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Erekcja parafii ..........
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Z dziejów prawosławia
Prawosławna parafia Horbów
Podziękowanie
Księdzu biskupowi Henrykowi Tomasikowi za życzliwe słowa,
ks. kanonikowi Marianowi Podstawce, księdzu Romanowi Sawczukowi - proboszczowi parafii
Horbów, ks. kanonikowi(?) Michałowi Śliwowskiemu - proboszczowi parafii Piszczac,
kanonikowi Stanisławowi Zajce - proboszczowi parafii pw. bł. Honorata w Białej Podlaskiej,
ks. Markowi Sobieszkowi i ks. prałatowi Józefowi Skrodziukowi z Archiwum Kurii Diecezji
Siedleckiej, s. Krystynie Śmigiel SCJM z Warszawy, ks. Stanisławowi Cieslakowi SJ z
Krakowa, ks. dr. Kazimierzowi Dąbrowskiemu - dyrektorowi A Arch. W Łodzi, ojcu
archimandrycie Romanowi Piętce - proboszczowi parafii neounickiej w Kostomłotach, panu
Piotrowi Horbowskiemu, panu Stanisławowi Deskurowi, panu Januszowi Hołownia organiście parafii Piszczac, państwu Marii i Adamowi Ujmom, pani Annie Widomskiej z PA w
Lublinie oraz pracownikom Działu Wiedzy o Regionie MBP w Białej Podlaskiej, Paniom
Urszuli ... i Elżbiecie - pracownicom Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej
Podlaskiej, panu Januszowi Szostakiewiczowi, Elżbiecie i Michałowi Sobolewskim, panu
Edwardowi Polkowi, Włodzimierzowi Grzybowi.
Wdzięczną pamięcią obejmuję św.p. moich Rodziców, księdza kanonika Romana
Soszyńskiego, Antoninę, Konrada i Stefana Nesteruków, których wspomnienia były mi
pomocne w pisaniu dziejów Horbowa.
(zdjęcia ze zbiorów własnych i pani Bożeny Mazur)
Wspomnieniami podzieliły się Antonina Suchacka, Genowefa Bobryk, Olga Zajko , Anna
Kuźmicz, Stefania Kozakiewicz
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Wstęp
Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających
własnych dróg.
Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu.
Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich.
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu
pokoleń,
rozdarta na mapach świata! a jakżeż w losach swych synów!
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków
jak żadna.
(Karol Wojtyła, „Stanisław”, II,2)
Od autora
Horbów wieś położona w powiecie Biała Podlaska, woj. lubelskie (przełom XX i XXI wieku).
Tam się urodziłam, spędziłam dzieciństwo, młodość i część dorosłego życia. Wprawdzie już
tam nie mieszkam, ale zawsze będzie mnie łączyć z tym miejscem szacunek dla ludzi, którzy
tam żyją i pracują. Także pamięć o spoczywających na cichym wiejskim cmentarzu w
Horbowie moich ś.p. Rodziców oraz o tych, którym nie dane było spocząć na tym ukochanym
skrawku ziemi.
Dom moich Rodziców był zawsze otwarty. Odwiedzali go liczni krewni, znajomi i przyjaciele,
którzy w swoim życiu zetknęli się z Horbowem. Ta niewielka wieś była dla nich jakby
„magicznym miejscem”, do którego chętnie wracali. W ich wspomnieniach odżywała
przeszłość, która minęła bezpowrotnie, dlatego i te wspomnienia nigdzie nie zapisane
wykorzystałam, przygotowując dzieje wsi i parafii Horbów. Żyjącym dziękuję, że podzielili się
ze mną swoimi wspomnieniami. Tych, co odeszli do wieczności, obejmuję wdzięczną pamięcią,
gdyż to ludzie tworzą historię miejsc poprzez swoje w nich zamieszkiwanie i pracę.
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Z dziejów Podlasia
Położenie geograficzne i administracyjne

Prace archeologiczne prowadzone w 1984 roku przez dr. Wojciecha Nowakowskiego z
Instytutu Archeologii UW oraz ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone przez
Sławomira Żółkowskiego i Mieczysława Bienia w 1993 roku w okolicy Dobrynia Małego na
terenie gm. Zalesie pozwalają określić osadnictwo na tych terenach. Znalezione materiały
pochodzące z czasów młodszego okresu przedrzymskiego 200-50r. przed narodzeniem
Chrystusa wskazywały na związki z kręgiem kulturowym jasforskim. Prawdopodobnie
zamieszkiwała je mieszana grupa jasforsko-przeworska przemieszczająca się w kierunku
południowo wschodnim. Ślady osadnictwa wiążą się z przemarszem nad Morze Czarne Celto –
Germańskiego Plemienia Bastarów.
Dzieje pierwszego tysiąclecia nie są znane, natomiast w drugim tysiącleciu ziemie te znalazły
się w obszarze pogranicza polityczno-religijnego. Powodowało to, że na przestrzeni stuleci
cechowała je różnorodność narodowa i wyznaniowa, która wzajemnie się przenikała.
Pierwotnie po obu stronach rzeki Bug zamieszkiwały plemiona Bużan, a na północny zachód
od Brześcia plemiona Jaćwingów.
Od istniejących tu grodów Brześcia i Drohiczyna położonych nad środkowym Bugiem i górną
Narwią ziemie te zwano brzeską i drohicką. Takie położenie powodowało, że były one wciąż
podległe wpływom sąsiednich mocarstw.
W pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia do ziem tych prawo rościli sobie Polacy, Litwini i
Krzyżacy. Ci ostatni pod pretekstem nawracania na chrześcijaństwo napadali te ziemie, grabiąc
je i niszcząc.
W XI wieku walczyli o nie książęta kijowscy i połoccy. Rusini założyli Brześć w 1022r.
Przejściowo ziemia brzeska znalazła się w rękach Bolesława Chrobrego. W 1042 roku książę
kijowski Jarosław wraz ze swoim wojskiem odbył wyprawę wzdłuż Bugu na łodziach i
brzegiem rzeki. Spustoszył przy tym okoliczne ziemie aż po Mazowsze, a ziemię brzeską
włączył do swego księstwa. W 1068 ziemię brzeską odebrał Bolesław Śmiały. W 1187 roku
Kazimierz Sprawiedliwy oddał Brześć księciu halickiemu Romanowi. Wkrótce znalazła się
ona pod panowaniem Polski. A około 1220 roku Daniło Romanowicz odebrał ją Leszkowi
Białemu i oddał swemu bratu Wasilkowi.
W latach 1238-42 Brześć i okolice niszczyły najazdy Tatarów. Po nich za rządów
Romanowiczów najeżdżali na ziemię brzeską Litwini. W 1280 roku Polacy stoczyli bitwę na
rzece Krośnie (Krznie) w pobliżu Brześcia i zdobyli 10 wsi.
W pierwszej połowie XIII wieku słabną na tych terenach wpływy Rusi na rzecz wpływów
Litwy.
W 1366 roku wyprawa Kazimierza Wielkiego przeciwko Litwie w celu odzyskania części
Rusi Włodzimierskiej powoduje, że w wyniku zwycięstwa Polski na mocy zawartego traktatu
książe litewski Lubart otrzymuje zwierzchnictwo nad Łuckiem, Brześciem i północną częścią
Wołynia. (DZp.s.239) Tak więc księstwo brzeskie ponownie jest pod wpływami litewskimi. W
latach 1378-79 Brześć, całe pobrzeże Bugu i Narwi niszczą najazdy krzyżackie. Wojska
Zakonu rabują, palą, biorą jeńców. Dopiero zawarty w 1379 roku traktat pokojowy z Zakonem
ma zabezpieczyć te ziemie na 10 lat. Przez następne lata księstwo brzeskie jest pod wpływami
litewskimi. Ostatnim księciem brzeskim był Michał Kiejstutowicz. Po jego śmierci księstwo
przestaje istnieć, a ziemie zostają włączone do województwa trockiego (unia horodelska
1413r.). Tak więc Podlasie przez pewien okres było pod rządami książąt litewskich.
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Zawarty w 1437 roku układ polsko-litewski potwierdza zwierzchnictwo Polski nad
W.K.Litewskim.
Dopiero król Zygmunt Stary w 1520 roku w Toruniu utworzył województwo podlaskie. W
jego skład weszły powiaty drohicki, brzeski, bielski, kamieniecki, mielnicki i kobryński.
W 1550 roku Tatarzy pod wodzą hana Mendli Gireja niszczą Brześć doszczętnie.
Natomiast na sejmie lubelskim 5 marca 1569 roku podjęto uchwałę stwierdzającą, że ziemie te
zawsze do Korony należały i po wieczne czasy mają przy niej pozostać.
W wyniku zawartej dnia 01.07.1569 roku unii Polski z Litwą (Unia Lubelska) następuje nowy
podział administracyjny tych ziem. Z dawnego księstwa brzeskiego, kobryńskiego, pińskiego i
ziem przyległych powstaje województwo brzesko-litewskie z dwoma powiatami: brzesko litewskim i pińskim. Od tego czasu aż do I rozbioru Polski tereny te znajdowały się pod
przewagą wpływów polskich.
W wyniku III rozbioru Polski Południowe Podlasie znalazło się w zaborze austriackim.
Od dnia 24.10.1795 roku Rzeczpospolita zniknęła na długie lata z mapy Europy.
Zaborcy wprowadzili nowe podziały administracyjne i urzędy.
Powstały wówczas urzędy cyrkularne, na których czele stał starosta. Horbów należał do cyrkułu
bialskiego. W 1807 roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie. Jednak tereny cyrkułu
bialskiego nadal znajdowały się w zaborze austriackim. Dopiero po zakończeniu wojny Austrii
z Francją w wyniku zawartego dnia 14.10.1809 roku Pokoju Wiedeńskiego, przyłączono do
Księstwa cztery departamenty: krakowski, radomski, lubelski i siedlecki.Taką jednostką
administracyjną kierował prefekt. Departamenty podzielono na powiaty zarządzane przez
podprefektów. W 1815 roku zostało proklamowane Królestwo Polskie. W 1816 roku
namiestnik Królestwa Polskiego zmienił prefektury na komisje wojewódzkie. Powstało
wówczas województwo podlaskie ze stolicą w Siedlcach, w którego zasięgu znalazła się
ziemia bialska i Horbów. W 1836 roku województwo podlaskie miało trzy obwody: łukowski,
bialski, radzyński oraz dziewięć powiatów. ( Podlasie i ziemia Chełmska)
Kolejna reforma administracyjna wprowadzona w Królestwie w 1837 roku zmieniła komisje
wojewódzkie na rządy gubernialne. Było ich 8 o zasięgu takim samym, jaki poprzednio miały
komisje. Obwód bialski był w guberni siedleckiej. Nowy podział Królestwa Polskiego
wprowadzono w 1844 roku. Wówczas Horbów znalazł się w guberni lubelskiej. Prefekci i
podprefekci zajmowali się sprawami administracyjnymi na podległym im terenie. Wcześniej
odwody zamieniono na powiaty, a komisarzy na naczelników powiatów. W wyniku połączenia
powstało tylko 5 guberni. Z połączenia guberni lubelskiej i podlaskiej powstała gubernia
lubelska. (st.209Przew. po zasob. Arch). Do kolejnej reformy doszło po upadku powstania
styczniowego. Na mocy ukazu z 19/31.12.1866 roku o zarządzie gubernialnym i powiatowym
administracja w Królestwie wzorowana była na rosyjskiej. Ponownie nastąpił podział, w
wyniku którego z guberni lubelskiej utworzono gubernie lubelską i siedlecką. Ta ostatnia
obejmowała 9 powiatów, w tym powiat bialski. Taki stan przetrwał do 1912 roku, kiedy to w
wyniku kolejnej reformy została zlikwidowana gubernia siedlecka. Cztery powiaty tej guberni:
bialski, konstantynowski, radzyński i włodawski oraz kilka powiatów guberni lubelskiej
weszły w skład nowo powstałej guberni chełmskiej. Temu podziałowi zdecydowanie
sprzeciwiała się ludność polska mieszkająca na tym terenie oraz reprezentujący ją w rosyjskiej
Dumie posłowie. Mimo wspaniałego wystąpienia na obradach rosyjskiej Dumy posła
Lubomira Dymszy z pobliskich Nepli ( przepisać z zeszytu BIG Little), w którym sprzeciwiał
się włączeniu Podlasia do nowej guberni, podział został dokonany. W 1915 roku gubernia
chełmska została wyłączona z Królestwa Polskiego i włączona do cesarstwa. Jednak faktyczne
włączenie nie nastąpiło. Wybuch I wojny światowej spowodował wycofywanie się wojsk
rosyjskich z terenu Królestwa.
Rzeczpospolita Obojga Narodów w wyniku rozbiorów znikła na ponad 120 lat z mapy Europy.
Podporządkowane obcym mocarstwom ziemie polskie stały się przedmiotem niszczenia. Polacy
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zamieszkujący Królestwo Polskie wciąż byli obywatelami carskiej Rosji. Prześladowani za
wiarę, za udział w walkach narodowowyzwoleńczych, zsyłani na Sybir wciąż trwali przy
ojczyźnie. Jak pisała Maria Konopnicka w wierszu Rota: „twierdzą nam będzie każdy próg”.
W śnieżnej zamieci
Pośród stepowej, śnieżnej zamieci
Dzwonek żałośnie rozsyła dźwięk.
W stonę Sybiru kiibitka leci,
Z kibitki kajdan dochodzi jęk.
Tam na Kamczatkę jedzie ofiara
Ofiara matka i jej mały syn
Ich potępiła swawola cara
Za to, że byli wolni od win.
Mamo mnie zimno, ja spać chcę mamo,
Mamo zdejm ze mnie kajdany te.
Gdzie my jedziemy, gdzie jest nasz tato?
Gdzie jest mój domek, zabawki me?
Tak szczebiotało zziębniete dziecię
Po licach matki łez strumień ciekł,
A Kozak patrząć miną zbójecką
Uderzył pletnią, „małczeć” rzekł.
O ty męczeńska, świątynio droga.
Kraino polska, ojczyzno ma
Kiedy pokruszysz kajdany wroga?
Kiedy zabłyśnie znów wolność ma?
Jednak naród polski nie dał się zniszczyć. Wiara, pamięć o przeszłości, tradycji i kulturze
pozwoliła przetrwać mroki niewoli. Szczególnie wysoką cenę poniosło Podlasie.
Zamach w Sarajewie 28.06.1914 roku stał się
„iskrą zapalną” do wybuchu I wojny
światowej.
Wypadki potoczyły się błyskawicznie: 1. sierpnia Niemcy, a 6. sierpnia Austro-Węgry
wypowiedziały wojnę Rosji. Wkrótce kolejne państwa zaczęły angażować się w wojnę.
W Polaków wstąpiła nadzieja na odrodzenie się Państwa Polskiego. Jednak przed narodem
stanęły znów lata walki i wojennej tułaczki.
W okresie I wojny światowej Królestwo Polskie zajęte przez wojska niemieckie i austriackie
zostało podzielone na dwie strefy okupacyjne. W skład generał- . Natomiast 27 powiatów
południowo-wschodnich znalazło się pod okupacją austriacką jako generał-gubernatorstwo
lubelskie. Natomiast 4 powiaty: bialski, konstantynowski, radzyński i włodawski wcielone
uprzednio do guberni chełmskiej pozostały pod zarządem Komendy etapów naczelnego
dowództwa armii wschodnich (Ober-Ost). Miały one być w przyszłości częścią państwa
ukraińskiego. W Białej Podlaskiej znajdowała się siedziba Etapen Inspektion Bug Armee.
Inspektorat był w zarządzie wojskowym i podlegały mu niższe szczeble administracji. Sytuacja
ludności zamieszkującej tereny znajdujące się pod zarządem Ober-Ostu była niezwykle trudna.
Zabierano żywność, rekwirowano bydło, wycinano drzewa w lasach na potrzeby armii.
Tak było do zakończenia działań wojennych. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w
Brześciu dnia 09.02.1918 r. państwa Centralne oddały Chełmszczyznę i Podlasie Ukrainie.
Wywoło to ostre protesty w Polsce. Dnia 31.12.1918 roku wojska niemieckie opuściły Białą
Podlaską. Jednak nie był to jeszcze koniec działań wojennych. Wkrótce przez te tereny
przetoczą się wojska bolszewickie. Pokój zawarty 18.03.1921 r. w Rydze ustalił granice
wschodnie Polski. Chełmszczyzna i Podlasie pozostały przy Macierzy.
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Gmina i sołectwo
Na mocy dekretu z 23.02.1809 roku powstał najniższy szczebel administracji – gminy wiejskie.
dzieliły się na gromady, którym przewodniczył sołtys. Gminą kierował wójt, był on wykonawcą
zarządzeń państwowych, czuwał nad bezpieczeństwem, porządkiem w podległych mu wsiach.
Nadzorował pracę sołtysów. Taka struktura gmin z niewielkimi zmianami przetrwała do 1864r.,
natomiast przepisy z 1871r. zmieniły podstawowy szczebel administracji. W miejsce
jednoosobowej władzy wójta wprowadzono zebranie gminne jako organ uchwałodawczy.
Zwoływane było cztery razy do roku, prawo uczestnictwa mieli wszyscy stali mieszkańcy
gminy, którzy ukończyli 25 lat oraz posiadali minimum 3 morgi ziemi. Na wójta mógł
kandydować również tylko stały mieszkaniec gminy, posiadający co najmniej 6 mórg ziemi.
