: Marianna Stachyra, Katarzyna Bieniek, Anna
Stachyra, Bronis!awa Tomaszewska, Zo]a Stachyra, Zuzanna Stachyra,
Helena Stachyra i Jan Stachyra
Andrzej i Bronis!awa ma!9. Janek
Józef Ouczywek

4
5
6
7

8
10
7, 9
2

W!adys!aw Stachyra
Franciszek Stachyra
Jan i Katarzyna ma!9. Gorzym
Karol i Marianna ma!9. Drozd

8
9
10
11
12
13

1,12
9
5
5
8,10,12
9

Jan i Karolina ma!9. Stachyra
Piotr Rozwadowski
W!adys!aw i Zo]a ma!9. Firlej
Agnieszka Ouka
Mateusz i Bronis!awa ma!9. Stachyra
Mateusz i Karolina ma!9. Chmielewscy

14
15

10
3,4,8,
10,12
7
11
12
7
5
2
12

Marianna Banaszek
Ignacy Stachyra s. Wojciecha

16
17
18
19
20
21
22

Imiona i nazwiska w!a&cicieli wzgl;dnie posiadaczy

Jan i Feliksa ma!9. Dados
Jan G=ska
Karol i Karolina ma!9. Kruk
Józef i Stanis!awa ma!9. Dados
Zo]a Janek i S-cy Piotra Wójcika: Marianna Wójcikówna
Jan i Marianna ma!9. Drozd
Agnieszka KamiZska i S-cy Wojciecha KamiZskiego: Piotr KamiZski, Jan
KamiZski, Marianna Wójcik, Karolina KamiZska, Zo]a KamiZska i W!adys!awa
KamiZska

Nomenklatura
prawna

Grunty Ukazowe

Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
i„Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe

Komasacja gruntów

23

5

24

6

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

S-cy Piotra BudzyZskiego: Karolina BudzyZska, Jan BudzyZski
i Stanis!aw BudzyZski
Stanis!aw Ouczywek

69
Grunty ukazowe

Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
11
Karolina Gnieciakowa
Grunty ukazowe
---S-cy Paw!a Suleja: Agnieszka Pazurowa, Zo]a Biedacha, Stefan Sulej i Marian „Dzia!ka WaluZ”
Sulej
36
Stanis!aw i Zo]a ma!9. Dados
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
35
Kazimierz KamiZski
Grunty ukazowe
s-cy Józefa Wójcika: Piotr Wójcik i Jan Wójcik
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
34-35 Ewa Wójcik
Grunty ukazowe
32
S-cy Ignacego Rybkowskiego: Katarzyna Wiejak, Stefan Rybkowski, Tadeusz Grunty ukazowe
Rybkowski, Stanis!awa Rybkowska, Jan Rybkowski i Wanda Rybkowska
i kolonia
Garbów N2”
29
Katarzyna Abramek
Grunty ukazowe
27
Jan i Zo]a ma!9. Beda
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
26
Jan Smolak
Grunty ukazowe
37
Pietronela Antoniak
Grunty ukazowe
25
Józef Wójtowicz
Grunty ukazowe
30
Marianna Pyda
Grunty ukazowe
23-24 Piotr i Marianna ma!9. Kowalczyk
Grunty ukazowe
21
Franciszek i Wiktoria ma!9. Paruch
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
19,26 Piotr i Karolina ma!9. Sagan
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
19
S-cy Stanis!awa Wójcika: Zo]a Gnieciakowa, Genowefa Wójcik, Jan Wójcik, Grunty ukazowe
Marianna Wójcik i Helena Wójcik
i „Dzia!ka WaluZ”
14
Henryk Mohaupt
Grunty ukazowe
---Szczepan Kozak
„Dzia!ka WaluZ”
2
S-cy Franciszka Drozda: Marianna Drozd
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
---Ignacy Drozd
„Dzia!ka WaluZ”
17
Józefa Stachyra
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
20
Adam Rozwadowski
Grunty ukazowe
37
Anna Woch
Grunty ukazowe
34
Piotr Wójcik s. Józefa
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
25,
Stanis!aw i Jadwiga ma!9. Wójcik
Grunty ukazowe
34-35
i „Dzia!ka WaluZ”
14,18,20 Jan i Zo]a ma!9. Chabros
Grunty ukazowe
29
Józef i Bronis!awa ma!9. Karman
Grunty ukazowe
26
Stanis!aw G=sik
Grunty ukazowe
13
Józefa Wójcikowa
Grunty ukazowe
13
Karolina Kucharzykowa
Grunty ukazowe
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56
57
58

31
32
32

W!adys!aw Banaszek
Jan Rybkowski
Ignacy i Zo]a ma!9. Stachyra

59
60
61
62
63
64
65
66
67

------25,35
---14,20
25
15/16,22
22
18

68
69

27
22

Zo]a Gnieciakowa
Mateusz i Michalina ma!9. G=sik
Micha! Firlej
Piotr i Aniela ma!9. Soko!owscy
Roman i Zo]a ma!9. Mohaupt
Józef Smolak
Aleksander i Marianna ma!9. Stachyra
Józef Markiewicz
S-cy Jakuba Wójcika: Marianna Wójcik, Boles!aw Wójcik, Bronis!aw Wójcik,
Ignacy Wójcik i Zo]a W;grzyn
Pawe! Beda
Józef i Marianna ma!9. Paruch

