
HISTORIA ADMINISTRACYJNA GMINY DĘBOWA KŁODA
 

Na przełomie X i XI wieku obecna Dębowa Kłoda leżała na terenie kontrolowanym 
przez Grody Czerwieńskie. W tamtych czasach mieszkało  tu wschodniosłowiańskie plemię 
Bużan. Grody Czerwieńskie zdobył  w 981 roku "na Lachach" Włodzimierz, książę Rusi. W 
1018  roku  odbił  Grody  Czerwieńskie  Bolesław  Chrobry,  ale  już  w  1031  roku  znowu 
powróciły do Rusi, zdobyte przez Jarosława Mądrego. 

Po  rozpadzie  Rusi  Kijowskiej  na  mniejsze  księstwa  ziemie  te  weszły  w  skład 
Księstwa Włodzimierskiego a następnie Księstwa Halicko-Włodzimierskiego z ośrodkiem w 
Brześciu. Do tego ruskiego Księstwa należały wschodnie tereny obecnej gminy. Zachodnie 
tereny weszły w skład Księstwa Małopolskiego.  Granicę wyznaczała  rzeczka Piwonia. W 
tym czasie był to teren pokryty gęstą bagienną puszczą, nie sprzyjało to osadnictwu. Jedynie 
w  obecnym  Uhninie  istniała  jakaś  osada,  znaleziono  tu  pozostałości 
wczesnośredniowiecznego grodziska. 

Już  w  końcu  XIII  wieku  ruscy  książęta   stali  się  lennikami  Litwy.  Początkowo 
książęta  ruscy  panowali  na  zasadzie  lenna,  jednak  z  czasem  tymi  ziemiami  zaczęli 
bezpośrednio zarządzać Litwini z Wilna.   

Zachodnie  tereny  gminy  należały  do  Księstwa  Małopolskiego  a  następnie  do 
zjednoczonego  Królestwa  Polskiego.  Znajdowały  się  tu  rozległe  dobra  królewskie  z 
ośrodkiem w Parczewie. Część ziemi królewskiej król darował różnym rodom szlacheckim 
oraz Kościołowi, jednak większość ziemi należała nadal do domeny królewskiej. 

Osadnictwo zaczęło się w tej gminie dopiero w XV wieku. Z 1432 roku pochodzi 
pierwsza wzmianka o miejscowości Stępków jest to najstarszy zapis o  miejscowości z terenu 
gminy.  Również początki Plebańskiej  Woli sięgają XV wieku, ale osadnictwo zaczęło się 
dopiero w XVI wieku. Właśnie wiek XVI jest czasem największego ruchu osadniczego na 
tym  obszarze.  Powstało  wtedy  większość  z  obecnych  miejscowości  z  terenu  gminy  i  to 
zarówno tych z województwa lubelskiego należącego do Królestwa Polskiego, jak i tych z 
terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego (Lubiczyn, Kodeniec). 

Tereny "polskie"  od 1474 roku należały do województwa lubelskiego a  tereny za 
rzeką Piwonią należały  do 1520 roku  do województwa trockiego (Troki na Litwie). W 1520 
roku  powstało  województwo  podlaskie  obejmujące  duży  obszar  z  Drohiczynem  i 
Brześciem. W 1566 roku król Zygmunt August podzielił to województwo na dwie części: na 
województwo podlaskie i brzesko-litewskie. Okolice Włodawy z Lubiczynem i Kodeńcem 
weszły w skład województwa brzeskiego obejmującego Włodawę, Brześć i rozległe tereny 
Polesia.  Teren  ten  w  1569  roku  na  mocy  unii  lubelskiej  nie  wszedł  w skład  Królestwa 
Polskiego, tak jak Ukraina i Podlasie i nadal należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Ośrodkiem administracyjnym był Brześć. 

Natomiast ziemie wokół Parczewa należały do powiatu lubelskiego w województwie 
lubelskim. Taki podział terytorialny trwał do 1795 roku, kiedy to te tereny weszły w skład 
Galicji Zachodniej, obszaru, jakie przejęła Austria w ramach III zaboru Polski. 

Galicja Zachodnia dzieliła się na cyrkuły. Obszar w pobliżu Parczewa włączono do 
cyrkułu bialskiego ( Biała Podlaska). W 1803 roku w ramach reorganizacji powstał cyrkuł 
włodawski obejmujący ziemie cyrkułów: bialskiego i chełmskiego, ale siedziba władz była w 
Białej. 

W 1809 roku w wyniku wojen napoleońskich,  te ziemie przyłączono do Księstwa 
Warszawskiego.  W  1810  roku  Księstwo  podzielono  na  departamenty  i  powiaty.  Obszar 
dzisiejszej gminy  znalazł się w departamencie siedleckim i powiecie włodawskim.   

W 1815 roku upadło Księstwo Warszawskie a na jego gruzach powstało Królestwo 
Polskie pod berłem cara. Rosjanie początkowo zostawili podział na departamenty i powiaty z 
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tym,  że departamenty nazwano województwami.  Dodatkowo podzielono województwa na 
obwody skupiające po dwa lub trzy powiaty.  W ten sposób Dębowa Kłoda znalazła się w 
obwodzie radzyńskim i województwie podlaskim. 

Na  początku  XIX wieku  obszar  gminy  był  jeszcze  słabo  zaludniony.  Przeważała 
ludność wyznania greckokatolickiego. 

W 1837 roku województwa przemianowano na gubernie, w 1845 roku obwody stały 
się powiatami, a dawne powiaty okręgami nie mającymi już większego znaczenia. Zamiast 
województw  były   gubernie.  Dębowa  Kłoda  znalazła   się,  więc  w  składzie  powiatu 
radzyńskiego w guberni podlaskiej. Obszar gminy wchodził w skład powiatu radzyńskiego aż 
do 1867 roku. 

W 1863 roku wybuchło  powstanie  styczniowe.  Liczne  lasy  w tej  okolicy  dawały 
schronienie powstańcom. Dochodziło tu również do starć z wojskami rosyjskimi. 

Rok 1864 przyniósł  ogromne  zmiany na polskiej  wsi. Na mocy  ukazu carskiego 
dokonano uwłaszczenia  chłopów. Dotychczasowe obszary dworskie   zostały uwłaszczone 
pomiędzy użytkujących je chłopów, jednak  część folwarków pozostała w rękach szlachty. 

Drugim ważnym wydarzeniem z tego okresu było utworzenie samorządowych gmin 
wiejskich.   Gminę  tworzyły  zarówno   grunty  włościańskie  (chłopskie)  jak  i  dworskie 
(folwarki).  Częściami  składowymi  były  gromady  (wsie)  na  czele  z  sołtysem,  którego 
wybierało  zgromadzenie  gromadzkie.  Organem   uchwałodawczym  gminy  było  zebranie 
gminne, na którym prawo głosu mieli gospodarze posiadający co najmniej 3 morgi gruntu. 
Zebranie  gminne  wybierało  wójta  i  ławników  (zarząd  gminy).  Wójt  miał  uprawnienia 
policyjno-administracyjne i  sądownicze. Wójt gminy musiał posiadać przynajmniej 25 lat. 
Musiał  też mieć przynajmniej  6 mórg gruntu.  Nie miał  obowiązku posiadać umiejętności 
pisania  i  czytania.  Gmina  zarządzała   szkolnictwem gminnym.  Urzędem gminy kierował 
pisarz gminny, który często był najważniejszą osobą w urzędzie z racji umiejętności pisania i 
czytania. 

W  1867  roku  powstały  samorządowe  gminy:  Dębowa  Kłoda  i  Krzywowierzba. 
Gmina  Krzywowierzba  obejmowała  wsie:  Czortówka,  Horostyta,  Ignaców,  Julianów, 
Kodeniec,  Krzywowierzba,  Lipówka,  Lubiczyn,  Nietiachy,  Pachole,  Wyhalew  i  Zagajki 
(Zahajki). Gmina w 1883 roku miała 3 744 mieszkańców i zajmowała obszar 18 400 mórg. 
Stacja pocztowa i sąd gminny znajdowały się w Wołoskiej Woli. 

W skład gminy Dębowa Kłoda weszły:  Białka,  Bednarzówka, Chmielów, Dębowa 
Kłoda, Makoszka, Plebania Wola, Sowin, Stępków i Uhnin. Gmina Dębowa Kłoda liczyła w 
1882 roku 2 620 osób. Sąd gminny był w Ostrowie a poczta w Parczewie.  

W  1867  roku  dokonano  kolejnej  reorganizacji  administracji  ziem  Królestwa 
Polskiego. Gubernia siedlecka została podzielona na większą  ilość powiatów. Utworzono 
wtedy powiat włodawski a w jego składzie znalazły  się gminy Krzywowierzba oraz Dębowa 
Kłoda. 

Na  przełomie  XIX  i  XX  wieku  Rosjanie  rozpoczęli  politykę  zmierzającą  do 
oderwania wschodnich krańców Królestwa Polskiego i przyłączenie ich do Rosji. Uważano, 
że ludność greckokatolicka to tak naprawdę Rusini, którzy  siłą byli zmuszeni do przyjęcia 
unii  brzeskiej  i  powinni  wrócić  do  "mateczki"  Rosji.  Temu  celowi  miała  służyć  kasata 
kościoła greckokatolickiego z  1875 roku. 

Latem 19114 roku wybuchła  I  wojna  światowa.  W 1915 roku przez  teren  gminy 
przechodziła linia frontu. Wojska rosyjskie zostały wyparte z tych terenów. W latach 1915-
1918 gmina podlegała wojskowej okupacji niemieckiej. W listopadzie 1918 roku posterunki 
niemieckie zostały rozbrojone.

W sierpniu 1919 roku na mocy uchwały sejmowej powołano województwo lubelskie 
a  w jego składzie  powiat  włodawski  wraz  z  gminami  Krzywowierzba  i  Dębowa Kłoda. 
Granice gmin w II Rzeczpospolitej nie zmieniły się. 
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W odrodzonej Polsce gmina Krzywowierzba składała się z następujących wsi, osad, 
folwarków i  koloni:  Czortówka  kolonia,  Hanów kolonia,  Holendernia  kolonia,  Horostyta 
folwark,  Horostyta  wieś,  Ignaców kolonia,  Julianówka wieś,  Kodeniec folwark,  Kozarzec 
folwark,  Krzywowierzba  folwark,  Krzywowierzba  wieś,  Lipówka kolonia,  Lipówka wieś, 
Lubiczyn wieś,  Łoskoszyna kolonia,  Marijanówka kolonia,  Nietiachy wieś,  Pachole wieś, 
Sytyta  kolonia,  Wyhalów wieś, Zadębie kolonia,  Zahajki kolonia i  Zahajki wieś.  Gmina 
miała  583  domy  mieszkalne  i  3  424  mieszkańców.  W  gminie  przeważali  wyznawcy 
prawosławia (2205 osób) pozostali to byli katolicy (946 osób), mieszkała też grupa Żydów 
(273). Pod względem narodowościowym połowa ludności podała narodowość polską a druga 
połowa rusińska,  była  też  niewielka  grupa  Żydów (134 osoby).  Gmina  należała  do  sądu 
pokoju w Parczewie i sądu okręgowego w Białej Podlasce. Najbliższa stacja pocztowa była w 
Sosnowicy. 

 Spis  powszechny z  1921 roku dostarcza  też  szczegółowych  informacji  o  gminie 
Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim. 

Gmina liczyła w tym czasie 566 budynków mieszkalnych i 46 innych zamieszkałych 
budynków. Ludność gminy liczyła 3 501 osób w tym było 1790 kobiet i 1711 mężczyzn. 
Większość  społeczności  stanowili  katolicy,  do  tej  wiary  przyznało  się  2  828  osób, 
prawosławie podało 519 osób a grekokatoliczym 154 osoby. Podział narodowościowy był 
następujący:  3  381  Polaków,  110  Rusinów,  7  Żydów  i  3  Rosjan.  Gmina  składała  się  z 
następujących miejscowości: Bednarzówka wieś, Białka folwark, Białka leśniczówka, Białka 
smolarnia, Białka wieś, Borki kolonia, Chmielów folwark, Chmielów wieś, Chmielów Mała 
Korona  wieś,  Dębowa  Kłoda  folwark,  Dębowa  Kłoda  wieś,  Lejtnie  wieś,  Makoszka 
leśniczówka, Makoszka nadleśnictwo, Makoszka tartak, Makoszka wieś, Piotrówek kolonia, 
Plebania Wola wieś, Rudniki folwark, Sowin kolonia, Sowin wieś, Sójka kolonia, Stawek 
kolonia, Stępków wieś, Uhnin folwark, Uhnin wieś i Żmiarki wieś.  