Wybrany na wójta mógł objąć funkcję po zatwierdzeniu go przez władze powiatu. Nowe
przepisy o urządzaniu gmin wiejskich wprowadzały również sądy gminne, w których wójt był
sędzią. Taki sąd działał również w Horbowie. Od 1876 roku powstały sądy gminne wspólne dla
kilku gmin, funkcję sędziego pełnił urzędnik mianowany przez władze sądowe. Mieszkańców
gminy reprezentowali ławnicy wybierani na zebraniach wiejskich. Również w 1876 roku
wprowadzono w gminach dodatkowy aparat administracyjny, m.in. pisarzy. Taki podział
administracyjny gmin oparty na przepisach z 1864 roku przetrwał do 1918r. i obowiązywał na
terenie byłego zaboru rosyjskiego. Częściowo zostało to zmienione Dekretem Naczelnika
Państwa z 27.11.1918 roku. (sprawdzić gminy 1864r)
Konstytucja marcowa z 1921 roku wprowadziła trójstopniowy podział administracyjny:
województwa, powiaty, gminy. W okresie II Rzeczpospolitej zarówno Horbów, jak i pozostałe
wsie z tutejszej parafii, należały do województwa lubelskiego, powiatu bialskiego, gminy
Dobryń, która miała swoją siedzibę w Zalesiu. Tam też znajdował się Posterunek Policji
Polskiej.
Natomiast siedziba Sądu Grodzkiego i Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego dla gm.
Dobryń była w Piszczacu. Do tutejszych wsi listonosz przybywał trzy razy w tygodniu. W
Chotyłowie utworzony był Ośrodek Zdrowia, a apteka w Piszczacu.1 Usługi weterynaryjne
pełnił felczer weterynarii Franciszek Łukaszuk z Nowosiółek, gm. Bohukały.
Przemysłu na terenie nie było poza niewielkimi zakładami bedącymi własnością prywatną,
takimi jak tartak i młyn parowy w Zalesiu, wiatrak w Kłodzie Dużej - własność Tałana oraz
smolarnia i terpentyniarnia znajdujące się w Zalesiu, a stanowiące własność Dyrekcji Lasów w
Siedlcach.
W 1938 roku obszar i zaludnienie poszczególnych wsi przedstawia się następująco:
Horbów wieś - 400,30,ha, ludność -246,
Horbów Kol. - 433,90 ha,
- 239,
Kłoda Duża - 452,94ha,
-362,
Kłoda Mała -146,12 ha,
-168,
Lachówka
-329,09ha,
- 290,
Zalesie
- 688,36ha,
- 247.
Dnia 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Z dniem 08.10.1939 roku Niemcy
utworzyli z terenów niewłączonych do Rzeszy Generalne Gubernatorstwo. W jego obrębie
znalazło się m.in. województwo lubelskie. W Zalesiu nadal była siedziba gminy Dobryń,
należącej do powiatu Biała Podlaskavbg okręgu Lublin.
Po zakończeniu II wojny światowej parafia Horbów pozostawała w dalszym ciągu w gm.
Dobryń z siedzibą w Zalesiu, powiat Biała Podlaska, woj. lubelskie. Wkrótce została utworzona
gmina Zalesie obejmująca swoim zasięgiem część miejscowości należących do gminy Dobryń,
w tym wsie należące do parafii Horbów. W wyniku wprowadzonej z dniem 01.06.1975 roku
kolejnej reformy administracyjnej gm. Zalesie weszła w skład nowo utworzonego
województwa bialskopodlaskiego. Taki podział trwał do końca 1998 roku. Od 01.01.1999 roku
1

B. Górny , Monografia powiatu bialskiego, str.167-9,171.
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reforma administracyjna RP przywróciła powiat bialski, w którym obecnie znajduje się gm.
Zalesie.
Horbów i jego okolica na tle wydarzeń historycznych
Położony około 800 metrów od głównego traktu brzeskiego w połowie drogi między Białą a
Brześciem Litewskim Horbów był wciąż narażony na zniszczenia i w efekcie niezamierzony
udział w różnych wydarzeniach historycznych.
Najczęściej były to wojny toczące się na przestrzeni stuleci i związane z tym częste przemarsze
wojsk, niszczące okolicę. Może dlatego na terenie samego Horbowa, jak i innych wsi
należących do tutejszej parafii, brak jest zabytków.
W czasie wojny ze Szwecją („potopu”) w latach 1655 –60 wojska Karola Gustawa doszły do
Brześcia. Zapewne przechodziły przez okolicę. Tradycja mówi, że to wówczas został
zniszczony kościół katolicki w Horbowie fundacji Jana Horbowskiego, a obraz św. Barbary
Męczennicy wywieziony do Częstochowy. W tym okresie miały też miejsce przemarsze wojsk
Rakoczego i kozaków Chowańskiego.
W 1706 roku ponownie przechodziły wojska szwedzkie, niszcząc okolicę.
W latach 1772-79 miały miejsce przemarsze wojsk polskich i rosyjskich.
W 1794 roku, kiedy przez okolicę przemieszczały się wojska rosyjskie, ówczesny proboszcz
horbowski Ksawery Małachowicz zanotował, jakie to spustoszenia poczynili przechodzący
żołnierze: "w miesiącu lipcu przez przejście generałów Zubowa, Zagrajskiego i Deffeldena
zabrali opończę nową 8 łokci, 6 chustek, 5 astolore, 5 noży innych rzeczy, książek. Szkody te
wynosiły 150 złotych".
Dalej wspomina, że dla strasznej rewolucji Polaków z Moskalami w tymże roku uciekł z
domu i przez prawie „cztery niedziel” (4 tygodnie) ukrywał się. Podobnie i inni mieszkańcy
ukrywali się, ponieważ Moskale „mało, że bili, boki palili, ale i zabijali. W Kijowcu zabili
Celestyna Cystersa, Żydów dwóch i dwie kobiety. W stodołach wymłacali jęczmień, owies,
żyto snopami, siano inne drobniejsze ziarna na ziemię rozsypali sprzęty domowe co do bielizny
obuwia zabrali i służącym. Pszczoły wyłupili z ptactwa domowego gęsi, kaczki ect pozabijali
okrasę zabrali, a na ostatek całoroczny prowiant odebrali.”
W 1812 roku kolejne przemieszczenia się wojsk spowodowały ogromne zniszczenia na tym
terenie.
„Rankiem 18 października ukazała się straż przednia Essena III od Brześcia. Sasi przeszli do
natarcia wsparci dywizja austriacką Bianchiego. Essen usiłował
stawić czoło pod
Woskrzenicami nad Krzną, zegnany uchodził w stronę Brześcia. Cziczagow poczuł się
poważnie zaszachowany. Na wsparcie cofającego się Essena III wysłał pod Zalesie korpus
Langerona skupiająć tutaj trzy korpusy.” ( Marian Kukiel ,Wojna 1812 roku, t. II, s.273,
Kraków 1937)
Podczas działań 1812 roku spalone zostały zabudowania dworskie, zniszczono młyny, groble i
mosty na rzece Krznie.
Zdewastowany został kościół katolicki.
W latach 1818-23 budowano trakt bity z Warszawy do Brześcia o długości 200 km. Przy
budowie traktu pracowała również miejscowa ludność. Trakt wykonano z kamienia
„szabrowanego”. Na początku XX wieku szosę obsadzono topolami. Sadziła je okoliczna
ludność. Te piękne, ogromne drzewa wycięto pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku.
Na całej trasie pojawiły się koszarki, tj. domy dla dróżników, do których należało dbanie o
czystość na drodze. Do dziś domek dróżnika stoi przy szosie. Ostatnim dróżnikiem w Kol.
Horbów był Franciszek Panasiuk. Pierwotna nawierzchnia przetrwała ponad sto lat. W latach
pięćdziesiątych XX w. zaczęto remontować szosę brzeską, wówczas położono na niej warstwę
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cementową. Po dwudziestu kilku latach użytkowania szosa, która okazała się zbyt wąska dla
nasilajacego się ruchu samochodowego, została poszerzona i pokryta asfaltem.
W 1863 roku oddział Romana Rogińskiego ( przywódca powstania styczniowego na Podlasiu)
o stoczył walkę z oddziałem...V?
W czasie I wojny światowej przez Horbów przechodził front. Mężczyźni zostali wcieleni do
rosyjskiego wojska i wysłani na front. Cofające się wojsko rosyjskie zabrało ze sobą ludność
cywilną. Tylko nielicznym udało się pozostać ukrywając się w lasach.
Okoliczne dwory ewakuowały się również na wschód. Tak rozpoczęła się wojenna tułaczka
mieszkańców Horbowa w głąb Rosji. Wsie opustoszały. Mieszkańcy dworów Horbowa i
Zalesia dotarli pod Mińsk na Białorusi. Ludność chłopska znacznie dalej: jedni na Syberię, inni
nad Morze Kaspijskie. Tam daleko od kraju, na Syberii, spotkali się z ogromną życzliwością
rosyjskich chłopów, którzy jak mogli, tak starali się pomagać „bieżeńcom”.
W opuszczonej wsi stacjonowali żołnierze niemieccy, swoją kwaterę mieli w dawnej
„diakówce”.
Nieuprawiane pola, nieuczęszczane drogi zarastały chwastami. Budynki zarówno mieszkalne,
jak i gospodarcze były spalone.
Po zakończeniu działań wojennych, po wieloletniej tułaczce, horbowianie zaczęli powracać do
w swoje rodzinne strony. Niestety, nie wszystkim dane było powrócić, nie wytrzymali trudów
wędrówki. Umierali z wycieńczenia, chorób, zostali na zawsze na obcej ziemi, z dala od swojej
rodzinnej wsi. Ci, którzy powrócili, zaczęli odbudowywać swoje zagrody, uprawiać pola, które
przez tyle lat nie były obsiewane. Jednak to nie był koniec zmagań, wkrótce rozpoczęły się
działania 1920 roku.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej w szeregach wojska polskiego walczył Bazyl Darczuk.
Zmobilizowany w lutym 1920 roku walczył w 44 pp w Łucku. Był to jeden z pułków generała
Halera. W czasie walki z bolszewikami 28.09.1920 roku pod Równem został ranny. Do końca
życia pozostał inwalidą.
Po zakończeniu wojny nastąpił okres odbudowy wsi. Zaczęto budować nowe domy mieszkalne
i budynki inwentarskie. Powoli życie mieszkańców stabilizowało się i kiedy wydawało się, że
już jest lepiej, nowy cios zadano Polsce.
Dnia 1 września 1939 roku mieszkańców Horbowa zbudziły niemieckie samoloty, które już
wczesnym ranem zbombardowały lotnisko w Małaszewiczach. W pierwszych dniach września
szosa brzeska zapełniała się uciekinierami z głębi kraju, którzy przez te tereny usiłowali dostać
się na południe Europy. Umęczonym i przestraszonym ludziom mieszkańcy Horbowa
okazywali pomoc, dzieliąc się z uciekinierami „izbą i chlebem”. (Myślę, że w ten sposób
rekompensowali pomoc, którą sami lub ich rodziny otrzymali w czasie I wojny światowej od
ludzi na dalekiej Syberii czy w Kazachstanie.) Podobnie starali się pomóc jeńcom radzieckim
osadzonym w obozie w niedalekiej Holi.
Wkrótce szosą brzeską szło na Warszawę wojsko radzieckie. Tym razem nie przechodzili przez
wieś. W 1941 roku przed napaścią Niemców na Związek Radziecki we wsi stacjonowali
niemieccy żołnierze. Już w pierwszych dniach ofensywy budynek szkolny został zamieniony na
szpital polowy. W 1944 roku w czasie odwrotu wojsk niemieckich przez wieś przechodził front
Na starym cmentarzu łacińskim w Horbowie był niemiecki punkt obserwacyjny. Postrachem
tutejszej ludności byli czerwonoarmiści. W czasie działań wojennych sama wieś nie ucierpiała
zbytnio ani jej mieszkańcy. Dopiero w 1945 roku, kiedy Armia Czerwona wracała z Berlina,
jeden z odziałów zatrzymał się w Horbowie. Wówczas żołnierze przestrzelili krzyż na wieży
kościoła, dachówkę i uszkodzili dzwon. Ponieważ stacjonowali na plebani, spalili część
dokumentów kościelnych. W ten sam sposób zniszczyli również księgozbiór szkolnej
biblioteki.
W okresie okupacji Niemcy przejęli w zarząd majątek ziemski Sobolewskich w pobliskim
Zalesiu. Uprawiano w nim znaczne obszary marchwi, buraków oraz zboże na potrzeby armii
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niemieckiej. Okoliczna ludność była zmuszana do pracy przy sadzeniu, pieleniu i zbiorach
płodów rolnych, oczywiście bez wynagrodzenia. Postrachem okolicznych wsi był Niemiec
nadzorca, który wczesnym rankiem objeżdżał okoliczne miejscowości, zabierając ludzi do
pracy. Wszyscy drżeli ze strachu przed jego koniem i nahają.
Niemcy wprowadzili również przymusowe dostawy, tzw. kontygenty i szarwarki, za które
wypłacali wódką. Podobnie, jak w czasie I wojny światowej, tak i podczas II wycinali drzewa
w okolicznych lasach, które potem wywozili koleją. W tym celu z lasu Kisielnik ułożyli
równolegle z szosą brzeską kolejkę wąskotorową, którą transportowano drzewo do stacji
kolejowej w Chotyłowie.
W kampanii wrześniowej 1939 roku z mieszkańców wsi i kolonii Horbów w obronie Polski
walczyli moi stryjowie Feliks i Leon Krzescy, Jan Waniek, Stanisław Zając. Natomiast na
froncie byli Mikołaj Borodziuk (Lubartów - Warszawa), Stefan Ślaz, Mikołaj Władymiruk,
Antoni Zach. Wszyscy szczęśliwie przeżyli i powrócili z wojny.
Stanisław Zając zmobilizowany w marcu 1939 roku był w artylerii przeciwlotniczej w
Trauguttowie – Brześciu. W sierpniu zostali przerzuceni w Bory Tucholskie na Pomorze.
Walczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji wzięty do niewoli w Górze Kalwarii.
Zwolniony, powrócił do domu.
Jan Waniek był zawodowym żołnierzem. Przed wybuchem II wojny światowej służył w 6
Pułku Lotniczym we Lwowie. Dnia 21 września 1939 roku odbył swój ostatni lot do Dyneburga
nad Dźwiną. Tam polscy lotnicy zostali internowani, Janowi i jego dwóm kolegom udało się
uciec z obozu. Po tygodniowej tułaczce dotarł do Brygady gen. Kleeberga. Po klęsce bitwy pod
Kockiem powrócił do Horbowa. Wstąpił do ZWZ, a następnie do AK. Uczestniczył w wielu
akcjach dywersyjno –sabotażowych na terenie miasta i powiatu Biała Podlaska, między innymi
w akcji „Burza”, jako członek oddziału OP-34 pp AK. Partyzancki pseudonim „Robak”. W
listopadzie 1944 roku aresztowany przez NKWD. Sądowy Trybunał Wojenny skazał Jana
Wańka na 7 lat w łagrach Syberii. Pracował w obozach w Workucie, Karagandzie, Dolince w
obł....... Do Polski powrócił w grudniu 1955 roku, na zesłaniu przebywał 11 lat. Wrócił
wycięczony fizycznie.
Mikołaj Władymiruk, zmobilizowany w 1939 roku we wrześniu, walczył w obronie Warszawy.
Po kapitulacji wraz z Rydzem Śmigłym przez Czechy dotarł do Węgier. Tam po zajęciu
Węgier przez Niemców został aresztowany, wywieziony do niewoli niemieckiej. Został
osadzony w jednym z drezdeńskich lagrów. Tam przebywał do zakończenia wojny. Do
Horbowa powrócił w 1945 roku.
Stefan Ślaz służył w kompanii saperów uczestniczył w forsowaniu Nysy, nastepnie szlak
bojowy prowadził przez Drezno, Budziszyn, Pragę.
W niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu zginął sołtys wsi Andrzej Darczuk.
Po zakończeniu działań wojennych powstała Polska Ludowa. Zaczęły się odmienne warunki
bytowania.
W dniach od 24.06 do 20.07.1947r. na terenie powiatu bialskiego przeprowadzono wysiedlanie
ludności w ramach akcji „Wisła”.
Dnia 3 lipca 1947 roku 23 rodziny prawosławne, tj. 85 osób z Horbowa, zostało w ramach
akcji wywiezionych na Ziemie Odzyskane. W ciągu kilku godzin mieli zebrać najpotrzebniejsze
rzeczy oraz dobytek i stawić się w punkcie zbornym w Zalesiu. Stamtąd kierowani byli na
dworzec kolejowy do Chotyłowa. Na stacji czekały na nich wagony towarowe, do których
załadowano zwierzęta, ludzi i wieziono w nieznane. Po dotarciu na określoną przez władze
stację ludzie opuszczali wagony i sami udawali się na rozpoznanie terenu, gdzie mogliby
zamieszkać ze swoimi rodzinami. Kiedy opuszczali Horbów, na polach pozostało skoszone
zboże, ciasto w dzieżach, a chleb w piecu. Na spakowanie się mieli zaledwie kilka godzin,
zabierali więc najpotrzebniejsze rzeczy, mając nadzieję, że wkrótce będą mogli powrócić.
Niestety, na zawsze opuścili ziemię, na której od wieków żyły pokolenia ich przodków.
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Gospodartstwa wysiedlonych w większości zostały przekazane repartiantom przybyłym z
dawnych ziem polskich, leżacych po prawej stronie Bugu. Ludności wywiezionej nie wolno
było odwiedzać rodzinnych stron. Zmiany, jakie zaszły w kraju po 1956 roku umożliwiły
przyjazd na teren powiatu, a z czasem powrót na stałe. Nieliczni, którzy zdecydowali się
wrócić, mogli odkupić
swoje, zabrane przez państwo gospodarstwa, od aktualnych
użytkowników.
Z 23 wywiezionych rodzin powróciło tylko 7. Pozostali nie zdecydowali się na powrót. Zostali
z dala od ziemi swoich przodków.
Wysiedlając tutejszą ludność prawosławną w akcji „Wisła”, ówczesne władze nie liczyły się z
tym, że była to ludność od wieków osiadła na tym terenie. Młode, urodzone po I wojnie,
pokolenie wychowało się na polskiej literaturze klasycznej. Kiedy wybuchła II wojna światowa,
w szeregach wojska polskiego w obronie ojczyzny walczyli z hitlerowskim najeźdźcą zarówno
chłopcy z rodzin katolickich, jak i prawosławnych. Walczyli o wolną Polskę.