70
71

---36

Anna Gawron z Paruchów
Leonard i Agnieszka ma!9. Rybkowscy

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

13
28
28
24
37
37
4,23
4
19,26
33
29

Andrzej Zarzeka
Jan Mazur
Aleksander i Anna ma!9. Mazur
Leonard Wójcik
Józefa i Jakub ma!9. P;czu!a
Marianna Wójcikowa 9. Jana
Ignacy Paruch
Józef Wartacz
Ignacy i Marianna ma!9. G=sik
Ignacy i Ewa ma!9. Leszek
Jan i Zo]a ma!9. Wójcik i Stefania JasiZska

83

30,31

84

21

Mateusz Kowalczyk i S-cy Agnieszki Kowalczyk: Piotr Kowalczyk,
Stanis!aw Kowalczyk, Jan Kowalczyk i Wiktoria Antoniak
Marcin Kozio!

85
86
87
88
89
90
91

---15/16
15/16
------3,9,12
26-27

Józef Rybkowski
Piotr i Katarzyna ma!9. Kozio!
Jan i Franciszka ma!9. Gawron
Antonina Rz=9ewska
Anna Rozwadowska
Jan Rozwadowski i s-ca Józefy Rozwadowskiej: Józef Rozwadowski
Ignacy Zawadzki

Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
„Dzia!ka WaluZ”
„Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
„Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
„Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
oraz „kol.
Garbów N2”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe i
„Dzia!ka WaluZ”
oraz „kol.
Garbów N2”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”
„Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
„kol. Garbów N2”
„Dzia!ka WaluZ”
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
i „Dzia!ka WaluZ”

Komasacja gruntów

92
93
94

31
24
18

95
96

30
20

Franciszek Banaszek
Piotr Wójcik s. Mateusza
Mateusz i Aniela ma!9. Firlej i S-cy Józefy Firlej: Marianna Firlej, Józef Firlej
i Genowefa Firlej
Kazimierz i W!adys!awa ma!9. Burdel vel Rozwadowscy
Karol Majewski

71
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe
Grunty ukazowe

Wed&ug przedstawionych tabel, najwi!kszy area& posiadali
wówczas Ignacy Paruch – 13,05 ha, Franciszek Paruch – 12,65 ha
i Leonard Rybkowski 12,15 ha.
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PRZED II WOJNE FWIATOWE
rzed wybuchem II wojny Awiatowej, w Bogucinie istnia&o ok. 113 gospodarstw indywidualnych. Ponadto
w folwarku, w pi!ciu czworakach, jednym budynku
administracyjnym i 3 domach przy osadzie wiejskiej mieszka&o 27 rodzin. Dane te wynikaj@ z relacji mieszka<ców Bogucina,
którzy pami!taj@ jeszcze tamte odleg&e czasy.
Oko&o 1935 r., po wykarczowaniu znacznej cz!Aci lasu, zabrano si! do utwardzenia drogi prowadz@cej do Lublina. Jednym
z kieruj@cych budow@ by& Stefan pcirka, syn zarz@dcy miejscowego folwarku. Podstawowym materia&em, jakiego u'ywano do
budowy drogi, by& tzw. szaber, czyli drobny t&ucze< z kamienia.
Dowo'ono go wozami ze stacji kolejowej w Lublinie, a wAród
ludzi zajmuj@cych si! transportem by& Tadeusz Wójcik, który
niekiedy zast!powa& równie' operatora maszyny ugniataj@cej
t&ucze<. By&a to maszyna parowa, a paliwem, jakie stosowano
do wytwarzania pary, by& w!giel kamienny. Remontowana droga by&a kr!ta i jej trasa nieco odbiega&a od tej dzisiejszej. Droga,
mimo jej utwardzenia, szczególnie w okresach deszczowych,
stawa&a si! grz@ska i trudno przejezdna.
W okresie mi!dzywojennym w Bogucinie dzia&alnoAJ handlow@ prowadzi&o kilka sklepów. Znajdowa&y si! one u nast!puj@cych gospodarzy: Antoniego Kowalczyka, Józefa Rz@'ewskiego
(tu by&a równie' karczma), Bronis&awa Kucharzyka, Hipolita
Mohaupta, Jana Gorzyma i Mateusza Stachyry.
Jak wynika ze wspomnie< mieszka<ców: M. Flisiak, W. Micha&ek i S. Kowalczyka, w Bogucinie by& m&yn, w&asnoAJ rodziny
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Kochoniów, kuSnia pana Stró'ka, olejarnia Józefa Stachyry88, kaszarnia Franciszka Stachyry, gdzie odbywa&a si! obróbka kaszy
gryczanej.
Przed wojn@, w Bogucinie powsta&o Stowarzyszenie M&odzie'y Katolickiej, do którego nale'a&a miejscowa i okoliczna m&odzie'. Podczas wojny rozwi@zano je, podobnie jak wszystkie
inne organizacje, dzia&aj@ce na terenie wsi.
Na kilkanaAcie lat przed wojn@, we wsi pojawi&y si! pierwsze
radioodbiorniki na baterie. Pierwsze radia posiadali: Antoni Kowalczyk i m&ynarz Kocho<.
Najzamo'niejszym gospodarzem okresu przedwojennego by&
Franciszek Paruch. W jego posiadaniu znajdowa&o si! 24 morgi ziemi uprawnej. Jako pasjonat pszczelarstwa posiada& ok. 30
pszczelich pasiek. Jednak wizytówk@ tego gospodarza by&a okaza&a, trzykonna bryczka, któr@ wozi& do Alubu wszystkie pary
ma&'e<skie, nierzadko równie' spoza Bogucina. Równie' pierwszy rower, jaki pojawi& si! w Bogucinie, by& jego w&asnoAci@. Jako
aktywny mieszkaniec wsi by& za&o'ycielem Spó&dzielni Spo'ywców Snop oraz bra& udzia& przy budowie budynku garbowskiej
gminy.