Gmina Dębowa Kłoda należała od sądu pokoju w Parczewie i sądu okręgowego w 
Białej Podlasce. Najbliższa poczta znajdowała się w Parczewie. 

Bibliografia: 

"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie". Warszawa 1924. s. 116-118. 
„Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa rok 1930”, 
Annuaire de la Pologne (y compris la V. L. Dantzig), Warszawa 1930, s.508- 509. 
Izdebski Hubert, Samorząd terytorialny w Polsce, ustrój i działalność. Warszawa 2001. passim
Ćwik W.,Ruder, Lubelszczyzna –dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i   ustroju władz, 
Lublin 1977.passim. 
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HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI:

BEDNARZÓWKA

Początki  wsi  sięgają  XVI  wieku.  Dnia  16  X  1530  roku  król  Zygmunt  I  wydał 
przywilej niejakiemu Maciejowi Grocholi na założenie tej wsi w lesie nad rzeką Piwonią. 
Miała  to  być  królewska wieś  w ramach  starostwa  parczewskiego.   Nazwa  miejscowości 
bierze swój początek od nazwy osobowej "Bednarz". 

Lokacji  wsi udała  się i lustracja dóbr królewskich z 1565 roku informuje już o 5 
kmieciach którzy mieszkali w tej wsi. Obszar miejscowości wynosił 2 i pół łana. We wsi 
mieszkał  też  jeden  zagrodnik,  czyli  ubogi  chłop  z  niewielkim  areałem  ziemi,  była  też 
karczma.  Karczmarz  posiadał  też   pewien  obszar  ziemi.   Była  to,  więc  niewielka  wieś 
zamieszkała przez najpewniej 7 rodzin. 

Mieszkańcy  mieli obowiązek oddawanie czynszu pieniężnego na rzecz starosty oraz 
danin w naturze.  Nadzwyczajnym podatkiem był  obowiązek przekazania  jednego woła w 
czasie przejazdu przez wieś orszaku królewskiego (Na przejazd królewski jako insze, a wołu 
składają). Dodatkowo chłopi mieli obowiązek pracy  na polach folwarcznych po kilka dni w 
roku. 

We tej wsi nad rzeką Piwonią znajdował się rozległy staw. "Ryba w nim karaś a lin, a  
inna ryba barzo rzadka.  Dno błotne,  a  staw dla  kłodziny  i  pniewiny  niepołowny"  .  Nad 
stawem był młyn o dwóch kołach korzecznych, ale młyn często przysychał z powodu braku 
wody, więc nie przynosił wielkich zysków. 

Wieś zwano też niekiedy Wolą Bednarzowską, taki zapis pojawia się w zapiskach 
parafialnych  w  Parczewie  z  tego  okresu.  Nazwa "wola"  związana  była  z  tym,  że  nowo 
powstałym wsiom nadawano kilkuletni  okres  zwolnienia  podatkowego zwanym wolą  lub 
wolnizną.  Tak też  było  z  tą  miejscowością  i  dlatego  czasami  pojawiała  się  właśnie  taka 
nazwa. 

W  zapiskach  z  1580  roku  pojawia  się  jeszcze  inna  nazwa  a  mianowicie  Wola 
Zabikow.  Również  w  1626  roku  Bednarzówkę  nazwaną  Wolą  Żabikowską.  Natomiast  w 
drugiej połowie XVII wieku nazwę zapisywano jako Żabików, ale też Bednarzówka. 

Na początku XVII wieku założono w tej wsi folwark dworski. W tym czasie wzrósł 
też wymiar pańszczyzny,  zamiast kilku dni w roku, praca trwała po kilka dni w tygodniu. 
Praca  na  polach  folwarcznych  trwała  od  świtu  do  zachodu słońca  z  około  dwugodzinną 
przerwą obiadową. 

Połowa XVII wieku to czas wielkich zniszczeń we wsiach starostwa parczewskiego. 
Bednarzówka  również  została  poważnie  zniszczona.  Większość  ziemi  leżała  ugorem  a 
ludność wsi drastycznie zmalała. 

Lustracja z 1661 roku informuje,  że we wsi mieszkało zaledwie dwóch kmieci na 
jednym "płosie". Musieli oddawać na rzecz starosty 8 korców owsa rocznie "miary targowej  
lubelskiej", oraz gęsi, kapłony, i po 8 jaj raz w roku. We wsi nie było innych mieszkańców. 
("Zagrodników,  młyna,  karczmy nie  masz,  bo spustoszały").  Tak,  więc we wsi mieszkało 
najwyżej 2 rodziny a to oznacza, że liczba mieszkańców miejscowości liczyła około 10 osób. 

Mimo, że działania wojenne z czasów "potopu szwedzkiego" dawno się skończyły to 
nie  przemyślana  działalność  starostów  parczewskich  oraz  dzierżawców  powodowała 
stagnację gospodarczą. W 1676 roku w tej wsi mieszkało zaledwie 15 osób, czyli zapewne 2-
3 rodziny chłopskie. 

Początek  XVIII  wieku  to  kolejny  okres  wojen  i  zniszczeń,  liczne  przemarsze 
wojskowe oraz rekwizycje doprowadziły do jeszcze większych zniszczeń. 
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W 1718 roku zanotowano, że w tej wsi mieszkał tylko 1 chłop. Tak więc wieś była 
praktycznie opuszczona i stanowiła tylko punkt na mapie.  

Sytuacja wsi zaczęła się poprawiać dopiero w końcu XVIII wieku, liczba ludności 
zaczęła rosnąć. 

Podczas spisu ludności  diecezji  krakowskiej  z 1787 roku w Bednarzówkę spisano 
razem  z  Białką.  Obie  wsie  liczyły  w  sumie   113  osób  w  tym  było  26  Żydów,  którzy 
zwyczajowo byli arendarzami (dzierżawcami ) karczm.  

Bednarzówka  należała  do  starostwa  parczewskiego  do  1795 roku.  W tymże  roku 
austriacki zaborca tej części Polski przejął dobra królewskie. Od tej pory Bednarzówka była 
dobrem rządowym kolejnym rządów w Polsce. W latach 1795-1809 był to rząd Austrii. W 
latach 1809-1815 rząd Księstwa Warszawskiego. 

Od 1815 roku tymi  dobrami  zarządzała  Komisja  Skarbu  Królestwa  Polskiego.  W 
1864 roku ziemia rządowa użytkowana przez mieszkańców została uwłaszczona, ale obok 
wsi  nadal  był  folwark  rządowy.  Wieś  włączono  do  gminy  Dębowa  Kłoda  w  powiecie 
włodawskim. 

Zapis  ze  Słownik  Geograficznego  Królestwa  Polskiego  z  1880  roku  jest  bardzo 
skromny.  W końcu XIX wieku wieś należała do gminy Dębowa Kłoda i parafii Parczew. 
Obok wsi istniał też folwark, obszar całej miejscowości wynosił 1 437 mórg. 

W 1921 roku w Bednarzówce było  25 domów mieszkalnych  i  134 mieszkańców. 
Oprócz katolików mieszkała tu 45 osobowa grupa prawosławnych. 

bibliografia: 
"Dzieje Lubelszczyzny", tom IV, Warszawa 1986, s. 28
"Nazwy miejscowe Polski", pod red. K. Rymuta, tom I, s. 112-113. 
"Starostwo parczewskie w XVI-XVIII wieku", Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1961, passim. 
"Lustracja województwa lubelskiego  1565", Wrocław 1959, s. 63.
"Województwo Lubelskie, Słownik Geograficzny 1880-1904", Lublin 1974, s. 6.  
"Lustracja dóbr królewskich województwa lubelskiego 1661", Warszawa 1962, s. 38. 
"Spis ludności diecezji krakowskiej z 1787 roku" [w:] A.K.H numer 7 z 1894 roku, s 438. 
"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie". Warszawa 1924.  s. 116. 

BIAŁKA

Również miejscowość Białka powstała na podstawie przywileju  króla Zygmunta I. W 
1530 roku król wydał pozwolenie na założenie wsi nad jeziorem Białe, wieś w dokumencie 
lokacyjnym nazwano Bialle. Nazwa  bierze swój początek od nazwy miejscowego jeziora. 

Dodatkowo w  1533 roku król wydał przywilej  na założenie wójtostwa w tej wsi. 
Według lustracji z 1565 roku wieś liczyła 6 łanów ziemi a mieszkało tu 22 kmieci. 

Mieszkańcy wsi oddawali powinności na rzecz starosty w naturze, płacili też czynsz tak jak 
inne wsie królewskie. Dodatkowo "Roboty nie winni, tylko 8 dni do roku, bo więcej niźli  
drugie wsi płacą, a gorszy grunt mają". Tak, więc już wtedy podkreślano, że w tej wsi jest 
gorsza gleba niż w sąsiednich wsiach. Była tu  karczma, a karczmarz posiadał pół łana ziemi. 
Obszar wokół wsi pokryty był jeszcze pierwotną puszczą, o której wspomina się w tekście 
lustracji. "Jest jeszcze puszcza, około której villae Bialle (...) której jeszcze jest milę wzdłuż i  
wszerz".

Kolejne  losy  wsi  były  podobne  jak  innych  wsi  królewskich  wokół  Parczewa.  W 
połowie XVII wieku stacjonowały tu liczne wojska. Wsi nie uchroniło leśne położenie. 

Lustracja z 1661 roku informuje, że z pierwotnych 5 i pół łana ziemi został tylko 1 
"półpłosek osiadły". Mieszkało we wsi tylko 3 zagrodników. Zanotowano, że jezioro Białe 
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"które niepołowne lecie, cokolwiek drobiazgu siatką na potrzebę dworską dostawają a i to  
nie zawsze". 

Dodatkowo  we  wsi  był  kawałek  gruntu  użytkowanego  przez  sołtysa  (wójta)  za 
pozwoleniem królewskim z  1533 roku oraz  łan  wybraniecki.  Wójtostwo w tej  posiadała 
rodzina Opałków. Zachował się dokument z 22 I 1651 w którym król Jan Kazimierz nadał 
wójtostwo rodzinie Opałków. Opałkowie mieli również przywilej wybraniectwa w tej wsi. 

Wybrańcem był niejaki Jan Opałko, który za pozwoleniem królewskim z 1653 roku 
miał duże przywileje w tej wsi. W zamian musiał stawać na wyprawę wojenną na wezwanie 
króla.  Miał  on  wszelkie  wolności  od  danin  i  czynszów.  Zanotowano  w  lustracji  że  "A 
ponieważ  wyświadczył  się  tenże  Jan,  że  na  każdą  Rzeczpospolitej  potrzebę  pachołka 
wyprawia,  którego  i  teraz  pod  Cudnowem  stracił,  tedy  go  cale  przy  prawie  tym 
zachowujemy". (chodzi o bitwę pod Cudnowem z wojny polsko-rosyjskiej).  

Po wojnach z połowy XVII wieku Białka długo nie mogła się odrodzić. Spis podatku 
pogłównego z 1676 roku informuje, że Białkę zamieszkiwało zaledwie 47 osób. 

Jeszcze gorsze czasy przyszły w początkach XVIII wieku, kiedy to przez kilkanaście 
lat  w  Polsce  szalała  wojna  (III  wojna  północna)  powodując  duże  zniszczenia.  Mimo 
śródleśnego położenia działania wojenne i przemarsze wojsk dały się tu we znaki, ponieważ 
w 1718 roku notowano, że wieś jest niemal opuszczona. 

Dopiero długi okres pokoju od połowy XVIII wieku przyczynił się do rozwoju wsi. 
W 1787 roku w Białce oraz Bednarzówce mieszkało w sumie ponad 100 osób. 

W 1795 roku Białka stała się majątkiem rządowym kolejnych rządów w Polsce. 
 W 1827 roku wieś  liczyła  31  domów  i  177 mieszkańców.  Od  1867  roku  Białka 
należała do gminy Dębowa Kłoda. Ziemia uprawiana przez chłopów przeszła na ich własność 
w ramach uwłaszczenia a folwarki stanowiły majątki w dyspozycji rządu. 

W końcu XIX wieku folwarki Białka oraz Dębowa Kłoda i Uhnin z nadania rządu 
należały do Kruzenszternów i liczyły w sumie  2 305 mórg obszaru. W 1880 roku w tej wsi 
naliczono już 290 mieszkańców. 