Władze PRL-u nie uznawały rolnictwa indywidualnego. W wyniku dekretu z 1944 roku o
reformie rolnej majątek Zalesie został rozparcelowany. Właścicieli większych obszarowo
gospodarstw chłopskich nazywano kułakami. Poprzez różne działania starano się takie
gospodarstwa doprowadzić do ruiny, nakładając znaczne zobowiązania pieniężne, kontygenty,
szarwarki. Jeżeli zamożniejszy rolnik nie mógł sprostać nałożonym obowiązkom, osadzano go
w więzieniu. Wszelkimi sposobami władze starały się doprowadzić do kolektywizacji
rolnictwa. Stosowano różne metody. Na początku 1953 roku nawet nauczycieli zobowiązano
do przeprowadzania indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów w celu organizowania
spółdzielni produkcyjnych na terenie gminy. Mimo rozległej propagandy na rzecz wspólnego
gospodarowania oraz różnorodnych represji tutejsi rolnicy nie dali się namówić na
kolektywizację. Gospodarstwa dzielili na mniejsze, a nie poddali się. Ziemia-ojcowizna była
dla nich wielkim skarbem, którego usilnie bronili.
W 1956r.(?) zostały zniesione obowiązkowe dostawy, rolnicy odetchnęli. W Horbowie i
okolicy nie było przemysłu, dlatego ziemia stanowiła główne źródło utrzymania. Część
ludności, zwłaszcza mężczyzn z okolicznych wsi, był zatrudniona na stacjach przeładunkowych
Podsętków, Kowalewo, Małaszewicze. Tworzyli oni tzw. klasę chłopo-robotników.
Horbów i okolica

Rzeka Krzna
Spoza Łukowa, hen z oddali
Gdzie się wieczorna zorza pali
Na sinych lasów widnokręgach
Nie z gór wysokich i skał
stromych
ale podmokłych niskich
łęgów
wypływa Krzna –tutejsza rzeka.(Grodz)
Krzna –stara rzeka, której koryto zmieniło się pod działaniem człowieka. Swój początek
bierze z bagien Jata w łukowskim, płynie w kierunku północnym przez Białą, Woskrzenice,
Horbów, Kijowiec, Mokrany Stare i w Neplach wpada do Bugu.
W swoich dziejach pełniła różne funkcje, wciąż służąc ludziom. Różne też nazwy nadawał jej
człowiek w ciągu minionych stuleci.
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Jedna z pierwszych wzmianek o rzece Krznie mówi, że około 1280 roku Polacy stoczyli bitwę
na rzece Krośnie w pobliżu Brześcia i zdobyli 10 wiosek (Batiuszkow, Chołmskaja Ruś, [w:]
Zdański-Przyczynki...)
W dekrecie podkomorskim z 1599 roku jest wymieniana jako Krsna. (Sł.Ge.)
W XIX wieku pojawia się nazwa Trzna, aż ostatecznie używana jest nazwa Krzna.
W dawnych wiekach nad jej brzegami koncentrowało się osadnictwo, odgrywała też ważną
rolę gospodarczą. Była to rzeka spławna, od Woskrzenic szeroka na 10 sążni. (Sł.Geo)
Pływało po niej 9 szkut, 3 dubasy, 2 łozki. Szkuty przewoziły zboże do Gdańska, a stamtąd
różne towary, zwłaszcza dla dworu Radziwiłłów oraz okolicznej ludności. (Rocz. Bial)
Na terenie Horbowa na rzece znajdowały się dwie wyspy, przez których środek w połowie
XVIII wieku przebiegała granica miedzy Hrabstwem Bialskim, do którego należał folwark
Horbów, a dobrami prywatnymi Husinka należącymi do Joachima i Karoliny Deskur.
W przeszłości nad brzegami Krzny zakładano młyny wodne, m.in. w Woskrzenicach,
Horbowie, Kijowcu oraz folusz w Woskrzenicach i Horbowie.
Inwentarz folwarku Horbów sporządzony w 1818 roku zawiera opis dawnej rzeki, (wówczas
nie była ona spławna), który przytaczam: ”Rzeka Krzna płynie niedaleko folwarku i pod wsią
Horbowem, na której podług dawnego podania było toni 64, teraz zaś używalnych i
przeczyszczonych
toni znajduje się 42. Ta rzeka i tonie są wspólne
naprzód zaczynając od majętności Woskrzenic dziedzictwa Ich. Księżniczki z folwarkiem
Woskrzenicami, dalej zaś od Horbowa z obcymi majętnościami jako to z Husinką i
Kuczukówką dobrami ziemskimi oraz Kijowcem Narodowymi. Na tej rzece i toniach znajdują
się szczupaki, liny, karasie, okunie i inne drobne i białe ryby, połowy na niej rybne dobre a w
czasie mianowicie zimowym (awanyażone?) bywają.
Na tej że rzece przy wsi Horbowie jest jezioro zwane popowym na którym toni jest dziewięć i
na tym jeziorze oraz na rzece Krznie od ichnie? Horbowskich W. Posesorów ma sobie
dozwolony połów ryb na stołowa swoją potrzebę. Rybołówstwo na całej tej rzece jest w
arendzie i stąd prowent wynikający należy do skarbu księżniczki, który pod prowentami miasta
Białej wyjaśniony zostanie.
Na tejże rzece Krznie na grobli woskrzenickiej był niegdyś młyn na jedno koło należący do
posesyi folwarku Horbowa, który później przerobiony został przez posesora na folusz lecz ten
w roku 1812 w czasie wojennym również jak i młyny woskrzenickie spalony został i dotąd
nowy nie jest zbudowany.” (AGAD, AR dz.XXV1180/Inwentarz folwarku Horbowa
dziedzictwem JO Xsiężniczki Stefanij Radziwiłłównya w posesyji zastawnejW. Domańskiego
w roku 1818 miesiąca września 25 dnia sporządzony str.4i5)
Jeden z głównych traktów komunikacyjnych z zachodu na wschód przecinał Krznę pod
Woskrzenicami. Wymagało to przeprawy przez rzekę. W obrębie folwarku Horbów znajdowały
się dwie groble: "jedna zwana woskrzenicką na trakcie pocztowym dobrze i nowemi laty
ufundowana i która to grobla i na niej będące mosty umieszczone są w inwentarzu folwarku
Woskrzenic i w tym zaś miejscu to się tylko odnotuje, że znaczna część tej grobli jest na
gruntach folwarku Horbowa i niegdyś folwark Horbów mając przy tejże łąki, grunta i młyn
na rzece Krznie wspólnie z folwarkiem Woskrzenice te groble jako i mosty utrzymywać i
naprawiać był winien. Druga grobla Kijowiecką zwana na gościńcu z miasta Piszczaca do
Janowa sytuowana pół wiorsty długa i mająca niegdyś na rzece Krznie most na palach któren
teraz nie egzystuje a tym samym i trakt ten przez tą groblę nie ostał. Grobla ta aż do rzeki
samej jest na gruncie horbowskim i tej utrzymanie oraz mosty należą do Horbowa jednak
podług uznania utrzymywane... ludzi horbowskich, zaleskich i lachowskich do utrzymania tej
grobli, restauracyji mostów i drzewo z lasów Radziwłłowskich a robotnik wszelki do tego
potrzebny z Dóbr Narodowych.” ( AGAD AR jak wyżej)
W większości groble należały do Radziwiłłów. Niektóre z nich były czynne jeszcze w XIX
wieku.
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Z czasem wzniesiono drewniane mosty, których na głównym trakcie brzeskim było pięć. Na
przestrzeni lat w czasie różnych wojenych potyczek były one niszczone i odbudowywane.
Między innymi zostały zniszczone w okresie wojny napoleońskiej w 1812 roku. Odbudowane
dotrwały do 1863r., kiedy to ponownie spalił je oddział Romana Rogińskiego w czasie
powstania styczniowego. Podczas wojny polsko–bolszewickiej cofający się przed bolszewikami
Polacy 08.08.1920 roku spalili mosty pod Woskrzenicami. Działania drugiej wojny światowej
też nie oszczędziły mostów, były to wciąż mosty drewniane. W latach pięćdziesiątych XX
wieku zbudowano na rzece Krznie pod Woskrzenicami w miejsce pięciu drewnianych mostów,
jeden betonowy, który był użytkowany do lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Jednak okazał się
z powodu dużego natężenia ruchu za słaby i został zamkniety. Obok wzniesiono nowy most.
Natomiast na grobli kijowieckiej, przez długie lata była przeprawa promowa. Dopiero dnia
16.02.1929 roku oddano nowo zbudowany most na rzece Krznie w Kijowcu. Most został
wzniesiony w ciągu 4 miesięcy przez pluton pionierów 34 pp. Budowa była finansowana przez
Ministerstwo Robót Publicznych i Sejmik Bialski. (Podlasiak nr 9-10 i 12, 1929r.)
W Horbowie, za kościołem, gdzie obecnie na starorzeczu jest bród, była przystań flisacka. W
pierwszych dziesięcioleciach XX wieku Krzna była w dalszym ciągu rzeką spławną. Pływały
tylko tratwy spławiające drewno. Flisacy mieli piękny zwyczaj, na Wielkanoc zatrzymywali
swoje tratwy, najczęściej zostawiali je na zakolu rzeki zwanym „Gankiem” i udawali się na
rezurekcję do horbowskiego kościoła.
W dolinie rzeki ciągnęły się bagniste łąki zamieszkałe przez liczne ptactwo wodne, m.in.
bekasy, dropy, cietrzewie. Rzeka obfitowała w ryby.
O, biedna rzeko
świetnej przeszłości nikły cieniu
Widzę cię jeszcze we wspomnieniu
jak byłaś rybna i głęboka
przed wielką zbrodnią regulacji(Grodz
W latach trzydziestych XX wieku rozpoczęto regulację rzeki, prace przerwał wybuch II
wojny światowej. Wznowione zostały w latach pięćdziesiątych, wówczas zmieniono koryto
rzeki.
Na terenie Horbowa zachowały się polodowcowe starorzecza oraz liczne dopływy i zakola. Od
„Ganku” łagodne brzegi zmieniają się w ukształtowane przez lodowiec morenowe wzgórza.
Takie otoczenie doliny Krzny ciągnie się kilka kilometów. Dziś, idąc brzegiem rzeki, miejscami
wąskim jak mały strumyczek, trudno sobie wyobrazić, że była to rzeka, po której pływały
tratwy. Zachowane odcinki coraz bardziej zarastają szuwarami. Z dawnych bagien została tylko
mała łączka w okolicach uroczyska, zwanego dawniej „Wilcze Doły”. Dziś mają tu swój
wodopój sarny. W wodach starorzecza żyją piżmowce, od kilku lat mają swoje żeremia bobry.
Czasem na jej wodach pojawi się stado łabędzi, a na przybrzeżnych łąkach zakładają gniazda
rybitwy. Rozległe łąki w dolinie Krzny stanowią znaczne żerowisko dla bociana białego, który
bardzo upodobał sobie tę okolicę. W samym Horbowie i kolonii jest ....... bocianich gniazd.
W latach siedemdziesiątych XX wieku ponownie przeprowadzono melioracje łąk w dolinie
rzeki Krzny na terenie Horbowa. Dawne bagniste łąki zostały osuszone, poprzecinane licznymi
kinetami i rowami. Zmieniła się roślinność. (Po obsianiu nowymi gatunkami traw zmieniła się
roślinność.)
Dawna Krzna to nie tylko rzeka dostarczająca przez wieki ryb okolicznej ludności czy droga
flisackich spływów. Jest ona też częścią naszych dziejów ojczystych. Tu przez woskrzenickie
błota w kierunku lasu Kisielnik prowadził szlak unicki. Drugie miejsce w Horbowie związane z
rzeką i czasami unii to las popowski, dziś zwany lasem Korycińskiego. W nim nad brzegiem
rzeki unici mieli swoje spotkania z księżmi, tutaj prawdopodobnie przystępowali do
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sakramentów świętych. (Być może przychodził tu do nich ksiądz T. Jackowski, pierwszy tajny
misjonarz, który przybywał do unitów na Podlasiu.) Była to wielka tajemnica, dlatego tradycja
bardzo mało przekazała wiedzy o tamtych tajnych spotkaniach.
Lasy
Od stuleci Horbów otaczały lasy. Dawniej była to puszcza horbowska, ciągnąca się od
Klecka w województwie i powiecie nowogródzkim aż do Horbowa, dawnych dóbr
radziwiłłowskich.(A> Zamoyski,H.F. Radziwiłł)
Do naszych czasów z dawnej puszczy pozostały fragmenty lasów za wsiami Zalesiem i
Lachówkami oraz graniczący z polami Horbów Kolonii i Kłody Dużej - las Kisielnik. W
czasach radziwiłłowskich była w nim leśna osada. W okresie międzywojennym należał do
Leśnictwa Kłoda. Po II wojnie światowej została założona szkółka leśna z sadzonkami.
Długoletnim jej opiekunem i gajowym był Władysław Kunasiuk. W latach dziewięćdziesiątych
XX wieku powstało Leśnictwo Szkółkarskie „Lutnia ”założone przez leśniczego Stanisława
Pietrusika, należące do Nadleśnictwa Chotyłów. W szkółce jest prowadzona produkcja
sadzonek różnych drzew i krzewów. W Kisielniku żyją jelenie, sarny, dziki, zające oraz liczne
ptactwo.
Na uwagę zasługuje niewielki zagajnik dębowy położony wśród łąk Horbów Kolonii, w pobliżu
rzeki Krzny, zwany przez okoliczną ludność Dębinką. Najstarsi ludzie opowiadali, w XVIII
wieku była wielka powódź, a po niej pośród łąk znalazły się hałdy mułu, a potem wyrosły tam
drzewa i liczne rośliny. Czy tak było rzeczywiście, nie wiadomo.
Faktem jest, że w czerwcu 1788 roku padały bardzo obfite deszcze, których najstarsi ludzie nie
pamiętali. Nastąpiła ogromna powódź, woda zniszczyła młyny na rzece, groble, łąki i pola.
Była to wielka klęska.
Znajdująca się na obszarze Dębinki roślinność może wskazywać na to, że została naniesiona.
Sam zagajnik rośnie na piaszczystym wzniesieniu. Otoczony łąkami, które przed melioracją
były w większości podmokłe i bagienne. Flora zagajnika jest bardzo zróżnicowana, znajdują się
tu liczne gatunki chronione. Drzewostan w Dębince ma charakter naturalny. Występuje
przewaga drzew liściastych, głównie dąb szypułkowy, olcha, brzoza, osika, kruszyna,
trzmielina, dzika róża, dziki bez czarny, leszczyna, wierzba. Nielicznie sosna i jałowiec. Rosną
tutaj: pierwiosnka lekarska, zawilec, konwalia majowa, pełnik europejski, drżączka modra,
kosaćce syberyjskie, lilia złotogłów, dziewanna wielokwiatowa, macierzanka piaskowa, jasnota
biała, wrzos zwyczajny, z paproci: długosz królewski i narecznica samcza oraz kilka gatunków
turzyc.
Za Dębinką w kierunku północno-zachodnim nieopodal rzeki Krzny jest niewielki pagórek. Z
nim wiąże się miejscowa legenda, że bardzo dawno temu stał tu kościół i, kiedy w południowej
porze przyłoży się ucho do wierzchołka pagórka, można usłyszeć dzwięk kościelnych
dzwonów.
Jest jeszcze jeden las w pobliżu Horbowa. Położony w obrębie tzw. dawnej Popówki. Jest to
las również o charakterze naturalnym. Jego główny drzewostan to sosna. Oprócz niej rośnie
tu dziki bez czarny i bez koralowy, jałowiec, malina. Roślinność nie jest tu tak zróżnicowana
jak w Dębince. Las rozciąga się nad brzegiem starorzecza Krzny. Obecnie nazywany lasem
dziadka Korycińskiego. Tradycja mówi, że właśnie ten las był schronieniem dla tutejszych
unitów w czasie prześladowań, o czym wspominałam wcześniej.

14

Oświata w parafii
Brak jest danych o istnieniu szkoły elementarnej w Horbowie w czasach, kiedy były one
tworzone przy parafiach łacińskich. Należy więc przypuszczać, że powodem tego była zbyt
mała liczba wiernych wyznania katolickiego i szkoły nie zorganizowano.
Nie ma również danych o wcześniejszym otwarciu tu szkoły dla dzieci unickich.
Po upadku powstania listopadowego władze carskie zaczęły reformować system oświaty w
Królestwie Polskim.
Kolejną reformę mającą na celu tworzenie szkół parafialnych dla dzieci unickich zaczęto
przeprowadzać w oparciu o zarządzenie cara, ogłoszone „rozkazem” namiestnika Królestwa
Polskiego z 15.03.1849 roku. Szkoły miały być otwarte na rzekomą prośbę greko-unitów
mieszkających na terenie guberni augustowskiej i lubelskiej, do której to prośby car łaskawie
się przychylił. Zgodnie z przepisami powinny być zakładane przy cerkwiach i klasztorach
unickich. Funkcję nauczycieli powierzono diakom, którzy również mieli pełnić posługi w
cerkwi. Proboszcz był opiekunem szkoły oraz nauczał katechizmu i historii świętej. Językiem
wykładowym w tych szkołach miał być rosyjski.
Wprowadzenie odrębnego systemu oświaty dla ludności unickiej miało w przyszłości odegrać
ważną rolę w procesie likwidacji unii i rusyfikacji społeczeństwa w Królestwie Polskim.
Na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku rozpoczęto przygotowania do budowy domu dla
diaka, przy cerkwi rytu greckiego w Horbowie, w którym miała mieścić się także szkoła.
