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Zasłużeni regionaliści - laureaci Nagrody im. Zygmunta Klukowskiego 

 

Zygmunt Klukowski urodził się 23 stycznia 1885 roku w Odessie w rodzinie 

farmaceuty Jordana Klukowskiego i Felicji z Podwińskich. W 1896 roku rodzina 

Klukowskich z trójką dzieci przeniosła się do Moskwy, gdzie wzrastał w atmosferze 

społecznikowskiej. Rodzice byli, bowiem wybitnymi działaczami polonijnymi, zaś starszy  

o 13 lat brat Julian został kierownikiem Biblioteki Polskiej powstałej przy Rzymsko-

Katolickim Towarzystwie Dobroczynności. Po ukończeniu studiów medycznych na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i uzyskaniu dyplomu lekarza „wszechnauk 

lekarskich” w 1911 roku, z przyczyn rodzinnych powrócił do Rosji. Następnie nostryfikował 

dyplom w Kazaniu i rozpoczął pracę lekarza w dobrach Radziwiłłów w Nieświeżu a następnie 

w Żołądku w powiecie lidzkim. W toku pracy ujawniła się druga pasja życiowa – 

zainteresowanie historią. Zebrał materiał źródłowy do studium, które mógł wydać dopiero    

w 1925 roku w „Archiwum Historii Filozofii Medycyny” poświęcone „organizacji pomocy 

lekarskiej dla włościan Ordynacji Nieświeskiej książąt Radziwiłłów w pierwszej połowie XIX 

wieku”.1  

 Z chwilą wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku został powołany do 

wojska carskiego, w stopniu kapitana, jako starszy ordynator szpitala polowego. 

Zdemobilizowany w 1918 roku przyjechał, wraz z żoną Heleną i dwuletnim synem Jerzym, 

do Krasnobrodu, gdzie jako praktykujący lekarz uległ chorobie cholery. Po wyzdrowieniu,    

w październiku 1919 roku podjął pracę jako ordynator szpitala w Szczebrzeszynie, gdzie 

pracował do 1946 roku. Tu wkrótce dała się poznać niezwykła osobowość doktora: pasjonata, 

społecznika, „niezwykle dociekliwego, otwartego na sprawy ludzi, na ojczystą historię, ale 

szczególnie regionu, w którym zamieszkał i z którym związał swoje życie, na obyczaje, 

kulturę, folklor, dobre jedzenie i przyjaciół, których miał bez liku”2. Początkowo największą 

jego pasją była medycyna i jej historia. Z tej dziedziny opublikował do 1939 roku kilkanaście 

 
1 Z. Mańkowski, Zygmunt Klukowski- lekarz, społecznik, regionalista, [w;] Sylwetki twórców Muzeum 

Zamojskiego, Zamość 2001, s.14.  
 2 Tamże, s.15. Także: Z. Mańkowski, Doktor ze Szczebrzeszyna, [w:] Region Lubelski. Rocznik, t. 1(3), 1986, 
Lublin 1990, s.187-198; Z. Mańkowski, Dr Zygmunt Klukowski [w:] Rocznik Lubelski, t.3, 1960, s.333-335; 
S.Sendlak, Dr Klukowski, jakiego znałem,[w:] Stolica, 1959, nr 50; Zygmunt Klukowski,[w:] Polski Słownik 

Biograficzny, t.13, 1967-1968, z.56, s. 30-31.  
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prac, opartych na samodzielnych poszukiwaniach archiwalnych.3 Tematyka tych prac 

dotyczyła spraw bezpośrednio dotyczących pracy: epidemii, które wybuchały w Polsce, 

lekarzy powstania styczniowego, służby lekarskiej i stanu zdrowia na Zamojszczyźnie. Obok 

tych prac stopniowo pojawiła się tematyka regionalna, objawiająca się początkowo 

publikacjami na temat analizy postaw i życia chłopów w regionie zamojskim. Widoczna 

zaczęła być pasja społecznikowska i bibliofilska doktora. W 1923 roku z jego inicjatywy 

powstało zamojskie Koło Miłośników Książki animujące w okresie międzywojennym życie 

kulturalne w Zamościu, poprzez organizowanie wystaw, odczytów, licznych publikacji           

a nawet ogólnopolskiej konferencji naukowej, która miała miejsce w 1929 roku w związku           

z 300-leciem śmierci Szymona Szymonowica. Bez wątpienia był też pomysłodawcą 

utworzenia w Zamościu muzeum regionalnego pozyskując na ten cel gmach dawnego 

kościoła Franciszkanów. Do swego pomysłu przekonywał argumentując „..Muzeum 

prowincjonalne, racjonalnie i umiejętnie zorganizowane, powinno przy gromadzeniu zbiorów 

uwzględnić wyłącznie tylko swój teren, mieć charakter wyłącznie lokalny, w najmniejszym 

nawet stopniu nie przybierając cech muzeum centralnego, ani tym bardziej 

powszechnego(…). Terenem jego działalności będzie cząstka kraju znana od dawna pod 

nazwą Zamojszczyzny”.4 W efekcie tych starań 17 września 1926 roku na plenarnym 

posiedzeniu sejmiku zamojskiego powołano Muzeum Ziemi Zamojskiej. Uchwalono statut     

i powołano Komisję Muzealną, która miała sprawować nadzór nad nowo powołaną placówką 

w skład, której weszli: Tomasz Czernicki, Zygmunt Klukowski, Kazimierz Lewicki, Henryk 

Rosiński i Julian Wyszyński.5 Pomimo przejściowych trudności placówkę w 1937 roku 

reaktywowano a część zbiorów głównie ceramiki ludowej pochodzi z darowizny Zygmunta 

Klukowskiego, stanowiącej efekty jego zbierackiej pasji. W 1938 roku wznowiono 

wydawanie pisma „Teka Zamojska” pisma nawiązującego do wydawanej w latach 1917-21 

przez wydawców i księgarzy braci Stefana i Zygmunta Pomarańskich – „Kroniki Powiatu 

Zamojskiego” a następnie „Teki Zamojskiej”. Do 1939 roku ukazało się tomów pisma, przy 

dużym zaangażowaniu zarówno środowiska naukowego jak i zamojskich regionalistów.  

Druga wojna światowa przerwała te działania. Doktor Klukowski, który miał we 

wrześniu 1939 roku 55 lat został zmobilizowany w stopniu kapitana i mianowany 

kierownikiem pracowni rentgenologicznej w szpitalu wojskowym numer 204. Przebył z nim 

 
3 Patrz: bibliografia prac [w:] Region Lubelski, nr 1(3) 1986, Lublin 1990, s. 194-198; Także: Z. Mańkowski, 
Regionalizm. Teoria – metodologia - doświadczenia, Lublin 1993, s.193-196; strona internetowa: 
http://www.klukowski.webpark.pl/bibliografia.htm  
4 W. Maziarczyk, Muzeum Zamojskie w latach 1926-1950, [w:] Muzeum w Zamościu 1926-1996, Zamość 1996, 
s.14. Także, Ziemia Zamojska, 1924, nr 36-37, s. 5-6. 
5 Tamże, s. 15. 
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drogę przez Głusk, Wilczopole do Włodzimierza Wołyńskiego. Wobec agresji Związku 

Radzieckiego na Polskę, zwolniony z przysięgi wojskowej, powrócił do Szczebrzeszyna. 

Przejścia z kampanii wrześniowej i trudności życia pod okupacją możemy poznać w 

szczegółach z pisanego przez doktora od 19 czerwca 1939 roku dziennika. Wydany drukiem 

w 1958 roku dziennik wzbudził zainteresowanie wśród historyków dziejów najnowszych zaś 

autor został wyróżniony przez redakcję „Polityki” prestiżową nagrodą za „szczególnie 

wybijające się dzieło o wartościach źródłowych”. W ocenie Z. Mańkowskiego „ Dziennik dra 

Zygmunta Klukowskiego stanowi niezwykle wartościowe źródło historyczne. Zrodzony ze 

szlachetnej pasji utrwalenia jak najwierniejszego obrazu życia małego miasteczka w latach 

okupacji hitlerowskiej, staje się już dziś, zaledwie po kilkunastu latach, cennym dokumentem 

epoki, z którego w przyszłości czerpać będą wiedzę nie tylko historycy, ale i socjolodzy, 

psycholodzy oraz pisarze. Jako autor- kronikarz o wybitnej intuicji historyka, odzwierciedla 

bowiem koszmar okupacyjnych dni, z wyjątkową precyzją, z zaplątanego gąszczu zjawisk 

codziennego życia małego miasteczka autor wychwytuje zawsze wydarzenia najistotniejsze, 

misternie budując z nich z jednej strony obraz narastającej grozy sytuacji i zezwierzęcenia 

okupanta, z drugiej zaś systematyczny wzrost oporu psychicznego zbrojnego polskiego 

społeczeństwa”6. Zbigniew Gluza we wstępie do dwutomowej edycji „Zamojszczyzny” 

wydanej przez Ośrodek Karta w serii „Świadectwa” uważa, że dzieło Zygmunta 

Klukowskiego jest jednym z „największych w polskiej literaturze faktu ubiegłego stulecia. 

Autor nie był pisarzem, nie tworzył świata słowami. Starał się jedynie oddać to, co postrzegał. 

Widać w wysiłku Autora świadomość obowiązku wobec historii i bezinteresowną służbę- 

kronikarza oddanego Polsce, jednak bezwzględnie honorującego prawdę, także tę trudną dla 

nas”.7 W latach okupacji hitlerowskiej doktor Klukowski zajmował się przede wszystkim 

leczeniem ludzi, współdziałając przy tym z polską konspiracją niepodległościową, 

zaprzysiężony przez Związek Walki Zbrojnej, następnie Armię Krajową. Gromadzenie 

przekazów o okupacji na Lubelszczyźnie a w szczególności o ludobójczej akcji wysiedleńczo-

osadniczej, o partyzanckim oporze zbrojnym przeciw działaniom okupanta na 

Zamojszczyźnie- potraktował jako swój obowiązek żołnierza. Trzykrotnie aresztowany przez 

Niemców. Bezpośrednio po wojnie przystąpił do wydawania nagromadzonych materiałów. 