88

Obecnie stanowi eksponat w Muzeum Wsi Lubelskiej.

OKRES DRUGIEJ WOJNY FWIATOWEJ
ata II wojny Awiatowej znacz@co zapisa&y si! w historii Bogucina i jego mieszka<ców. W pami!ci autorów mocno zapad&y zas&yszane dawno temu s&owa
jednego z uczestników ch&opskiego ruchu oporu: Tamte czasy nie
potrzebujO legend, sama prawda wystarczy za najpiIkniejszO legendI.
Tamten okres przypomn@ nazwiska bohaterów oraz wydarzenia, jakie mia&y miejsce na terenie Bogucina w czasie wojny.
Dla mieszka<ców Lubelszczyzny, jak równie' ca&ego narodu,
kl!ska wrzeAniowa by&a olbrzymim szokiem i przygn!bieniem.
Ju' w paSdzierniku 1939 r. powstawa&y zal@'ki konspiracji. Zaczyna&a si! ona od zbierania broni z pól bitewnych, gromadzenia
jej, nawi@zywania kontaktów, przekazywania informacji z nas&uchu radiowego. Jesieni@ 1940 r. powsta&a ogólnopolska konspiracyjna organizacja ruchu ludowego - Bataliony Ch&opskie. Istotnym elementem jej bojowego dorobku by&y akcje sabota'owodywersyjne. Dokonywa&y ich Oddzia&y Specjalne z&o'one z osób
o wielkiej odwadze, gotowych do najwi!kszych poAwi!ce<. Jednymi z tych, którzy nie wahali si! oddaJ 'ycia za ojczyzn!, byli
mieszka<cy Bogucina, nie'yj@cy ju' bracia Chmielewscy:
IGNACY CHMIELEWSKI ps. ChItny syn Mateusza i Karoliny, ur. 21 II 1915 r. w Bogucinie. Przed wojn@ dzia&acz Zwi@zku
M&odzie'y Wiejskiej Wici. Do konspiracji przyst@pi& w roku 1941.
Jako cz&onek BCh by& &@cznikiem, kolporterem prasy konspiracyjnej, 'o&nierzem OS89, który bra& udzia& w wielu akcjach, m. in.
w zasadzce na Niemców pod Strzeszkowicami (marzec 1943 r.),
na tartak w Nasutowie (listopad 1943 r.), w konspiracji awanso89

Oddzia& Specjalny.
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wany do stopnia porucznika; odznaczony Krzy'em Walecznych
i Krzy'em BCh.
JAN CHMIELEWSKI ps. nmieszny urodzony 15 VII 1925 r.
w Bogucinie, cz&onek BCh, 'o&nierz placówki Bogucin, &@cznik.
JÓZEF CHMIELEWSKI ps. Drozd ur. 17 X 1917 r. w Bogucinie.
Dzia&acz ZMW „Wici”, 'o&nierz BCh czerwiec 1941 – 15 I 1945 r.,
kolporter prasy konspiracyjnej. Bra& udzia& w akcjach m.in. na
kolonistów niemieckich w Sosnowie, w rozbiciu urz!dów gminnych w Zarzeczu i Jastkowie, na tartak w Nasutowie. Odznaczony Krzy'em Walecznych i Krzy'em BCh.
KONSTANTY CHMIELEWSKI ps. relazny ur. 13 XII 1921 r.
w Bogucinie, w BCh do listopada 1942 r., 'o&nierz OS BCh, &@cznik. Zosta& aresztowany przez gestapo w marcu 1942 r. i osadzony na Zamku Lubelskim. W trakcie przewo'enia do obozu
w OAwi!cimiu, odbity pod Celestynowem (19 V 1942 r.), po
uwolnieniu powróci& do konspiracji. Bra& udzia& m.in. w akcji
pod Wierzchowiskami, odbiciu wi!Sniów w Opolu Lubelskim,
na tartak w Nasutowie, rozbrojeniu oddzia&u ukrai<skiego pod
Chodlem i w rozbrojeniu posterunku przy magazynach zbo'owych w Na&!czowie. Wielokrotnie odznaczany medalami: KKOOP, KP i KBCh90.
Jak wspomina& Stanis&aw Kowalczyk, cz&onek Batalionów
Ch&opskich: „JuJ w lutym 1940 r. odby=a siI pierwsza narada dzia=aczy konspiracyjnych majOca na celu zorganizowanie ruchu oporu.
Ruch podziemny powstawa= prawie w kaJdej miejscowo@ci, równieJ
w naszej. Organizacja podziemna Bogucina w 1942 r. liczy=a 15 cz=onków. Jej zadaniem by=a walka ze z=odziejami i kon?dentami, których
wielu by=o wówczas na terenie gminy. To w=a@nie przez donos kon?denta Niemcy odkryli organizacjI partyzanckO. W marcu 1942 r. dosz=o do aresztowania 5 cz=onków BCH z Bogucina i dwóch z Garbowa.
Zostali oni osadzeni w wiIzieniu w Kazimierzu. Po ciIJkich torturach
przewieziono ich na Zamek w Lublinie. NastIpnie mieli oni zostaB
przewiezieni do obozu koncentracyjnego w O@wiIcimiu, jednakJe zoS. Rodak „Rola”, MaszerujO Ch=opskie Bataliony..., Warszawa 1960; por.
M. Wojtas (oprac.), S=ownik biogra?czny Jo=nierzy Batalionów Ch=opskich. IV
OkrIg Lublin, Lublin 1998.
90