Kosztorys sporządzono w 1851 roku i opiewał on na kwotę 553 rubli 20 kopiejek. Za rok we
wrześniu 1852 roku był gotowy plan budynku. W Dzienniku Urzędowym Guberni Lubelskiej
Nr 10 z 24II/5III 1853 roku na dzień 2/14 marca została ogłoszona licytacja na budowę domu
dla diaka we wsi skonfiskowanej Horbów. Budynek został wzniesiony dość szybko, we
wrześniu 1854 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych poinformowała
Rząd Guberni Lubelskiej o wykonaniu tegoż domu w Horbowie. Budynek był drewniany,
zbudowany z bali 6 calowych, w węgieł, na podmurowaniu, z kominem murowanym, dach
pokryty słomą. Wymiary domu: długość 35 stóp rosyjskich, szerokość 24 s.r., wysokość od
podwalin do wierzchu belek 6 stóp. Zużyto następującą ilość drewna: 18,5 sztuk budulca
średniego –30 stóp długości, 19 sztuk cienkiego, 35,5 sztuk kloca tartego -12 cali grubości i 24
cale długości. Powierzchnia dachu wynosiła 1258 stóp, na jego pokrycie zużyto 5 kop słomy.
Wybudowany dom podzielony został na dwie części. Jedną przeznaczono na izbę lekcyjną. W
drugiej urządzono mieszkanie dla diaka, składające się z izby, alkierza i komory. Sień była
wspólna dla szkoły i diaka.(RGLW, adm. nr 48 s.17) Po ukończeniu budowy rozpoczęto
starania o otwarcie szkoły parafialnej w Horbowie. Mimo że pomieszczenie dla szkoły było
przygotowane, na jej otwarcie trzeba było bardzo długo czekać. Cały rok 1861 trwała
korespondencja pomiędzy dziekanem bialskim, Komisją Rządową do Spraw Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego a Rządem Gubernialnym. W efekcie tej długotrwałej
korespondencji w styczniu 1863 roku Rząd Guberniany Lubelski odpowiedział, co następuje:
„co się tyczy szkoły w Horbowie, projekt uorganizowania takowej był przedstawiony atoli jako
niedokładnie sporządzony zwrócony został 18/30.10.1862 roku”, do poprawienia do
zatwierdzenia (.APL ASZGLsyg.1431) W efekcie szkoła parafialna greckounicka została
otwarta w 1867 roku. Nowa ustawa wydana w 1866 rok nakazywała nauczanie w języku
rosyjskim.
(Po likwidacji unii szkoła ta została zamieniona na szkołę początkową będącą pod nadzorem
duchownego prawosławnego?)
Wszystkie lekcje w szkole były prowadzone w języku rosyjskim i była to jedna z metod
prowadzących do rusyfikacji na terenie zaboru rosyjskiego.
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W 1880 roku do szkoły uczęszczało 31 uczniów, w tym 30 chłopców i 1 dziewczynka.
Nauczycielem był Jan Daniluk, jego wynagrodzenie wynosiło150 rubli rocznie.
Oczywiście, że w tamtym czasie sieć szkolna była słabo rozwinięta. Najbliższa szkoła
parafialna znajdowała się w Dobryniu, uczyło się w niej 26 dzieci.
W 1884 roku zaczęto zakładać cerkiewne szkoły parafialne.
W 1885 roku w szkole horbowskiej było 28 uczniów, w tym 25 chłopców i 3 dziewczynki.
Nauczycielem był nadal Jan Daniluk. W 1887 roku do szkoły uczęszczało 43 uczniów, 35
chłopców i 8 dziewcząt. Wynagrodzenie nauczyciela wynosiło 215 rubli rocznie. Natomiast w
1888 roku uczyło się 26 chłopców, a nie było żadnej dziewczynki. Nauczycielem był Piotr
Trediakowski, jego wynagrodzenie wynosiło 250 rubli rocznie. Podając liczbę uczniów, pragnę
przybliżyć ówczesny stan oświaty na terenie parafii.
Należy nadmienić, że w tym czasie funkcjonowały również szkoły w Dobryniu, Piszczacu i
Kijowcu.(Pam. KniżkaSGUB) W 1897 roku nauczycielem był Jan Onyszczuk. W 1902 roku
pracował tutaj Wra Czułowicz. Na początku XX wieku na terenie ówczesnej gminy Dobryń
znajdowały się szkoły w Dobryniu, Horbowie, Kijowcu i Wólce Dobryńskiej. W latach 190407 nauczycielem w horbowskiej szkole był Andrzej Lewicki. (Pamiętnaja Kniżka Siedlec.
Gub.1887r. 97,1902,04.05,06,07r.)
(Podać z klirowych wedymosci stan uczniów w latach)
W 1892 roku ksiądz Gerbaczewski, proboszcz parafii prawosławnej, kupił w Horbowie 1,50
mórg ziemi pokarczemnej z przeznaczeniem pod nowy budynek szkolny, który został
wzniesiony w 1902 roku.
Należy nadmienić, że horbowska szkoła parafialna była przez cały czas szkołą rządową.W
1904 roku do szkoły w Horbowie uczęszczało 15 chłopców i 13 dziewczynek wyznania
prawosławnego oraz 1 dziecko wyznania rzymskokatolickiego. Opiekunem szkoły od 9
września 1892 roku był proboszcz Teodor Gerbaczewski. Za pełnienie tej funkcji otrzymywał
wynagrodzenie w wysokości 50 rubli rocznie. W roku 1909 nauczycielem w tutejszej szkole był
Teodor Loiatiuk. Do szkoły uczęszczło 16 chłopców, 15 dziewczynek wyznania
prawosławnego oraz 4 dzieci wyznania rzymskokatolickiego.
Oświata w wolnej Polsce
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku stan oświaty na terenie dawnego
Króletwa Kongresowego był w bardzo złym stanie. W 1919 roku wydano dekret o obowiązku
szkolnym, w 1922 roku ogłoszona została ustawa o szkołach powszechnych. Systematyczne
poprawiała się powszechność nauczania. Jednak od 1928 roku wyż demograficzny i
postepujący kryzys ekonomiczny kraju powodowały ograniczenia w dostępie do oświaty.
Kolejna reforma szkolnictwa w 1932 roku utrudniła dzieciom, zwłaszcza wiejskim dostęp do
szkół wyższego stopnia, np. siedmioklasowych.
Papież Pius XI(1922-39) w "Encyklice o wychowaniu młodzieży" tak określał rolę szkoły:
„rozpatrywana genetycznie szkoła jest instytucją z natury swej pomocniczą i dopełniającą
rodziny i kościoła. Bo szkoły powstały z inicjatywy kościoła i rodziny, dopiero później
państwa. Tak więc szkoła, rodzina i kościół tworzą jakby jeden przybytek wychowania
chrześcijańskiego.”
Szkoła w wolnej, niepodległej Polsce była wielkim darem dla wiejskich dzieci. We
wspomnieniach uczniów przetrwała jako coś niezwykle ważnego. O szkole i o nauczycielach
mówiono zawsze z ogromnym szacunkiem.
Polska szkoła w Horbowie została otwarta w 1920 roku. We wsi stał budynek zbudowany w
1902 roku, w którym mieściła się wówczas szkoła. Był to budynek drewniany z bali
sosnowych, nieszalowany, kryty dachówką. Znajdowała się w nim jedna izba o cementowej
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podłodze, w niej odbywała się nauka.Wyposażenie izby lekcyjnej było bardzo skromne. Dwa
rzędy ławek, tablica, na ścianie krzyż, godło państwa. W latach późniejszych zawieszono
portrety prezydenta RP i marszałka Józefa Piłsudskiego oraz mapę Polski.
W drugiej części szkoły było mieszkanie dla nauczyciela.
Była to jednoklasowa szkoła powszechna. Dzieci uczyły się na dwie zmiany, starsze klasy rano,
młodsze po południu. W takim systemie, w jednej izbie lekcyjnej uczyły się jednocześnie dwie
klasy. W pierwszych latach po otwarciu szkoły wiek uczniów był bardzo zróżnicowany.
Wynikało to z kilkuletniej przerwy spowodowanej wojną. Na początku lat dwudziestych
mieszkańcy Horbowa powracali z wojennej tułaczki. Sprzedaż gruntów z folwarku Horbów
zwanego majoratem spowodował napływ nowej ludności. Nabywcy pochodzili z okolic
Łukowa i Kocka. Osiedlili się i tak powstała nowa miejscowość Horbów Kolonia. W roku
szkolnym 1923/ 24 dzieci z kolonii zaczęły uczęszczać do szkoły w Horbowie.
W 1925 roku na terenie parafii istniały 3 szkoły jednoklasowe, w których uczyło się łącznie 79
dzieci katolickich i 39 prawosławnych. (porz. Służby Bożej 1925r- zeszyt czerwony)
W szkole były następujące przedmioty: język polski, rachunki z geometrią, przyroda, geografia,
historia, religia, rysunki, roboty ręczne, śpiew, gry i gimnastyka. Skala ocen od niedostatecznej
do bardzo dobrej. Każdy dzień nauki rozpoczynał i kończył się modlitwą:
„Ojcze Boże, my w pokorze łaski Twej
Błagamy Cię
Niech Twa łaska nas wspomoże
Ty nad nami zlituj się
Św. Antoni Padewski pomagaj nam w nauce.”
Przybory szkolne były bardzo skromne: pióro ze stalówką, atrament, ołówek. Dzieci z
bogatszych rodzin miały piórniki. Do zajęć plastycznych używano gliny.
Strój uczniowski był również skromny, uczennice nosiły mundurki z białymi kołnierzykami,
uczniowie spodnie i marynarki.
W 1934 roku po raz pierwszy od czasu utworzenia szkoły dzieci zostały zbadane przez
lekarza powiatowego.
W okresie międzywojennym bardzo uroczyście obchodzono w szkołach rocznice i święta
państwowe. Zwłaszcza dzień 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości i dzień 3 maja.
W dniu św. Stanisława Kostki, tj. 13 listopada, obchodzono Święto Młodzieży. Należy
podkreślić fakt, że rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz każda uroczystość
rocznicowa rozpoczynała się mszą świętą odprawianą w kościele w Horbowie. Uczestniczyli w
niej także uczniowie ze szkół z Kłody Dużej i Zalesia. Po nabożeństwie wracano do szkoły, w
której rozpoczynał się poranek poświęcony danej uroczystości. Zawsze zaczynano go pieśnią
„Boże, coś Polskę”, następnie były deklamacje i śpiewy w wykonaniu uczniów. Uroczystość
kończyła się odśpiewaniem hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła...”. Okolicznościowe
przemówienie wygłaszał kierownik miejscowej szkoły lub proboszcz. W okresie Bożego
Narodzenia urzadzano choinkę z jasełkami.
Oprócz uroczystości o charakterze narodowo - religijnym obchodzono w październiku Tydzień
Szkoły Powszechnej, w maju Święto Lasu i Święto Pieśni. Dwie ostatnie imprezy często były
organizowane wspólnie przez trzy sąsiednie szkoły. Poza tym corocznie świętowano dzień
imienin Prezydenta RP i Marszałka J.Piłsudskiego.
Przy szkole był ogród, w którym uczniowie prowadzili poletka doświadczalne. W okresie,
kiedy kierownikiem szkoły był Franciszek Ujma, szkoła została obsadzona drzewami morwy
oraz prowadzono hodowlę jedwabników. Zebrane kokony były wysyłane do fabryki jedwabiu.
Prowadzono też zbiórkę chrabąszczy, za którą szkoła otrzymała warsztat stolarski do robót
ręcznych.

17

W okresie dwudziestolecia międzywojennego była to szkoła I stopnia. Do wyższych klas
dzieci z Horbowa uczęszczały do szkoły w Kijowcu lub w Piszczacu.
W odradzającym się państwie polskim funkcjonowało Towarzystwo Popierania Budowy
Szkół Powszechnych. W latach trzydziestych były prowadzone zbiórki na rzecz tego funduszu.
W 1938 roku była szkołą I stopnia, a uczęszczało do niej 68 dzieci. Ze wzlędu na dość dużą
liczbę dzieci władze powiatowe planowały budowę nowej szkoły w Horbowie. Wybuch II
wojny światowej uniemożliwił realizację. W czasie wojny szkoła funkcjonowała dość krótko.
Przez pewien czas budynek był zajęty na szpital dla żołnierzy niemieckich.
Po zakończeniu działań wojennych ponownie została otwarta Powszechna Szkoła Publiczna w
Horbowie. Budynek szkolny był dość zniszczony i wymagał remontu, niemniej szkoła została
zorganizowana. W 1947r. wyposażenie izby lekcyjnej było bardzo skromne: dwie tablice, szafa,
dwa stoły, 17 ławek, mapa Polski, natomiast nie było żadnego krzesła. Biblioteczka szkolna
liczyła 35 tomów. Przy szkole było boisko oraz ogród szkolny. Jeżeli chodzi o warunki
sanitarne i higieniczne, to był kącik do mycia rąk wyposażony w jedną miskę. Uczniowie nie
byli objęci opieką higienistki i lekarza.
Program nauczania obejmował następujące przedmioty: język polski, matematyka, rysunek,
roboty ręczne, śpiew, wychowanie fizyczne w klasach I- IV, historia, geografia, biologia w
klasach III-IV.
W pierwszych latach po otwarciu szkoły uczyło się w niej 30 uczniów. Była to szkoła
czteroklasowa z nauczaniem zmianowym. Natomiast do piątej i wyższych klas dzieci
uczęszczały do siedmioklasowej szkoły w Zalesiu. Od roku szkolnego 1949/50 szkoła w
Horbowie została zlikwidowana i dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczyły się w szkole
zbiorczej w Zalesiu.
Ponownie w 1958 roku została otwarta w Horbowie szkoła podstawowa czteroklasowa.
Wyposażenie szkoły było nowe. Nadal była to jedna izba lekcyjna, w której znajdowały się dwa
rzędy ławek, dwie tablice, stół i krzesło dla nauczyciela, szafy na pomoce i szafy biblioteczne.
W korytarzu był kącik do mycia rąk wyposażony w miednicę i dwa wiadra, jedno na czystą, a
drugie na brudną wodę. Inaczej w takiej szkole wyglądała nauka. Na wspólnej sali w jednym
rzędzie ławek siedzieli uczniowie III klasy, a w drugim rzędzie uczniowie IV klasy. W I i II
klasie przedmioty były podobne język polski, matematyka, rysunek, prace reczne, śpiew,
wychowanie fizyczne. Od III klasy uczono biologii, a od IV historii i geografii. Rok szkolny
rozpoczynał się 1 września, a kończył 24 czerwca. W szkole obchodzono uroczyście niektóre
rocznice i święta państwowe. Jednak były one poświęcone zupełnie odmiennym wydarzeniom
niż w okresie miedzywojennym. W repertuarze szkolnych uroczystości pojawiły się rocznice,
np. wielkiej rewolucji październikowej, święto 1 Maja, choinka noworoczna a nie
bożonarodzeniowa, św. Mikołaja zastępował Dziadek Mróz. Uroczystościom szkolnym
towarzyszyła poezja i pieśni wojenne, partyzanckie lub rewolucyjne, podobna też była tematyka
przedstawień wystawianych przez uczniów. Święta narodowe czy kościelne były pomijane.
Kolejne reformy oświaty zlikwidowały Szkołę Podstawową w Horbowie w 1978r. Tym samym
szkoła, która była jedną z najstarszych placówek oświatowych w okolicy, przestała istnieć. Pod
koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku budynek szkolny został sprzedany.
W 1892 roku proboszcz parafii prawosławnej w Horbowie nabył trzy kawałki ziemi
pokarczemnej o powierzchni 1,50 morga we wsiach Horbów, Kłoda i Lachówka, niedaleko wsi
Ukaźna z przeznaczeniem dla przyszłych szkół. Na nabytych gruntach zostały wybudowane
budynki szkolne.
Jego staraniem zostały otwarte dwie cerkiewno-parafialne szkoły pisania i czytania.
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Szkoła w Kłodzie Dużej
W 1892 roku proboszcz parafii prawosławnej w Horbowie nabył 1,50 morga ziemi
pokarczemnej w Kłodzie. Na tej ziemi postawiony został budynek szkolny z materiału
pochodzącego z cerkwi z Łomaz. W 1894 roku została w nim otwarta cerkiewno-parafialna
szkoła pisania i czytania.
W 1904 w Kłodzie nauczycielką była Olga Siemionowna Semeniuk. Ukończyła ona
dwuklasową szkołę w leśniańskim klasztorze. Jej wynagrodzenie wynosiło 240 rubli rocznie.
Stan uczniów: chłopców - 16, dziewczynek - 14; dzieci wyznania rzymskokatolickiego - 2.
Natomiast w 1909 roku nauczycielem był Piotr Michałowicz Gryciuk, wynagrodzenie jak
wyżej. Stan szkoły: prawosławni - uczniów 24, uczennic16, wyznania rzymskokatolickiego 15.
W czasie I wojny światowej budynek szkoły został zajęty przez wojsko niemieckie, aż do 1919
roku. Po wkroczeniu do Kłody wojsk polskich od 01.09.1920 roku została otwarta szkoła
polska. Ponieważ budynek szkolny był bardzo zniszczony, nauka odbywała się w domu
prywatnym.
Od 01.12.1920 pracę w szkole rozpoczęła nowa nauczycielka Maria Gruszczyńska.
Wiosną 1921 roku poprzez Biuro Odbudowy przystąpiono do remontu budynku szkolnego.
(Oszalowano ściany, wstawiono okna i dwoje drzwi, przybudowano sieni.)
Nowo otwarta szkoła była trzyodziałowa, a od roku szkolnego 1922/23 czteroodziałowa.
Początki organizacji były bardzo trudne. Brakowało podstawowego wyposażenia w klasie,
pomocy naukowych, a nawet świadectw i tak na zakończenie roku szkolnego 1922/1923 z
powodu ich braku stopnie wyczytano z księgi głównej.
Wiek uczniów był bardzo zróżnicowany, podobnie jak i liczba dzieci. W roku szkolnym
1922/23 było 100 uczniów, ponieważ uczęszczały tu dzieci z nowo powstającej miejscowości
Horbów Kolonia. W następnym roku przepisane zostały one do szkoły w Horbowie.