Według spisu powszechnego z 1921 roku Białka dzieliła  się na kilka części,  były 
więc: Białka folwark, Białka leśniczówka, Białka smolarnia i Białka wieś. Pierwsza z nich 
nie była zamieszkała, w Białce leśniczówce naliczono 1 dom i 17 mieszkańców. W Białce 
smolarni były dwa domy i 20 mieszkańców. Natomiast Białka wieś liczyła  58 domów i 359 
mieszkańców. Przeważała ludność polska ale  była też grupa prawosławnych (67 osób) i 15 
osobowa grupa grekokatolików. 

bibliografia: 
"Nazwy miejscowe Polski", pod red. K. Rymuta, tom I, s. 147. 
"Województwo Lubelskie, Słownik Geograficzny 1880-1904", Lublin 1974, s. 10. 
"Lustracja województwa lubelskiego 1565, Wrocława 1959", s. 67. 
"Lustracja dóbr królewskich województwa lubelskiego 1661", Warszawa 1962. s 37-38, s. 155, 162. 
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"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie". Warszawa 1924.  s. 116.

CHMIELÓW 

Chmielów  był  miejscowością  prywatną  i  należał  do  szlachty.  Ziemia  w  tej  wsi 
należała  pierwotnie  do  króla  i  została  na  przełomie  XV  i  XVI  wieku  nadana  jakiemuś 
rycerzowi w uznaniu jego zasług dla królestwa.

 Ciekawe było położenie tej wsi ponieważ  w sąsiedztwie  od Chmielowa rozciągało 
się Wielkie Księstwo Litewskie, czyli  przez długi czas zupełnie osobne państwo. Była to, 

6



więc wieś nadgraniczna. 
Pierwsza  pisana  wzmianka  o  tej  miejscowości  pochodzi  z  1518  roku,  a  nazwę 

zapisano jako Chmyelow. Nazwa pochodzi od nazwy rośliny chmiel. 
Następnie  Chmielów pojawia się w kościelnym spisie podatkowym z 1529 roku. 

Początkowo  była  to  niewielka  miejscowość.  Spis  podatkowy  z  1531  roku  przekazuje: 
Chmyelow, de sorte Simonis, lan 1 (...). Tak więc wieś liczyła zaledwie 1 łan ziemi, czyli 
około 17 ha. Była to bardzo mała miejscowość. 

Dziedzicami  wsi  była  miejscowa  uboga  szlachta,  która  nie  posiadała  jeszcze 
nazwiska. Spis informuje tylko o imieniu właściciela;  Simonis. Szlachta w tej wsi była tak 
uboga,  że  nie  posiała  nawet  chłopów.  Tak  więc  dziedzice   sami  uprawiali  ziemię  a  ich 
drewniany dom (dwór) nie różnił się zapewne od domów chłopskich.  Jednak przed domem 
był na pewno ganek, co wyróżniało to domostwo i czyniło go szlachecką siedzibą.

 Z  czasem  szlachcice  z  tej  wsi  przyjęli,  od  nazwy  wsi,  nazwisko  Chmielowski. 
Chmielowscy byli szlachtą zagrodową, więc niewiele zostało po nich zapisków. 

Spis  podatkowy  z  1626  roku  informuje,  że  dziedzicami  wsi  byli:  Stanisław 
Chmielowski, Lenart Chmielowski i Stanisław Krobonowski. Była to nadal drobna szlachta 
nie posiadająca własnych chłopów. Ich sytuacja materialna nie była najlepsza, więc przyjęli 
propozycję  zakupu  ich  wsi  przez  dziedzica  pobliskiego  Opola,  Aleksandra  Kopcia. 
Kopciowie posiadali już od początków XVI wieku rozległe dobra  po drugiej stronie granicy 
w  województwie  brzeskim.  Transakcja  zakupu  Chmielowa  miała  miejsce  w  pierwszej 
połowie XVII wieku po 1626 roku. 

Aleksander  Kopeć  właściciel  wielkiej  fortuny pochodził  ze  starej  ruskiej  szlachty 
(bojarzy).   Kopeć ożenił się z hrabianką Teofilą  z Tęczyna wojewodzianką lubelską. Po jej 
śmierci w 1635 roku ożenił się powtórnie z Anną Noskowską (po 1635 roku) podkomorzanką 
lubelską. Aleksander Kopeć został, podobnie jak ojciec  kasztelanem brzeskim, zmarł w 1651 
roku.  Z  małżeństwa  z  Noskowską  pozostawił  córkę  Katarzynę  i  syna  Franciszka 
Aleksandra ,kolejnego dziedzica dóbr opolskich.

 Franciszek Aleksander Kopeć   dziedzic dóbr opolskich w tym i Chmielowa ożenił 
się z Katarzyną Stetkiewiczówną podkomorzanką orszańską w 1690 roku. Ich potomkami 
byli  syn  Hrehory  oraz  córka  Franciszka    Niestety  nie  znamy  daty  śmierci  Franciszka 
Aleksandra,  ale  na  początku  XVIII  wieku  dobra  Opole  przejął  już  Hrehory  Kopeć.  

Młody Hrehory wzorem przodków był dworzaninem królewskim. Już w 1710 roku 
notuje się go na dworze królewskim. W tamtych czasach stopnie oficerskie po prostu się 
kupowało. Bogaty Hrehory Kopeć w 1720 roku kupił sobie stopień generała majora wojsk 
litewskich. Ożenił się z Teofilą Wapowską, ale zmarł po 1720 roku bezpotomnie. Wdowa po 
nim, Teofila Wapowska wychodziła jeszcze trzykrotnie za mąż. 

Majątek  Opole  przeszedł  po  śmierci  Hrehora  Kopcia  na  jego  siostrę  Franciszkę. 
Franciszka z Kopciów była żoną księcia Szymona Druckiego Lubeckiego a po jego śmierci 
wyszła za mąż za Karola Załuskiego, kuchmistrza litewskiego, zmarłego w 1735 roku.

Po śmierci drugiego męża, nie mając żadnych dzieci, Franciszka z Kopciów Załuska 
żyła  samotnie.  Poświęciła  się  pracom  społecznym,  ufundowała  klasztor  bazylianów  w 
Lubawiczach,   zmarła  dnia  10  XI  1756  roku.  Po  jej  śmierci  dobra  Opole  od  jej 
spadkobierców, kupił Józef Sierakowski strażnik wielki koronny. 

Józef  Sierakowski  wydał  swoją  córkę  Urszulę  za  Kajetana  Bentkowskiego  herbu 
Prawdzic i przekazał bądź też sprzedał dobra Chmielów, Lubiczyn i Kalinka swemu zięciowi. 
Już w 1766 roku jako właściciel  tych  wsi  figuruje  Kajetan Bentkowski.  Jednak niedługo 
Bentkowski  cieszył  się  tymi  dobrami,  ponieważ  zmarł  w  1772  roku  a  po  jego  śmierci 
wymienione dobra przejął jego brat Roch Bentkowski. 

Kolejny właściciel  wsi ożenił się z Julianną z Sieniutów i zdołał  zgromadzić dość 
spory majątek ziemski w różnych częściach kraju. W 1773 roku mianowano go cześnikiem 

7



gostyńskim. Miał synów: Ignacego, Wincentego, Adolfa i  Kazimierza.
Roch Bentkowski zmarł zapewne około 1799 roku, ponieważ z tego roku pochodzi 

informacja, że została ustanowiona opieka nad małoletnimi synami Rocha. Gdy bracia doszli 
do pełnoletności w 1820 roku  pozostały po ojcu  majątek rozdzielili między  sobą wraz z 
matką (wdowa Julianna, wyszła ponownie za mąż za Wincentego Zaorskiego).  

W końcu XVIII wieku Chmielów był całkiem sporą miejscowości.  Mimo że leżał na 
terenie  województwa  lubelskiego  był  związany  z  dobrami  ziemskimi  po  drugiej  stronie 
granicy,  początkowo z Opolem, a potem z Lubiczynem i Kalinką. Tak, więc naturalnie ta 
miejscowość ciążyła na wschód i północ. Już w XVIII wieku osadnictwo przekroczyło rzekę 
Piwonię tworząc jakby drugą część wsi, ale o tej samej nazwie. Wskazuje na to spis ludności 
z 1787 roku.  We "właściwym" Chmielowie naliczono wtedy tylko 61 osób   a w drugiej 
części wsi było 115  osób w tym 13 Żydów. 

W 1827 roku w Chmielowie (razem) naliczono 31 domów i 138 mieszkańców. W tym 
czasie część wsi nazywano Chmielów Mały a drugą część Chmielów Wielki.

Po  podziale  majątku  Rocha  Bentkowskiego  z  1820  roku  dobra    Chmielów 
odziedziczył jego syn Ignacy Bentkowski. Jednak z czasem dobra te przeszły na jego brata 
Wincentego. 

Wincenty Bentkowski ożenił  się z Teklą Katarzyną Jakubowską i  miał  dwie córki 
oraz dwóch synów. Córkę Karolinę wydał za Daniela Adrzejowskiego a Emilię za Ignacego 
Szaniawskiego.  Starszy  syn   miał  na  imię  Józef  a  młodszy  Michał.  Właśnie  Michał 
Bentkowski po śmierci ojca w 1860 roku objął Chmielów. Michał  Bentkowski  ożenił  się  z 
Marią Wrońską i miał syna Feliksa. Michał Bentkowski zmarł w 1885 roku. 

Od 1867 roku wieś należała do gminy Dębowa Kłoda. W końcu XIX wieku obszar 
wynosił 1878 mórg, w tym było 1047 mórg ziemi dworskiej. 

W 1880 roku wieś liczyła 32 domy i 221 mieszkańców. Napisano, że Chmielów ma 
"glebę żytnią". 

W  1921  roku  w  Chmielowie  folwarku  było  2  domy  i  26  mieszkańców.  Wieś 
Chmielów liczyła  35 domów i 198 mieszkańców. Mieszkali  tu oprócz katolików również 
prawosławni (30 osób) i grekokatolicy (12 osób). 

Zabytkiem Chmielowa są liczne drewniane domy (stan na rok 1969) pochodzące z 
XIX wieku. Jest też figura przydrożna przy drodze z Parczewa do Kodeńca. Figura została 
zbudowana  w  1770  roku.  Jest  murowana  z  cegły,  postawiona  na  otynkowanym 
czworobocznym dwukondygnacyjnym cokole. Postawiona na nim jest kamienna rzeźba św. 
Jana Nepomucena. 
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DĘBOWA KŁODA

Większość  miejscowości  w  Polsce  nie  ma  ustalonej  dokładnej  daty  powstania. 
Dębowa Kłoda ma to szczęście, że można to dokładnie określić. Dnia 16 X 1530 roku król 
Zygmunt  I  Stary  dał  przywilej  Maciejowi  Grocholi  na  założenie  nowych  wsi  w pobliżu 
Parczewa. Były to Wargoschow, Bednarzów, Uhnin i Białka. Nowe wsie zostały założone na 
prawie  niemieckim,  miały,  więc  wójta,  własny  samorząd  i  jasno  określone  prawa  i 
przywileje.

Właśnie  pod nazwą  Wargoschow  występowała  pierwotnie  ta  miejscowość.  Nazwa 
Wargoszów pochodziła od nazwy osobowej Wargosz, jednak ta nazwa nie przyjęła się i już 
w 1565 roku obok starej nazwy pojawia się również nowa nazwa, czyli  Dembowa Kłoda, 
pochodzi ona od nazwy pnia dębowego. 

Przez  teren  wsi  przebiegała  droga,  na  której  pobierano  specjalną  opłatę  od 
przejeżdżających, czyli mostowe. Mostowe oznaczało, że kupcy  (sól wożą z Russy) musieli 
przejeżdżać właśnie tą drogą przez środek wsi "a póki wieś  (przed 1530)  była nieosiadła,  
tedy gościniec przez to bagno na inszym miejscu brodem bywał piaszczystym na całym dnie,  
którego  nie  trzeba  było  naprawować". Tak  więc  pierwotnie  droga  przebiegała  inną, 
dogodniejszą trasą.  

 Bagnisty teren, przez które musieli przejeżdżać kupcy dawał się we znaki podróżnym 
a sposobem na to było wrzucanie do błota dębowych gałęzi i kłód, dzięki czemu wozy mogły 
przejechać.  Zapisano w XVI wieku, że zdarzało się,  że  cała  wieś musiała  "ścielać gać i  
nawozić rumy" (czyli ziemia, wióry,  słoma i kłody) żeby wozy mogły przejechać."  Zapewne 
od  dużej  ilości  takich  kłód  zaczęto,  najpierw  zwyczajowo  a  później  już  urzędowo,  tą 
miejscowość nazywać Dębową Kłodą.   