Okres drugiej wojny @wiatowej
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stali odbici przez oddzia= Szarych Szeregów „Zo@ka” na stacji kolejowej
pod Celestynowem. Pomimo aresztowaV konspiracja wciOJ poszerza=a
swe krIgi. Pod koniec 1944 r. liczy=a ona ponad 40 cz=onków BCH oraz
6 cz=onków AK. Cz=onków organizacji obowiOzywa=y róJne zbiórki
i szkolenia zwiOzane ze sztukO wojskowO. Szkolenia taktyczne przeprowadza= por. Henryk Chy=a ps. „Kniebór”. Wydawano wówczas pisma
konspiracyjne: „Orle Ciosy”, „Sikorski i jego Jo=nierze” i inne. Warto
wspomnieB, Je w okresie letnim zbiórki odbywa=y siI w gutanowskim
lesie, w których brali udzia=: kpt. W=adys=aw Jurak ps. „Wicher”, por.
W=adys=aw JIdrejek ps. ”Gleba”, por. Boles=aw JarmiVsaki ps. „Zagon”
i inni zwiOzani ze sztukO wojennO. Najbardziej aktywnym w akcjach
dywersyjnych by= Konstanty Chmielewski, który naleJa= do oddzia=u
„Bacy” i przeJy= okres ca=ej okupacji”.
Wielu mieszka<ców Bogucina bra&o czynny udzia& w dzia&aniach obronnych. Od 1939 r. o wolnoAJ ojczyzny walczyli:
Aleksander Woli<ski, Franciszek Staniak, Józef Sobiesiak, Bronis&aw G@sik, Jan Markiewicz, Jan Wójcik, Józef Wójcik, Ignacy
Paruch, Stanis&aw Kozie&, Józef Makowski, Jan Mazur, Józef Miros&aw, Aleksander Sulej, Jan Karman, Stanis&aw Aftyka, Józef
Rozwadowski (zgin@& w Warszawie), Kazimierz Stelmasiak, Stanis&aw Wójcik i Adam Szlachetka. W 1944 r. na front walk wyruszyli: Kazimierz Chmielewski, Ignacy Chmielewski, Czes&aw Paruch, Bronis&aw Wójcik, Stefan Drozd, Jan Zuczywek, Aleksander Karman, Czes&aw G@sik, Stefan Smolak, Tadeusz Chabros,
Józef Soko&owski, Boles&aw Banaszek, Ignacy Zarzeka, bracia
Leszek i Józef Gawronowie, Marian Sulej (zgin@& na wojnie), Jan
Rybkowski, Czes&aw Zarzeka, Stanis&aw Lewandowski, Ignacy
Bieniek i Jan Paruch91. Adam Szlachetka i Stanis&aw Wójcik dostali si! w czasie wojny do niemieckiej niewoli i przebywali 6 lat
na przymusowych robotach w Austrii.
W 1985 r. w Bogucinie, na poboczu drogi g&ównej nr 17 Lublin
- Warszawa wybudowano pomnik - g&az upami!tniaj@cy miejsce
cz!Aciowej pacy,kacji kolonii Las Boguci<ski. 9 lipca 1944 r. od-