W 1938 roku była to szkoła powszechna I stopnia, a uczyło się w niej 85 dzieci. Do wyższych
klas dzieci uczęszczały do szkoły w Piszczacu.
Po wojnie funkcjonowała jako szkoła powszechna czteroklasowa. Od piątej klasy wzwyż dzieci
chodziły początkowo do Zalesia, potem do Chotyłowa.
Od 1977 roku szkoła o systemie I-IV została przemianowana na filię szkoły w Zalesiu.
W 1987 roku Punkt Filialny w Kłodzie został zlikwidowany. Uczniowie klas I-III zostali
przeniesieni do szkoły w Zalesiu. W Szkole Podstawowej w Kłodzie Dużej na przestrzeni lat
kierownikami byli: Maria Żbikowska 1920-1958/59, Edward Wilczuk, Jan Zdrada,
.....Wetożka, ostatnio Bożena Ostapiuk.
Budynek szkolny, wzniesiony w końcu XIX wieku, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
został sprzedany prywatnemu nabywcy.
Podobnie jak w wyżej wymienionych wsiach, tak i we wsi Lachówka proboszcz parafii
prawosławnej kupił w 1892 roku póltora morga gruntu pokarczemnego niedaleko wsi Ukaźna.
W 1897 roku we wsi Lachówka została otwarta szkoła parafialna, która zapewne mieściła się w
prywatnym budynku. Nowy budynek został wybudowany w 1900 roku na wspomnianym wyżej
gruncie. Pierwszym nauczycielem był Jan Nesteruk z Zalesia. Ukończył on szkołę początkową
w Horbowie. W 1904 roku otrzymywał wynagrodzenie 180 rubli rocznie. Wówczas do szkoły
uczęszczało 38 dzieci, w tym wyznania prawosławnego 25 uczniów i 7 uczennic oraz 6
wyznania katolickiego. Od 1906 roku nauczycielem był Grzegorz Iwanowicz Leszczyński. Jego
wynagrodzenie wynosiło 240 rubli rocznie. W 1909 roku szkoły uczęszczało 50 uczniów
prawosławnych: 43 chłopców i 7 dziewczynek. Dzieci wyznania katolickiego nie uczęszczały
do szkoły w Lachówce. (Klirowe Vedymosti)
W czasie I wojny światowej budynek szkolny w Lachówce został spalony.
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Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Po zakończeniu działań wojennych w roku szkolnym 1923/24 po raz pierwszy została
zorganizowana polska szkoła w Zalesiu, była to szkoła powszechna I stopnia i w takim
systemie funcjonowała do zakończenia II wojny światowej. Mieściła się ona w prywatnym
domu Jarzębkowskiego. Pierwszym nauczycielem był Andrzej Chudkiewicz. W następnym
roku na jego miejsce przyszła nauczycielka Szczepńska. Również szkoła została przeniesiona
do Lachówki Małej do domu Bieleckiego. Kolejnym nauczycielem był Zdanowicz, a po nim
Maria Kosińska. W latach1929-37 szkoła mieściła się w Zalesiu, w domu Bieleckiego,
następnie w domu Romana Karpiszuka. W 1938 r. uczęszczało do niej 88 dzieci. Pod koniec lat
trzydziestych XX wieku planowana był budowa budynku szkolnego w Zalesiu, ale nie zostało
to zrealizowane.
Należy nadmienić, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego najbliższa szkoła
powszechna II stopnia, tj. siedmioklasowa, znajdowała się w Kijowcu, a III stopnia w
Piszczacu.
W czasie okupacji szkoła była w domu Władysława Siluka i tam miała być już po
zakończeniu wojny. We wrześniu 1944 roku władze gminne ubiegały się o przejęcie baraków
poniemieckich na szkołę w Zalesiu. W 1944 roku pracę w szkole podjęła Leokadia Michalska,
która w wyniku starań otrzymała w budynku gminy niewielką salę dla potrzeb szkoły. Po
zakończeniu działań wojennych, w pierwszym powojennym roku szkolnym 1944/45 w
tutejszej szkole uczyło się 74 dzieci. Poziom wiedzy był bardzo zróżnicowany. W następnym
roku szkolnym pracę w tutejszej szkole podjęli Leokadia i Teodor Łoś. We dwoje uczyli 6 klas.
Do klasy V i VI do Zalesia uczęszczały dzieci z Horbowa i Kłody Dużej. Na siedzibę szkoły
przeznaczono znajdujący się w Zalesiu, a upaństwowiony przez władze PRL, pałac
Sobolewskich. W połowie lat siedemdziesiątych rozpoczęto kapitalny remont szkoły,
zmieniając całkowicie architekturę budynku.
W grudniu 1948 roku w szkole została założona drużyna harcerska.
Od 195.... w Zalesiu funkcjonowała siedmioklasowa szkoła podstawowa. Reforma oświaty z
dniem 1 września 1966 roku wprowadziła ośmioklasowe szkoły podstawowe i na taką tutejsza
szkoła została przemianowana. W 1977 roku w Zalesiu została utworzona Zbiorcza Szkoła
Gminna. Kolejne zmiany w oświatcie spowodowały, że na terenie parafii Horbów pozostała
tylko Szkoła Podstawowa w Zalesiu. W wyniku kolejnej reformy od 1998 roku jest to szkoła
sześcioklasowa.
Po przeprowadzonym remoncie i rozbudowie od września 2004 roku mieści się tu także
gimnazjum.
Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Zalesiu:
Marian Caruk - 1952/53-1972,
Czesław Toczyński - styczeń 1973-sierpień 1974, (p.o. Julian Chalimoniuk pod nieob.)
Wanda Chwedczuk - 1974-80,
Kazimierz Buczyło - 1980-85,
Rozalia Droździuk- 1985-90,
Wojciech Kołodyński -1990 - nadal
Pierwszym dyrektorem gimnazjum został Zenon Iwanowski.
Odrębna sprawą była nauka religii w szkołach w XX wieku. Na mocy konkordatu
podpisanego dnia 10.02.1925 roku miedzy Stolicą Apostolską a Polską utrzymano
obowiązkową naukę religii w szkołach.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego szkoły powszechne na terenie parafii znajdowały
się w następujących miejscowościach: Horbów, Kłoda Duża, Zalesie, (Husinka). Pierwszy
proboszcz wznowionej parafii Horbów rozpoczął naucznie religii w szkołach w 1924 roku. W
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1929 roku ówczesny proboszcz ks. Lachowicz uczył religii w trzech szkołach, wymiar lekcji
wynosił 12 godzin tygodniowo.
W czasie II wojny światowej proboszczowie horbowscy administrowali sąsiednią parafią
Woskrzenice, na której terenie też znajdowały się szkoły. W 1943 roku na terenie obu parafii
było 5 szkół. W trzech szkołach religii uczyli nauczyciele posiadający misję kanoniczną, w
dwóch pozostałych miejscowy proboszcz. Z dniem 12.09.1945 roku TRJN wypowiedział
konkordat. Tym samym nauka religii została usunięta ze szkół. Ponownie przywrócono religię
w szkołach na mocy porozumienia zawartego pomiędzy rządem PRL a Episkopatem Polski w
1950 roku, ale wkrótce ponownie została usunięta, by powrócić w październiku 1956r. W
sierpniu 1960 roku decyzją ówczesnego rządu wycofano naukę religii oraz kazano usunąć
krzyże ze szkół. Do szkoły w Horbowie religia już nie powróciła. W czasie zakazanym
uczniowie uczęszczali na naukę religii do pobliskiego kościoła. W innych wsiach religia
odbywała się w salkach katechetycznych, były to pomieszczenia wynajmowane w prywatnych
domach. Na mocy konkordatu podpisanego 28.07.1993 roku pomiędzy Polską a Stolicą
Apostolską religia i krzyże powróciły do szkół.
W okresie dwudziestolecia miedzywojennego ważne wydarzenia szkolne lub państwowe
zawsze zaczynały się mszą św. w horbowskim kościele, o czym wspominałam wcześniej.
Podobnie było w latach 1945-48. Od 1949 roku i przez kolejne dziesięciolecia zarówno
rozpoczęcie, jak i zakończenie roku szkolnego nie było poprzedzane uroczystą mszą św. z
udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli. Od tegoż roku w tych uroczystych dla uczniów
dniach uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i politycznych i tak już było przez wiele
lat.
Nauczyciele horbowskiej szkoły
Pierwszą nauczycielką w wolnej Polsce była Leokadia Kupniewska. Po niej pracował były
żołnierz W. Nowotarski. Nie pozostały po nich szersze wiadomości.
Od 14.02.1925 roku kierownictwo szkoły objął Franciszek Ujma. Urodził się 27.12.1894
(1884?) roku w Blachowni k. Częstochowy.
Posiadał ogromny talent pedagogiczny. Oprócz pracy w szkole aktywnie uczestniczył w
sprawach środowiska i parafii.
Organizował i prowadził kursy wieczorowe w zakresie szkoły siedmioklasowej. Zorganizował
chór i kółko dramatyczne, na którego występy przybywali mieszkańcy okolicznych wsi.
Społecznie prowadził sekretariat Dozoru Szkolnego na Gminę Dobryń, zaopatrując szkoły na
terenie gminy w potrzebne meble i pomoce naukowe.
Pracował z kołem młodzieży wiejskiej „Siew”. Był członkiem rady parafialnej.
Prowadził Powszechny Uniwersytet Niedzielny dla rolników, na wykłady sprowadzał
specjalistów z powiatu. Wspólnie z młodzieżą rolniczą zakładał poletka doświadczalne, m.in. z
zastosowaniem nawozów sztucznych. Z Horbowa wyjechał w sierpniu 1935 roku. W tutejszej
szkole pracował 10 lat. Był wspaniałym nauczycielem, wielkim patriotą, człowiekiem silnej
wiary i czcicielem Matki Bożej.
Cieszył się uznaniem wśród miejscowej ludności i uczniów, którzy po wielu latach wspominali
swojego zacnego nauczyciela z ogromnym szacunkiem.
Po opuszczeniu Horbowa Franciszek Ujma zamieszkał w Białej Podlaskiej. Tutaj włączył się w
działalność rozwijającej się Akcji Katolickiej.
Podjął pracę nauczyciela w Szkole Powszechnej nr 4, którą połączył z pracą w harcerstwie.
Zapisał piękne karty w dziejach bialskiego harcerstwa. Ze skautingiem zetknął się podczas
studiów we Lwowie. Po podjęciu pracy w szkole nr 4, został opiekunem IV Bialskiej Drużyny
Harcerskiej, zaczął równocześnie organizować gromady zuchowe spośród uczniów klas II-IV.
Pod kierownictwem Aleksandra Nikończuka zakładał gromady zuchowe w innych bialskich
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szkołach. W tym też czasie otrzymał stopień podharcmistrza. W 1936 roku został członkiem
Komendy Hufca Harcerstwa w Białej Podlaskiej do spraw zuchowych. W 1938 roku otrzymał
funkcję Namiestnika Zuchowego. Przez cały ten czas był opiekunem Drużyny Harcerskiej i
wodzem gromady zuchowej w szkole nr 4. Funkcje te pełnił do wybuchiu II wojny światowej.
W latach 1937-39 organizował obozy wypoczynkowe dla dzieci polskich żyjących na
obczyźnie. W czasie okupacji był członkiem Organizacji Nauczycielskiej i prowadził tajne
nauczanie w zakresie szkoły podstawowej i liceum. Po wojnie powrócił do pracy w szkole nr 4
oraz nadal opiekował się IV Bialską Drużyną Harcerską w tej szkole. Został Namiestnikiem
Zuchowym w Komendzie Hufca Harcerzy. Czynnie włączył się w rozwój ruchu zuchowego w
bialskich szkołach. W swojej szkole zorganizował „Koło Miłośników Harcerstwa”, był to
pierwowzór późniejszych „Rad Przyjaciół Harcerstwa”. Jesienią 1948 roku ks. Edmund
Barbasiewicz zrezygnował z funkcji komendanta. Nownym komendantem połączonych
Hufców Harcerzy i Harcerek został Franciszek Ujma. Jako komendant cieszył się zaufaniem w
kręgach harcerskich i zuchowych. Posiadał dużą wiedzę i doświadczenie. Z dniem 1 czerwca
1950 roku ZHP zostało włączone do ZMP. Większość działaczy harcerskich i zuchowych nie
godziło się z tym i nie przyjęło proponowanych funkcji. Również Franciszek Ujma już tylko
sprawował opiekę nad IV drużyną przy szkole nr 4.
Za pracę nauczycielską i działalność w ZHP został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w
1938r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1939r. W 1960 otrzymał Złotą Odznakę Związku
Nauczycielstwa Polskiego. W 1981 roku za wieloletnią działalność zuchową otrzymał Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Do emerytury pracował w szkole podstawowej nr 4. Zmarł w 1983 roku, spoczywa na bialskim
cmentarzu.
Po wyjeździe Franciszka Ujmy z Horbowa posadę kierownika szkoły objął Adam Lech, który
opuścił szkołę w czasie II wojny światowej.
Kiedy po zakończeniu działań wojennych ponownie otworzono szkołę, nauczycielką została
Barbara Sobolewska. Urodziła się w 1914 roku w Warszawie. Była żoną Tadeusza
Sobolewskiego, jednego z właścicieli majątku Zalesie, w którym oboje mieszkali do wybuchu
II wojny światowej. W okresie okupacji czynnie włączyła się w działalność ruchu oporu, była
łączniczką w jednym z odziałów AK. W tutejszej szkole pracowała w latach 1946-49.
Po jej likwidacji została przeniesiona do szkoły w Husince.W latach pięćdziesiątych wraz z
rodziną wyjechała do Białegostoku. Tam zmarła w 1989 roku.
Po ponownym uruchomieniu szkoły w 1958 roku jej kierownikiem został Edmund
Olejarczyk, ur.1927 roku w Zaberbeczu, ukończył liceum pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej.
Pracował w Horbowie w latach 1958- 76. Był ostatnim nauczycielem w tutejszej szkole.
Franciszek Ujma, Barbara Sobolewska, Edmund Olejarczyk byli to nauczyciele, którzy
najbardziej zapisali się w pamięci uczniów. Sumiennie przekazywali wiedzę, a dodatkowo,
chociaż nie było wówczas godzin wychowawczych, przekazywał wiejskim dzieciom zasady
dobrego wychowania. Niby zwykłe sprawy, a jak niezbędne i ważne w codziennym życiu.
Szacunek dla starszych, zdejmowanie czapki przy pozdrowieniu, nietrzymanie rąk w kieszeni w
czasie rozmowy czy też zwykłego powitania, punktualność. Dążyli do tego, by ich uczniowie
posiadali nie tylko wiedzę, ale żeby umieli zachować się kulturalnie.
Maria Żbikowska urodzona w1897 roku. Nauczyciel kwalifikowany w 1950 roku, staż –26 lat.

22

Walka z analfabetyzmem
Likwidację analfabetyzmu podjeto już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jednak
trudna sytuacja kraju nie sprzyjała jego zwalczaniu. W 1931 roku wśród ludności powiatu
bialskiego analfabeci i półanalfabeci stanowili 27,8 % ogółu ludności powyżej 10 lat.2
Po II wojnie światowej przystąpiono ponownie do walki z analfabetyzmem.
Uchwalona w 1949 roku ustawa o likwidacji analfabetyzmu, wprowadzała społeczny
obowiązek bezpłatnej nauki dla analfabetów i półanalfabetów. W tym celu organizowano
specjalne kursy dla dorosłych. Program obejmował następujące przedmioty: język polski, w
tym nauka czytania i pisania, nauka o Polsce oraz arytmetyka. Kurs kończył się egzaminem. W
Horbowie zajęcia były prowadzone w okresie od października do kwietnia w latach 1949-50
oraz 1950-51. W pierwszym kursie uczestniczyło 14 osób, z tego egzamin zdało 11. W drugim
uczestniczyło 9 osób, z tego egzamin zdało 8.
Dzieje wsi Horbów
U progu trzeciego tysiąclecia wieś Horbów leży w gminie Zalesie, pow. Biała Podlaska, woj.
lubelskie.
Wieś jest jedną z najstarszych miejscowości, położoną w dolinie prawego brzegu rzeki Krzny,
na południowym Podlasiu. Przedstawiając dzieje wsi Horbów i najbliższej okolicy, nie sposób
nie wspomnieć choćby w krótkim zarysie historii tej ziemi, ponieważ czynniki zarówno
geograficzne, historyczne, jak i administracyjne miały na przestrzeni stuleci wpływ na życie
tutejszych mieszkańców.
Prowadzone badania nad osadnictwem pradziejowym i średniowiecznym pozwoliły stwierdzić,
istnienie na terenie Horbowa obozowiska z okresu mezolitu, epoki kamienia i epoki brązu.
Znalezione fragmenty ceramiki wskazują na istnienie tu osady we wczesnym średniowieczu
(VIII-IX wiek). Ślady osady znaleziono na krawędzi wysoczyzny przy południowym skraju
zagrody położonej 450 metrów na północny wschód od cmentarza w obrębie skarpy, na
obszarze 0,5 ha. Odkryć tych dokonano w czasie badań prowadzonch w 1898 roku przez N.F.
Biełaszewskiego oraz w 1985 roku przez pracowników IAUW, m.in. Sławomira Żółkowskiego.
( Materiały do badań nad osadnictwem pradziejowym i wczesnośredniowiecznym na obszarze
dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego, Sławomir Żółkowski, wyd. PTSK Biała Podl.
1988 r., s.46-47).
Kiedy wieś Horbów została założona, nie wiadomo, nie są znane też jej poczatkowe dzieje.
Tradycja rodzinna Horbowskich mówi, że Mikołaj Zaranek otrzymał Horbów od króla
Władysława Jagiełły za dzielność w bitwie pod Grunwaldem. Faktem jest, że jego potomkowie
Zarankowie i Horbowscy byli właścicielami Horbowa dość długo. Gdzie pierwotnie była
położona wieś i dwór, trudno dziś ustalić. Należy przypuszczać, że zgodnie ze
średniowiecznym zwyczajem osadnictwo koncentrowało się nad brzegiem rzeki. W przekazach
ustnych zachowała się wzmianka, jakoby wieś Horbów położona była na wzniesieniu nad
brzegiem rzeki Krzny. Ta domniemana lokalizacja byłaby na granicy pól parafii i Mirosława
Wyrzykowskiego.