Jego dziełem było wydanie w latach 1944-47 „ Materiałów do dziejów Zamojszczyzny          

w latach 1939-1944” – liczących około 700 stron drukiem. Zawarł tam opisy, przekazy, 

relacje, wspomnienia oraz zapisy pozwalające zrekonstruować zarówno działania okupanta 

 
6 Tamże, s. 17. 
7 Z. Klukowski, Zamojszczyzna, t. I 1918-1943, Ośrodek KARTA, Warszawa 2008. 
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jak i opór stawiany przez zbrojne podziemie. Opracowanie stało się materiałem dowodowym 

w procesie zbrodniarzy wojennych w Norymberdze a Klukowski powołany został przez 

amerykańskich prokuratorów w charakterze świadka oskarżenia. W 1948 roku odznaczony 

został Złotym Krzyżem Zasługi, także za aktywne działania i współpracę w Komisji Badania 

Zbrodni Niemieckich. Aresztowany trzykrotnie przez UB, po długim śledztwie i pobycie w 

więzieniu na Zamku w Lublinie oskarżony został o to, że: „Od jesieni 1944 roku do dnia 

zatrzymania tj.14.IV.1950 r. na terenie powiatu Zamość woj. Lubelskiego, usiłował przemocą 

zmienić ustrój Państwa Polskiego, biorąc czynny udział w nielegalnej organizacji pod nazwą 

„AK”, pełniąc w niej rolę historyka inspektoratu zamojskiego pod pseudonimem „Satyr”.8 

Rozprawa zakończyła się 18 kwietnia 1951 roku uznaniem go za winnego i skazaniem na dwa 

lata więzienia, w czasie odbywania kary zatrudniony został do pisania ekspertyz 

o popełnionych na Zamojszczyźnie zbrodniach przez Główną Komisję Badania Zbrodni 

Niemieckich, Po wyjściu na wolność został wkrótce aresztowany w związku z działalnością 

konspiracyjną adoptowanego syna Tadeusza, po pospiesznym procesie skazanego na karę 

śmierci i straconego. Doktor Klukowski oskarżony o nie powiadomienie władz o działalności 

spiskowej syna, mając ciążący na nim wyrok w zawieszeniu został skazany na 9 lat więzienia, 

z czego odsiedział w więzieniu we Wronkach 4 lata. Odzyskał wolność na fali odwilży          

w 1956 roku, nie wrócił już do pracy, lecz przeszedł na emeryturę. Odznaczony Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą „za całokształt działalności na rzecz 

regionu” oraz szczególnie przez niego cenioną przyznaną przez bibliofilów Wielką Wstęgą 

Orderu Białego Kruka. Zmarł 23 listopada 1953 roku w Szczebrzeszynie i tam został 

pożegnany przez wielotysięczną rzeszę osób obecnych na pogrzebie.9 Spuścizna po nim 

przekazana została przez spadkobierców, zgodnie z wolą zmarłego- Bibliotece Głównej KUL. 

 Postać to nietuzinkowa, wielostronna w zainteresowaniach i działaniach, o której        

Z. Mańkowski wypowiedział się we wstępie do jego dziennika: „W ciągu swej 

czterdziestoletniej nieprzerwanej działalności na Zamojszczyźnie wpisał on do historii tej 

ziemi wiele pięknych kart, zarówno jako lekarz - społecznik, jak i działacz kulturalny, miłośnik 

historii i zabytków, bibliofil, wydawca i kronikarz. Stał się postacią, która w równej mierze 

może zainteresować historyka, jak i socjologa.”10 

 
8 Tamże, Z. Klukowski, Zamojszczyzna, t. I 1918-1943, Ośrodek KARTA, Warszawa 2008 s. 18. 
9 Cały Szczebrzeszyn u trumny doktora Klukowskiego, [w:] Kurier Lubelski, 1959,nr 328,s.1; Dr Klukowski nie 

żyje, [w:] Sztandar Ludu, 1959, nr 282, s.2; L. Bogusz, Wspomnienie pośmiertne o dr Zygmuncie Klukowski, 
[w:] Głos Ziemi Lubelskiej, 1959, nr 49, s.3. 
10 Z. Mańkowski, Doktor ze Szczebrzeszyna, [w:] Region Lubelski, nr 1(3) 1986, Lublin 1990, s.187.  
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 W 1982 roku na II Zjeździe Towarzystw Regionalnych Ziemi Lubelskiej Zygmunt 

Mańkowski postawił wniosek o ufundowanie nagrody dla najwybitniejszego regionalisty 

Lubelszczyzny im. Zygmunta Klukowskiego, jako „lauru dla ludzi zasłużonych, ale też wyraz 

hołdu dla nieprzeciętnej indywidualności i wielkiego dzieła jednego z najwybitniejszych 

polskich regionalistów- dra Zygmunta Klukowskiego ze Szczebrzeszyna.”11 Wniosek ten 

został zaakceptowany przez uczestników Zjazdu w Kazimierzu Dolnym i znalazł się wśród 

postulatów zjazdowych. Realizując postulat II Zjazdu Wojewódzka Rada Towarzystw 

Regionalnych powołała w dniu 12 września 1984 roku Kapitułę Nagrody w składzie: prof. 

Zygmunt Mańkowski – przewodniczący i wnioskodawca, doc. Jan Gurba, dr Ryszard 

Szczygieł, mgr Ryszard Lubicki i mgr Kazimierz Spaleniec - sekretarz.12 Opracowany został    

i zatwierdzony Regulamin Nagrody, który przewidywał wręczanie jej wybranym przez 

Kapitułę regionalistom, co trzy lata, na kolejnych Zjazdach Towarzystw Regionalnych 

Lubelszczyzny. Regulamin zakładał, że wyłanianie kandydatów do Nagrody następuje po 

szerokiej konsultacji prowadzonej zarówno z działaczami towarzystw regionalnych, jak          

i przedstawicielami instytucji zajmujących się działaniami kulturalnymi w regionie. 

Kandydatury laureatów zatwierdza na posiedzeniu Kapituła poszerzona o przedstawicieli 

Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędów Wojewódzkich z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina       

i Zamościa. Przyznane nagrody mają charakter równorzędny a ich liczbę każdorazowo ustala 

Kapituła. Prezentuję sylwetki dotychczasowych laureatów, bowiem są to postacie 

nietuzinkowe, których pomysłowości, aktywności, uporowi poświęconych w pracy dla 

swoich środowisk, ruch regionalny na Lubelszczyźnie zawdzięcza swój wyrazisty wizerunek. 

 

Zgodnie z postulatami Zjazdu pierwsze nagrody wręczone zostały z okazji III Zjazdu 

Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który odbył się w 1985 roku w Kocku                  

a wyróżnieni zostali: Henryk Frąckiewicz - Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Józef Lulek -

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Wincenty Piątak - Towarzystwo Regionalne 

Hrubieszowskie, Wacław Tuwalski - Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej. 

 

Henryk Frąckiewicz- (1912-2001) – urodzony w Stężycy nad Wisłą - nauczyciel, 

społecznik, regionalista. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego. Pracę w zawodzie 

nauczycielskim otrzymał w 1937 roku w Poszeszupiu w powiecie suwalskim. Zmobilizowany 

w Sejnach w sierpniu 1939 roku walczył w wojnie obronnej na północno-wschodnim froncie. 

 
11 Tamże, s. 193. 
12 Laureaci Nagrody Klukowskiego,[w:] Informacja Kulturalna. Kwartalnik WDK, nr 3-4,1988r.,s.36. 
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W czasie okupacji hitlerowskiej uczył w wiejskiej szkole powszechnej w Wólce 

Ostrożeńskiej w powiecie garwolińskim, gdzie prowadził również tajne nauczanie w zakresie 

szkoły powszechnej, zawodowej i ogólnokształcącej, za co otrzymał po wojnie nagrody           

i odznaczenia. Po odzyskaniu niepodległości ukończył studia na Wydziale Przyrodniczym 

UMCS w Lublinie, co umożliwiło podjęcie pracy w Liceum Pedagogicznym w Solcu nad 

Wisłą a od 1956 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach, gdzie pełnił funkcję 

wicedyrektora. Społecznikowską pasję kontynuował po przejściu na emeryturę w 1972 roku    

i powrocie do rodzinnej Stężycy. Jego aktywność, energia, zapał znalazły ujście w wielu 

dziedzinach, ale ukierunkowały się z chwilą powstania w 1977 roku Towarzystwa Przyjaciół 

Stężycy, którego był inicjatorem, twórcą i motorem wielu działań. Dzięki jego niestrudzonej 

energii zorganizowane zostało Muzeum Ziemi Stężyckiej. We współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury organizował na stadionie w Chruścinie doroczne imprezy patriotyczne. 

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za upowszechnianie kultury i aktywną pracę na rzecz 

środowiska.13  

 

Józef Lulek – (1905-1988) – urodzony w Polkowicach, gmina Urzędów całe swoje 

życie związał z Lubelszczyzną. Ukończył Gimnazjum Koedukacyjne Wydziału Państwowego 

w Kraśniku. Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy w Berezie 

Kartuskiej, studiował w latach 1929-1933 na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 

uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. Następnie odbył czteroletnią 

praktykę nauczycielską w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym „Kultura” w Lublinie          

a uzyskawszy w 1937 roku dyplom nauczyciela szkół średnich podjął pracę w Państwowym 

Gimnazjum im. Józefa I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Wybuch II wojny światowej         

i zajęcie miasta przez okupanta spowodowało zamknięcie szkoły. Szukając pracy i środków 

utrzymania zatrudnił się w spółdzielni „Rolnik” w Lubartowie jako pomocnik magazyniera. 