Lustracja dóbr królewskich z 1565 roku opisując tą wieś nazywa ją "Villa Dembowa 
Kłoda  albo  Wargoschow."  Nazwa  Dębowa  Kłoda  już  samodzielnie  występuje  w  XVIII 
wieku. Dodatkowo w XVI wieku w stosunku do części  tej  wsi pada nazwa  Fiolki,  którą 
używano również w XVII wieku. Ta nazwa  podobno jest stosowana po dziś dzień.

Według tekstu lustracji  z  1565 roku we wsi  mieszkało  35 rodzin  kmiecich  na 12 
łanach ziemi.  Mieszkańcy wsi oddawali  swoje powinności w postaci czynszu pieniężnego 
oraz danin w naturze. We wsi mieszkał  jeden zagrodnik i były tu trzy karczmy.  

Na początku XVII wieku  starostą parczewskim, czyli zarządcą tych dóbr z ramienia 
króla  był  niejaki  Kasper  Maciejowski,  który  niewiele  dbał  o  rozwój  starostwa  a  nawet 
"wypożyczał" chłopów okolicznych szlachcicom aby pracowali na ich polach. Przekazywał 
też  szlachcie  pola  starostwa  w  dzierżawę  oraz  zmuszał  chłopów  do  innych  uciążliwych 
powinności. 

Wywołało to spór chłopów ze starostą. Gromady wsi Uhnina, Bednarzówki, Dębowej 
Kłody i innych wniosły skargę do sądu królewskiego. Niestety nie znamy efektów tej skargi. 
Faktem jest, że w latach 1613 i 1614 wymienione wsie znowu skarżą się na ucisk ze strony 
administracji starosty. Spory trwały, więc nadal. 

Po  Maciejowskich  starostwo  parczewskie  przeszło  za  zgodą  króla  w  ręce  rodu 
Daniłowiczów. Daniłowiczowie również wsławili się w ucisku chłopów królewskich. Mimo 
nie pomyślnych wyroków sądów królewskich starostowie nie zaprzestali swoich praktyk. 

W 1645 roku wsie Bednarzówka,  Dębowa Kłoda i  Uhnin zostały wydzierżawione 
Pawłowi  Kozłowskiemu,  który  zmuszał  chłopów  do  sześciodniowej  (w  tygodniu) 
pańszczyzny  a  w  razie  oporu  stosował  kary  fizyczne.  (Jeszcze  w  XVI  wieku  wymiar 
pańszczyzny wynosił zaledwie kilka dni w roku.) W 1653 roku gromady wspomnianych wsi 
złożyły w urzędzie grodzkim lubelskim skargę na dzierżawcę. 

W 1648 roku wybuchł bunt kozacki na Ukrainie. Mimo, że wojna nie dotarła w te 
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strony to dobra królewskie wokół Parczewa stały się miejscem koncentracji i postoju wojsk 
królewskich.  W 1649 roku te  wsie   musiały wyżywić  7 000 armię  królewską.   To samo 
wydarzyło  się  w  1651  roku.  Postoje  i  częste  przemarsze  wojsk  polskich  i  litewskich 
przyczyniły się do wielkich zniszczeń w tych stronach. 

Skutki  wojen  dla  wsi  starostwa  parczewskiego  były  katastrofalne.  Podstawą 
działalności  rolniczej  były  gospodarstwa łanowe i  półłanowe,  jak wyliczył  Józef  Ryszard 
Szaflik  straty  w  1661  roku  w  stosunku  do  1626  roku  były  olbrzymie.  W  starostwie 
parczewskim ubyło ponad 88 % gospodarstw łanowych i  94% gospodarstw półłanowych. 
Najmniejsze  straty  (20  %)  odniosły  ma  gospodarstw  zagrodników.  Tak,  więc  ludność 
najzamożniejsza odniosła największe straty. Przyczyniły się do tego rabunki żołnierskie ale 
też ucisk ze strony starostów, którzy chcieli szybko odzyskać swoje straty kosztem chłopów. 

Na  przykład  poborca  podatkowy z  ramienia  starosty  niejaki  Andrzej  Poniatowski 
zabrał  jednemu z chłopów z Dębowej  Kłody cały inwentarz  pociągowy,  bo ten nie  miał 
pieniędzy na zapłacenie czynszu. Powodowało to dalsze ubożenie ludności. 

Starostowie  i  ich  urzędnicy  zamiast  stosować  ulgi  i  zwolnienia,  aby  odbudować 
gospodarstw chłopskie podwyższali jeszcze czynsze, powinności i daniny. 

O licznych zniszczeniach świadczy lustracja dóbr królewskich z 1661 roku, a więc już 
w kilka lat po ustaniu działań wojennych. "W tej wsi (...) jeno 1 półłanek osiadły. Na tym 
półłanku jest  kmieci  nro 6,  którzy nierówne role  trzymają,  jedni  więcej  zagonów, drudzy  
mniej  między  sobą  mają".  Mieszkańcy  wsi  oddawali  z  uprawianej  ziemi  4  korce  owsa 
rocznie, jedną gęś, 1 kapłona, 15 jaj i odpracowywali też pańszczyznę. Zapisano, że we wsi 
"zagrodników, chałupników, karczmy, młyna, stawów, jezior nie masz". Jak widzimy wieś 
bardzo zubożała od czasów ostatniej lustracji. 

Mimo upływu lat liczba ludności i ich status materialny nie zmieniał się. W 1676 roku 
w Dębowej Kłodzie zanotowano zaledwie 47 mieszkańców. 

Bieda i  wyzysk  powodowała  liczne skargi  chłopskie.  W 1689 roku gromada wsi 
Dębowa Kłoda  zaniosła  skargę  do  sądu referendarskiego  na  ówczesnego dzierżawcę  wsi 
Stanisława  Pakosławskiego,  który  gnębił  miejscową  ludność.  Chłopi  byli  "ludźmi 
królewskimi" a ich prawa i obowiązki były jasno określone, za nic  miał to Pakosławski. Gdy 
chłopi pokazali dokumenty świadczącego o ich prawach ten "gwałtem je odebrał".  Chłopi 
poszli, więc ze skargą, a Pakosławski wysłał za nimi pogoń. Dopiero skarga zaniesiona po 
kryjomu  spowodowała  przybycie  królewskich  komisarzy  i  sprawę  sądową,  którą  jednak 
Pakosławski zlekceważył i nie przybył. Następnie dzierżawca odwołał się od niekorzystnego 
wyroku. Sprawa ciągnęła się przez trzy lata i mimo korzystnych dla chłopów wyroków nie 
skończył się ucisk ze strony dzierżawców. 

Kolejnym dzierżawcą był Piotr Holt,  który również nic sobie nie robił z wyroków 
sądowych i domagał się nowych danin i czynszów. Nowy dzierżawca rozbudował folwark w 
tej  wsi zabierając grunty chłopskie,  co jeszcze bardziej  zubożyło  ludność.  Każda rodzina 
chłopska musiała dać do pracy jednego człowieka przez 6 dni w tygodniu. 

Sprawa dotarła aż do króla. August II Mocy listem z dnia 22 X 1701 roku nadal glejt 
bezpieczeństwa  mieszkańcom  Dębowej  Kłody  a  dzierżawcę  zmusił  do  stawienia  się  na 
rozprawę. 

Początek XVIIII wieku to kolejny okres wojen w historii Polski. W 1709 roku przez 
te okolice przemaszerowały wojska saskie. W latach 1712-1714 i 1716 kolejne przemarsze 
wojskowe  zubożyły  ludność.  Nawet  wojska  polskie  "zabierały  chłopom  wszystko  co 
przedstawiało  jakąkolwiek  wartość."  Zdarzało  się,  że  burzono  domy  chłopskie  z 
poszukiwaniu ukrytych pieniędzy czy zapasów. Częste były przypadki, że żołnierze "kijami 
zabijali".  W  wyniku  dużych  strat  i  licznych  skarg  ludności  wiejskiej  na  starostów  i 
dzierżawców zmniejszył się nieco wymiar pańszczyzny i czynszów a król wziął te wsie w 
osobistą ochronę. 
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Mimo wszystko zatargi trwały dalej.  Dnia 9 III 1726 roku odbyła się sprawa sądowa 
gromad chłopskich przeciw staroście. Wieś Dębową Kłodę reprezentował Stanisław Żurek. 

W XVIII wieku wsie królewskie w okolicach Parczewa były biedniejsze niż jeszcze 
na początku XVII wieku. Nie było dużych chłopskich gospodarstw a tylko małe, karłowate. 
Problemem był brak żywego inwentarza. 

Od 1764 roku, gdy starostom został Roch Kosssowski wzmógł się gwałtownie ucisk 
chłopów. W oporze wobec starosty i jego dzierżawcom przodowała Dębowa Kłoda i Uhnin. 
Sprawy sądowe zaczęły się w 1779 roku. Chłopi uzyskali od sądu glejt bezpieczeństwa, co 
jeszcze  bardziej  rozsierdziło  starostę.  Na  czele  wsi  stali  wtedy  Paweł  Paluch  i  Marian 
Winniczuk. Sprawą zajął się sam król Stanisław August Poniatowski, który nakazał dobrze 
traktować mieszkańców wsi. Jednak starosta nie wiele sobie z tego robił. 

W 1780 roku odbyła się ponownie sprawa sądowa. Skarżyli się mieszkańcy Dębowej 
Kłody, Bednarzówki i Uhnina. Sprawy sądowe skończyły się dopiero w 1783 roku. 

W końcu XVIII wieku Dębowa Kłoda była największą osadą w okolicy. Spis ludności 
z  1787 roku informuje,  że  w tej  miejscowości  mieszkało  w sumie  234 osoby w tym 15 
Żydów.  

W  1795  roku  Dębowa  Kłoda,  podobnie  jak  inne  wsi  królewskie,   przeszła  na 
własność rządu Austrii,  a od 1815 roku była to rządowa wieś Królestwa Polskiego. Wsią 
zarządzała Komisja Skarbu Królestwa Polskiego. Wsie rządowe miały nieco lepsze warunki 
rozwoju niż wsie prywatne, obciążenia ludności nie były tak  duże. Takie wsie były często 
dzierżawione różnym osobom ale też często darowane Rosjanom w uznaniu ich "zasług" dla 
Rosji, głównie w tłumieniu powstań narodowych. W 1837 roku Dębowa Kłoda i inne wsie 
przeszły na własność Kruzenszternów. 

W 1827 roku w Dębowej Kłodzie naliczono 46 domów i 249 mieszkańców. W 1864 
roku ziemia została uwłaszczona a do Kruzenszternów należał tylko folwark. 

W 1867 roku powstała samorządowa gmina Dębowa Kłoda.  
W 1882 roku w opisie tej miejscowości zapisano. " Wieś z folwarkiem donacyjnym i  

awulsem Fiołki".  We wsi  mieszkało  w tym czasie  533 osoby w 60 domach.  Większość 
społeczności  stanowili  katolicy  (500 osób)  pozostali  byli  wyznania   greckokatolickiego  i 
prawosławnego. 

Przed wybuchem I wojny światowej  wójtem gminy był Franciszek Król. 
Według  danych  z  pierwszego  spisu  powszechnego  z  1921  roku   Dębowa  Kłoda 

liczyła 51 domów i 278 mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy, oprócz 3 osób (prawosławni), 
podali wiarę katolicką. 

Problemem gminy były rozległe podmokłe tereny. Próbowano temu zaradzić poprzez 
przymusowe prace społeczne (szarwarki).  Według uchwały Rady Gminy z 1923 roku każda 
wioska miała  dostarczyć  po 3 wozy oraz po 3 robotników mających przynajmniej  18 lat. 
Czas pracy miał trwać  8 godzin dziennie.  W ten sposób próbowano zaradzić kiepskiemu 
stanowi dróg w gminie. 

Tuż po I wojnie światowej wójtem gminy został niejaki Wrzeszcz (alias Wrzaszcz), 
który po przeprowadzeniu kontroli (rewizji) w urzędzie gminnym w obecność starosty został 
w dniu 1 VII 1923 roku zawieszony z powodu licznych nadużyć. 

Duży obszar gminy zajmowały obszary państwowe (rządowe) były to głównie lasy. 
Skarb Państwa w 1924 roku przestał płacić podatki na rzecz gminy,  więc Rada Gminy w 
styczniu  1925 roku  podjęła  decyzje  o  zajęciu  podatków państwowych,  ściąganych  przez 
gminę,  na rzecz  podatku  gminnego.  Przyczyną  takiej  decyzji  była  nie  najlepsza  sytuacja 
budżetu  gminnego.  W 1925 roku planowano  wydać  16  415 zł  i  90  groszy  a  przychody 
wynosiły  zaledwie  5  827 zł  i  77  groszy.  Brakowało  więc  w budżecie  ponad  10  588 zł. 
Wszystkie gminy powiatu włodawskiego miały wtedy podobne problemy. 