Oczynszowanie chłopów
Jest duże prawdopodobieństwo takiego usytuowania wsi i pierwotnego dworu. Z czasem
zapewne zmieniono lokalizację. Dokumenty siedemnastowieczne określają dokładne położenie
folwarku Horbów. Znajdował się on tam, gdzie dziś jest gospodarstwo Janusza Zająca. Obecnie
ta posesja jest przypisana do Kol. Horbów. Dzisiejszy układ wsi powstał po uwłaszczeniu
chłopów w 1866r. (oczynszowaniu chłopów)
2

Bolesław Górny Monografia powiatu bialskiego. Str.185.
23

Ludność: życie codzienne, zajęcia, obyczaje
Ludność Horbowa, podobnie jak i sąsiednich wsi, zajmowała się rolnictwem.
Od wieków mieszkańcy wsi byli trzonem społeczeństwa. W państwie wczesnopiastowskim byli
bezpośrednio podlegli panującemu księciu. Posiadali dziedziczne prawo do ziemi oraz pewną
samodzielność gospodarczą i osobistą. Zajmowali się uprawa roli, hodowlą, rzemiosłem.
Świadczyli na rzecz księcia daniny w naturze i usługi. W XV i XVI wieku sukcesywnie
ograniczano wolność osobistą chłopów. Z czasem powinności włościan doprowadziły do ich
poddaństwa wobec zwierzchników. Wiązało się to z zależnością chłopa od możnowładców. Część
włościan oddała się pod opiekę możnych. Przez stulecia ludność chłopska była uzależniona od
właścicieli majątków, świadcząc na ich rzecz swoją pracę.
Pańszczyzna
Pragnieniem włościan było posiadanie ziemi na własność i praca na swoim. Wprawdzie
konstytucja z 1807 roku znosiła poddaństwo w Księstwie Warszawskim, ale dekret grudniowy (21
XII 1807r.) dopuszczał tylko zmianę miejsca zamieszkania, jeśli uprzednio włościanin wywiązał
się ze swoich powinności. Jednocześnie dekret odbierał prawo do własności i dziedziczenia
gruntów. Sprawa zniesienia pańszczyzny w Królestwie Polskim powracała kilkakrotnie w XIX
wieku. W 1846 roku carski dekret regulacyjny wprowadził zakaz rugowania chłopów, dotyczył on
tylko wlaścicieli posiadających minimum 3 morgi ziemi.
Założone w 1858 roku, skupiające ziemian Towarzystwo Rolnicze podjęło na swej dorocznej sesji
w lutym 1861 roku uchwałę o zniesieniu pańszczyzny i zamianie jej na czynsz. Uchwała ta miała
uprzedzić carski ukaz o uwłaszczeniu. Uchwała nie została wprowadzona w życie. Sprawa
włościan powróciła ponownie w 1863r., Tymczasowy Rząd Narodowy w styczniu tegoż roku
wydał manifest ogłaszający wolność i równość obywatelską oraz dwa dekrety w sprawie
uwłaszczenia. Włościanie wolni osobiście (1807r.) mają otrzymać bez odszkodowania ziemie,
które użytkują wraz z prawami i przywilejami. Właściciele ziemscy mają być spłaceni z
funduszów państwowych.
Bezrolni, jeżeli wezmą udział w powstaniu, mają otrzymać ziemię z dóbr narodowych. Oddziały
powstańcze starają się wprowadzić w życie dekrety TRN. Ustały świadczenia chłopów na rzecz
dziedziców. Carat, chcąc odciągnąć włościan od powstania, ukazem z 02.03.1864 roku
wprowadził uwłaszczenie włościan w Królestwie, zwiększając przyznane wcześniej korzyści.
Chłopi otrzymują ziemie przez nich użytkowane oraz nieprawnie zabrane po 1846 r. Za zniesione
powinności są zobowiązani płacić dotychczasowym właścicielom odszkodowanie w postaci
wieczystego podatku gruntowego. Proces uwłaszczania trwał kilka lat, a nadmieniam o tym przy
dziejach poszczególnych wsi. Powoli zaczął zmieniać się system feudalny, przechodząc w
gospodarkę kapitalistyczną. W czasie I wojny światowej okupant zabierał żywność. Proces ten
trwał do wybuchu II wojny światowej. Po zajęciu Polski przez Niemców i utworzeniu
Generalnego Gubernatorstwa okupant eksploatował polską wieś. Wprowadzdził obowiązkowe
dostawy (kontygenty), za które często płacił wódką. Ludność wiejska z GG była deportowana na
roboty przymusowe w głąb III Rzeszy. Tych, którzy pozostali, łącznie z nieletnimi, zmuszano do
pracy w majątkach ziemskich zabranych polskim właścicielom przez Niemców.
Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja na polskiej wsi zmieniła się radykalnie.
Reforma rolna
Od 1949 roku na bazie gruntów Państwowych Nieruchomości Ziemskich zaczęto zakładać
PGR-y.
Wprawdzie nastapił awans cywilizacyjny poprzez likwidację analfabetyzmu, rozwój óświaty,
kultury, elektryfikację. Natomiast rolnik wciąż borykał się z trudnościami stwarzanymi przez
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nowy ustrój polityczny. W latach 1950-55 starano się doprowadzić do likwidacji indywidualnych
gospodarstw rolnych. Ociążenia finansowe i towarowe, m.in. obowiązkowe dostawy płodów
rolnych po niskich cenach, nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa. Dążono do rozdrobnienia
gospodarstw, wprowadzając podział wsi na „biedaków”, „ średniaków” i „kułaków”. Ci ostatni
byli to rolnicy posiadający 9-14 ha ziemi, to wobec nich stosowano sankcje ekonomiczne i
represje polityczne, co w efekcie doprowadziło do rozdrobnienia gospodarstw. W tym też okresie
dążono do wprowadzenia zespołowych gospodarstw rolnych, zakładając spółdzielnie
produkcyjne.
Wprawdzie po 1956 roku zaczęto odchodzić od polityki represyjnej wobec rolników, to jednak
wciąż były podejmowane próby kolektywizacji, m.in. przez zakładanie na wsiach kółek
rolniczych, potem SKR-ów. Pomimo rozlicznych trudności i represji rolnicy starali się utrzymać
indywidualne gospodarstwa i nie dali się zniszczyć. Z czasem zostały zniesione obowiązkowe
doastawy, pozostały natomiast podatki gruntowe świadczone na rzecz państwa.
W czasach, kiedy folwark wraz z przyległościami wchodził w skład hrabstwa bialskiego (XVIIXIXw.), praca na roli była głównym źródłem utrzymania ludności wiejskiej.
Przewaga gleb piaszczystch powodowała, że uprawiano zboża: głównie żyto, jęczmień,
owies, a bardzo rzadko pszenicę. W ogrodach siano buraki czerwone, marchew, pietruszkę,
pasternak i soczewicę. Sadzono bób, cebulę, kapustę. Warzywa te stanowiły podstawę
żywienia ówczesnej ludności. Również włościanie trudnili się zbieraniem runa leśnego, z
tymże część zebranych jagód, grzybów i orzechów należało obowiązkowo dostarczyć do
zamku bialskiego. Oprócz uprawy roli zajmowano się hodowlą. Hodowano krowy, świnie,
owce, kozy, konie i woły. Należy nadmienić, że wówczas do prac polowch oraz jako siłę
pociągową wykorzystywano przede wszystkim woły. Z drobiu hodowano kury, gęsi, kaczki,
indyki.
Oprócz ludności zajmującej się wyłącznie rolnictwem na wsi i w folwarku zamieszkiwali
także rzemieślnicy. Ponieważ na terenie folwarku były młyny, folusz, browar, kuźnia,
karczmy, dlatego też zamieszkiwali tu: kowal, browarnik, cieśla, folusznik, karczmarz,
młynarz, wapielnik, gumienny, parobek, pastuch, strzelec, sążnicowy. Większość tych
zawodów jest dziś zupełnie nie znana.(Rewizja gruntów hrabstwa bilskiego....{w:...Hrabstwo
bialskie w pierwszej połowie XVIII w. Jerzy Flisińsk , str. 29-31. Rocznik Bialskopodlaski
T.II.)
W okresie gospodarki feudalnej, zwłaszcza pod koniec XV wieku aż do połowyXIX wieku,
pańszczyzna była podstawą funkcjonowania folwarku. Polegała ona na wykonywaniu
różnych prac i posług przez chłopów na rzecz dworu w zamian za użytkowanie swoich
gospodarstw. Chłopi pełnorolni odrabiali pańszczyznę sprzężajną, a małorolni pańszczyznę
pieszą. Wprawdzie dekret grudniowy z 1807 roku zniósł w Księstwie Warszawskim
poddaństwo, ale nie rozwiązało to sprawy chłopskiej. Odrabianie pańszczyzny wciąż
napotykało opór ze strony chłopów. Inwentarz sporządzony w 1818 roku przedstawia
powinności włościan do folwarku Horbowa należących:
„1 Z wsiów w tym inwentarzu wyrażonych do folwarku Horbowa należących każdy włościanin mający
.....roku ciągłego służy w każdym tygodniu pańszczyzny męskiej dni trzy..... tyle i czym Dwór rozkaże przeztych
którym dla nieodmienności i ubóstwa ta powinność zmniejsza się a jeśliby w którym tygodniu przypadło
świeto tedy gwałty powinny bydz nie ma....
2......pracą pańszczyzny w .....tłok czyli gwałtów dwanaście w następującym odbywają się sposobie to jest:
Tak na wiosnę jak i wijesieni do orania po dni dwa sprzężaj z sprzężajem a nieuprzężni pieszo ile czy dwór
rozkaże do koszenia łąk i suszenia siana dni dwa wychodząć po jednej osobie z chat:y dożniwa zas po dni
cztery siemienitością zdolną do robocizny służą gwałty zostawiająć jedną osobę w chacie dla dopilnowania
gospodarstwa i strzeżenia ognia.
3 Szarwarków też poddaństwo co rocznie sześć odbywać powinno, które to szarwarki do reperecyji grobli i
mostów wraz do budowli włościańskichi wywózki drzewa dla tychże używane iobracanenbydz mają.
4 Stróż i stróżka w tydzień do Dworu wychodzi zpotrąceniem pańszczyzny tygodniowej.
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5 Wartowników dwoch z koleii bez pańszczyzny na noc dla strzezenia Dworu chodza.
6 Każy włościanin z jednej czwierci ..... a z drugiej czynszowej daje w rocznie Dziąkła czyli żyta korzec
jeden, garncy dziewiętnaście.....jedna owsa tyleż . Daniny jak to i kapłonów dwa ,jajsztuk dziesięć ,grzybów
kopę jedną, czynszu zł trzy groszy osiemnaście wraz z groszowym, a z czwerci jednej grontu i tak zawnego
Hołopatny zł cztery groszy cztery i takowy czynsz o ś. Marcinie do dworu.
7 Od pszczół domowych ile się z rewizji każdorocznej wykaże . Pszczół .....od każdego po zł jednym groszy
piętnaście opłacić do dworu.” (Inwentarz...syg. 1180/2 , mf.12678........)

W XVIII na terenie Polski rozpoczął się ruch mający na celu oczynszowanie chłopów, jednak
nie przyniósł on większych efektów. Do sprawy tej powrócono w pierwszej połowie XIX wieku
w Królestwie Polskim, chcąc wprowadzić w miejsce pańszczyzny oczynszowanie. Jednak
chłopi wciąż oczekiwali uwłaszczenia. Od początku XIX wieku polski ruch
narodowowyzwoleńczy głosił hasła dotyczące uwłaszczenia chłopów.
Wydany w 1846 roku dekret carski wprowadził zakaz rugowania chłopów. Powstałe w 1858
roku z inicjatywy ziemian polskich Towarzystwo Rolnicze podjęło ponowie próby
oczynszowania chłopów. Działania te były prowadzone na terenie Horbowa i wówczas to
proboszcz unicki ksiądz Starkiewicz zamienił grunty cerkiewne, będące w kilku kawałkach, w
jedną całość.
W lutym 1861r. na swojej sesji Towarzystwo Rolnicze podjęło uchwałę o zniesieniu
pańszczyzny w zamian za czynsz. Niektórzy ziemianie przystąpili do realizacji uchwały w
swoich majątkach. Do nich należał Bronisław Deskur, właściciel Horostyty we włodawskim,
który w swoich dobrach zniósł pańszczyznę i ziemię dał chłopom na własność. Niestety oni
jednak nie przyjęli tej darowizny.
Na początku marca 1861 roku Towarzystwo Rolnicze wydało odezwę w sprawie wykupu
czynszów. Tym samym polskie ziemiaństwo zamierzało uprzedzić wydanie przez cara ukazu o
uwłaszczeniu.
Oczekiwania włościan były inne, na początku kwietnia 1861 roku nastąpiły, zwłaszcza na
Podlasiu, masowe wystąpienia chłopów przeciwko odrabianiu pańszczyzny. Trwały one do
połowy czerwca. W wyniku oporu chłopów car Aleksander II wydał ukaz z 16.05.1861 roku,
kasujący z dniem 01.10.1861 r. pańszczyznę, a wprowadzający okup pieniężny wg określonych
stawek za dzień pieszy i sprzężajny. Ukaz ten nie obejmował gospodarstw mniejszych niż 3
morgi i wcześniej oczynszowanych.
Sprawa uwłaszczenia wciąż powracała. Dnia 28.01.1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy
wydał dekret o uwłaszczeniu chopów. Zgodnie z dekretem chłopi mieli otrzymać ziemię przez
nich użytkowaną. Natomiast bezrolni, jeżeli wezmą udział w powstaniu, mieli otrzymać po 3
morgi ziemi z dóbr narodowch. Upadek powstania styczniowego nie pozwolił na realizację
postanowień dekretu. Mimo rozlicznych przedsięwzięć polskich ruchów wyzwoleńczych
uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich wprowadziły obce mocarstwa.
Na mocy ukazu carskiego z dnia 2 marca 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie chłopów w
Królestwie Polskim.W myśl przepisów chłopi otrzymali na własność ziemię, którą użytkowali,
oraz ziemie zabrane po 1846 roku. W zamian za powinności mieli płacić wieczysty podatek
gruntowy. W celu przeprowadzenia uwłaszczenia została powołana komisja do spraw
włościańskich. W powiecie bialskim nowe gospodastwa dostawały do 21.2 mórg ziemi ornej.
Serwituty zostały ustalone zgodnie z przepisami z 1846 roku. Dotyczyły one pastwisk oraz
pobierania z lasu drzewa na opał i budulec.
Na mocy ukazu na własność włościan przeszło 574 mórg i 162 prętów ziemi ze składu dóbr
Horbów. Otrzymało je 25 osad (kw.3762)(zeszyt V). Uwłaszczenie zakończono w 1868 roku.
Uwłaszczenie i zniesienie pańszczyzny przyczyniło się do zmiany organizacji pracy w
folwarkach.
Należy nadmienić, że mimo usilnych starań władzy w latach pięćdziesiątych mieszkańcy
Horbowa nie poddali się kolektywizacji rolnictwa. Był to bardzo trudny okres dla
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mieszkańców wsi, ale wytrwali, woleli pracować na swojej ziemi. Większe gospodarstwa
uległy rozdrobnieniu.
Jednak część rolników, nie mając następcy przekazywała gospodarstwa na rzecz Skarbu
Państwa w zamian za rentę. Taka sytuacja przyczyniła się do przeprowadzenia komasacji
gruntów w 1978 r. Wpłynęło to korzystniej na strukturę gospodarstw. Wówczas wyodrębniony
został znaczny obszar gruntów, które stanowiły już własność państwową. Grunty te zostały
przekazane dla Gospodarstwa Rolnego w Kijowcu wchodzącego w skład gospodarstwa
Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.
Warunki bytowe
Jak wyglądała wieś we wcześniejszych wiekach, trudno dziś powiedzieć. Zapewne nie różniła
się zbytnio od innych wsi na Podlasiu. Na przestrzeni stuleci zmieniało się i jej położenie.
Jednak największe przemiany zaszły w XX wieku. Tu też zmiany zachodziły jakby w dwóch
okresach: dwudziestolecie międzywojenne i okres po drugiej wojnie światowej.
Po zakończeniu I wojny światowej zabudowa była drewniana. Domy mieszkalne drewniane,
budowane z bali w węgieł, uszczelniane mchem, najczęściej stojące szczytem do drogi, kryte
strzechą słomianą, przeważnie dwuizbowe. Na zimę domy gacono słomą, liśćmi lub perzem,
niewielkie okna utykano mchem. U progu domu często leżał duży kamień pełniący rolę
schodka. W większości domostw były podłogi gliniane. Tylko bogatsi gospodarze mieli w
kuchni podłogę z cegły a w pokoju z desek. Wchodziło się do sieni, na ogół po lewej stronie
była komora, w której przechowywało się różne produkty. Po prawej stronie znajdowała się
kuchnia, z której było wejście do następnej izby, czyli pokoju. W kuchni był trzon kuchenny z
okapem i piecem chlebowym. Często za kuchnią do gotowania znajdował się tak zwany
zapiecek, na którym najczęściej siedzieli lub spali najstarsi domownicy. Wyposażenie domu
było skromne, w meble wykonywane przez miejscowych stolarzy. Spano na tzw. pałatkach
(tapczanach) wykonywanych własnoręcznie, były to cztery pale wbite w podłogę, na nich
ułożone deski lub żerdki, a na to siennik ze słomą. W licznych rodzinach, gdzie nie wszyscy
mogli spać na takich tapczanach, używano tylko sienników rozkładanych na noc na podłodze.