Aresztowany w lipcu 1941 roku był więziony na Zamku Lubelskim do wyzwolenia. Po 

zakończeniu wojny kontynuował pracę pedagogiczną w Prywatnym Męskim Gimnazjum 

Biskupim w Lublinie, następnie w Państwowym Gimnazjum im. B. Głowackiego                    

i Państwowym Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie Lubelskim(1944-1949), w Szkole 

Ogólnokształcącej w Bychawie a od 1954 roku w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum dla 

 
13 Franciszek Pawłowski, Laureat Nagrody Regionalnej- Henryk Frąckiewicz, [w:] Informacja Kulturalna, 

Kwartalnik WDK w Lublinie, nr 3-4, 1988 r. s.36. Także: Mieczysław Kościański, Galeria Regionalistów 

Lubelszczyzny, WOK, Lublin, 2007 r. 
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Dorosłych w Lubartowie.14 Z tym środowiskiem związał się swoją twórczą osobowością 

przyczyniając się wraz z grupą miejscowej inteligencji do odrodzenia działalności społeczno-

kulturalnej i regionalistycznej. W Lubartowie w 1955 roku powołane zostało Koło 

Miłośników Historii będące filią Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Historycznego, by następnie w 1958 roku przekształcić się w Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Lubartowskiej. Było to nawiązanie do tradycji międzywojennych działań regionalistów 

lubartowskich skupionych od 1917 roku w Polskim Towarzystwie Miłośników Sztuki, 

stawiającym sobie za cel „usunięcie piętna i następstw długiej niewoli”.15 Działalność 

regionalistyczna w Stowarzyszeniu ukierunkowana działalność popularyzatorsko- 

wydawniczą stała się pasją życia Józefa Lulka. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji           

o tematyce regionalnej, zamieszczanych między innymi w wydawnictwie „Lubartów i Ziemia 

Lubartowska”, do którego Komitetu Redakcyjnego należał od początku. Jest też autorem 

przewodnika po Lubartowie i okolicy, oraz tomiku wierszy pt. „Spotkania liryczne” 

(Lubartów 1983). Pisał wielokrotnie na tematy dotyczące historii lokalnej, prezentował 

pisarzy związanych z Lubartowem, ale także interesował się kulturą ludową i jej twórcami, 

gromadził wspomnienia, relacje, źródła dotyczące historii regionu. W aktywnym działaniu 

przyświecało przekonanie, że „ każdy człowiek swoje zainteresowania i uzdolnienia może 

wykorzystać z pożytkiem dla dobra społeczeństwa”.16 Wielokrotnie reprezentował lubartowski 

ruch regionalistyczny i towarzystwa regionalne Lubelszczyzny na konferencjach, zjazdach, 

kongresach. W 1966 r. był delegatem na Kongres Kultury Polskiej. W latach 1973-1975 

reprezentował Lubelszczyznę uczestnicząc w posiedzeniach Rady Stowarzyszeń 

Regionalnych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.17 Za swoją aktywność społeczną oraz 

działania regionalne wielokrotnie odznaczany, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz „Za Zasługi dla 

Lubelszczyzny”. 

 

Wacław Tuwalski – (1909-1995), urodzony we wsi Pogorzel, w powiecie łukowskim.       

W Siennicy ukończył w 1928 roku Seminarium Nauczycielskie, o którym mówił z dumą: 

„Seminarium to kształciło w uczniach potrzebę dostrzegania drugiego człowieka, wyrabiało 

 
14 Jan Smolarz, Józef Lulek,[w:] Informacja Kulturalna, Kwartalnik WDK w Lublinie, nr 3-4, 1988 r. s.38-39. 
15 Tytus Wilski, Nie jesteśmy niezastąpieni, [w:] Informacja Kulturalna. Kwartalnik WDK, nr 4, 1986 r. 
16 Maria Kozioł, W dziesiątą rocznicę śmierci Józefa Lulka,[w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 
2000, s.408. 
17 J. Smolarz, Józef Lulek, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, Lubartów 1990, s.275-281. 
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krytyczny stosunek do wielu uznanych prawd”.18 Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Szkole 

Powszechnej w Tchórzewie, by po trzech latach przenieść się i objąć stanowisko kierownika 

szkoły w Woli Osowińskiej, gdzie przepracował jako nauczyciel ponad 60 lat. Po wojnie 

ukończył Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi na KUL w Lublinie.  

W styczniu 1987 roku był jednym z inicjatorów utworzenia działającego na wsi Towarzystwa 

Regionalnego w Woli Osowińskiej, którego był prezesem i animatorem do ostatnich lat życia. 

Towarzystwo od początku swego działania stawiało sobie za cel kultywowanie tradycji, 

zbieranie wszystkiego, co wiąże się z kulturą wsi, jest wielopokoleniowym dorobkiem jej 

mieszkańców, zarówno w zakresie kultury materialnej jak i duchowej. W efekcie tych działań 

utworzone zostało w Woli Osowińskiej Muzeum Kultury Ludowej liczące ponad tysiąc 

eksponatów.19 W zbiorach znalazły się unikalne już w wielu miejscowościach warsztaty 

tkackie, komplety podlaskich strojów ludowych, wykonanych na tych warsztatach, 

przedmioty codziennego użytku, ale także spisane, skatalogowane obrzędy, zwyczaje i pieśni 

ludowe. Towarzystwo Regionalne we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury podjęło się 

opieki i promocji zespołów ludowych działających na obszarze gminy Borki, z dumą 

prezentujących lokalną kulturę na przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim a także 

ogólnopolskim. Opracowanie widowiska obrzędowego „Wesele w Woli Osowińskiej” odbiło 

się szerokim echem na Lubelszczyźnie i było wielokrotnie prezentowane i przywoływane 

jako wzorzec promocji kultury ludowej. Jako regionalista zajmował się także działalnością 

wydawniczą publikując m.in. „Historię wsi Wola Osowińska”, relacje dotyczące działalności 

partyzanckiej w powiecie łukowskim, oraz studium socjologicznego „Stosunki na dworach 

pańskich”. Laureat Nagrody im. Z. Klukowskiego to nauczyciel, wychowawca, społecznik           

i regionalista dokumentujący i promujący kulturę podlaskich wsi. 

 

Wincenty Piątak – (1925-1991) – to nauczyciel, filatelista, działacz oświatowy           

i kulturalny, regionalista, założyciel i długoletni prezes Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego. Pochodził z robotniczej rodziny zamieszkałej w Hrubieszowie.20 

Działalność regionalną rozpoczął pracując od 1951 roku jako kierownik Państwowego Domu 

Dziecka w Turkowicach, następnie w Inspektoracie Oświaty PRN w Hrubieszowie, gdzie 

rozpoczął działania zmierzające do powołania towarzystwa regionalnego. Od grudnia 1960 

 
18 Kazimierz Spaleniec, Wacław Tuwalski, nauczyciel, wychowawca, społecznik,[w] W kręgu Kultury. 

Informator WDK, nr 1(5), 1995 r. s. 27. Także: Krystyna Kożuch, Wacławowi Tuwalskiemu In Memoriam,s.6-7. 
19 K. Spaleniec, Wacław Tuwalski, [w:] Materiały I Sejmiku Ekologicznego Towarzystw Regionalnych 

Lubelszczyzny Fajsławice- Pszczela Wola, Fajsławice 1998 r. s. 17-19. 
20 Mieczysław Kościński, Galeria Regionalistów Lubelszczyzny, Lublin, 2007, s. 10. 
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roku należał do aktywnych działaczy TRH. Od 1969 roku podjął pracę nauczycielską w 

Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica Hrubieszowie łącząc z pełnieniem funkcji prezesa 

TRH, którą piastował do 1984 roku. Bez wątpienia od początku lat pięćdziesiątych czynnie 

uczestniczył w wydarzeniach kulturalnych zarówno miasta jak i powiatu. Był m.in. 

organizatorem pierwszej wystawy regionalnej, pomysłodawcą utworzenia Muzeum 

Regionalnego, inicjatorem odbudowy kopca Tadeusza Kościuszki w Uchańce koło Dubienki, 

pomnika Bolesława Prusa w Hrubieszowie, pomnika powstańców styczniowych                      

w Mołożowie. Szczególną zasługą prezesa są wydawnictwa regionalne a w szczególności 

powołanie Biuletynu TRH, bezsprzecznie wniósł wkład w rozwój hrubieszowskiej 

filatelistyki i medalierstwa. Opublikował wiele prac naukowych i popularnonaukowych,        

w tym przewodników po Hrubieszowie i okolicach. Wybitne zasługi dla Towarzystwa, 

Hrubieszowa i regionu oddaje w pełni Uchwała nr 1 XIV Walnego Zjazdu TRH z 14 

października 1984 roku w sprawie nadania W. Piątakowi godności dożywotniego prezesa, 

która została podjęta jednogłośnie.21  

 

Na IV Zjeździe Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie w 1988 

roku nagrodzeni zostali regionaliści: Władysław Kuchta - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Chełmskiej, Jerzy Markiewicz - Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne, Jan Smolarz - 

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, Jerzy Sroka - Koło Bialczan. 

 

Władysław Kuchta – (1911-1993) – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy 

chłopskich22, związany przez całe życie z ziemią chełmską, regionalista wzbogacający swoją 

osobowością Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej od początku jego założenia         

w 1959 roku. Urodzony 7 października 1911 roku w Mołodutynie, obecnie gmina Kamień,       

w rodzinie chłopskiej. Trudne warunki domowe- od pierwszego roku życia był sierotą                 

a ojczym po powrocie z frontu I wojny światowej podupadał na zdrowiu. Musiał przejąć 

obowiązki gospodarskie od najmłodszych lat. W 1926 roku ukończył cztery klasy szkoły 

powszechnej, w latach późniejszych uczęszczał na kursy kulturalno-oświatowe, rolnicze              

i pszczelarskie. Pogłębiał wiedzę czytając każdą dostępną książkę, prenumerując w okresie 

międzywojennym sześć gazet. Zadebiutował jako poeta w 1930 roku na łamach tygodnika 

„Siew”. Walczył w kampanii wrześniowej wcielony do 44 Pułku Strzelców pod Rawą Ruską, 

 
21 J. Gurba, Wincenty Piątak, [w:] Informacja Kulturalna. Kwartalnik WDK, nr 3-4, 1988 r., s. 39-40, także:       
Z. Drewnik Prezesi Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego [w:] Biuletyn TRH, 2000, nr 1-2, s. 29. 
22 D. Niewiadomski, Władysław Kuchta – pisarz chłopski z Mołodutyna, [w:] Rocznik Chełmski Tom .IV, 1998 

s.155 
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Wielkimi Mostami i Tomaszowem. W czasie okupacji, powróciwszy na swoje gospodarstwo 

współpracował z ruchem konspiracyjnym. Rozkwit jego twórczości poetyckiej przypada na 

lata powojenne i jest wysoko oceniana przez znawców literatury ludowej. Wydał trzy tomiki: 

„Bławatki” (Lublin 1963), „Z wierszami przychodzę do was”(Lublin 1979), „Pachną chlebem 

pola” (Lublin 1984) oraz „Chlebne ziarna wierszem śpiewne” (Warszawa 1991). Swoje 

wiersze publikował również w licznych czasopismach i antologiach, wydawanych w Lublinie, 

Warszawie i Londynie. Wiersze Kuchty przepojone harmonią z przyrodą, przywiązaniem do 

swojej ziemi są „odbiciem jego życiowych pasji – rolnika, społecznika, folklorysty. Świat 

przyrody wykorzystuje jako tworzywo literackie do refleksji, ale równocześnie snuje 

niezwykle optymistyczne rozważania nad sensem ludzkiego życia”.23 Współtworzył 

powojenny chłopski ruch literacki, był też członkiem założycielem Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych w 1968 roku. Niezwykle aktywny, w okresie 1963-1990 odbył 371 spotkań 

autorskich na terenie całego kraju.24 W swoim pracowitym, pełnym pasji życiu zajmował się 

także zbieraniem folkloru swojej i okolicznych wsi, spisywaniem obrzędów, zwyczajów, 

pieśni, wierzeń. Pisał pamiętnik systematycznie od 1939 roku stanowiący dziś 

„niepowtarzalny dokument życia osobistego autora, historii i kultury wsi polskiej oraz 

regionu chełmskiego”25. Prowadził także kronikę parafialną wsi Kumów, oraz pisał 

monografie historyczną rodzinnej wsi pt. „Od korzeni po dzień obecny”.26 Wielokrotnie 

wyróżniany, obok wielu odznaczeń, nagród artystycznych, państwowych, resortowych             

i regionalnych Nagrodą im. Z .Klukowskiego przyznaną w 1988 roku jako wybitnemu 

regionaliście. 