91

Lista sporz@dzona przez Stanis&awa Kowalczyka.
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dzia&y niemieckie – sk&adaj@ce si! g&ównie z w=asowców92 - spali&y
kilkanaAcie miejscowych domów, w odwecie za atak na kolumn! wojsk cofaj@cych si! z frontu wschodniego i zamordowa&y
18 osób (w tym kilkoro dzieci). Na granitowej tablicy pomnika,
wykonanego na wniosek miejscowego ko&a ZBoWiD i mieszka<ców wsi, umieszczono napis:
PAMI|CI MIESZKA}CÓW BOGUCINA
POMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW
W CZASIE PACYFIKACJI WSI W DNIU 9 LIPCA 1944 R.
SPOZECZE}STWO GMINY GARBÓW 1985 R.
Czarnas Zo,a l.48, Szymczyk Józef l.52, Wiejak Maria l.68,
Wiejak Boles&aw l.24, Walacz Maria l.26, Walacz Ewa l.3, Walacz Teresa l.2, Walacz Marianna l.68, Kulik Józefa l.52, Sulej Janina l.7, Sulej Danuta l.5, Sulej Tadeusz l.1, Sulej Helena l.2, Sulej
Stefania l.2, Pomorska Maria l.50, Pomorski Kazimierz l.70, J!drych Józef l.44, Kozie& Maria l.70.
Oto zapis tamtych tragicznych wydarze<, spisany na podstawie opowiadania bezpoAredniego Awiadka Ignacego J!drycha:
By= sobotni, lipcowy wieczór, kiedy z lasku opodal zabudowaV p.
Sulejów pad=y seryjne strza=y w kierunku przejeJdJajOcych niemieckich samochodów wojskowych. W wyniku ostrza=u, niegroinej ranie
uleg= jeden z jadOcych hitlerowców. Jedno z ostrzelanych aut zawróci=o w kierunku Lublina, zatrzymujOc siI po drodze w Jastkowie, w celu
opatrzenia niegroinej rany niemieckiego Jo=nierza (prawdopodobnie
o?cera). To wydarzenie wywo=a=o wielkie poruszenie w@ród okolicznych mieszkaVców, obawiajOcych siI natychmiastowej akcji odwetowej
ze strony okupanta. Znaczna czI@B uciek=a jeszcze tej nocy w odleg=e
miejsca, do swych bliskich i znajomych, albowiem doskonale znana by=a
Jelazna zasada, jaka w latach wojennej zawieruchy obowiOzywa=a na
terenach okupowanych - „stu zabitych Polaków za jednego poleg=ego
WZASOWCY - potoczna nazwa 2. Dywizji Piechoty, sformowanych
przez gen. A. W&asowa z rosyjskich je<ców wojennych wzi!tych do niewoli
niemieckiej. Kadr! o,cersk@ i podo,cersk@ stanowili g&ównie Niemcy, którzy
na terenach Polski przeprowadzali akcje pacy,kacyjne polskich wsi i zwalczali partyzantk!.
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Niemca”. Tego, pamiItnego dnia by=em razem z ojcem, u p. Pomorskich. Ojciec, jako cie@la, pracowa= przy budowie konstrukcji dachowej
na budynku stodo=y. Po skoVczonej robocie, wrócili@my na noc do domu
i poszli@my spaB do stodo=y.
Wczesnym, niedzielnym rankiem, obudzi=a nas przeraJona matka,
informujOc o pacy?kacji kolonii. Kiedy wybiegli@my na podwórze, od
zachodu widaB by=o juJ p=omienie palOcych siI zabudowaV. Nad niebem, co chwilI przelatywa= nieprzyjacielski samolot, ostrzeliwujOc
z powietrza uciekajOcych ludzi. Ja z matkO i m=odszO siostrO rzucili@my
siI do ucieczki za stodo=I, przez koniczynI, w kierunku Piotrowic. Ojciec pozosta=, aby wypu@ciB ze stajni konie, po czym mia= do=OczyB do
nas. Kiedy biegli@my przez pola, nadlecia= samolot oddajOc seriI strza=ów w naszym kierunku. Pomimo tego uda=o nam siI zbiec. Ta sztuka,
nie uda=a siI mojemu ojcu, który zosta= zastrzelony na podwórku i nastIpnie wrzucony do p=onOcych zabudowaV. Napastnicy, stosujOc metodI „spalonej ziemi”, strzelali do wszystkich napotkanych, bez wzglIdu na p=eB i wiek. Palili wszelkie zabudowania. Kto uszed= uwadze Jo=nierzy lOdowych, dostawa= siI pod ostrza= z powietrza. W ten sposób,
na polu zginI=a moja sOsiadka, p. Zo?a Czarnas. Kiedy w jaki@ czas po
akcji zdecydowali@my siI wróciB do naszych domów, juJ z daleka wita=
nas przeraJajOcy widok sterczOcych kominów, które jako jedyne pozosta=y po naszych domach i budynkach gospodarskich.
Zdarza=y siI równieJ przypadki niewiarygodnych ucieczek z miejsca
kaini. Tak uratowa= siI 8 letni Janek Sulej, który skrywajOc siI przed
agresorem za =óJkiem, uniknO= groiniejszych ran od=amkowych od
wrzuconych do wnItrza domu granatów. Kiedy ekspedycja pacy?kacyjna oddali=a siI nieco od zabudowaV, wyskoczy= z p=onOcego domu,
zabierajOc ze sobO rannO, m=odszO siostrI i uciek= w pobliskie pola. Niestety, obraJenia jakie odnios=a jego siostra, okaza=y siI na tyle powaJne,
Je zmar=a podczas ucieczki.
Niektórym, tak jak p. Pomorskim, choB uda=o siI skryB w piwnicy
przed niemieckimi kulami, to @mierB zada= im k=IbiOcy siI dym, pochodzOcy od p=onOcych zabudowaV.