Z  czasem  sytuacja  gminy  zaczęła  się  polepszać.  Budżet  na  rok  1927  był  już 
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zrównoważony. Dochody wynosiły 28 295 zł a wydatki tyle samo. Główne dochody gmina 
czerpała z podatków samorządowych (76%), oraz dodatków do podatków państwowych (19 
%). 

W  1926  roku  powstała  gminna  Kasa  Pożyczkowo-Oszczędnościowa.  Kapitał 
założeniowy wynosił 4000 zł a wkłady oszczędnościowe wynosiły  w 1931 roku 3000 zł. 

Ciekawy jest zapis z posiedzenia Rady Gminy z wiosny 1927 roku. Przewodniczący 
Rady "wyjaśnił, że posiadanie maszyny do pisania byłoby z korzyścią dla gminy i na ten cel  
zadeklarował z własnych funduszy 100 zł, sekretarz i pomocnik również zadeklarowali jeden 
100 i drugi 100. " Można z tego wnosić, że w 1927 roku gmina wreszcie zakupiła maszynę 
do pisania. 

W tym czasie wójtem gminy był Szymon Hładun a sekretarzem niejaki Sobieszczak.  
Według opisu gminy z 1931 roku obszar gminy wynosił 12 613 ha. Ludność  liczyła 3 

659 osób. Administracyjnie gmina podzielona była na 10 sołectw. "Gleba na terenie gminy 
przeważnie  żytnio-kartoflana  tak,  iż  drobne  gospodarstwa  rolne  znajdują  się  w  słabej  
kulturze  rolnej".  Planowano  wtedy  przeprowadzenie  melioracji  rzeki  Piwonii,  co  miało 
przynieść duże korzyści rolnictwu. 

Na terenie gminy działała jedna spółdzielnia mleczarska. Osiągnięciem gminy było 
wybudowanie  w  latach  1928-1930  ponad  8  kilometrów  dróg  bitych  na  trasie  Parczew-
Włodawa. W 1927 roku wybudowano szkołę w Chmielowie a w 1928 roku jeden z gmachów 
czteroklasowej szkoły w Dębowej Kłodzie. 

Na terenie gminy działały dwie straże pożarne, jedna w Dębowej Kłodzie a druga w 
Plebańskiej Woli. Problemem straży pożarnych był brak sprzętu. Nad podniesieniem kultury 
rolnej pracowało gminne kółko rolnicze. 

Z  organizacji  społecznych  działały  4  koła  młodzieży  wiejskiej  i  oddział  Strzelca. 
Napisano, że te organizację rozwijały się dobrze. 

Budżet gminy na rok 1930/1931 zamykał się  kwotą 33 415 zł z czego na opiekę 
społeczną planowano wydać 550 zł, na szkolnictwo 14 152 zł, a na cele rolnicze 2 500 zł. 
 Wójtem gminy od lipca 1930 roku ponownie został  Franciszek Król. Franciszek Król 
pełnił tą funkcję już za czasów  carskich i przez całą I wojnę światową. Z przerwami do 1931 
roku  pełnił  swoje obowiązki  przez  4  kadencję.    Sekretarzem gminy w tym czasie  był 
Franciszek Sawicki pracujący w urzędzie od 1923 roku. 

Składa Rady Gminy w 1931 roku był następujący: Stanisław Bartosiewicz, Edward 
Cech,  Marcin Gogłuska,  Adam Klimczuk,  Adam Matejuk,  Bolesław Pawłowski,  Leonard 
Radowiecki,  Antoni  Sidor,  Daniel  Słyszko,  Władysław Suchorab,  Jan Wojtal  i  Stanisław 
Wrzaszcz. 

W okresie międzywojennym Dębowa Kłoda była dosyć sporą rozwiniętą gospodarczo 
miejscowością. Działał tu zakład wyrobu kaszy K. Myłecha i  zakład wyrobów betonowych 
J.  Banacha.  Kołodziejem był  S.  Osmulski  a  krawcem A.  Klimkiewicz.  Działało  tu  kilka 
zakładów kowalskich S. Bańkowskiego, J. Bartosiewicza, S. Bułkowskiego,  A. Wrzaszcza 
oraz K. Puły. Handlem nierogacizną zajmował się B. Dąbrowski. Zakład wyrobu smoły miał 
Bojman a sklepy spożywcze posiadali L. Mitura, L. Zbiciak i J. Żelazko.

Wokół wsi było również  wiatraki  należące do J. Izdebskiego i F. Stolarskiego. 
 
Bibliografia:
 „Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa rok 1930”, 
Annuaire de la Pologne (y compris la V. L. Dantzig), Warszawa 1930, s. 509-510. 
"Rejestr poborowy województw lubelskiego", opracowali J. Kolasa i K. Szuster, Wrocław 1957, s 29
 "Spis ludności diecezji krakowskiej z 1787 roku" [w:] A.K.H numer 7 z 1894 roku, s.  438. 
Mapa topograficzna Królestwa Kongresowego z roku 1839 w skali trójwiorstowej (1:126 000), kolumna 6 pas 
9. Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie. Warszawa 1924, s. 116. 
 "Ziemia Włodawska"  numer 12 z 1 VII 1923 roku, s. 9. numer 16 z 1923 roku, s. 10. nr 13-14 z 1927. nr 8 z 
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1927 roku. nr 1 z 1925 roku. 
"Przebój" Ilustrowane pismo poświęcone samorządom i ubezpieczeniom społecznym, styczeń 1931, s. 30-31. 
"Dzieje Lubelszczyzny", tom III, Warszawa 1983, s. 64. 
"Dzieje Lubelszczyzny", tom IV, Warszawa 1986, s. 47. 
"Nazwy miejscowe Polskie", pod red. K. Rymuta, tom II, s. 338. 
"Lustracja województwa lubelskiego 1565", Wrocława 1959, s. 61-62
"Województwo Lubelskie, Słownik Geograficzny 1880-1904", Lublin 1974, s. 52. 
"Lustracja dóbr królewskich województwa lubelskiego 1661", Warszawa 1962, s. 36. 

HANÓW

Hanów jest  bardzo młodą  miejscowością.  Pierwsze  wzmianki  pochodzą  dopiero  z 
1921 roku z pierwszego w II RP spisu powszechnego. Wieś powstała na przełomie XIX i XX 
wieku na części wsi Nietiahy. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Hanna. 

W  1921 roku w Hanowie koloni mieszkało 64 osoby w 14 domach. 

Bibliografia: 
"Nazwy miejscowe Polskie", pod red. K. Rymuta, tom III, s. 464.  
Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie. Warszawa 1924, s. 116. 

KODENIEC

Miejscowość  Kodeniec  powstała  w  XVI  wieku  i  wchodziła  w  skład  Wielkiego 
Księstwa  Litewskiego.  Już  w  1566  rok  pod  ruską  nazwą  pojawia  się  nazwa  tej  wsi  w 
kronikach Wielkiego Księstwa. 

Była  to  własność  królewska  i  należała  do  starostwa  wohyńskiego.  W 1570  roku 
podczas lustracji wsi nazwę zapisano jako Kodeniecz. Nazwa tej miejscowości wywodzi się 
od wschodniosłowiańskiego słowa "koda", które oznaczało kurnik lub chałupę. 

Lustracja z 1570 roku informuje,  że wieś  Kodeniecz to była  wieś i wójtostwo. W 
sumie ta miejscowość liczyła 46 włók miary chełmińskiej  a obszar wójtostwa obejmował 1 
włókę. We wsi był też obszar tak zwany "bojarski". Chłopi mieszkający w tej części byli 
zobowiązani do służby wojskowej a jeżeli "na wojnę nie idą powinni płacić". Z każdej włóki 
ziemi starosta wohyński zbierał po 12 groszy czynszu, oraz "owsa beczek 2 (...) siana wóz  
(...)". Zamiast oddawanie kur, gęsi, jaj i innych powinności chłopi oddawali dodatkowo po 8 
groszy czynszu. 

We wsi była też karczma oraz dwa młyny. "Pierwszy na rzece Piwonie, która to rzeka 
dzieli  Podlasie  z  Lubelską ziemią,  a drugi młyn na stoczkach,  z  których obydwu młynów 
płacą arendę do rok kop 10". 

W  tym  czasie  zanotowano  też  istnienie  wsi  o  nazwie  Paszki,  którą  historycy 
umiejscawiają  na południe od Kodeńca, jednak z czasem zupełnie ta osada zanikła. To samo 
z  wsią  Karpacze,   która  również  zanikła  a  uważa  się,  że  leżała  na północny wschód od 
Kodeńca.  

Niestety nie zachowały się lustracje dóbr królewskich z XVII i XVIII wieku. Więc nie 
wiele wiadomo o tej wsi z tego okresu. 

W 1795 roku Kodeniec należał do dóbr rządowych Austrii a od 1815 roku do rządu 
Królestwa Polskiego. 

Kodeniec był  od dawna siedzibą parafii greckokatolickiej,  nie wiadomo dokładnie, 
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kiedy została założona. Świątynia istniała już w XVIII wieku. 
 W 1827 roku wieś  liczyła  103  domy i  597 mieszkańców.  Była  to,  więc  jedna  z 
większych osad w okolicy. W tym czasie była to wieś rządowa. 

W 1867 roku Kodeniec włączono do gminy Krzywowierzba. 
Miejscowa  ludność  włączyła  się  do  powstania  styczniowego.  Do  powstania 

przyłączył  się   miejscowy nauczyciel  Józef  Kamiński.  Jak  zapisano w aktach  rosyjskich 
"unita, lat 29, żonaty, dwoje dzieci". Aresztowano go za udział w "bandzie" dnia 10 VI 1864 
roku. Druga  połowa  XIX  wieku  to  walka  caratu  o  pozyskanie  unitów  do  kościoła 
prawosławnego.  W 1873 roku władze ustanowiły na proboszcza parafii greckokatolickiej w 
Kodeńcu niejakiego Józefata U., który pierwotnie był unitą i przeszedł na prawosławie. Gdy 
nowy proboszcz objął parafię wyrzucił ze świątyni unickie przedmioty liturgiczne i zaczął 
odprawiać  liturgię  prawosławną.  Parafianie  przywiązani  do swej  wiary wyrzucili  nowego 
księdza z parafii. Zapewne doszło do rękoczynów, ponieważ kara urzędników rosyjskich była 
wielka. "W 1875 roku 3 roty piechoty u 200 kozaków nawracało tu na prawosławie. Wojsko  
postojem  wyrżnęło  woły,  wyciągało  pieniądze  i  pożarło  zasoby  włościan.  Odebrano  im 
zdrowie  katowaniem  i  zapędzeniem  do  robót  ciężkich  w  wielkie  mrozy.".  Wielu  unitów 
zesłano do Rosji. Podobne sceny miały miejsce w wielu sąsiednich parafiach unickich. Do 
Rosji zesłano wtedy ponad 100 osób a drugie 100 zostało zabitych. Zdarzały się też w tej 
okolicy nawet takie przypadki, że jedna z rodzin z dwojgiem dzieci dobrowolnie się spaliła w 
obronie wiary. 

W 1883 roku naliczono tu już 127 domów i 809 mieszkańców. Według opisu wsi z 
końca 1883 roku była tu już cerkiew prawosławna oraz szkoła początkowa. Wieś należała do 
gminy Krzywowierzba. 

W 1921 roku w Kodeńcu  było  88 domów i  28 innych budynków mieszkalnych. 
Liczba ludności wsi wynosiła 597 osób. Przeważała ludność prawosławna, których było 433 
osoby, pozostali byli katolikami (59 osób) oraz wyznania mojżeszowego (105 osób). Tak, 
więc była  to wielowyznaniowa miejscowość.  Pod względem narodowościowym 498 osób 
podało narodowość polską a 99 rusińską. 

Dnia 3 V 1926 roku w Kodeńcu odsłonięto pomnik poległych w I wojnie światowej. 
Przed II wojną światową była to duża miejscowość lokalny ośrodek handlu i usług. 

Cieślą w Kodeńcu był A. Koroduk, kowalem S. Ciołek, stolarzem H. Kupersztejn a szewcem 
Sz. Leszcz. Działał we wsi też wiatrak własność L. Lena. Handlem bydłem zajmował się A. 
Rolnik,  kaszarnie  prowadził  D.  Herc a drugą M. Zylbersztajn.  Działały we wsi  też  dwie 
olejarnie należące do A. Cytryna  i D. Herca. Dwa sklepy spożywcze należały do rodziny 
Frydmanów. 