 

Jerzy Markiewicz – urodzony w 1928 roku, po ukończeniu studiów prawniczych 

został asystentem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego UMCS. Brał czynny udział 

w pracach badawczych tej placówki dotyczących zagadnień związanych z dziejami ustroju 

miast polskich. Był współautorem (wraz z J.Mazurkiewiczem i J.Rederem) studium pt. 

„Miasta prywatne powiatu lubelskiego i ich dziedzice w XIX w” opublikowanego w 1954 

roku na łamach „Annales UMCS” i mającego wówczas prekursorski charakter.27 

Niespodziewanie zdecydował jednak o opuszczeniu uniwersytetu i powrocie do Biłgoraja. 

Prowadząc praktykę adwokacką kontynuował karierę naukową. Prawdziwą pasją jego życia 

 
23 Z. Stachira, Władysław Kuchta, [w:] Informacja Kulturalna…nr 3-4, s. 41-42 
24 D. Niewiadomski, Władysław Kuchta-pisarz chłopski z Mołodutyna, [w:] Rocznik Chełmski, T.IV, 1998,s.258 
25 Ibidem, D. Niewiadomski, Władysław Kuchta, s.266. 
26 (JA) J. Adamowski, Z klasyki literatury chłopskiej [w:] Twórczość Ludowa. Kwartalnik STL, nr 1-2 (23) 1993, 
s.64. 
27 W. Śladkowski, Jerzy Markiewicz, [w:] Informacja Kulturalna…nr.3-4, 1988 r., s.42. 
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stała się historia najnowsza i pisarstwo historyczne prezentujące dzieje ruchu oporu na 

Zamojszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej. Kontynuował tym samym pasje dr Zygmunta 

Klukowskiego zbierając materiały źródłowe, fotografie, relacje naocznych świadków walk 

partyzanckich, wspomnienia, dokumenty. Ukazały się publikacje: wraz z Zygmuntem 

Makowskim i J. Naumiukiem wydał tom źródeł „Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie”, 

oraz trylogię z dziejów zamojszczyzny w latach okupacji hitlerowskiej pt.: „Paprocie zakwitły 

krwią partyzantów”, „Nie dali ziemi skąd nasz ród” (1967), „Partyzancki kraj” (1980). Nieco 

inny charakter miała publikacja historyczna autora pt. „Szkoły partyzanckiej walki” (1983), 

traktująca o szkoleniu wojskowym w BCH i będąca jego rozprawą habilitacyjną, oraz 

obszerny tom wspomnień i dokumentów dotyczących bitew pod Wojdą, Zaborecznem i Różą. 

Jest także współautorem - z Ryszardem Szczygłem i Wiesławem Śladkowskim - „Dziejów 

Biłgoraja” (1985)28, współorganizatorem Muzeum w Biłgoraju, do którego przekazał 

nieodpłatnie dokumentację fotograficzną dotyczącą okresu międzywojennego oraz walki              

i męczeństwa społeczności biłgorajskiej w czasie okupacji. Jest nie tylko znawcą dziejów 

najnowszych Zamojszczyzny, przewodnikiem, recenzentem prac, jest też inicjatorem, 

wieloletnim przewodniczącym Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju i organizatorem wielu 

przedsięwzięć regionalnych. Za swoją pracę otrzymał tytuł doktora habilitowanego, liczne 

wyróżnienia, w tym Polskiej Akademii Nauk, oraz odznaczenia. 

 

Jan Smolarz - jeden ze współorganizatorów w 1957 roku Stowarzyszenia Miłośników 

Ziemi Lubartowskiej a następnie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Urodzony 19 

czerwca 1935 roku w Dysie. Studia na filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

ukończył w 1957 roku. Związany z Lubartowem, aktywny regionalista, w towarzystwie pełnił 

szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. działając od 1960 roku w komitecie redakcyjnym 

wydawnictwa „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Był współorganizatorem sesji poświęconej 

historii teraźniejszości regionu lubartowskiego, która odbyła się w 1965 roku, zabiegał też           

o publikacje materiałów z sesji. W działalności regionalistycznej Jana Smolarza wybija się 

pasja badawcza i wydawnicza: opublikował dziesiątki artykułów, studiów, materiałów 

źródłowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach regionalnych na forum wojewódzkim               

i krajowym. Od początku działania jest członkiem Wojewódzkiej Rady Towarzystw 

Regionalnych, jako przedstawiciel Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, pełniąc 

funkcje redaktora naczelnego rocznika „Region Lubelski”.29 

 
28 Z. Mańkowski, Regionalizm a historia, [w:] Rocznik Lubelski, t. XXV/XXVI, 1983/1984, s.171.Także; 
29 K. Spaleniec, Jan Smolarz [w:] Informacja Kulturalna…nr 3-4, 1988 r., s. 43-44. 
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Jerzy Sroka – badacz przeszłości Podlasia i popularyzator jego patriotycznych 

tradycji urodził się 4 maja 1928 roku w Janowie Podlaskim. Naukę w szkole średniej 

przerwała mu wojna. Pod koniec okupacji włączył się do ruchu oporu wstępując do oddziału 

partyzanckiego wchodzącego w skład 34 pułku piechoty Armii Krajowej. Po zakończeniu 

wojny ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Dorosłe życie związał            

z Białą Podlaską. Należał do inicjatorów powołania do życia Stowarzyszenia Teatru Ziemi 

Podlaskiej, oraz w 1960 roku - towarzystwa regionalnego pod nazwą „Koło Bialczan”,          

w którym działał niezwykle aktywnie, pełniąc przez wiele lat funkcję wiceprezesa. 

Uczestniczył w zjazdach wojewódzkich towarzystw regionalnych, także w I Zjeździe 

Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny w Nałęczowie w 1971 roku30. Jako regionalista 

zajmował się od lat 50-tych gromadzeniem materiałów źródłowych dokumentujących 

przeszłość Podlasia. Bazując na zebranych przez siebie archiwaliach od 1968 roku 

systematycznie wydaje broszury i obszerniejsze prace na tematy historyczne, publikując także 

w prasie. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za szczególne zasługi dla kultury, oświaty         

i historii podlaskiej ziemi.  

 

W czasie Zjazdu Regionalistów Ziemi Lubelskiej w Wąwolnicy w 1991 roku Nagrodą 

im. Z. Klukowskiego wyróżnieni zostali: Marian Kowalski z Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Międzyrzecu Podlaskim, Franciszek Pawłowski - Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Jan 

Sitek z Bondyrza, Ignacy Wośko - Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej, Ryszard Lubicki - 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego. 

 

Marian Kowalski – oficer zawodowy w stopniu pułkownika. Współzałożyciel oraz 

przewodniczący powołanego w 1968 roku a liczącego 300 członków Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk w Międzyrzecu Podlaskim. Towarzystwo wypracowało przez lata bogaty dorobek 

edytorski w postaci 20 tomów „Rocznika Międzyrzeckiego”. Zawartość tego periodyku 

integrującego miejscową społeczność: literatów, grafików, ale także badaczy historii oraz 

ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym pozwalają wydawać wartościowe 

wydawnictwo o tematyce regionalnej prezentującą czytelnikom wiedzę z terenu 

południowego Podlasia. Laureat jest redaktorem naczelnym tego wydawnictwa a także 

autorem wielu prac naukowych, w tym bibliografii powiatu radzyńskiego, monografii 

 
30 R. Szczygieł, Jerzy Sroka,[w:] Informacja Kulturalna…nr 3-4, 1988, s. 44. 
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o pieniądzu papierowym w Polsce, katalogów wystaw a także kompleksowej pracy 

o zbrodniach hitlerowskich w powiecie bialskim.31 Mimo obciążenia pracą zawodową, swojej 

pasji – regionalizmowi, poświęca wiele czasu i energii.  

 

Ryszard Lubicki – (1936-2003) – urodzony w Miklaszewicach w województwie 

Pińskim, na kresach II Rzeczpospolitej. Lata okupacji hitlerowskiej spędził z rodziną 

w Warszawie. Szkoły kończył w Solcu Kujawskim i Bydgoszczy zaś politechnikę we 

Wrocławiu. Sportowiec, olimpijczyk, zanim osiadł w 1972 roku w Kazimierzu nad Wisłą 

dwunastokrotnie zdobył mistrzostwo Polski w wioślarstwie, dwukrotny medalista mistrzostw 

Europy, brązowy medalista Mistrzostw Świata, uczestnik olimpiady w Tokio.32 Zasłużony 

działacz kultury i regionalista a od 1982 roku -  prezes Towarzystwa Miłośników Miasta 

Kazimierza Dolnego. Należał do grona współzałożycieli Wojewódzkiej Rady Towarzystw 

Regionalnych w Lublinie i inicjatorów II Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, 

który odbył się w Kazimierzu Dolnym we wrześniu 1982 roku. W pracy społecznej 

zaangażowany i pełen pasji, wielokrotnie reprezentował regionalistów Lubelszczyzny w 

krajowych gremiach zarządzających kulturą i koordynujących działania stowarzyszeń. 

Inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze regionalnym. Inicjował działania zmierzające do 

otoczenia ochroną zabytków i kształtu urbanistycznego miasta, wspieranie badań 

archeologicznych i historycznych miasta, organizowanie ogólnopolskich plenerów 

artystycznych oraz imprez dla kazimierskiego środowiska. Upamiętnił wiele zasłużonych 

postaci Kazimierza Dolnego w medalierstwie, oraz wydawnictwach regionalnych. W latach 

1982 – 2000 był członkiem Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury.33 

 

 Franciszek Pawłowski - (1919-2003) – wybitny uczony, zasłużony nauczyciel 

akademicki, prorektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Urodził się w Stężycy i przez 

całe życie czuł się związany z tą miejscowością o wielkich tradycjach historycznych 

i regionalistycznych, starając się zaszczepić mieszkańcom dumę z miejsca pochodzenia. 