Pomimo 'e I. J!drych mia& wówczas zaledwie 7 lat, to jednak
- jak powiada - pami!ta ka'dy szczegó& tych tragicznych chwil.
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Z powy'sz@ wersj@ wydarze< uto'samia si! równie' W&adys&aw Szymczyk, który podczas pacy,kacji straci& swojego ojca.
Wi!kszoAJ z tych, którym uda&o si! prze'yJ, obarcza win@ za
t! pacy,kacj! wszystkich uczestników akcji zaczepnej, która - jak
twierdz@ - by&a zupe&nie niepotrzebna i zarazem nieodpowiedzialna, poniewa' by&y to ostatnie chwile okupacji niemieckiej
na terenach Lubelszczyzny i wolnoAJ dla tych ludzi, uginaj@cych
si! pod ci!'arem pi!ciu okupacyjnych lat by&a tak blisko.
Nied&ugo potem, wraz z nadejAciem wschodniej kontrofensywy, Rosjanie w obawie przed atakami ze strony nieprzychylnych im ugrupowa<, dokonali wycinki ok. 40 metrowego pasa
drzew wzd&u' szosy biegn@cej przez boguci<ski las, który, jak
wkrótce okaza&o si!, by& niemym Awiadkiem jeszcze jednej wojennej tragedii.
W 1981 r., wydarzenie to wspomina w artykule „W cieniu Boguckiego lasku” - (opublikowanego na &amach „Kuriera Lubelskiego”) mieszkaniec Le@nej kolonii - Wac&aw Miros&aw: W pierwszych
dniach lutego 1941 roku zostali@my zaalarmowani przyjazdem kolumny niemieckich samochodów. CiIJarówki wjecha=y pomiIdzy drzewa
pobliskiego lasu, a ca=y teren zosta= otoczony niemieckimi posterunkami. Oczywi@cie, nikt wtedy nie by= w stanie stwierdziB, w jakim celu
przyjechali Niemcy, ale za kilka dni tajemnica Lasku Boguckiego zosta=a wyja@niona.
Okaza=o siI, Je w lesie, w duJych mogi=ach zbiorowych, ukryli
Niemcy zw=oki pomordowanych ludzi, starajOc siI przy odjeidzie zatrzeB @lady tych grobów. Nie wiedzieli@my ile osób pochowano, kim byli
pomordowani i skOd zostali przywiezieni93.
W kilka lat po zako<czeniu dzia&a< wojennych przyst@piono
do ekshumacji zw&ok spoczywaj@cych w mogi&ach zbiorowych,
rozsianych po ca&ym kraju. Wówczas od'y&a równie' sprawa nieznanej mogi&y w boguci<skim lesie. Akcji wydobycia cia& przypatrywa& si! m.in. mieszkaniec tzw. I Kolonii BoguciVskiej - Józef
Chabros, który twierdzi, 'e wAród jej uczestników byli równie'
krewni pomordowanych. Z zachowanych fragmentów mieli oni
93
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rozpoznawaJ zw&oki swych bliskich. We wspomnianym artykule znalaz&a si! informacja, 'e w Sztandarze Ludu z dnia 19 XI
1947 r. w notatce zatytu&owanej „Lublin z=oJy ho=d o?arom barbarzyVstwa niemieckiego” ujawniono, 'e by&y to zw&oki 25 obywateli
polskich, bojowników o wolnoAJ ojczyzny, zastrzelonych przez
Niemców na Lubelskim Zamku. Wszyscy oni dzia&ali w ramach
lubelskiej organizacji konspiracyjnej KOMENDA OBROtCÓW POLSKI. Nast!pnego dnia, po uroczystym nabo'e<stwie
'a&obnym w katedrze, ekshumowane zw&oki odprowadzono na
wieczny spoczynek, na cmentarz przy ulicy Lipowej i pochowano w zbiorowej mogile94.
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REFORMA ROLNA
u' po zako<czeniu dzia&a< wojennych, na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 wrzeAnia 1944 r. oraz
póSniejszego rozporz@dzenia wykonawczego ministra rolnictwa i reform rolnych, przeprowadzono reform! roln@.
Na terenie Bogucina dokonano jej, parceluj@c maj@tek ziemski,
jaki pozosta& po by&ym w&aAcicielu dóbr - Zygmuncie Broniewskim. Spod parcelacji wy&@czono lasy, drogi, wody oraz grunty
przeznaczone na cele publiczne. W ten sposób wyodr!bniono
obszar niedawnego gumna, który póSniej by& miejscem stacjonowania bazy kó&ka rolniczego.
Ze skon,skowanych ziem utworzono Pa<stwowy Fundusz
Ziemi, by za jego poArednictwem, poprzez tzw. nadzia=y, tworzyJ nowe gospodarstwa rolne lub powi!kszaJ gospodarstwa
kar&owate. Za otrzyman@ w ten sposób woln@ od d&ugów ziemi!,
ch&opi zostali zobowi@zani do sp&aty kwoty odpowiadaj@cej jednorocznym plonom z otrzymanych gruntów, przy czym sp&at!
t! rozk&adano na okres 10-20 lat.
WAród osób uprawnionych do nadania ziemi wa'n@ grup!
stanowi&a s&u'ba folwarczna, która otrzyma&a zdecydowan@
wi!kszoAJ rozdysponowywanych gruntów. prednia wielkoAJ
otrzymanego przez nich area&u wynosi&a ok. 5 ha. Byli pracownicy folwarczni przej!li i zasiedlili tereny na zachód i pó&noc od
folwarku. W ten sposób powsta&y zabudowania gospodarskie
przy szosie Warszawa – Lublin (od budynku wagi wozowej do
granicy z Garbowem) oraz kolonia przy drodze do by&ych pól
folwarcznych, w kierunku do Zugowa, zwana potocznie KoreO.