Zabytkiem tej  wsi jest dawna cerkiew zbudowana około 1791 roku. W 1875 roku 
przemianowano ją na prawosławną a obecnie jest to świątynia katolicka. Cerkiew jest w stylu 
barokowym orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej. Jest dwudzielna i trójnawowa z 
dwuwieżową fasadą. Zbudowana została na rzucie prostokąta. Dach jest dwuspadowy. 

W środku znajduje  się  polichromia  na  sklepieniu  o  charakterze  klasycystycznym, 
ołtarz główny jest późnobarokowy. Są też liczne rzeźby z XVIII i XIX wieku. Ciekawostką 
jest sześć drewnianych lichtarzy klasycystycznych z przełomu XVIII i XIX wieku. 

Obok kościoła  jest  dzwonnica wzniesiona zapewne razem z cerkwią,  drewniana o 
konstrukcji zrębowo-słupowej. Dzwonnica jest czworoboczna o dwóch kondygnacjach. Dach 
jest namiotowy, zwieńczony ośmioboczną banią. 

Bibliografia:
"Ziemia Włodawska", nr 20 z 1923, s. 2-3. nr 6 z 1926 roku. 
"Katalog Zabytków Sztuki w Polsce", tom VIII, zeszyt 14, s. 3-5 
"Lustracja województwa podlaskiego 1570 i 1576", wydał J. Topolski i  J. Wiśniewski, Wrocław 1959, s. 10. 
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Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie. Warszawa 1924, s. 118. 
"Nazwy miejscowe Polski", pod red. K. Rymuta, tom V, s. 40 
"Słownik  Geograficzny  Królestwa  Polskiego  i  innych  krajów  słowiańskich  pod  red.  F.  Sulimierskiego,  B. 
Chlebowskiego, W. Wawelskiego”. Tomy I-XIV. Warszawa 1880-1902.    tom IV, s. 240. 
 Skowronek Jerzy, "Powstanie Styczniowe na Podlasiu", s. 30. 

KORONA

Ta miejscowość powstała na gruncie wsi Chmielów. Już spis ludności z 1787 roku 
informuje o dwóch miejscowościach o nazwie Chmielów. Jedna z nich (mniejsza) liczyła 61 
osób i  była  to  zapewne późniejsza Korona.  Wszystko  za  sprawą rzeki  Piwonii,  która  od 
wieków  rozdzielała  Litwę  od  Królestwa  Polskiego  (Korony).  W  lustracji  wsi  Kodeniec 
zapisano (...) na rzece Piwonie, która to rzeka dzieli Podlasie z Lubelską ziemią (...). 

Chmielów, notowany już w początkach XVI wieku, rozwijał się w ziemi lubelskiej, 
jednak w XVII wieku ta wieś przeszła na własność kolejnych dziedziców Opola a w końcu 
XVIII  wieku Lubiczyna.  Tak,  więc  ta  wieś  zaczęła  ciążyć  ku tym wsiom należącym do 
województwa brzeskiego na litewskim Podlasiu. Zapewne osadnictwo po licznych wojnach 
przeniosło się na drugą stronę rzeki na teren Litwy a pierwotny  Chmielów stał się z czasem 
mniejszą osadą. 

Na początku XIX wieku wyróżniano Chmielów Mały (dawny Chmielów w Koronie 
Królestwa Polskiego) i Chmielów Wielki na Litwie. 

Nazwa  Korona  po  raz  pierwszy  pojawiła  się  w  1921  roku  w  ówczesnym  spisie 
powszechnym.  Spis powszechny   informuje o wsi Chmielów- Mała Korona. W tym czasie 
ta  miejscowość  liczyła  20  domów  i  120  mieszkańców.  Mieszkali  tu  katolicy,  ale  też 
prawosławni (23 osoby) i Żydzi (5 osób). 

Po II wojnie światowej przyjęła się już nazwa Korona. Tak, więc mimo, że Korona 
pod względem nazwy jest dosyć młodą miejscowością to pod względem osadnictwa liczy 
sobie 500 lat i jest starsza pod tym względem od obecnego Chmielowa. 

bibliografia:
Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie. Warszawa 1924, s. 116. 
"Nazwy miejscowe Polski", pod red. K. Rymuta, tom V, s. 144. 
"Lustracja województwa podlaskiego 1570 i 1576", wydał J. Topolski i  J. Wiśniewski, Wrocław 1959, s 17-18

KRZYWOWIERZBA KOLONIA

Ta  miejscowość  powstała  zapewne  tuż  przed   II  wojnie  światowej  na  gruntach 
folwarku  Krzywowierzba.  Folwark  Krzywowierzba  jest  notowany  jeszcze  w  1921  roku. 
Jednak "Księga Adresowa Polski" z 1929 roku nie wykazuje już tego folwarku. Zapewne 
został on rozparcelowany dając początek tej wsi. 

bibliografia:
"Nazwy miejscowe Polski", pod red. K. Rymuta, tom V, s. 419.
Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie. Warszawa 1924, s. 118. 
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LEITNIE

W 1564 roku podczas lustracji dóbr królewskich starostwa parczewskiego wśród pól 
należących do miasta Parczewa wymienia się również ex campo Jelithno. Było to tylko pole 
użytkowane przez mieszczan parczewskich. Nie wspomina się w XVII ani w XVIII wieku o 
żadnych zabudowaniach w tej okolicy. Nazwa wsi sprawia pewne problemy językoznawcom, 
może  pochodzić  od  słowa  "jelito"  (przewód  kiszka,  kiełbasa)  w  znaczeniu  przenośnym 
wskazujący m miejsce od długim wąskim kształcie, może chodziło o kształt pola?

Dopiero w XIX wieku zaczęli się tu osiedlać ludzie i powstała samodzielna wieś. W 
1921 roku naliczono tu 36 domów i 212 mieszkańców. Była to wieś zamieszkała tylko przez 
katolików i Polaków. 

W 1930 roku zbudowano kapliczkę  pod wezwaniem Wniebowzięcia  N.  P.  Marii. 
Kapliczka jest murowana. Znajduje się tu sześć lichtarzy zapewne z pierwszej połowy XIX 
wieku z mosiądzu. 

bibliografia:
"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie". Warszawa 1924, s. 116. 
"Nazwy miejscowe Polski", pod red. K. Rymuta, tom VI, s. 44
"Katalog Zabytków Sztuki w Polsce", tom VIII, zeszyt 14, s. 5. 
"Dzieje Lubelszczyzny", tom IV, Warszawa 1986, s. 78. 
 

LUBICZYN

W 1521 roku Lubiczyn  wymienia  się  jako  wieś  wchodząca  w skład  dóbr  Opole. 
Nazwa Lubiczyn pochodzi od nazwy osobowej "Lubica" (Lubomir). W 1521 roku  była to 
już ukształtowana wieś, więc jej początki mogą sięgać lat wcześniejszych. 

Do 1510 roku dobrami opolskimi w tym i Lubiczynem władali starostowie królewscy 
więc  pierwotnie  była  to  wieś  królewska.  W 1510 roku  król  nadał  te  ziemie  niejakiemu 
Tworianowi Dremlikowi.  Dremlik  w 1515 roku sprzedał  te  dobra Sapieże,  od którego to 
nabył te dobra Fedor Swetosza.  

W 1528 roku za cenę 500 kóp groszy, dobra opolskie wraz z Lubiczynem, od Fedora 
Światoszy kupił  Kopeć Sidor  Wasilewicz  syn  Wasyla  Iwanowicza  bojara  smoleńskiego  i 
dworzanina królewskiego. 

Kopeć karierę zaczynał jako pisarz w kancelarii króla Aleksandra Jagiellończyka. Od 
króla otrzymał liczne nadania ziemskie na Litwie. Po śmierci króla w 1506 roku pracował w 
kancelarii Zygmunta Starego. Również w służbie tego króla robił karierę. W 1516 roku był 
namiestnikiem przewalskim,  w 1522 roku marszałkiem hospodarskim i  pisarzem ruskim. 
Dzierżawił  liczne  majątki  królewskie.  Szybko  stał  się  specjalistą  od  spraw  ruskich  w 
kancelarii  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego,  wystawiał  ruskie  dokumenty  na  dworze 
królewskim. 

Dzierżawił  liczne majątki  królewskie, otrzymywał  też darowizny królewskie i  sam 
kupował różne majątki, między innymi Opole w 1528 roku. Jako pisarz kancelarii wysławił 
się przekupstwem i zdzierstwem, przez co szybko pomnażał swój majątek. Ożenił się z Marią 
córką księcia ruskiego Kroszyńskiego, która wzniosła mu w posagu liczne wsie. Miał synów: 
Tymofieja,  Fedora  Iwana  i  Wasyla  oraz  córki.   Zmarł  w  1531  roku  zostawiając  wielki 
majątek , który miały dziedziczyć jego dzieci. 

Po śmierci  Kopcia Wasilewicza majątek Opole wraz z Lubiczynem przejął  jednak 
Wasyl  Połubiński,  mąż  jednej  z  córek  Kopcia,  powołując  się   na  przedślubną  intercyzę. 
Sprawa skończyła się w sądzie, który przyznał te dobra Połubińskiemu, ale z możliwością 
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wykupu  przez  synów Kopcia.  Tak też  się  stało  i  w 1555 roku jako właściciele  Opola  i 
Lubiczyna występują już synowie Kopcia: Fedor, Iwan i Wasyl. 

Na przełomie XVI i XVII wieku dziedzicem dóbr opolskich był Łukasz Wasilewicz 
dworzanin królewski i podkomorzy brzeski od 1610 roku. W tym samym roku ożenił się z 
Katarzyną Firlejówną wojewodzianką krakowską. W 1615 roku został również kasztelanem 
brzeskim.  Zmarł  w 1621  roku zostawiając syna  Aleksandra,  który po śmierci  ojca objął 
dobra opolskie. 

Aleksander Kopeć ożenił się z hrabianką Teofilą  z Tęczyna wojewodzianką lubelską. 
Po  jej  śmierci  w  1635  roku  ożenił  się  powtórnie  z  Anną  Noskowską  (po  1635  roku) 
podkomorzanką  lubelską.  Aleksander  Kopeć  został,  podobnie  jak  ojciec  kasztelanem 
brzeskim, zmarł w 1651 roku. Z małżeństwa z Noskowską pozostawił córkę Katarzynę i syna 
Franciszka  Aleksandra kolejnego dziedzica  dóbr opolskich.  Franciszek Aleksander  Kopeć 
ożenił  się  z  Katarzyną  Stetkiewiczówną  podkomorzanką  orszańską  w  1690  roku.  Ich 
potomkami byli:  Hrehory i  Franciszka 

 Na początku XVIII wieku dobra Opole przejął po ojcu  Hrehory Kopeć.   Ożenił się z 
Teofilą Wapowską, ale zmarł po 1720 roku bezpotomnie.  

Majątek  Opole  przeszedł  po  śmierci  Hrehora  Kopcia  na  jego  siostrę  Franciszkę. 
Franciszka z Kopciów była żoną księcia Szymona Druckiego Lubeckiego a po jego śmierci 
wyszła za mąż za Karola Załuskiego, kuchmistrza litewskiego, zmarłego w 1735 roku.

Po śmierci drugiego męża   Franciszka Załuska żyła samotnie. Poświęciła się pracom 
społecznym.  Franciszka z Kopciów Załuska zmarła bezpotomnie  dnia 10 XI 1756 roku. 
Była ostatnią dziedziczką majątku Opole i Lubiczyna z rodu Kopciów, który zarządzał tym 
majątkiem przez 250 lat. Po jej śmierci Opole, od jej spadkobierców, kupił Józef Sierakowski 
strażnik wielki koronny. 

Józef  Sierakowski  wydał  swoją  córkę,  Urszulę  za  Kajetana  Bentkowskiego  herbu 
Prawdzic i przekazał zięciowi dobra Chmielów, Lubiczyn i Kalinka. 

Już w 1766 roku jako właściciel tych wsi występuje już  Kajetan Bentkowski. Jednak 
niedługo Bentkowski zmarł w 1772 roku a po jego śmierci wymienione dobra przejął jego 
brat Roch Bentkowski. 

Kolejny właściciel  wsi ożenił się z Julianną z Sieniutów i zdołał  zgromadzić dość 
spory majątek ziemski w różnych częściach kraju. W 1773 roku mianowano go cześnikiem 
gostyńskim. Miał synów: Ignacego, Wincentego, Adolfa i Kazimierza. 

Roch Bentkowski zmarł zapewne około 1799 roku, ponieważ z tego roku pochodzi 
informacja, że została ustanowiona opieka nad małoletnimi synami Rocha. Gdy bracia doszli 
do pełnoletności w 1820 roku  pozostały po ojcu  majątek rozdzielili między  sobą wraz z 
matką.  