Profesor dr hab. Franciszek Pawłowski był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół 

Stężycy, oraz jego wieloletnim wiceprzewodniczącym. Przez szereg lat z zaangażowaniem 

dokumentował dzieje Stężycy i jej mieszkańców, który zapisali swój ślad w historii 

 
31 Z. Mańkowski, Laudatio, wygłoszone w dniu 22.XI. 1991 na IV Zjeździe Regionalistów Ziemi Lubelskiej     
w Wąwolnicy [w:] Z. Mańkowski, Regionalizm.., Lublin 1993, s. 8. 
32 Z. Mańkowski, Laudatio, wygłoszone w dniu 22.XI. 1991 na IV Zjeździe Regionalistów Ziemi Lubelskiej w 
Wąwolnicy [w:] Z. Mańkowski, Regionalizm.., Lublin 1993, s. 9. 
33 Galeria Regionalistów Lubelszczyzny, WOK, Lublin, 2007, s. 12-13. 
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miejscowości. Wydał kilkadziesiąt publikacji opartych na źródłach archiwalnych. Był 

organizatorem dorocznych zjazdów i imprez o zasięgu regionalnym, starając się nadać tym 

spotkaniom charakter patriotyczny, integrujący miejscową społeczność. Otoczony ludźmi, 

wśród których cieszył się dużym autorytetem. Wspólnie z Henrykiem Frąckiewiczem 

i Klemensem Kurzypem przyczynił się do zbadania, poznania i propagowania dziejów 

królewskiej Stężycy.34 

 

 Jan Sitek - urodzony w Zamościu, po ukończeniu szkół w tym mieście oraz 

Zwierzyńcu, w czasie okupacji brał czynny udział w walce z okupantem w Szarych Szeregach 

a następnie w organizacji „Wolność i Niepodległość”. Uwięziony przez władze powojennego 

państwa po wyjściu na wolność osiadł na stałe w Bondyrzu, gdzie obok pracy zawodowej 

rozwinął pasję regionalisty. Stał się jednym z największych w regionie zbieraczy 

i kolekcjonerów a także badaczem w zakresie archeologii, paleontologii, militariów oraz 

medalierstwa. Efekt wieloletniej zbierackiej pasji mieści się w unikalnym w skali kraju 

Muzeum Inspektoratu Armii Krajowej im. Stefana Prusa w Bondyrzu, którego jest twórcą 

i kustoszem, pracując równocześnie jako dyrektor miejscowej fabryki mebli. Jego prywatne 

mieszkanie w dalszym ciągu pełne jest eksponatów, znalezisk, zakupów zbiorów 

paleontologicznych, oraz medali i różnych pamiątek z dawnych czasów. Opracował wraz 

z profesorami B. Balcerem i J. Michalikiem z Instytutu Kultury Materialnej PAN 

wydawnictwo o pradziejach Roztocza.35 

 

Ignacy Piotr Wośko – (1925-1997), lekarz medycyny, naukowiec, regionalista. 

Urodzony 2 stycznia 1925 roku w Urzędowie, miejscowości o bogatej przeszłości, 

przesiąkniętej duchem patriotycznym. Studia medyczne ukończył w 1952 roku w Gdańsku, 

tytuł doktora otrzymał w 1952 roku, zaś tytuł profesora w 1984 roku. Z wielkim 

zaangażowaniem sprawował funkcję kierownika Kliniki Ortopedii Dziecięcej Akademii 

Medycznej w Lublinie. Niezwykle aktywny w życiu zawodowym, otwarty na potrzeby ludzi, 

konsekwentnie dążący do wytyczonych celów, angażował się w działania społeczne                

i kulturalne. Pełniąc w latach 1985-1997 funkcję prezesa Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej 

współorganizował uroczystości o charakterze patriotycznym. Wśród przedsięwzięć ważnych 

 
34 Galeria Regionalistów Lubelszczyzny, Lublin, WOK, 2007, s.8; Także: Z. Mańkowski, Laudatio, wygłoszone 
w dniu 22.XI. 1991 na IV Zjeździe Regionalistów Ziemi Lubelskiej w Wąwolnicy [w:] Z. Mańkowski, 
Regionalizm.., Lublin 1993, s. 10. 
35 Z. Mańkowski, Laudatio, wygłoszone w dniu 22.XI. 1991 na IV Zjeździe Regionalistów Ziemi Lubelskiej     
w Wąwolnicy [w:] Z. Mańkowski, Regionalizm.., Lublin 1993, s. 10-11. 
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dla środowiska urzędowskiego, wymienić należy kilkanaście organizowanych sesji 

naukowych i popularnonaukowych, dotyczących historii Urzędowa i wkładu jego 

mieszkańców do kultury narodowej oraz Tygodnie Kultury Zdrowotnej i Ochrony 

Środowiska a także Tygodnie Kultury Rolnej. W czasie kadencji profesora powołany został 

do życia rocznik „Głos Ziemi Urzędowskiej”, oraz tzw. „Zielone Zeszyty” poświęcone 

ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Ważnym przedsięwzięciem kierowanego przez 

profesora TZU było rozpoczęcie przygotowań do wydania monografii naukowej poświęconej 

dziejom Urzędowa. W latach 1988 – 1991 pełnił funkcje przewodniczącego Wojewódzkiej 

Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny a w kolejnych latach 1991-1997– 

wiceprzewodniczącego.36 

 

VI Zjazd Towarzystw Regionalnych Regionalnych Lubelszczyzny w Sobieszynie 

w 1994 roku stał się okazją do wyróżnienia regionalistów: Zygmunta Drewnika – 

reprezentującego Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, Konstantego Prożogo ze 

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej, Lucjana Świetlickiego ze Stowarzyszenia 

Regionalnego Przyjaciół Piask Lubelskich, Zygmunta Mańkowskiego z UMCS.  

 

Zygmunt Drewnik – nauczyciel, regionalista, członek honorowy Towarzystwa 

Regionalnego Hrubieszowskiego. Urodzony 17 listopada1929 roku w Tyszowcach                

w powiecie tomaszowskim. Tam ukończył gimnazjum i liceum. Studiował w Gdańsku             

i Krakowie kończąc geografię z tytułem magistra i podyplomowe studium z geografii 

regionalnej. Od 1954 roku pracował przez 38 lat w Liceum Ogólnokształcącym im. 

S. Staszica w Hrubieszowie jako nauczyciel geografii i przysposobienia obronnego. Pracując 

zawodowo wykazał się ogromną działalnością społeczną na rzecz szkoły, miasta i regionu. 

Zainicjował Festiwal Piosenki Partyzanckiej i Harcerskiej, organizował juwenalia, żakinady, 

imprezy okolicznościowe, konkursy, rajdy krajoznawcze, wytyczył wiele szlaków 

turystycznych. 

Piękną kartę zapisał w Towarzystwie Regionalnym Hrubieszowskim uczestnicząc      

w działaniach zarządu przez kilka kadencji, prowadząc także kronikę towarzystwa w latach 

1965-1995. Swoją olbrzymią wiedzę regionalną, kulturalną i geograficzną przekazuje także   

w licznych artykułach, szkicach i publikacjach (Z Hrubieszowa nad Huczwą. Szkice 

 
36A. Polski, K. Spaleniec, Materiały I Sejmiku Ekologicznego Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, 

Fajsławice 1998, s. 20-23, Także: Galeria Regionalistów Lubelszczyzny, Lublin 2007, s. 11;  Z. Mańkowski, 
Laudatio, wygłoszone w dniu 22.XI. 1991 na IV Zjeździe Regionalistów Ziemi Lubelskiej w Wąwolnicy [w:]  
Z. Mańkowski, Regionalizm.., Lublin 1993, s.11-13. 
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hrubieszowskie- wydana 1997 roku). Obok wielu odznaczeń, medali i wyróżniony został 

nagrodą Z. Klukowskiego w 1994 roku, zaś w grudniu 1999 roku - zaszczytnym tytułem 

członka honorowego Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.37 

 

Konstanty Pożogo - urodził się w 1922 roku w kolonii Kulik w powiecie 

baranowickim. Rodzice prowadzili nieduże gospodarstwo rolne. Uczęszczał do średniej 

szkoły budowlano-drogowej w Baranowiczach do chwili jej likwidacji przez władze 

sowieckie w 1939 roku. W czasie wojny brał udział w działalności konspiracyjnej, 

zaprzysiężony w szeregach AK, trudnił się kolportażem prasy podziemnej, uczestniczył 

w akcjach dywersyjnych, awansowany do stopnia starszego strzelca. Po wkroczeniu Armii 

Czerwonej w początkach lipca 1944 roku został zmobilizowany i wcielony w szeregi 36 p.p. 

Wojska Polskiego stacjonującego w Siedlcach, skąd odkomenderowany do 2 Oficerskiej 

Szkoły Piechoty w Lublinie, którą ukończył w stopniu podporucznika. Po wojnie otrzymał 

przydział od stycznia 1946 roku do 7 Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza w Chełmie, gdzie 

wkrótce został awansowany do stopnia porucznika i odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

W tym też czasie nawiązał kontakt z placówką WiN Uchanie, której udzielał pomocy. 

Zadenuncjowany, został skazany przez Sąd Wojskowy Okręgu Warszawa na 15 lat więzienia, 

w którym przebywał 7 lat i 7 miesięcy, w tym 5 lat jako „antypaństwowiec” we Wronkach. 

Po uwolnieniu w 1955 roku powrócił do Chełma, gdzie pracował początkowo jako robotnik 

niewykwalifikowany w Chełmskich Zakładach Metalowych a następnie w PZU, gdzie 

pracował do emerytury. Pracując zawodowo uzupełniał wykształcenie, ale ujawnił tez swoją 

społecznikowską pasję. Działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach, ale szczególnie 

ważna była jego praca w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym oraz 

Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Chełmskiej, w którego działaniach uczestniczył od 1961 

roku. Efekty wieloletnich działań są imponujące. Był min. Inicjatorem przywrócenia Kopcowi 

Wolności usypanemu przez młodzież szkolną w 1928 roku, dawnej rangi- pamiątki 

narodowej. Zainicjował wydawanie od 1969 roku medali pamiątkowych związanych 

tematycznie z historią Ziemi Chełmskiej- wybito 133 medale w nakładzie 215761 

egzemplarzy. Wykonał także projekty 24 sztandarów, 77 odznak okolicznościowych, 47 

proporczyków i plakiet dla różnych instytucji i stowarzyszeń w Chełmie. Jest autorem 

licznych prac o tematyce regionalnej: 4 książek, 3 broszur, 9 folderów, 4 przewodników 

turystycznych, 10 informatorów turystycznych, 312 artykułów, recenzji i not opublikowanych 

 
37 D. Niewiadomski, Zygmunt Drewnik: geograf- regionalista, członek honorowy TRH [w:] Biuletyn TRH 2000, 
nr 1-2,s. 33. 
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w 42 wydawnictwach i czasopismach. W swoim dorobku posiada też 144 artykuły i 7 pozycji 

niepublikowanych, w tym min. szkice monograficzne gmin: Dorohusk, Dubienka, Wola 

Uhruska.38 Recenzenci jego prac i współpracownicy jako szczególnie cenią wydana w 1997 

roku pozycje pn. „Patroni ulic Chełma”, podkreślają też ogromną pracowitość oraz talent 

organizacyjny. „Jego dorobku, pasji, umiejętności wystarczyłoby dla wielu”39 

 

 Lucjan Świetlicki – nauczyciel, dokumentalista, kolekcjoner, regionalista z Piask. 