HISTORIA SZKO.Y W BOGUCINIE
ierwsze informacje o szkole w Bogucinie pochodz@
z 1912 r. By& to okres zaborów, dlatego nauczanie odbywa&o si! w j!zyku rosyjskim. Wielokrotnie jednak
podejmowano walk! z zaborc@ o nauk! w j!zyku ojczystym.
Zaj!cia ze wzgl!du na problemy lokalowe odbywa&y si! w prywatnych domach - najpierw u Jana Bedy, a nast!pnie u Hipolita Mohaupta, Antoniego Kowalczyka i Jana Rozwadowskiego.
W 1923 r. szkolne dzieci przyj@& pod swój dach Andrzej Bieniek.
Nauczaniem zajmowa&a si! wtedy pani Pawlak, a nast!pnie Boles&aw Wasilewski. Pocz@tkowo nauka, przy ci@gle zmieniaj@cej
si! frekwencji, by&a prowadzona w dwóch klasach 95.
Wed&ug opowiadania nie'yj@cego ju' dziA Stanis&awa Kowalczyka: pierwsze zajIcia szkolne odbywa=y siI przed wojnO u Andrzeja
BieVka, w jednej izbie, do której schodzi=y siI okoliczne dzieci. Plan
powstania osobnego budynku szkolnego powsta= juJ w 1935 r., gdyJ
w czasie komasacji wydzielono teren pod jej budowI. Pomys= mieszkaVców wspar= Broniewski (dziedzic), który zakupi= ceg=I. Zakupiono
drewniany budynek, który zosta= przeniesiony na teren przysz=ej szko=y, jednak wymaga= on remontu, a koszt przekracza= ówczesne moJliwo@ci i trzeba by=o od=oJyB plany. Nauka wówczas odbywa=a siI nadal u Andrzeja BieVka. W czasie wojny ceg=a z=oJona na placu zosta=a
skradziona96.
Jak wspominaj@ mieszka<cy Bogucina, w 1937 r. postanowiono utworzyJ trzeci oddzia&, chocia' zaj!cia odbywa&y si! w dalA. Wójcik, Z historii szko=y w Bogucinie, GG 2006, nr 5-6, s. 4; wspomnienia mieszka<ców Bogucina.
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szym ci@gu w jednej izbie. Prowadzi&a je wtedy Zo,a Kawecka.
Pomimo wielu przerw w nauczaniu, w czasie okupacyjnej zawieruchy powo&ano czwart@ klas! i taki stan utrzymywa& si! a'
do zako<czenia dzia&a< wojennych. Wtedy zaj!cia szkolne przeniesiono do domu Józefa Dadosa, a nast!pnie Mateusza G@sika.
W 1947 r. mieszka<cy wsi wyremontowali drewniany barak, który po roku przej@& rol! 5 - klasowej szko&y podstawowej. WAród
nauczycieli wymieniane s@ nazwiska pana Urba<skiego, Józefa
Reszki i Stanis&awy Kisielewskiej. Ta ostatnia pe&ni&a funkcj! kierownika szko&y do roku 1969.
Jak wspomina Stanis&aw Kowalczyk: po wyzwoleniu w drewnianym budynku przysz=ej szko=y sowieccy Jo=nierze urzOdzili =ainiI.
W 1945 r. rozpoczIto remont tego budynku. Na gruntowne wykonanie wszystkich prac brakowa=o pieniIdzy, ale co roku dokonywano poprawek, które pozwoli=yby na przeprowadzenie normalnych lekcji. Od
1955 r. szko=a by=a miejscem, gdzie integrowa=a siI m=odzieJ zorganizowana w kole „Wici”. Wystawiali oni sztuki teatralne, z których dochód
przeznaczali na remont budynku. DziIki temu w Bogucinie powsta=a
7-klasowa szko=a podstawowa97.
Pragnienie mieszka<ców Bogucina posiadania murowanego
budynku szkolnego, by&o wtedy tak du'e, 'e postanowili dokonaJ w czynie spo&ecznym rozbiórki jednego z budynków, jaki
pozosta& po dawnym folwarku i przewieSJ oczyszczone ceg&y na
plac obok budynku drewnianej szko&y. Wraz z podj!ciem bardziej radykalnych dzia&a< uaktywni&a si! grupa oponentów wobec dotychczasowej lokalizacji budynku szkolnego. Zaproponowa&a ona plac na wzniesieniu za stawem (ok. 100 m. od drogi
Warszawa – Lublin, w kierunku centrum wsi), argumentuj@c
swoje stanowisko fatalnym stanem drogi od szosy warszawskiej
do istniej@cej szko&y. To rozwi@zanie mia&o pomóc dzieciom
mieszkaj@cym po pó&nocnej stronie szosy. Ostatecznie ten wniosek upad&, tak samo jak pomys& wykorzystania zwiezionej ceg&y
do celów budowy, bowiem z pocz@tkiem lat szeAJdziesi@tych XX
w. zosta&a og&oszona ogólnopolska akcja „Tysi@c szkó& na tysi@c97
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lecie pa<stwa polskiego”, w ramach której przyst@piono tak'e
do budowy szko&y w Bogucinie. Uroczyste otwarcie nowego
obiektu nast@pi&o 1 wrzeAnia 1969 r. i wraz z t@ historyczn@ dat@
zako<czy& si! okres nieustannej tu&aczki dzieci i nauczycieli po
domach prywatnych.
Nast!pne lata up&ywa&y pod znakiem wielkiego ruchu kadrowego wAród nauczycieli oraz kierownictwa szko&y. Kolejnymi
dyrektorami byli: Mieczys&aw Chmielnicki, Stanis&aw Rybak,
Tomasz Górecki, Witold Kastelik oraz Genowefa Gawron i Lidia
Majewska98.
Od 1 wrzeAnia 1973 r. powo&ano Zbiorcze Szko&y Gminne.
Tak@ te' utworzono w Bogucinie, do której zacz!li ucz!szczaJ
uczniowie z okolicznych miejscowoAci - Piotrowic, Karolina
i Lesiec. MieAci&o si! tu wówczas nawet 17 oddzia&ów, dlatego
zaj!cia odbywa&y si! w systemie dwuzmianowym. Taka sytuacja istnia&a do 1984 r., kiedy zniesiono Zbiorcze Szko&y Gminne, powo&uj@c inspektoraty oAwiaty. W czasie tych przemian w 1983 r. - dyrektorem szko&y zosta&a Krystyna Drozd.
W 1993 r. szko&a zyska&a nowe pomieszczenia. Zosta&y dobudowane szatnie i zast!pcza sala lekcyjna. W nast!pnych latach,
g&ównie dzi!ki dzia&aniom Rady Rodziców, dyrektora szko&y
oraz ówczesnych miejscowych radnych gminy Garbów, zosta&a
wybudowana scena i powi!kszono hol.
1 wrzeAnia 1999 r. pod kierownictwem Anny Wójcik - pe&ni@cej funkcj! dyrektora szko&y od 1999 r. do dzisiaj - nast@pi&o
wdro'enie reformy szkolnej. Powo&ana zosta&a wówczas 6-letnia
szko&a podstawowa oraz 3-letnie gimnazjum z siedzib@ w Garbowie99.
Od 30 grudnia 2005 r., kiedy zosta&a podj!ta uchwa&a Rady
Gminy, szko&a w Bogucinie nosi imi! Wandy Chotomskiej. Uroczyste nadanie imienia oraz poAwi!cenie sztandaru odby&o si!
5 czerwca 2006 r. Z tej okazji zosta&a odprawiona msza Awi!ta
w koAciele para,alnym w Garbowie, a nast!pnie w lokalu szko-
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&y odby&a si! uroczystoAJ, któr@ sw@ obecnoAci@ zaszczyci&a dostojna patronka100.
Palcówka szkolna w Bogucinie spe&nia standardy nowoczesnej szko&y. Zlokalizowana w jednopi!trowym budynku, placówka posiada sta&y dost!p do Internetu, dysponuje 6 salami
lekcyjnymi, sal@ oddzia&u przedszkolnego, sal@ gimnastyczn@,
pracowni@ komputerow@ oraz centrum multimedialnym. Przy
szkole znajduj@ si! boiska do pi&ki no'nej i r!cznej.