Szafy były raczej rzadkością, natomiast skrzynie i kufry były w powszechnym użyciu. W nich
przechowywano ubrania, bieliznę, itp.
Mieszkanie ogrzewał piec wykonany z gliny i cegły, w bogatszych domach z kafli. Palono w
nich drzewem, często drobnymi gałązkami zwanymi chrustem, bo był najtańszy, do rozpalania
używano łuczyny. Węgiel był za drogi dla ludności wiejskiej. Zaczęto go stosować po II wojnie
światowej.
Niewielkie okna dostarczały mało światła. Początkowo firanki nie były znane w wiejskich
domach, z czasem zaczęto zawieszać firanki z papieru lub bibuły, kupowane na jarmarku. W
ten sposób okna były przyozdobione. Wieczorami oświetlano izbę kagankiem, potem zaczęto
używać lamp naftowych. Życie rodziny wiejskiej koncentrowało się w kuchni. Tu
przygotowywano i spożywano posiłki. Sprzęt kuchenny to żeliwne garnki, w których
gotowano, wiadro drewniane, potem blaszane na wodę, kopańka do przygotowywania potraw,
dzieża do wyrabiania chleba, łopata, którą wkładano chleb do pieca, bodnia do przechowywania
mięsa. Meble kuchenne to ława , stołki, stół, drewniana szafka (cebrzyk).
Ściany ozdabiały święte obrazy. Najwięcej było wizerunków Matki Bożej Częstochowskiej,
Świętej Rodziny, Najświętszgo Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny.
W rodzinach prawosławnych były to ikony Matki Bożej. W tych domach ikony wisiały w
rogach ścian , przyozdobione haftowanym ręcznikiem.
W kuchni wisiały tez makatki wyszywane własnorecznie przez gospodynie, często ozdobione
napisami, np. ”Żywa woda, zdrowia doda”.
Potrawy spożywane przez mieszkańców wsi był proste . "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
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Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba..." (C.K.Norwid, Moja piosnka II)
Najważniejszą rolę w codziennych posiłkach ludności odgrywał chleb. Piekła go każda
gospodyni, najczęściej raz w tygodniu w takiej ilości, by wystarczyło dla całej rodziny. Chleb
pieczono z żytniej mąki na tzw. zakwasie bez drożdży. Po rozczynieniu, wyrabiano ciasto
bardzo starannie, gdyż od tego między innymi zależała jakość chleba. Po tej czynności ciasto
pozostawiano do wyrośnięcia, a następnie formowano bochny chleba i pieczono w piecu
chlebowym. Blachy do pieczenia nie były znane, ciasto wkładano do pieca specjalną
drewnianą łopatą i układano na liściach dębowych, chrzanowych lub na cegłach. Był też piękny
zwyczaj, że gospodyni przed włożeniem do pieca pierwszego bochna kreśliła na nim znak
krzyża. Po upieczeniu i wyjęciu chleb pozostawiano do wystygnięcia, po czym zawijano w
obrus lub lniane ścierki i tak pozostawiano do spożycia. Chleb był zawsze przez ludność
wiejską otaczany ogromnym szacunkiem. Starano się zawsze zjadać wszystko, zbierając
okruszyny, kawałek, który niechcący upadł na ziemię, podnoszono i całowano.
Poza chlebem podstawę wyżywienia stanowiły ziemniaki kraszone olejem lnianym lub
posypywane siemieniem lnianym, czasem konopnym. Słoniną kraszono niezwykle rzadko, a
skwarki były rarytasem przeznaczonym dla gospodarza. Gotowano również kapustę, groch,
fasolę, zupę kartoflaną, barszcz szczawiowy lub buraczany, ziemniaki z kwaśnym mlekiem.
Spożywano kasze: jęczmienną, gryczaną, jaglaną. Często były przygotowywane placki
ziemniaczane, z mąki pszennej lub gryczanej, pierogi. Popijano wodą, mlekiem lub kompotem
z suszonych owoców: jabłek, wiśni, jagód czy gruszek zwanych ulęgałkami.
Grusze takie rosły najczęściej na miedzy, latem dostarczały cienia żniwiarzom w czasie
odpoczynku, jesienią smacznych gruszek, które suszono na zimę. Gruszki ulęgałki były bardzo
cenne. W latach dwudziestych ubiegłego wieku za koszyk tych owoców trzeba było cały dzień
kopać motyką ziemniaki.
Cukru używano rzadko, był zbyt drogi. Ciasto z pszennej mąki pieczono na święta. Wielkim
przysmakiem była pszenna bułka przywieziona z miasta.
Warunki powyższe zmieniły się bardzo w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX
wieku, kiedy wieś zaczęła zmieniać swoje oblicze.
Zajęcia ludności
Ponieważ w okolicy nie było przemysłu, głównym zajęciem dającym możliwość egzystencji
była praca na roli. Grunty wsi Horbów są niskiej jakości o przewadze V klasy, miejscami IV
klasy. Uprawiano zwłaszcza żyto, owies, na lepszych kawałkach rodziła się pszenica.
Stosowano płodozmian, często tzw. trójpolówkę. Jako poplon najczęściej siano seradelę.
Uprawiano ziemniaki, len oraz konopie na własne potrzeby. Pola ciągnęły się dość daleko, były
to wąskie paski o długości 1,5 km od wsi aż do łąk położonych nad rzeką Krzną. Takie
położenie i odległość nie sprzyjały racjonalnej gospodarce ani hodowli. W gospodarstwach
hodowano trochę trzody chlewnej i bydła na potrzeby własne i na sprzedaż. Jednak w okresie
dwudziestolecia międzywojennego płody rolne były tanie i był problem z ich zbyciem.
W pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej narzędzia do uprawy pola były bardzo
proste: pług, drewniana brona, potem żelazna, sierp, kosa, motyka, drewniane grabie, wozy na
żelaznych kołach, zwane żelaźniakami. Zboże siano ręcznie z płachty lub krubki.
W większości gospodarstw prace były podzielone na kobiece i męskie.
Mężczyźni zajmowali się uprawą roli, tj. orką, bronowaniem, sianiem.
Zboże koszono kosą, kobiety je odbierały i wiązały w snopy, które następnie ustawiano na
polu. Żyto, pszenicę w dziesiątki, a owies w mendle. Kończąc koszenie zboża, zostawiano na
polu kilka kłosów, które następnie ozdabiano kwiatami. Tak zwana „ kwiatka” pozostawała na
polu do orki. Zboże stało przez pewien czas na polu, aż wyschło, potem zwożono je do stodoły.
Zimą młócono cepem, a ziarno oczyszczano na przetakach.
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Trawę na łąkach koszono kosą, po wyschnięciu siano grabiono, składano w kopki , które
później składano w stodole lub ustawiano z niego stogi.
Kobiety zajmowały się przygotowaniem posiłków. Większość gospodarstw była
samowystarczalna w zakresie produktów spożywczych. Gospodynie robiły masło, ser.
Zajmowały się uprawą i obróbką lnu, konopi aż do uzyskania włókna, które potem przędły. W
zasadzie każda gospodyni umiała prząść len, konopie i wełnę . Z przędzy tkano na krosnach
sukno, płótno, dywany. Z własnoręcznie sporządzonych tkanin wykonywano ubrania, bieliznę
pościelową, obrusy, ścierki i inne wyroby dla potrzeb domowników lub gospodarstwa. Również
w jesienne wieczory zajmowały się darciem pierza. Sprzątanie i pranie należało, tak jak i dziś,
do kobiet. Nie było jednak tak łatwe. We wsi w pierwszych latach powojennych były tylko trzy
studnie, dlatego najczęściej prano w rzece. Proszku do prania nie znano, prano w ługu, który
każda gospodyni sporządzała sama. Robiono go z popiołu drzewnego zalewanego wodą, po
pewnym czasie wodę zlewano i dodawano do prania. Pomocą w praniu była kijanka, którą
wybijano bieliznę na małym mostku przy brzegu rzeki. Potem zaczęto używać drewnianej tary,
bali i wanien żelaznych. Zanim pojawiły się na wsi żelazka na tzw. duszę lub węgiel drzewny,
stosowano drewniane maglownice. W obejściu doiły krowy, zajmowały się drobiem. W polu do
kobiet należało sadzenie, pielenie i kopanie ziemniaków (motyką), odbieranie za kosą i
wiązanie zboża, grabienie i składanie siana, pomoc przy zwożeniu zboża i siana, pielenie.
W XVIII i XIX wieku główną siłą pociągowa były woły. Potem zaczęto zaprzęgać do
transportu i prac polowych konie. Wozy miały drewniane koła, nie zawsze okute. Po I wojnie
światowej powszechne zastosowanie miały wozy na żelaznych kołach - „żelaźniaki”. Zimą
natomiast używano sań zwanych zajtkami. Była to para małych sań złączonych pod spodem
skrzyżowanymi łańcuchami. Na nie zakładano deski lub wiklinowy kosz ułatwiające
podróżowanie. Zamożniejsi gospodarze mieli sanie wyjazdowe, ozdobne. Zimą do uprzęży
konia doczepiano dzwoneczki lub janczary.
Budynki inwentarskie były drewniane, kryte słomą, obory budowano bez okien,
niejednokrotnie miały one połączenie z domem mieszkalnym. W stodole składano zboże, jeżeli
była obszerna, mieściło się tam także siano. Jeśli nie, składano je w stogi. Na środku stodoły
było klepisko, na którym zimą młócono cepem zboże. Ziemniaki przechowywano w kopcach
lub loszkach.
W latach trzydziestych ubiegłego stulecia zaczęto wznosić we wsi murowane obory i piwnice
oraz nowe domy kryte papą lub blachą. Coraz częściej w obejściach gospodarczych pojawiały
się studnie. Wcześniej we wsi były tylko trzy studnie z żurawiem, korzystali z nich wszyscy
mieszkańcy.
Rozwój usług był niewielki, ale wystarczający dla tutejszej ludności.
Wkrótce po odzyskaniu niepodległości Zadrożny otworzył w dawnej „diakówce” sklep
tytoniowy. W latach dwudziestych Bazyl Darczuk uruchomił sklep spożywczo – przemysłowy,
który funkcjonował z przerwami do końca lat sześćdziesiątych XX wieku .
We wsi był kowal, natomiast najbliższy stelmach był w Zalesiu. Oprócz nich był szewc.
Większość porodów odbierała tzw. babka, która znała również liczne zioła na różne
dolegliwości.
Druga połowa XX wieku charakteryzowała się znacznym postępem na wsi. W miejsce
drewnianych budynków krytych słomą, zarówno mieszkalnych jak i inwentarskich budowano
budynki murowane. Po II wojnie światowej zaczęto stosować nowoczesne narzędzia rolnicze.
Drewniane stosowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego zastąpiono metalowymi.
Pojawiły się żelazne pługi, brony, kultywatory, kopaczki, żniwiarki, grabiarki konne oraz
młockarnie napędzane kieratem lub silnikiem spalinowym. Wszystkie te narzędzia, wprawdzie
konne, już czyniły lżejszą pracę rolnika. Ciągniki pojawiły się znacznie później. Jako jeden z
pierwszych traktor posiadał ksiądz M. Podstawka.
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Produkcja była wielokierunkowa, ponieważ wieś nie miała w pobliżu łąk i pastwisk, a mimo
tego pogłowie bydła było dość znaczne. Na przełomie lat 50/60 we wsi otwarto punkt skupu
mleka. W 1964 roku wieś została zelektryfikowana. Na przełomie lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych dwudziestego wieku nastąpiło gwałtowny postęp w rolnictwie. Gospodarstwa
stawały się bardziej zmechanizowane. Rolnicy kupowali ciągniki oraz narzędzia ciągnikowe.
Praca stawała się lżejsza, wzrastała wydajność z hektara. Wznoszono nowe murowane domy i
budynki inwentarskie.
Niestety koniec XX wieku nie był już korzystny dla polskiego rolnictwa. W latach
sześćdziesiątych został otwarty sklep spożywczy GS SCH z Piszczaca, a potem z Terespola. Po
jego likwidacji przez kilka lat był sklep prywatny. Obecnie mieszkańcy korzystają ze sklepów
w Zalesiu lub tzw. sklepów obwoźnych.
W 1989 (?) roku przy bardzo dużym zaangażowaniu samych mieszkańców oraz dzięki pomocy
władz lokalnych, wojewódzkich oraz kierownictwa Gospodarstwa Kijowiec została
wybudowana szosa o nawierzchni asfaltowej, łącząca wieś z drogą krajową II-E 30. Odcinek o
długości ponad 3 km został wykonany w bardzo krótkim czasie.
W 1991 r. wieś została zwodociągowana, w 1992 r. podłączono telefony.
Dzieci
Rodziny wiejskie były dość liczne, pięcioro, sześcioro dzieci to było raczej normalne. Dzieci
wychowywano w szacunku dla pracy oraz starszych członków rodziny. Od wczesnych lat
pomagały w pracach gospodarskich. Dzieci z biednych, wielodzietnych rodzin często sześciosiedmioletnie były oddawane do bogatszych gospodarzy na służbę. Najczęściej do pasienia gęsi
lub krów. Podobne zajęcia miały też w swoich rodzinach.
Niejednokrotnie ubranie i buty nosiły jedno po drugim. Zimą, jeżeli dziecko nie miało obuwia,
nie chodziło do szkoły. Latem większość chodziła boso.
Zabawki u wiejskich dzieci z okresu międzywojennego były rzadkością. Czasem była to lalka
szmacianka lub jakieś drewniane zabawki wykonane przez zdolniejszego domownika.
Na dworze bawiono się w palanta, pikra, itp. Zimą słuchano bajkowych opowieści.
Na początku lat dwudziestych XX wieku żył we wsi Wasyl Darczuk. Był wówczas jednym z
najstarszych mieszkańców. Pamiętał jeszcze czasy pańszczyzny i on też opowiadał dawne
dzieje. Umiał "kręcić" wierzbowe fujarki i wygrywać na nich różne melodie. To też nic
dziwnego, że mali chłopcy po przygonieniu krów z pastwiska, biegli pod jego dom, by
posłuchać zapierających dech opowieści. Wówczas staruszek siadał na ganeczku swojej chaty i
snuł przedziwne historie. Były też opowieści o książętach Radziwiłłach. Niektóre z nich są
powszechnie znane, jak ta o sannie w lipcu po usypanym na drodze cukrze lub o pomniku z
Holi.
Książęta Radziwiłłowie mieszkający na bialskim zamku był to ród niezwykle dumny. A
swoim niekonwencjonalnym zachowaniem zasłynęli Hieronim i Karol Stanisław „Panie
Kochanku”. Otóż ten ostatni lubił niezmiernie, jak inni się przed nim uniżali, to też do
komnaty, w której zwykł przyjmować gości, kazał wstawić bardzo niskie drzwi, aby każdy,
kto przez nie przechodził, już w samym wejściu niski pokłon jaśnie panu oddawał. Aż
pewnego dnia przybył na bialski zamek gość, który nie był zbyt skory nisko się kłaniać. Kiedy
zbliżył się do komnaty, w której oczekiwał go książę pan i zobaczył jak niskie do niej drzwi
prowadzą, wpadł na pomysł wejścia tyłem.
W tej sytuacji oczekującemu księciu zamiast pokornie pochylonej szlacheckiej głowy, ukazała
się wypukłość pośladków przybywającego. Podobno od tamtej pory książę kazał do komnaty
normalne drzwi wstawić.
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Innym razem zaprosił książę okoliczną szlachtę do siebie na obiad. Miał taki zwyczaj, że lubił
innych upokarzać, postanowił więc tak postąpić z jednym ze swoich gości. Kiedy szlachcic
przybył na zamek, książę swojej służbie rozkazał zabrać od szlachcica łyżkę, którą miał za
cholewą buta. Dawny był to zwyczaj, że szlachta, wyruszając w drogę, zawsze miała ze sobą
drewnianą łyżkę, umieszczoną najczęściej za cholewą buta (dawniej chodzono w butach z
długimi cholewami). Łyżka była często przydatna w podróży.
Przybyłego posadzono do stołu i postawiono tak jak i innym gościom miskę z barszczem. Tylko
jemu jednemu nie dano łyżki, a wypić barszcz z miski nie wypadało. Tymczasem książę
zachęcał do jedzenia w tych słowach: "Kto nie zje barszczu, będzie kiep”, (było to słowo
obraźliwe). Wszyscy zaczęli jeść, tylko jeden biedny szlachcic myślał, jak swój honor
uratować. Aż wreszcie spostrzegł ogromne pajdy chleba. Wziął przysuszek, wybrał miękisz i
wydrążoną skórką zaczął jeść barszcz, a kiedy już kończył, zwrócił się do księcia pana tymi
słowami: ”Ten będzie kiep, kto swojej łyżki nie zje”, po czym zjadł swoją „chlebową” łyżkę.
Niestety książę, jak i pozostali goście swoich łyżek zjeść nie mogli.
Tak kolejny raz zwykły szlachcic okazał się przebieglejszy od księcia.
Obyczaje
Wiara i kościół odgrywały i odrywają ważną rolę w życiu wsi.
Pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku nastąpiły znaczne przemiany społeczno –
ekonomiczne i kulturowe na wsi polskiej. Przyczyniło się to do zaniku obyczajów i obrzędów
ludowych.
Jednak niektóre z nich przestrzegane i kultywowane przez tutejszą społeczność od pokoleń,
przetrwały w ograniczonej formie nawet do czasów obecnych. We wsi mieszkali zarówno
katolicy jak i prawosławni, toteż obyczaje i praktyki przenikały się wzajemnie i były
przestrzegane przez oba wyznania. Często różniły się językiem i formą.
Dzień w rodzinach zaczynał się modlitwą.
Zanim nie odmówiono porannego, pacierza nie spożywano posiłku. Często przygotowywaniu
posiłku towarzyszył śpiew Koronki lub Godzinek. Rozpoczynając główne prace polowe,
zaczynano od znaku krzyża z krótką modlitwą: "W imię Boże". Pracujących w polu
pozdrawiano: ”Panie Boże dopomóż w pracy” - odpowiadano: „Panie Boże zapłać”.