Urodził się w Pilaszkowicach- Bazarze, miejscowości stanowiącej niegdyś własność rodu 

Sobieskich. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Lublinie rozpoczął w 1951 roku pracę 

w szkole podstawowej w Piaskach gdzie przepracował do przejścia na emeryturę, w 1984 

roku, pokonując różne szczeble kariery zawodowej. Po ukończeniu zaocznie studiów 

historycznych na UMCS zwieńczonych pracą magisterską, w której próbował zrekonstruować 

dzieje „Baonów Zemsty” konspiracyjnej organizacji z lat drugiej wojny światowej, połknął 

bakcyla regionalizmu.40 Dzięki swoim zainteresowaniom i pasji badawczej przez lata 

gromadził informacje o przeszłości Piask i okolic i tę wiedzę przekazywał wszystkim 

zainteresowanym. Zebrał przez lata unikalne zbiory przekazów, dokumentów, opowieści 

skrupulatnie spisanych, legend, pieśni, obrzędów, fotografii, oraz albumów i kronik, które 

udostępnia w swoich pracach popularyzatorskich i wydawniczych. Jest autorem kilkunastu 

wydawnictw książkowych o tematyce regionalnej, oraz prawie 120 artykułów drukowanych 

prasie lokalnej i wydawnictwach regionalistycznych. Jest także znakomitym gawędziarzem. 

Pasję swoją udało mu się zaszczepić wielu mieszkańców Piask, ich to staraniem powołane 

zostało w 1983 roku Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Piask Lubelskich, skupiające 

około stu członków i sympatyków, mieszkających nie tylko w Piaskach, ale na terenie kraju. 

Z inicjatywy regionalistów ufundowano pomnik upamiętniający zamordowanych w czasie II 

wojny światowej nauczycieli z terenu gminy, oraz przywrócono Piaskom w 1993 roku status 

miasta odebrany przez zaborców jako represje po powstaniu styczniowym. Jest też autorem 

kilkunastu publikacji książkowych, m.in.: „Hołdzie pomordowanym nauczycielom gminy 

Piaski 1941-1944” (Lublin 1985), „Żołnierz Września- płk Tadeusz Lechicki 1892-1939” 

(Lublin 1989), „Miasto Piaski- kronikarski zapis dziejów” (Piaski 1989), „Spoczywają 

w piaseckiej ziemi, cmentarze w gminie Piaski” (Piaski 1996), „Dwory nad Giełczwią” 

(Piaski 1999). Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany odznaczeniami resortowymi 

 
38 Z.W. Okoń, Konstanty Pożogo regionalista chełmski, Chełm 1998; Także: Wieści Chełmskie, Sylwetki 

regionalistów, 1999, nr 3, s. 8. 
39 J.P. Krzywicki, Czarniecczycy, Chełm 2008, sylwetka regionalisty w opracowaniu Z.W. Okonia, s. 221-225;  
40 Z. Mańkowski, Lubelscy regionaliści,[w:] Kalendarz Lubelski 1984, Lublin 1984, R. 27, s. 140-142. 
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i państwowymi wysoko ceni sobie Nagrodę im Zygmunta Klukowskiego przyznaną przez 

regionalistów – zasłużonemu regionaliście i społecznikowi.41 

 

 Zygmunt Piotr Mańkowski - urodzony 29 czerwca 1926 roku w Czersku na 

Pomorzu, ale wychowany w Sokalu na Kresach, gdzie przeżył okupację. Tam uczęszczał do 

gimnazjum a następnie do Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. W latach 1947- 

1951 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim a w 1952 r. uzyskał magisterium na 

Uniwersytecie Warszawskim. Od 1954 roku był pracownikiem naukowym UMCS 

w Lublinie. Tu uzyskał doktorat, habilitację i profesurę. Pełnił w nim wiele funkcji, m.in. 

w latach 1975-1996 kierownika Zakładu Historii Najnowszej, dyrektora Instytutu Historii, 

dziekana Wydziału Humanistycznego (1991-1993), prorektora (1987-1990). Wykładał 

również na Wydziale Politologii a obecnie w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora 

Wańkowicza. Prof. Zygmunt Mańkowski to nie tylko nauczyciel akademicki, ale historyk 

dziejów nowożytnych i najnowszych, pełen pasji publicysta i regionalista. Regionalizmem 

zainteresował się, jak przyznaje, pod wpływem dr Zygmunta Klukowskiego: jemu to właśnie, 

jego regionalnej pasji, oryginalnej osobowości i dziełu, które walcząc z marazmem 

prowincjonalnego bytu dokonał, zawdzięczam fascynacje owym ruchem, który od 1956 r. 

odradzał się i poszukiwał nowych dróg działania. Zainteresowałem się wówczas badaniem 

dziejów Lubelszczyzny a szczególnie ruchem oporu i partyzantką, która osiągnęła poziom nie 

notowany w innych częściach kraju.42 Efektem tego zainteresowania jest seria 7 tomów źródeł 

do dziejów ruchu oporu na Lubelszczyźnie w latach II wojny światowej oraz monografia 

okresu wojny i okupacji oraz powojennych ziem między Wisłą a Bugiem. Za publikację pt. 

„Między Wisłą a Bugiem.1939-1944. Studium o polityce okupanta i podstawach 

społeczeństwa”, swoją pracę habilitacyjną, został laureatem nagrody ministerialnej w 1978 

roku oraz nagrody „Polityki” w 1979 roku. Inicjator wyróżniania zasłużonych działaczy 

regionalnych Lubelszczyzny Nagrodą im. Z. Klukowskiego, której był pomysłodawcą. 

 

W trakcie VII Zjazdu w 1997 roku w Michowie Kapituła uznała wśród regionalistów 

za godnych wyróżnienia: Halinę Bukowską z Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, Halinę 

Matławską z Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca oraz Stanisława Jarmuła z Radzyńskiego 

Towarzystwa Regionalnego. 

 
41 K. Spaleniec, Ludzie Regionu Lubelskiego,[w:] W Kręgu Kultury, WOK w Lublinie, nr 2, 2005, s. 14-15. 
Także: Nota biograficzna opracowana przez Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Piask Lubelskich. 
42 Z. Mańkowski, Regionalizm. Teoria - metodologia - doświadczenia. Studia – szkice - wspomnienia, Lublin 
1993, s.5. 
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Halina Lubomiła Bukowska - posiada wykształcenie wyższe, mgr filologii polskiej 

ukończonej w1968 na UMCS.43 Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkiej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, jako bibliotekarz, następnie zaś w 

Sanatorium Nauczycielskim w Nałęczowie -jako instruktor kulturalno-oświatowy. Od 1976 

roku zatrudniona jest na stanowisku starszego kustosza a także - kierownika Muzeum 

Bolesława Prusa w Nałęczowie. Pracując w Muzeum rozwinęła bogatą działalność 

wystawienniczą, wydawniczą i oświatową propagując twórczość Bolesława Prusa, a także 

historię, tradycje literackie i społeczne Nałęczowa oraz ludzi tu działających w różnych 

latach. W dorobku swoim posiada opracowanie scenariuszy i realizacja wystaw o: 

- I. J. Padarewskim, M. E. Andriollim, H. Sienkiewiczu, E. Szelburg-Zarembinie, 

- postaciach Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa z lat 1909-2000, 

- stałej wystawy „Bolesław Prus. Życie i twórczość” w nowej scenografii na realizację, której 

pozyskała środki od sponsorów (1997) – na 150 rocznicę urodzin pisarza oraz wystaw 

prezentujących dorobek artystyczny twórców nałęczowskich – Jarosława Olejnickiego 

(1998), Krzysztofa Górniaka (1999), Piotra Olejnickiego (1998), Janiny z Górskich 

Szokalskiej (1996) a także Adama Panka i Tadeusza Paszko. 

- wystaw na temat „Katynia” (1992), „Historii TPN” (1984, 1989, 1999), „Stary Nałęczów na 

pocztówkach i fotografiach” (1995). 

Jest także autorką licznych publikacji; katalogów wystaw, folderów o Nałęczowie, 

tekstów do druków bibliofilskich o tematyce prusowskiej i regionalnej, oraz organizatorką 

konkursów literackich, plastycznych skierowanych do szkół i przedszkoli oraz o tematyce 

regionalnej. Zarówno w pracy zawodowej jak i w społecznej wykazuje się od lat aktywnością 

pełniąc funkcje radnej Rady Miejskiej przez dwie kadencje, Przewodniczącej Rady 

Programowej Domu Kultury w Nałęczowie, wiceprezesa a od 1988 roku- prezesa 

Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. Działając w stowarzyszeniu jest inicjatorką i aktywnie 

realizuje działania regionalne, jakimi są spotkania literackie, konkursy artystyczne, 

konferencje i sesje historyczne. Od 1990 roku była redaktorem „Głosu Nałęczowa”, który 

wydawany w latach 1992-2000, z jednodniówki przekształcił się w rocznik o wysokim 

poziomie merytorycznym. Kierowała także pracami wydawniczymi przy monografii „Dzieje 

Nałęczowa” Marka Tarki44, wydanej na 80-lecie TPN. Aktywnie włącza się z gronem 

współpracowników z TPN w inicjatywy kulturalne organizowane Nałęczowie, inicjując 

działania konserwatorskie, ochrony zabytków, upamiętniania osób zasłużonych dla miasta, 

 
43 Nota biograficzna opracowana przez Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa. 
44 M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów 1989. 
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ochrony nałęczowskiego środowiska przyrodniczego. Za swoją wieloletnią aktywna obecność 

wielokrotnie odznaczenia i wyróżniana, min. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką 

„Zasłużony Działacz Kultury”, złotą i srebrną odznaką „ Za Opiekę nad Zabytkami” oraz 

nagrody Wojewody Lubelskiego i Ministra Kultury i Sztuki. 