Na początku XIX wieku Lubiczyn  był  całkiem sporą miejscowością  w 1827 roku 
zanotowano tu  40 domów i 198 mieszkańców. 
 Po podziale majątku Rocha Bentkowskiego z 1820 roku dobra Lubiczyn  odziedziczył 
Wincenty Bentkowski.  Wincenty Bentkowski  ożenił  się  z  Teklą  Katarzyną  Jakubowską i 
miał dwie córki oraz dwóch synów.  Dobra Lubiczyn i Chmielów objął w 1860 roku młodszy 
syn Michał Bentkowski. 
 Po uwłaszczeniu w 1864 roku w Lubiczynie powstało 35 gospodarstw rolnych na 431 
morgach  ziemi.  W 1883  roku  było  w  tej  wsi  60  domów  i  347  mieszkańców.  Folwark 
Lubiczyn  podzielono  na  kilka  części.  Był  więc  folwark  Lubiczyn  Emilianówka  (242)  i 
Lubiczyn Sabinin. (również 242 morgi). 

Na  przełomie  XIX i  XX wieku  folwarki  te  zostały  rozparcelowane,  ponieważ  ze 
źródeł z początku XX wieku nie wspomina się o ziemi dworskiej w tej wsi. 

W 1921 roku wieś Lubiczyn zamieszkała była przez 281 osób a było tu 49 domów. 
Przeważała  ludność prawosławna. Wiarę prawosławną podało aż 208 osób, mojżeszową 25 
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osób, wiarę katolicką tylko 48 osób.  
W  Lubiczynie  jest  kapliczka  pod  wezwaniem  Matki  Boskiej  wzniesiona 

prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Kapliczka jest drewniana o konstrukcji 
słupowo-ramowej,  oszalowana.  Kapliczka  jest  czworoboczna.  Zewnątrz  od  frontu  jest 
trójkątny szczyt z szerokim okapem i ozdobnym gzymsem. Dach jest dwuspadowy podbity 
gontem. W środku jest obraz wotywny Matki Boskiej Poczajowskiej z przełomu XVIII i XIX 
wieku ze scenami niektórych cudów oraz postaciami fundatorów u dołu. Jest też rzeźba św. 
Jana Nepomucena barokowo-klasycystyczna. 
 

bibliografia:
"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
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"Województwo Lubelskie, Słownik Geograficzny 1880-1904", Lublin 1974, s. 190
Wawrzyńczyk Alina, "Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI wieku", Wrocław 1951, s. 56. 
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MAKOSZKA

Ta miejscowość powstała już w końcu XVIII wieku. Można ją odnaleźć na mapach z 
końcu XVIII wieku pod współczesną nazwą. Również spis ludności z 1787 roku wspomina o 
tej  miejscowości.  Nazwa  wsi  pochodzi  od  staropolskiej  nazwy  osobowej  "Makosz".  Ta 
miejscowość powstała  najpewniej jako osiedle robotników leśnych królewskich lasów a z 
czasem stała się ośrodkiem administrującym lasami rządowym. 

W 1787 roku Makoszka i Plebania Wola liczyły w sumie 235 mieszkańców.  W 1827 
roku leśna osada Makoszka liczyła 11 domów i 91 mieszkańców.  

 W  końcu  XIX  wieku  była  to  nadal  leśna  osada.  Znajdował  się  tu  urząd  leśny 
(leśniczówka) zarządzająca lasami rządowymi. Obszar  wsi liczył  5 909 mórg w tym było 4 
831 mórg lasów. Osada leśna zajmowała się wyrobem smoły, terpentyny i dziegciu. W tej 
miejscowości było 24 domy mieszkalne a mieszkało tu 203 osoby. 

W 1921 roku Makoszka dzieła się na  wieś, nadleśnictwo i tartak zamieszkiwało tu 
218 osób a było tu w sumie 33 domy. Oprócz katolików mieszkało tu również  5 Żydów. 

Położenie  wsi  sprawiało  wiele  problemów.  Jak  donosi  korespondent  "Ziemi 
Włodawskiej" wiosną 1926 roku zebranie gromadzkie wystąpiło do starostwa o zarządzenie 
obławy na dziki, które masowo niszczą uprawy w tej wsi. 

 bibliografia:
"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
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9. "Spis ludności diecezji krakowskiej z 1787 roku" [w:] A.K.H numer 7 z 1894 roku, s.  438. 
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MARIANÓWKA

Jest to bardzo młoda osadą. Powstała dopiero na początku XX wieku na dawnych 
gruntach folwarcznych. Takie wsie nazywano koloniami, ponieważ mieszkali w niej chłopi 
koloniści przybyli często z odległych stron. 

W 1921 roku Marjanówka kolonia w 1921 roku liczyła 10 domów i 71 mieszkańców. 
Oprócz Polaków mieszkało tu 14 Żydów. 

"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie". Warszawa 1924. s. 118.

NIETIAHY 

Początki tej miejscowości sięgają XVII wieku. W lustracji dóbr królewskich z 1661 
roku zanotowano:  Uroczysko  Nietarhi.  Na tym uroczysku  jest  zagrodników 4 ,  którzy za  
czynsz  i  robociznę  płacą  na  rok  dworowi  gr.  15.  Tak  więc  ta  wieś  należała  do  dóbr 
królewskich starostwa parczewskiego. 

Początkowo była to niewielka miejscowość. Na przełomie XVII i XVIII wieku liczba 
ludności w tej miejscowości wzrosła do 20 rodzin ale po licznych wojnach z początku XVIII 
wieku zanotowano w 1718 roku  już tylko 8 rodzin chłopskich. 

W 1795 roku Nietiahy stały się austriackim dobrem rządowym. W 1815 roku dawne 
dobra królewskie przejął rząd Królestwa Polskiego. W pierwszej połowie XIX wieku ta wieś 
została sprzedana Bentkowskim dziedzicom Lubiczyna, ponieważ w opisach z tego właśnie 
stulecie Nietiahy i Lubiczyn występują jako jedne dobra ziemskie.  

 W 1827 roku było tu 14 domów i 38 mieszkańców. Do 1864 roku Nietiahy należały 
do dóbr Lubiczyn i w tymże roku nastąpiło tu uwłaszczenie ziemi chłopskiej. 

W 1864 roku w Nietiahach utworzono 4 gospodarstwa rolne na 35 morgach ziemi.  
 Jednak obok wsi nadal istniał jeszcze przez jakiś czas folwark szlachecki. 

W XIX wieku nazwę wsi zapisywano również jako Nietahy.   Wieś należała do gminy 
Krzywowierzba. W 1886 roku w tej miejscowości naliczono 28 domów i  179 mieszkańców 
a obszar wsi wynosił 732 morgi. 

W 1921 roku Nietiahy  liczyły  20  domów  i  116 mieszkańców.  Oprócz  katolików 
mieszkały tu grupy prawosławnych (13 osób) i Żydów (12 osób). Ziemia dworska została 
rozparcelowana. 

bibliografia:
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PACHOLE

Już na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku zaznaczono istnienie wsi Pachole. W 
1864 roku wieś została uwłaszczona i włączono ją do gminy Krzywowierzba. 
 W końcu XIX wieku było tu 60 domów i 380 mieszkańców. Obszar wsi wynosił 2 
303  morgi.   Pachole  wieś  liczyła  w  1921  roku  41  domów  i  28  innych  budynków 
mieszkalnych.  Liczba  ludność  wynosiła  325 osób.   Była  tu  liczna  grupa  prawosławnych 
licząca 183 osoby. 

bibliografia:
"Województwo Lubelskie, Słownik Geograficzny 1880-1904", Lublin 1974, s. 277. 
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PLEBANIA WOLA

Plebania  Wola  powstała  na  początku  XV  wieku.  Pierwotnie  cała  ziemia  wokół 
Parczewa należała do króla. Część ziemi król nadał różnym rycerzom ale też zdarzały się 
darowizny na  rzecz  Kościoła.  Teren  obecnej  wsi  leżał  pierwotnie  w lesistym bagiennym 
terenie jednak był tu też niewielki obszar "suchej ziemi" zwany Ostrowem. 

Właśnie ten Ostrów król Władysław Jagiełło nadał plebanowi w Parczewie w 1401 
roku.  Ostrów przez wiele lat był tylko miejscem na mapie dopiero w 1546 roku pleban z 
Parczewa  Mikołaj  Wysociński  założył  tu  wieś  "na  wyspie  Ostrów",  wieś  zwała  się 
oczywiście  Ostrowem.  Dopiero  z  czasem  przyjęła  się  nowa  nazwa  Wola  Plebania  lub 
Plebania Wola.
Ta nowa nazwa po raz pierwszy została użyta w 1580 roku.  

  Nazwa bierze się stąd, iż podczas założenia wsi nadano jej pewny okres zwolnienia 
podatkowego od danin i powinności. Tak okres zwano "wolą". Tak, więc już od tej pory 
funkcjonowała już tylko nowa nazwa. 

Według danych na rok 1563  w Plebańskiej Woli mieszkało dwóch kmieci i dwóch 
komorników. 

Ciężkim okresem dla tej wsi był  czas wojen z połowy XVII wieku. W 1658 roku 
Plebania Wola  została wyznaczona jako miejsce postoju chorągwi królewskich rotmistrza 
Morzkowskiego. Żołnierze, sami nie otrzymując żołdu, zabierali chłopom zboże, kury, gęsi, 
konie i krowy. Dodatkowo chcieli, aby wieś zapłaciła okup w wysokości 180 zł. Jak później 
obliczono  suma strat na skutek rekwizycji wynosiła 300 zł, było to bardzo duża kwota. 

Niedługo  później  inny  oddział  wojskowy  pod  wodzą  Karpowskiego  dokonał 
rekwizycji  bydła  w  tej  wsi  wprost  z  pola,  wyprzęgając  woły  z  zaprzęgów.  Karpowski 
przebywał we wsi przez 10 tygodni a lista strat opiewa na wielką kwotę 1000 zł. To nie był 
koniec, kolejne oddziały wojskowe najeżdżały wieś, paliły stodoły i znalazły zakopane przez 
chłopów zboże. 

W  końcu  XVIII  wieku  wybuchł  spór   między  plebanem  parczewskim a  starostą 
parczewskim. Przyczyną było to, że pleban Szymon Kozicki zwiększył gwałtownie wymiar 
pańszczyzny  oraz czynszów i danin a  opornych chłopów karano chłostą. Chłopi zanieśli, 
więc  skargę  do  sądu  królewskiego  a  takie  skargi  przysługiwały  tylko  mieszkańcom  wsi 
królewskich. Mieszkańcy Plebańskiej Woli powołali się  to, że kiedyś wieś należała do króla. 

Na  czele  gromady  wiejskiej  stali  wtedy  Jan  Przekora  i  Stanisław  Chera,  którzy 
uzyskali  glejt  bezpieczeństwa  w sądzie  królewskim (referendarskim),  wywołało  to  gniew 
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księdza, a wspomniani chłopi musieli się nawet ukrywać. 
Walkę  z  księdzem  utrudniał  fakt,  że  część  chłopów  stanęła  po  stronie  plebana 

uzyskując  pewne  zwolnienia  podatkowe,  byli  to  Grzegorz  Kosik  i  Kazimierz  Banach.  
Wreszcie dnia 13 XI 1779 mieszkańców wsi w obronę wziął król i zakazał plebanowi 

odwoływania się do sądów kościelnych. W kolejnych latach odbywały się następne sprawy 
sądowe. Powoływano komisję i dokonywano wizji lokalnych. Ostatecznie 20 V 1783 roku 
sąd  zakazał  księdzu  podwyższania  danin  i  powinności  oraz  zakazał  stosowania  kar 
fizycznych wobec chłopów. Wyrok był korzystny dla wsi, ale po kilku latach spór rozgorzał 
na nowo (1788) Sprawa ciągnęła się znowu przez wiele lat. 

W końcu XVIII wieku była to całkiem spora wieś licząca razem z Makoszką 235 
mieszkańców. Większość z nich mieszkało właśnie w Plebańskiej Woli. 

Po 1795 roku Plebania Wola nadal należała do plebana parczewskiego. 
W 1827 roku naliczono tu 46 domów i 236 mieszkańców. W 1864 roku na mocy 

specjalnego  ukazu  carskiego  wsie  należące  do  Kościoła  zostały  uwłaszczone  a  folwarki 
przeszły na własność rządu. 

W końcu XIX wieku obok wsi istniał  folwark o nazwie Borki (938 mórg) . Wieś 
należała do gminy Dębowa Kłoda i parafii Parczew. W 1890 roku było tu 54 domy i 393 
mieszkańców a obszar wsi wynosił 548 mórg. 