A. Butryn, Uroczyste nadanie imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Bogucinie, GG 2006, nr 5-6, s. 3; por. A. Butryn, Wanda Chotomska w Bogucinie, GG 2006, nr 4, s. 13.
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KÓ.KO ROLNICZE
1963 r. powsta&o w Bogucinie Kó&ko Rolnicze101.
Pierwszym i zarazem najd&u'ej urz!duj@cym prezesem zosta& Mieczys&aw Pietrak, skarbnikiem Stanis&aw Pochwatka, a traktorzystami Bogdan Drozd (przepracowa&
w kó&ku prawie 30 lat) i Stanis&aw Paruch. Pocz@tkowo baza ze
sprz!tem rolniczym znajdowa&a si! u prezesa kó&ka rolniczego,
a nast!pnie u Stanis&awa Pochwatki, Konstantego Chmielewskiego, Ignacego Flisiaka i Jana Stachyry. W tym czasie na terenie dawnego gumna folwarcznego wybudowano now@ baz!,
do której przeprowadzono wszystek sprz!t nale'@cy do kó&ka.
Urz@d prezesa sprawowali równie' Ryszard Staniak, Henryk
Kruk i Ignacy Flisiak. Na pocz@tku lat siedemdziesi@tych minionego stulecia w Garbowie utworzono Spó&dzielni! Kó&ek
Rolniczych, a w Bogucinie pozosta&a jedynie jej ,lia, której zarz@dzanie spocz!&o w r!kach kierownika. T! funkcj! pe&nili kolejno: J. Stachyra, Józef Osta<ski, Franciszek Rozwadowski, Jan
Pasternak, Waldemar Kowalczyk, ponownie J. Pasternak, Franciszek Latoch, Remigiusz Wartacz i Stanis&aw pcirka. Przez ca&y
okres dzia&alnoAci organizacja ta wzbogaca&a si! o kolejne maszyny rolnicze: kosiarki, kombajny, ci@gniki itp., oferuj@c us&ugi
z bran'y rolniczej dla lokalnej ludnoAci. W ramach dzia&alnoAci
pozarolniczej wspiera&a ,nansowo ko&o gospody< i organizowa&a wycieczki krajoznawcze. Po 30 latach istnienia (w roku 1993)
organizacj! rozwi@zano.
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Relacje Bogdana Drozda, Franciszka Rozwadowskiego i Stanis&awa Pa-