 

Halina Matławska – regionalistka, założycielka i wieloletnia przewodnicząca 

Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca. Autorka szeregu publikacji o tematyce regionalnej, 

dotyczących Zwierzyńca i zasłużonych postaci z dziejów regionu.45  

 

Stanisław Jarmuł – (1927-2005) – wybitny regionalista, historyk i pedagog, animator 

życia kulturalnego i naukowego w Radzyniu Podlaskim. Urodził się we wsi Guzówka                  

w powiecie krasnostawskim. Wykształcenie średnie zdobył w Liceum Pedagogicznym                 

w Lublinie, tu też ukończył studia wyższe na UMCS w 1957 roku. Pracę doktorską obronił           

w 1977 roku przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Mencla. Jego życie 

zawodowe związane było od 1950 roku z Radzyniem, gdzie przez lata pełnił funkcję 

dyrektora szkoły. Przez lata pracy rozwijając swoje zainteresowania historyczne i pasje 

regionalistyczne opublikował cztery wydawnictwa oraz blisko 100 artykułów i opracowań 

historycznych. Jego zainteresowania obejmowały dzieje miasta i powiatu radzyńskiego                  

a szczególnie interesujące były prace badawcze z zakresu polskiej zbrojnej konspiracji 

niepodległościowej, dziejów ruchu ludowego i oświaty. Był organizatorem wielu sesji                    

i konferencji o tematyce oświatowej i regionalnej, wygłaszał prelekcje o tematyce 

historycznej. Za wieloletnią aktywność społeczną i pracę zawodowa uhonorowany został 

wieloma odznaczeniami w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 

Złotym Krzyżem Zasługi, zaś w 1997 roku honorowym odznaczeniem przyznawanym 

zasłużonym regionalistom.46  

 

W Hrubieszowie w 2000 roku, w czasie VIII Zjazdu Towarzystw Regionalnych 

Lubelszczyzny nagrodzono: Ewę Leśniewską - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, 

Jana Gurbę - Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie i Zbigniewa Lipskiego                          

z Towarzystwa Przyjaciół Ryk. 

 
45 H. Matławska, Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991, Marysieńka i Zwierzyniec, Zwierzyniec 1992; Idem, Willa 

Zamoyskich w Zwierzyńcu, 1995; Idem, Lasy – nasze fortece, Zwierzyniec 1993; Idem, Wojenne drogi doktora 

Puchalskiego, 1998; Idem, Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 1999. 
46 Słownik Biograficzny Związku Nauczycielstwa Polskiego, pod red. J. Doroszewskiego, Lublin 2004, s. 108, 
także[w:] „Grot” Radzyński Magazyn Społeczno-Kulturalny, Wspomnienie, nr 4, 2005, s. 26-28. 
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 Józefa Ewa Leśniewska - urodzona w Łęcznej. Absolwentka Wydziału 

Humanistycznego UMCS, w 2002 r. obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną „Właściciele 

dóbr Łęczna w latach 1800-1944”. Zasłużona regionalistka i znawczyni dziejów regionu 

łęczyńskiego. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt artykułów i studiów oraz publikacji 

materiałów źródłowych poświęconych Łęcznej i okolicom. Jest także współzałożycielką 

„Merkuriusza Łęczyńskiego”- rocznika społeczno-kulturalnego wydawanego przez 

Towarzystwo. Przez wiele lat była członkiem komitetu redakcyjnego tegoż wydawnictwa, 

mając wpływ na utrzymanie jego profilu regionalnego. W latach 1984-1998 pełniła funkcję 

prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, zaś w latach 1991-2004 była 

kierownikiem Muzeum Regionalnego w Łęcznej. Kapituła Nagrody im. Zygmunta 

Klukowskiego doceniła zaangażowanie i zasługi w działalności regionalnej wyróżniając 

laureatkę w 2000 roku w czasie VIII Zjazdu w Hrubieszowie.47 

 

 Jan Gurba – urodził się 15 lutego 1929 roku w Lubartowie. Ukończył studia 

archeologiczne na UMCS w Lublinie i podjął pracę konserwatora zabytków na województwo 

kieleckie i lubelskie, jako rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki, przy Wojewódzkim 

Konserwatorze Zabytków w Lublinie. Od 1952 roku zatrudniony w Katedrze Archeologii 

UMCS w Lublinie, długoletni jej kierownik w latach 1974-1994. Praca w służbie 

konserwatorskiej i na uczelni oraz wynikające z tego uczestnictwo w wykopaliskach 

archeologicznych na terenie całej Polski dało możliwość poznania materiałów wielu kultur      

i okresów. Z większych prowadzonych terenowych prac konserwatorskich wymienić należy 

badanie cmentarzysk kultury pucharów lejkowatych na Płaskowyżu Nałęczowskim, 

cmentarzysk z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Masowie i Puławach-Włostowicach, 

wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Czermnie i wielokulturowych stanowisk   

w Strzyżowie. W okresie pracy zawodowej pełnił wiele funkcji był m.in.: członkiem Rady 

Naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, rady naukowej do spraw archeologii 

przy Ministrze Kultury i Sztuki, prezesem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Archeologicznego i Numizmatycznego, prezesem Lubelskiego Towarzystwa Miłośników 

Książki i Wielkim Kanclerzem Kapituły Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem. Jest też 

członkiem redakcji „Archeologia Baltica”, „Lubelskich Wiadomości Numizmatycznych”, 

redaktorem „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, inicjatorem i redaktorem serii 

 
47 Nota biograficzna opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej. 
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wydawniczej Instytutu Archeologii UMCS. Jest także regionalistą- aktywnym działaczem 

Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, uczestnikiem wielu sesji regionalnych, 

dotyczących dziejów miast i miejscowości Lubelszczyzny. Przez lata współtworzył działania 

Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Odznaczany m.in. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony dla archeologii polskiej”, 

odznakami „ Za opiekę nad zabytkami” i „Opiekun miejsc pamięci narodowej”.48  

 

 Zbigniew Lipski – nauczyciel, regionalista, urodzony w Dęblinie w 1937 roku. 

Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Komunikacji, Studium Pedagogiczne              

w Lublinie i studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Należał do 

grona współzałożycieli Towarzystwa Przyjaciół Ryk, pełniąc w ciągu 20 lat w zarządzie 

funkcje prezesa i wiceprezesa. Aktywny zawodowo i w działaniach społecznych. Był współ 

inicjatorem budowy pomników w Rykach: Konstytucji 3-go Maja, Stanisława 

Poniatowskiego, „Mieszkańcom Ryk 1424-1957-1997”. Zorganizował od podstaw w 1995 

roku redakcję gazety lokalnej „Miesięcznik Rycki”, którego ukazało się ponad 100 numerów. 

Opracował szereg wydawnictw o charakterze regionalnym, m.in. Kościół i parafia w Rykach 

(1994r.), oraz monografię Zespołu Szkół Zawodowych. Wiedzę historyczną o regionie 

popularyzował opracowując referaty na uroczystości rocznicowe w mieście, artykuły do 

gazet, czy też w niekonwencjonalny sposób opracowując gawędy i pogadanki wygłaszane 

przez radiowęzeł szkolny na temat walorów krajobrazowych Ryk i okolic, czy prezentując         

w 16 odcinkach „Historyczne bitwy Polaków”. Za pracę społeczną i aktywność zawodową 

odznaczany kilkakrotnie nagrodami Kuratora Oświaty, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką ZNP, odznaką Zasłużony Działacz 

Kultury i nagroda przyznawana zasłużonym regionalistom Z. Klukowskiego.49 

 

Każda organizacja działająca w danym środowisku, opiera swoje istnienie na 

aktywności społeczników i właśnie ich zapałowi, talentom organizacyjnym, pasji 

zaprzęgniętej do budowania patriotyzmu lokalnego zawdzięczają towarzystwa trwanie przez 

dziesięciolecia, przy niesprzyjającej często sytuacji społeczno-politycznej. Prezentacja tych 

niezwykłych postaci - wybitnych regionalistów, jest także próbą zreasumowania ich wkładu 

rozwój regionalizmu na Lubelszczyźnie. 

 
48 Bogumiła Dragon- Szkodzińska, Portrety Hrubieszowian, [w:] Biuletynie Towarzystwa Regionalnego 

Hrubieszowskiego, Rok 40/2004, nr 1-2(140-141), s. 34, 
49 Nota biograficzna opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ryk. 



              

Towarzystwa regionalne w województwie lubelskim do 2000 r. 
 

Lp. Nazwa towarzystwa 

regionalnego 

Miejscowość Rok 

rejestracji,  

odnowienia 

Prezes 

1 Towarzystwo Przyjaciół 
Nałęczowa 

Nałęczów 1909 
 1970 

Jan Głowacki 
Halina Bukowska 

2 
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Kazimierza Dolnego 

Kazimierz 
Dolny 

1925  
1971 

Ks. Stanisław 
Szepietowski 
Bronisław Opoka 

3 T. Miłośników Tomaszowa 
Tomaszowskie T. Regionalne 

Tomaszów 
Lubelski 

1920 
1962 

Stefan Cybulski 
Janusz Peter 

4 
 

„Koło Bialczan”  
TP. Ziemi Bialskiej 

Biała 
Podlaska 

1922 
1960 

Marian Sobieszczuk 
Marek Światłowski 

5 Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
Zamojskie TPN 

Zamość 1927 
1968 

Z. Klukowski 
E. Zgnilec,  

6 Koło Miłośników Historii 
TP Ziemi Łukowskiej  
Łukowskie TR. 

Łuków 1955 
1958 

Ryszard Kaszubski 
Agnieszka Szaniawska 

7 
 

Koło Miłośników Historii 
Stow. Miłośników Ziemi Lub. 
Lubartowskie TR. 