W 1921 roku Plebania Wola liczyła 61 domów i 336 mieszkańców. Wszyscy podali 
wiarę  katolicką.  Folwark  Borki  w  okresie  międzywojennym  liczył  51  ha  i  należał  do 
Grzegorza Hamziuka. 
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STĘPKÓW 

Zachował się do naszych czasów dokument wystawiony przez starostę lubelskiego w 
Parczewie  dnia  21  VII  1432  roku  w  którym  starosta  na  prośbę  króla  rozgranicza  wsie 
szlacheckie w okolicach Parczewa. W tymże dokumencie obok innych wsi wymienia się też 
Stamkow oraz właściciela tej wsi Abrahama ze Stępkowa.  

Potomkiem Abrahama był zapewne Maciej ze Stępkowa, który zapisał swojej żonie 
Stachnie w 1456 roku 20 grzywien na wsi Stępków. Obok Macieja ze Stępkowa w połowie 
XV wieku wymienia się też Marcina ze Stępkowa. Z czasem miejscowy ród szlachecki, od 
nazwy rodowej wsi, pisał się Stępkowskimi. 

Stępkowscy w końcu XV wieku wyprzedali część wsi i wśród właścicieli wymienia 
się również Domańskich a spis podatkowy z 1531 roku informuje o  dziedzicu Stanisławie 
Stępkowskim zwanym "Kania". W tym czasie była to niewielka wieś licząca zaledwie 1 łan 
ziemi. Oprócz właściciela, jego rodziny i kilku osób służby nie było tu więcej mieszkańców. 
Mieszkała tu więc, podobnie jak w Chmielowie, szlachta zagrodowa. 

Według  spisu  podatkowego z  1626 roku dziedzicami  wsi  byli:  Anna  Stępkowska 
(Marcinowa),  Walenty  Ścibor  Stępkowski,  Szymon  i  Marcin  Stępkowscy  oraz  Piotr 
Stępkowski, był to więc zaścianek szlachecki pełny drewnianych dworów i ubogiej szlachty. 

 W połowie XVII wieku Stępków nadal należał do rodziny Stępkowskich. Zachowały 
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się  opisu  rabunków  żołnierskich  z  czasów  wojny  polsko-szwedzkiej.  Niepłatne  wojsko 
polskie  pod  wodzą  Krzysztofa  Czerkasa  najechało  tą  wieś  i  nie  tylko  zabrali  dobytek 
chłopom ale również ciężko pobili dziedziców  wsi. 

W XVIII wieku Stępków stał się własnością rodziny Gołembiewskich herbu Zagłoba. 
Dziedziczyli  tu  Marcin  i  Wawrzyniec  Gołembiewscy.  Następnie  część  wsi  posiadał 
Franciszek Gołembiewski komornik ziemski parczewski. 

W 1787 roku Stępków liczył 183 katolików, 32 Żydów, czyli mieszkało tu w sumie 
215 osób. Natomiast w  1827 roku wieś liczyła 44 domy i 215 mieszkańców. 

Również w XIX wieku dziedzicami wsi była drobna szlachta.  Od 1867 roku Stępków 
włączono do gminy Dębowa Kłoda. 

W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku  wieś liczyła 43 domy i 263 mieszkańców. 
Ziemia dworska w tej wsi była dzielona między kolejnych spadkobierców aż w końcu XIX 
wieku dawny folwark podzielona na trzy  folwarki oznaczone literami A, B i C. Na przełomie 
XIX i XX wieku te folwarki zostały rozparcelowane. 

W 1921 roku w Stępkowie  naliczono  87  domów i  448 mieszkańców.  Większość 
stanowili Polacy, ale były też niewielkie grupy Żydów i prawosławnych. 

W okresie międzywojennym kowalami we wsi byli  F. Olędzki, J. Skulimowski i P. 
Zając We wsi działała spółdzielnia mleczarska oraz druga firma mleczarska należąca do F. 
Wyszyńskiego. Wiatrak należał do A. Radowieckiego. 
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UHNIN

Pierwotnie ta wieś zwała się  Hubnin lub  Hunin. Osadnictwo w tej wsi jest bardzo 
stare. W trakcie prac archeologicznych znaleziono tu wczesnośredniowieczne grodzisko. 

Wieś założono w 1530 roku na mocy przywileju królewskiego,  była to królewska 
osada w ramach starostwa parczewskiego. Nazwę wsi pisano rozmaicie.  Pojawia się więc 
Huwnin,  Uwnyn, aż  w  1626  roku  zapisano  ją  jako  Uhnin.  Pod  taką  nazwą  ta  wieś 
występowała już stale. 

W czasie lustracji dóbr królewskich z 1565 roku nazwę wsi zapisano jako  Hunyn. 
Była to już wtedy duża wieś licząca 38 rodzin kmiecych a obszar wsi wynosił 11 i pół łana 
ziemi. Mieszkańcy wsi oddawali na rzecz starosty daniny pieniężne oraz daniny w naturze. 
We wsi  były  dwie  karczmy i  mieszkali  też  czterej  zagrodnicy.  Zagrodnicy płacili  po 24 
grosze  podatku  Król  zagwarantował  sobie  specjalne  daniny  na  wypadek  przejazdu 
królewskiego orszaku. 

Zapisano,  że  w  pobliżu  wsi  mieszkał  kmieć  zwany  Jaczko  mieszkający  tuż  przy 
granicy  z Litwą. 

Uhnin podobnie jak Dębowa Kłoda był wsią nie pokorną. Często mieszkańcy tej wsi 
w porozumieniu z sąsiadami składali w sądach pozwy na zdzierstwa i nadużycia starostów i 
dzierżawców wsi królewskich.
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Również Uhnin w XVII i XVIII wieku poniósł duże straty w czasie licznych wojen. 
Lustracja tej wsi z 1661 roku informuje, że z dawnych 9 i pół łana ziemi użytkowało 

się tylko półtorej łana. Na tej ziemi mieszkało 5 kmieci. Mieszkańcy wsi zobowiązani byli do 
oddawania 2 korców owsa, jednego 1 kapłona, 1 gęsi i 15 jaj rocznie.  Obowiązek pracy na 
polach folwarcznych trwał po 2 dni w tygodniu z każdego uprawianego półłanka. Z całego 
łana  pracowano  po  4  dni  w  tygodniu,  "wychodząc  na   robotę  o  wschodzie  słońca,  a  o  
zachodzie schodząc, w południe 2 godzinie sobie i bydłu odpoczynku mając (...)." 

We  wsi  mieszkało  też  5  zagrodników,  ale  nie  było  karczmy  i  młyna.  Był  za  to 
przywilej wybraniectwa użytkowany przez rodzinę Opałków. 

W 1676 roku mieszkało tu  tylko 45 osób. Po licznych wojnach z początku XVIII 
wieku w Uhninie w 1718 roku notowano tylko 7 mieszkających  rodzin chłopskich.

Dopiero  w drugiej  połowie  XVIII  wieku wieś  zaczęła  znowu być  ludną  i  bogatą 
miejscowością. W 1795 roku Uhnin jako dawna wieś królewska stał się wsią rządową. 
 W 1827 roku w tej wsi zanotowano istnienie 61 domów i 349 mieszkańców. 

W 1837 roku utworzono rozległe dobra ziemskie nazwane dobrami Uhnin. Do dóbr 
Unin weszły wtedy Białka z jeziorem, wójtostwo Białka, sołtysostwo Uhnin, folwark Uhnin, 
pustka Sojka, oraz wsie: Uhnin, Białka i Nietiahy. Dobra Uhnin zostały nadane generałowi 
Kruzensternowi. 

Kruzensternowie  pochodzili  ze  szwedzkiej  szlachty  osiadłej  w  Estonii.  Iwan 
Kruzenstern Fiedorowicz Kruzenstern   (1770-1846) dowodził  pierwszą wyprawą morską 
dookoła świata. Jego syn Aleksander (1807-1888) był bardzo ważnym politykiem w państwie 
rosyjskim.

W końcu XIX wieku nazwę zapisywano jako Uhnin ale też  Unin. Wieś należała do 
gminy Dębowa Kłoda. Obok wsi istniał też folwark.  
 Spis powszechny z 1921 roku informuje,  że była  to duża miejscowość licząca  81 
domów i 466 mieszkańców. Mieszkała tu duża grupa prawosławnych licząca 282 osoby oraz 
Żydów (86 osób), pozostałe osoby były katolikami. 

 W okresie międzywojennym była to już duża wieś , dzieliła się już wtedy na Uhnin 
I , II i III. Jak donosi korespondent Ziemi Włodawskiej w VII 1923 roku ustalono, że na 
wspólnych  pastwiskach  mogą  się  paść  po  3  konie  i  po  6  krów  z  każdego  numeru.  Za 
przyjmowanie "cudzych" koni lub krów i wypasanie na wspólnej łące groziły surowe kary. 

Dawny  majątek  należący  do  Rosjan  został  upaństwowiony  i  stał  się  własnością 
rządową.  Dzierżawcą  majątku  w  okresie  międzywojennym  był  Włodzimierz  Łysiński 
majątek liczył 160 ha obszaru. Po II wojnie światowej stał się podstawą P.G.R. 

W Uhninie przed II wojną światową były dwa młyny J. Drzewickiego (wodny) i S. 
Lasockiego.  Olejarnie  prowadził  Sz.  Rodzynek.  Sklep  spożywczy  posiadał  J.  Kozicki  a 
wiatrak Ł. Matejuk. 
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WYHALEW

Ta wieś istniała już w XVI wieku. W tym czasie była to osada królewska należąca do 
starostwa wohyńskiego. Według lustracji z 1570 roku jej ówczesna nazwa brzmiała Wiłchy.

Tekst lustracji informuje: "Należy ta wieś do starostwa wohyńskiego, jest w niej włók  
miary chełmskińskiej gruntu złego 17, z których płacą czynszu na rok 6 groszy (...)Za kury,  
gęsi, jajca, niewody, stacyją, tłoki, osadę i inne powinności płacą z włóki po 65 groszy (...)  
owsa nie dawają, bo  zły grunt." 

Kolejne losy tej miejscowości są podobne jak losy wsi Kodeniec. Do 1795 roku ta 
miejscowość stanowiła dobra królewskie a następnie rządowe. Niestety nie zachowały się 
teksty lustracji z XVII i XVIII wieku. 

W 1827 roku nazwę wsi zapisano jako  Wichalow. Wieś liczyła w tym czasie   59 
domów i 331 mieszkańców. Była to wieś rządowa. W 1864 roku ziemia została uwłaszczona 
a niedługo później włączono tą miejscowość do gminy  Krzywowierzba. 

W 1895 roku było w tej wsi 65 domów i 448 mieszkańców. Obszar miejscowości 
wynosił 1627 mórg. 

W 1921 roku nazwę wsi zapisano jako Wyhalów. W tym czasie mieszkało tu 402 
osoby a we wsi było 95 domów. Przeważała ludność prawosławna, których było 321 osób 
pozostałe osoby wyznawały religię  mojżeszową (61 osób) i katolicką (20 osób) 

Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku w tej wsi było kilka drewnianych 
domów o konstrukcji zrębowej krytych słomą, które wpisano do "Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce". 
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ZADĘBIE

Ta  miejscowość  powstała  dopiero  na  przełomie  XIX  i  XX  wieku  na  dawnych 
gruntach  dworskich.  Ziemia  dworska  została  rozparcelowana  i  wyprzedana  między 
napływowych bezrolnych chłopów. Takie miejscowości nazywano koloniami. 

Według spisu powszechnego z 1921 roku Zadębie kolonia  liczyło 8 domów ale dwa z 
nich nie były zamieszkałe. Mieszkało tu 26 osób, z czego 17 osób podało wiarę prawosławną. 

bibliografia:
"Skorowidz miejscowości RP opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z 
dnia 30 IX 1921 roku, woj. lubelskie". Warszawa 1924. s. 118.  

ŻMIARKI 

Jeszcze na początku XIX wieku obszar tej wsi pokrywały bagna. Widać to dokładnie 
na  mapach z  pierwszej  połowy XIX wieku.   Osada Żmiarki  zwana też  Żmarki powstała 
najwcześniej w połowie XIX wieku. 

Wieś Żmarki  w 1921 roku liczyły 41 domów i 192 mieszkańców,  mieszkało tu 4 
Żydów.  W  okresie  międzywojennym  we  wsi  były  dwa  młyny  jeden  należał  do  H. 
Mioduchowskiego a drugi do S. Sokołowskiego. 
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Dębowa Kłoda w 1839 roku. 

25