Lubartów 1955 
1959 
1977 

 
Roman Kornacki 
Maria Kozioł 

  
8 

Stow. Mił. Ziemi Chełmskiej 
TP Chełma, 
 Chełmskie TR 

Chełm 1960 
1976 
1999 

Lech Radwański 
Roman Wałek 

9 TR Hrubieszowskie 
Hrubieszowskie TR 

Hrubieszów 1961 Wincenty Piętak 
Jerzy Krzyżewski 

10 RT. Ziemi Radzyńskiej 
Radzyńskie TR  

Radzyń 
Podlaski 

1963 
1978 

Sław. Andrzejewski 
Tadeusz Pietras 

11 Krasnostawskie TR Krasnystaw 1964 Danuta Żukowska 
12 Stow. Mił. Ziemi Kraśnickiej 

Kraśnickie TR 
Kraśnik 1964 

1977 
Feliks Kopeć 
Waldemar Gryta 

13 T. Przyjaciół Puław Puławy 1965 Aleksy Bornus 
14 T. Przyjaciół Bełżyc Bełżyce 1967 Maria Gruner 
15 
 

T. Przyjaciół Nauk w 
Międzyrzecu Podlaskim 

Międzyrzec 
Podlaski 

1968 Marian Kowalski 

16 T Reg. w Biłgoraju 
Biłgorajskie TR 

Biłgoraj 1968 Witold Dębowski 
Jerzy Markiewicz 

17 T. Miłośników Lublina Lublin 1968 Henryk Gawarecki 
18 TP Ziemi Łęczyńskiej  Łęczna 1975 Stefania Pawlak 
19 TP Regionu Krzczonowskiego Krzczonów 1975 Czesław Kwieciński 
20 TR w Woli Osowińskiej Wola 

Osowińska 
1977 Wacław Tuwalski 

 
21 T. Miłośników Zwierzyńca Zwierzyniec 1977 Elżbieta Hałasa 
22 T. Przyjaciół Ryk Ryki 1978 J. Głowienka, H Witek 
23 T. Przyjaciół Dęblina Dęblin 1978 Józef Luciński 
24 T. Przyjaciół Stężycy Stężyca 1978 Henryk Frąckiewicz 

Franciszek Pawłowski 



25 T. Przyjaciół Rybczewic Rybczewice 1979 Józef Sypekowski 
26 T. Przyjaciół Poniatowej Poniatowa 1982 Wiesław Ptak 
27 T. Przyjaciół Miasta Kocka Kock 1983 Józef Mitura 
28 Końskowolskie TR. Końskowola 1983 Jan Urbanek 
29 Stow. Reg. P. Piask Lub. Piaski 1983 Lucjan Świetlicki 
30 T. Miłośników Włodawy 

 
Włodawa 1983 Leonard Sowiecki 

Maciej Redde 
31 T. Ziemi Urzędowskiej,  

 
Urzędów 1984 Ignacy Wośko, 

Tomasz Wyka 
32 Kurowskie TR Kurów 1984 Krzysztof Boreczek 
33 TP. Miasta Opola Lub. Opole Lub. 1985 Halina Złotucha 
34 Sobieszyńskie TR. Sobieszyn 1985 Marian Pawłowski 
35 TP. Tyszowiec Tyszowce 1985 Mieczysław Kowalski 
36 Bychawskie TR. Bychawa 1986 Maria Dębowczyk 
37 Reg. TP Wąwolnicy Wąwolnica 1987 Sławomir Partycki 
38 Chodelskie TR Chodel 1988 Elżbieta Żyszkiewicz 
39 T. Przyjaciół Gołębia Gołąb 1988 Teresa Woszczek 
40 T. Przyjaciół Frampola Frampol 1989 Ryszard Jasiński 
41 T. Przyjaciół Ziemi Janowskiej Janów Lub. 1989 Urszula Łukasik 
42 T. Przyjaciół Ostrowa Lub. Ostrów Lub. 1989 Marian Markiewicz 
43 T. Przyjaciół Fajsławic Fajsławice 1990 Adam Polski 
44 Strzyżewickie TR Strzyżewice 1990 Adam Pidek 
45 TP. Wojcieszkowa Wojcieszków 1990 Jadwiga Jóźwik 
46 TP Ziemi Garbowskiej Garbów 1991 Ryszard Kopyciński 
47 TP. Sierskowoli Sierskowola 1991  
48 TP. Skierbieszowa Skierbieszów 1991  
49 TP. Milejowa Milejów 1993 Mieczysław Gajowiak 
50 T. Ziemi Zakrzowieckiej Zakrzówek 1994 Ewa Lewek 
51 Reg. TP. Trawnik Trawniki 1994 Justyna Wojtekunas 
52 TR Tarnogrodzkie Tarnogród 1995 Tomasz Rogala 
53 TR w Jeziorzanach Jeziorzany 1995 Jadwiga Jazurek 
54 TP. Michowa Michów 1995 Marian Wicha 
55 TP. Puchaczowa i okolic Puchaczów 1995 Beata Sagan 
56 Łukowskie TR. Łuków 1995 Zbigniew Pasik 
57 TP. Janowca Janowiec 1995 Leszek Kwasek 
58 TP. Poturzyna Poturzyn 1995 Elżbieta Ziarko 
59 TP. Żyrzyna Żyrzyn 1996 Mieczysław Rybak 
60 TP. Łaszczowa Łaszczów 1996 Stanisław Baj 
61 TP. Klemensowa Michalów 1996 Zygmunt Krasny 
62 
 

TP. Wojsławic 
Stow. Miłośników Wojsławic 

Wojsławice 1998 Marian Lackowski 

63 TP. Niedrzwicy Kościelnej Niedrzwica 
Kościelna 

1998 Janina Głąbowa 

64 TP. Ziemi Niedrzwickiej Niedrzwica 
Duża 

1998 Celina Małek 

65 TP. Stoczka Łukowskiego Stoczek Ł. 1998 Hanna Stosio 
66 TR. „Powiślan” Wilków 1998 Wojciech Włodarczyk 
67 Markuszowskie TReg. Markuszów 1999 Sławomir Łowczak 
68 TP. Bobrownik Bobrowniki 1998 Ewa Wąsik 



69 TP. Kodnia Kodeń 1999 Jacek Malarski 
70 Stow. Miłośników Ziemi 

Leśniowskiej i Okolic 
Leśniowice 1999 Stanisława Pikol 

71 TP. Drelowa Drelów 2000 Franciszek Stefaniuk 
72 Stow. P. Janowa Podlaskiego Janów 

Podlaski 
2000  

Bogumiła Jopek 
73 TP. Józefowa Józefów 

k/Biłgoraja 
2000 Tomasz Brytan 

 
74 T Reg. w Rejowcu Rejowiec 2000 Zdzisław Kalinowski 
75 T Reg.”Pokolenia” Wierzchowi-

ska 
2000 Jan Dziadosz 

76 Stow. Przyjaciół Gościeradowa Gościeradów 2000 Mariusz Szczepanik 
77 TP. Doliny Ciemięgi Ciecierzyn 2000 Tadeusz Mitrut 
78 T Reg. w Józefowie Józefów 

n/Wisłą 
2000 Andrzej Bownik 

79 TP. Ziemi Dołhobrodzkiej Dołhobrody 2000 Krystyna Kaźmiruk 
80 TP. Grabowca Grabowiec 2000 Teresa Goździejewska 
81 Reg. T. Gminy Sawin Sawin 2000- Hubert Wiciński 
82 Czemiernickie TR Czemierniki  Tadeusz Sławecki 
83 T Reg. w Borkach Borki  Alfred Miaskowski 
84 Krasnobrodzkie TR 

 
Krasnobród 2000 Mieczysław Kościński 

 Powstałe po 2000 roku    
     
85 Tow. P. Adamowa i Okolic Adamów 2001  
86 Tow. Ziemi Karczmiskiej Karczmiska 2001 Jan Goliszek 
87 Tow. P. Adamowa i Okolic Adamów 2001  
88 Tow. P Trawnik- Świdnik Trawniki 2001  
89 Tow. P. Gardzienic- Świdnik Gardzienice  2001  
90 Tow. P. Ziemi Jastkowskiej Jastków  2001 Teresa Kot 
91 Tow. Kultury Regionalnej Nowy Brus 2002  
92 Tow. Mił. Skansenu w Holi Stary Brus 2002  
93 Tow. P Ziemi Batorskiej Batorz 2002  
94 Tow. Miłośników Siedliszcza Siedliszcze 2002 Ireneusz Czmuda 
95 Stow. Mił. Dorohuska Dorohusk 2002  
96 Tow. Reg. Gm. Szastarka Szastarka 2002 Mariusz Fila 
97 Tow. Mił. Ziemi Cycowskiej Cyców 2003 Joanna Romanowska 
98 Tow. P. Siemienia Siemień 2003  
99 Reg. Tow. Przyjaciół 

Żółkiewki 
Żółkiewka 2003 Bohdan Kiełbasa 

100 Tow Przyjaciół Uchań i Okolic Uchanie 2003 Tadeusz Zarek 
101 Stow. Mil. Ziemi Milanowskiej Milanów 2004  
102 Stow. Mił. Ziemi Hańskiej Hańsk 2004 Sławomir Sobolewski 
103 Tow.Reg. Gminy Niemce Niemce 2004 Jan Ściseł 
104 Stow. Miłośników Ziemi 

Siennickiej 
Siennica 
Różana 

2004 Anna Fornal 

105 Tow. Reg. P Ziemi 
Pawłowskiej 
Stow. P. Pawłowa 

Pawłów 2004 Stefan Leon Hardt 



106 Tow. Przyjaciół Rossosza 
Stow. P Gminy Rossosz 

Rossosz 2004 Jarosław Osowski 

107 Stow. P.  Szczebrzeszyna Szczebrzeszy
n 

2004  

108 Tow. P. Wandalina Wandalin 2005 Henryk Dudziak 
109 Krzczonowskie Stow. Reg. Krzczonów 2005 Teresa Gutek 
110 Stow. Przyjaciół Jeziorzan Jeziorzany 2005 Edward Szabelski 
111 Kat. Stow. Społ. Kult. i 

Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego 

Wisznice 2005 Dariusz Tarasiuk 

112 Parczewskie Forum Reg. 
„Perspektywa” 

Parczew 2005 Elżbieta Siłuch 

113 Stow. P. Nadrybia Nadrybie 2006  
114 Tow. P. Łopiennika Łopiennik 2006  
115 Tow. P. Ziemi Uścimowskiej Uścimów St 2007  
116 Tow. Reg.Gminy Kraśniczyn Kraśniczyn 2007  
117 Tow. Reg. Gminy Potok Wielki Potok Wielki 2007 Zofia Fuszara 
118 Tow. Mił. Ziemi Horodelskiej Horodło 2007 Dariusz Tuz 
119 Stow. P. Ziemi 

Konstantynowskiej 
Konstantynów 2007  

120 Reg. Stow. Przyjaciół .Ziemi 
Nadbużańskiej, Neple 

Terespol 2007 Bogusława Hawryluk 

121 Tow. P. Woli Gułowskiej Wola Gułow. 2008  
122 Stow. P Ziemi Biskiej Biszcza 2008 Józef Kuliński 
123 Tow. P. Góry Puławskiej Góra Puł. 2008  
124 Tow. P. Ziemi Baranowskiej Baranów 2008  
125 Stow. Mił. Ziemi Gorzkowskiej Gorzków 2008  
126 Tow. Przyjaciół Mełgwi Mełgiew  W trakcie rejestracji 
 