Przechodząc obok kościoła, krzyża lub kapliczki, mężczyźni zawsze zdejmowali czapkę,
natomiast kobiety i dzieci pobożnie żegnały się. Trzy razy w ciągu dnia w kościele dzwoniono
na Anioł Pański - wówczas pracujący przerywali swoje zajęcia, by odmówić modlitwę.
Powszechnie pozdrawiano się słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”,
odpowiadano: „Na wieki wieków. Amen”. Pozdrowień: "Dzień dobry", "Do widzenia", zaczęto
używać po II wojnie światowej.
Opuszczający dom pozdrawiali pozostających krótkim „Zostańcie z Bogiem”, na co
domownicy odpowiadali „Idźcie z Bogiem”.
Pragnę nadmienić, że w społeczności Horbowa było bardzo przestrzegane poszanowanie cudzej
własności. We wsi nie było złodziejstwa. Natomiast ludzie pomagali sobie wzajemnie.
Był ogromny szacunek dla ziemi i jej płodów. Nie wolno było chodzić po polu, na którym
zasiano zboże, a tym bardziej deptać i niszczyć zboże, które wzeszło.
W czasach, kiedy zboże koszono sierpem, starano się zebrać wszystkie pozostałe na polu kłosy.
Kończąc koszenie, zostawiano na polu „kwiatkę”, była to nieskoszona garść zboża przybrana
polnymi kwiatami.
Inny zwyczaj był na zakończenie budowy, kiedy ustawiono już krokwie, ale jeszcze budynek
nie miał położonego dachu, na ostatniej krokwi umieszczano bukiet kwiatów nazywany
„wiankowym”. Oznaczało to zakończenie prac ciesielskich na budowie, a gospodarza
zobowiązywało do zaproszenia pracujących na obfity poczęstunek.
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Ze świętami kościelnymi wiązały się różne zwyczaje, kultywowana była określona tradycja.
Zacznijmy od początku roku liturgicznego. Adwent był jak obecnie czasem oczekiwania na
święta Bożego Narodzenia. Obowiązywał post ścisły. Używano tylko tłuszczy roślinnych.
W czasie Adwentu w tutejszym kościele rano odprawiała się msza św. zwana roratnią.
W jesienne i zimowe wieczory kobiety zajmowały się obróbką lnu i konopi, przędzeniem
wełny, darciem pierza. Często na takie zajęcia chodzono kolejno do sąsiadów i pomagano sobie
wzajemnie. Zajęciom tym towarzyszyły śpiewy, opowieści o dawnych czasach. Był to również
okres przygotowywania ozdób na choinkę. Gotowe były zbyt drogie dla przeciętnego
mieszkańca wsi. Wykonywały je dzieci i młodzież. Były to łańcuchy ze słomek i bibuły, pajace
z wydmuszek po jajkach, oklejane pudełka po zapałkach. Choinka była z drzewka sosny.
Drzewko świerkowe było drogie, natomiast wycięcie bez zezwolenia i opłaty było kradzieżą,
za którą groziła kara.
W dzień wigilijny zachowywano post ścisły, nic nie jedząc aż do kolacji, którą rozpoczynano
po zapadnięciu zmierzchu. Na stole pod obrus wkładano trochę siana na pamiątkę, że Pan Jezus
urodził się w stajni i został złożony na sianie w żłóbku. Wieczerzę wigilijną zaczynano od
łamania się opłatkiem. Potrawy wigilijne były skromne: śledzie, ryba, racuchy, kapusta z
grochem, pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony z grzybami, kisiel z owsa oraz
kompot z suszu. Wszystkie potrawy były postne.
Podarki pod choinką w wiejskich domach w tamtym okresie były rzadkością.
W wigilijny wieczór oraz kolejne dni świąteczne domy odwiedzali kolędnicy z gwiazdą. Duża,
kolorowa gwiazda obracała się w takt śpiewanych kolęd. Najczęściej śpiewali „Dzisiaj w
Betlejem”, „ Wśród nocnej ciszy”, „W żłobie leży" oraz „Lulajże Jezuniu”. Trzeba też
przyznać, że ówcześni kolędnicy śpiewali po kilka zwrotek każdej kolędy, potwierdzając tym
samym znajomość słów pieśni. W okresie świątecznym młodzi chłopcy chodzili również z
„kozą”. Prezentowali krótkie, pełne humoru scenki, nawiązujące do Bożego Narodzenia,
oczywiście koza była bardzo wścibska i psotna, co bawiło domowników. Swoje występy
kolędnicy kończyli życzeniami dla gospodarzy, a ci odwzajemniali się im słodyczami lub
pieniędzmi.
W noc wigilijną o północy udawano się do kościoła na mszę św., czyli Pasterkę.
W okresie od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli były tak zwane święte wieczory. Po
zachodzie słońca nie wykonywano już żadnych czynności. Był to czas świątecznych spotkań
sąsiedzkich, wspólnego śpiewania kolęd.
Nowy Rok
Święto Trzech Króli było obchodzone również uroczyście. W tym dniu w kościele święcona
była kreda i zioła symbolizujące mirrę. Po powrocie do domu pisano święconą kredą na
drzwiach K+M+B (pierwsze litery imion trzech królów) i rok. Dawniej po święcie Trzech
Króli rozpoczynała się wizyta pasterska zwana kolędą. Proboszcz odwiedza parafian, modli w
intencji rodziny, święci domowników i dom. Często na tę okoliczność kropidło wykonywano z
kłosów zboża. Na pamiątkę wizyty pasterskiej rodzina otrzymywała mały obrazek, a najmłodsi
otrzymywali od księdza cukierki. Zwyczaj wizyty duszpasterskiej jest nadal.
Okres karnawału był czasem zabaw, ale nie tak hucznych dla ludności wiejskiej.
W święto Ofiarowania Pańskiego, zwanego powszechnie Matki Bożej Gromnicznej - 2 lutego,
święci się w kościele duże, woskowe świece, tzw. gromnice, przybierane niebieską lub białą
wstążką, czasem gałązką zielonego asparagusa czy paproci. Po powrocie do domu zapaloną
świecą znaczono na belce w izbie krzyż. W późniejszych latach, kiedy już nie było mieszkań z
belkami, krzyż wypala się na górnej części futryny w drzwiach wejściowych do mieszkania. W
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niektórych domach był też zwyczaj, że zapaloną gromnicą matka lekko podpalała dzieciom
końcówki włosów, żeby nie bały się grzmotów.
Przechowywana w domu z należnym szacunkiem świeca służyła również w różnych ważnych
zdarzeniach. Była używana w czasie burzy, stawiano ją w oknie, by chronić zbudowania przed
wyładowaniami atmosferycznymi, a dobytek przed wilkami. Kiedy umierał członek rodziny,
również wkładano mu do ręki gromnicę.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego na wsi nie było radioodbiorników i telewizorów,
długie jesienne i zimowe wieczory spędzano w różny sposób. Między innymi na czytaniu
książek. Ponieważ nie wszyscy wówczas umieli czytać, zadanie to przypadało młodszym
domownikom chodzącym do szkoły. Swoim rodzicom i dziadkom czytali głośno wiersze Marii
Konopnickiej i Adama Mickiewicza, obowiązkowo „Pana Tadeusza”, powieści Henryka
Sienkiewicza, w tym "Trylogię" i "Krzyżaków". Potem dochodziły powieści Marii
Rodziewiczówny, Heleny Mniszkówny i inne. Takie wspólne czytania w swoisty sposób
łączyły rodziny. A Sienkiewiczowscy bohaterowie byli obecni w domach zarówno katolickich i
prawosławnych.
W drugiej połowie XX wieku pojawiły się inne formy spędzania wolnego czasu. W latach
sześćdziesiątych wieś została zradiofonizowana. W każdym domu zainstalowano niewielki
odbiornik radiowy, nazywany popularnie „kukuruźnikiem”. Nadawany był w nim jeden
program radiowy za pośrednictwem linii napowietrznej. Po elektryfikacji wsi przeprowadzonej
w 1966 r. zaczęły się pojawiać w domach radioodbiorniki i telewizory. Obecnie chyba nie ma
domu, w którym by nie było tych cudów techniki.
Po zakończeniu karnawału nadchodził okres Wielkiego Postu. Jeszcze w dwudziestoleciu
miedzywojennym ludność na wsi przez cały ten okres nie jadła mięsa i nie używała tłuszczu
zwierzęcego. Jednocześnie z rozpoczynającym się postem bardzo dokładnie myto garnki, aby
jak mówiono, „żaden tłuszcz w nich nie pozostał”.
W Środę Popielcową jest zwyczaj posypywania głów popiołem. Tym, którzy nie mogą być w
tym dniu w kościele, przynosi się odrobinę popiołu. W 1930 roku do kościoła w Horbowie
zostały sprowadzone stacje Drogi Krzyżowej. Od tamtej pory parafianie w każdy piątek
Wielkiego Postu przychodzą do świątyni na to pasyjne nabożeństwo wielkopostne. Odprawiano
je tak, że ksiądz, ministrant z krzyżem i dwaj inni ze świecami oraz wierni przechodzili od
stacji do stacji, śpiewając i rozważając Mękę Pańską, a potem przed każdą odmawiano "Ojcze
nasz", "Zdrowaś Mario" i " Któryś za nas cierpiał rany". Natomiast w każdą niedzielę
Wielkiego Postu po sumie śpiewano "Gorzkie żale".
W Niedzielę Palmową święci się palmy.
W Horbowie nie było zwyczaju wyplatania palm, jak miało to miejsce w innych regionach
kraju. Palmę robiono z gałązek wierzby nazywanymi baziami. Przyozdabiało się wstążką,
gałązkami zielonego barwinku, paprotki lub asparagusa. Poświęconą palmą uderzano
domowników mówiąć przy tym: ”Palma bije, nie zabije, kości nie połamie, pamiętajcie
chrześcijanie, że za tydzień Zmartwychwstanie". Poświęconą palmę umieszczano za obrazem i
przetrzymywano do następnego roku. Miała ona chronić dom od złych mocy. W ostatnich
latach najczęściej święci się palmy kupione w sklepie. Są one zupełnie inne od tamtych.
Nadchodził Wielki Tydzień. Uroczysta liturgia rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczornym
nabożeństwem, podczas którego milkną dzwony. Po zakończeniu mszy św. Przenajświętszy
Sakrament przenoszony jest na boczny ołtarz, symbolizujący ciemnicę. Przy nim rozpoczynała
się adoracja. W horbowskim kościele nie było całonocnych adoracji. Kończyła się ona
wieczorem i ponownie rozpoczynała w Wielki Piątek rano. W czasie nabożeństwa
wielkopiątkowego odbywa się adoracja krzyża. Wierni podchodzą do krzyża, oddają cześć
drzewu krzyża przez jego ucałowanie. Na zakończenie nabożeństwa monstrancja z
Przenajświętszym Sakramentem jest przenoszona do symbolicznego grobu, przed którym
rozpoczyna się dalsza adoracja. W Wielką Sobotę trwa adoracja Grobu Pana Jezusa. W tym
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dniu święci się także pokarmy. Mieszkańcy Horbowa i kolonii przynoszą je do kościoła, do
pozostałych wsi w parafii ksiądz przyjeżdża, aby dokonać poświęcenia. Na święconkę
przynoszono chleb, sól, jajka, kiełbasę, kawałek świątecznego ciasta. Dawniej, kiedy nie
wszyscy mieli koszyczki na święcone, przynoszono je w talerzu przykrytym serwetką,
ozdobionym zielonym barwinkiem, często z symbolicznym barankiem z ciasta, cukru lub
glinianym. W drugiej połowie XX wieku zaczęto powszechnie używać pięknych koszyczków
wiklinowych, ozdabia się je zielonymi gałązkami, wstążkami, pięknymi serwetkami.
W Wielką Sobotę po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia. Na początku jest święcenie
ognia i wody. Przed kościołem rozpalane jest ognisko. Od jego płomienia zapala się paschał,
kapłan wbija w świecę cztery gwoździe. Następnie jest on uroczyście wnoszony do świątyni.
Z tego nabożeństwa przynosi się do domu wodę święconą i gałązki z ogniska, symbol korony
cierniowej. W czasie mszy wieczornej znów zaczynają bić dzwony. Uroczystość Wielkiej
Niedzieli rozpoczyna wczesnym rankiem msza św. rezurekcyjna. Poprzedza ją procesja, w
czasie której trzykrotnie obchodzi się kościół. Po powrocie z rezurekcji rodzina zasiada do
świątecznego śniadania.
Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki. Przed tym świętem sprzątano gruntownie obejścia,
przed domem rozsypywano tatarak, a często przy drzwiach wejściowych stawiano brzózki.
Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi
I, jak się dzieciom Jego powodzi.
("Na procesję Bożego Ciała" Franciszek Karpiński)
W uroczystość Bożego Ciała na cmentarzu przykościelnym kolejne wsie przygotowywały
wokół kościoła cztery niewielkie ołtarze, ozdobione kwiatami i brzózkami. Do nich kierował
się kapłan z Przenajświętszym Sakramentem podczas uroczystej procesji.
Na zakończenie oktawy Bożego Ciała w kościele święci się przyniesione przez parafian wianki
z kwiatów i ziół, które wg tradycji miały chronić domowników przed chorobą. Wianki
wkładano również zmarłym do trumny.
nabożeństwo majowe
nabożeństwo różańcowe
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia święcono warzywa, kłosy
zbóż i kwiaty.
Listopad - czas pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności.
Zaduszki.
Odpusty: Matki Bożej Łaskawej, Przemienienia Pańskiego, św. Barbary.
Obrzędowość rodzinna
Narodziny i chrzest, I Komunia Św, bierzmowanie, ślub , pogrzeb.
Stanowiły one ważny element kultury ludności wiejskiej zmiennej w czasie. Największe
zmiany zaszły w obrzędowości rodzinnej. Zniknęły w czasie zwyczaje urodzinowe, weselne,
pogrzebowe. Dlatego staram się je poniżej przypomnieć.
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Narodziny dziecka
Dawniej z okresem ciąży wiązały się różne nakazy i zakazy, które obowiązywały kobietę
brzemienną. Kiedy zbliżał się czas porodu, przyszłą matką zajmowała się starsza kobieta ze wsi
zwana „babką”, ona przygotowywała i odbierała poród oraz opiekowała się położnicą,
zaznaczyć należy, że kobiety rodziły w domu. Akuszerka odbierająca porody w domu pojawiła
się znacznie później.
Po narodzinach i odcięciu pępowiny dziecko kąpano i zawijano w pieluszki. Dawniej kąpiel
dziecka odbywała się w drewnianych kopańkach, miały one tę zaletę, że woda w nich nie
stygła zbyt szybko. W późniejszym okresie zaczęto używać balie i cebrzyki żelazne.
Temperaturę wody matka badała łokciem, a przed włożeniem dziecka do kąpieli czyniła nad
wodą znak krzyża. Niemowlęta karmiono piersią, smoczków dzieci nie znały, były natomiast
robione zamiast nich tzw. „soski”- cukier zawinięty w kawałek materiału i podany do ssania.
Dziecko układano w wiklinowej, często plecionej przez ojca kołysce, wyłożonej słomą i
zawieszaną na sznurkach pod sufitem, kołyski drewniane na biegunach pojawiły się na wsi
dopiero po I wojnie światowej.
W kilkanaście dni po urodzeniu dziecka przychodziły sąsiadki na odwiedziny. Przynoszono
wówczas prezenty dla matki i dziecka. Często był to kawałek białego płótna, pieluszki, pościel
oraz produkty spożywcze. Dziecku wkładano do becika pieniążek, co miało w przyszłości
zapewnić mu dostatek. Odwiedziny odbywały się przed chrztem. Ojciec dziecka częstował
odwiedzających. Po odwiedzinach rodzina przygotowywała się do chrztu dziecka. Do tego
sakramentu przywiązywano szczególną wagę i starano się dziecko ochrzcić jak najwcześniej po
urodzeniu. Jeżeli było bardzo słabe, chrzczono je w domu z wody.
Najczęściej nadawano dziecku imię, które "sobie przyniosło", to jest patrona dnia narodzenia
lub imię kogoś znanego, lubianego lub któregoś z przodków w rodzinie.
Na rodziców chrzestnych wybierano osoby zamożniejsze. Matka chrzestna (kuma) ubierała
dziecko do chrztu. Obowiązkowo musiało ono dostać od niej krzyżmo ( 2 metry białego
płótna), koszulkę, która według zwyczaju miała gwarantować, że w przyszłości nie będzie
chodziło gołe, czapeczkę. Dziecko do chrztu wieziono w poduszce, becików używano znacznie
później. Należy zaznaczyć, że ówczesne rodziny wiejskie nie były zamożne. W domach
wielodzietnych dzieci nosiły ubrania jedne po drugich, a nie zawsze miały buty. Latem zawsze
chodziły boso.
Do kościoła dziecko wiózł ojciec i rodzice chrzestni, czyli kumowie. Ceremonia chrztu
odbywała się w zakrystii kościelnej.
Matka nie uczestniczyła w tej ceremonii. Był zwyczaj, że położnica w około cztery tygodnie po
rozwiązaniu szła do kościoła lub cerkwi do wywodu. Przez ten czas poprzedzający wywód nie
uczestniczyła w żadnych uroczystościach kościelnych. Zwyczaj ten zanikł zupełnie w latach
sześćdziesiątych XX wieku.
Ślub
Ślub poprzedzały swaty. W dawnej wsi o założeniu rodziny nie decydowało uczucie, lecz
rodzice i sprawy majątkowe. Występujący aż do II wojny światowej „głód ziemi” powodował,
że rodzice postanawiali o wyborze żony synowi. Liczyły się przede wszystkim „morgi”, jakie
może wnieść przyszła synowa do gospodarstwa. Po upatrzeniu odpowiedniej kandydatki na
żonę, posyłano do domu panny swatów. Byli to dwaj starsi mężczyźni reprezentujący kawalera.
Kiedy swaty zostały przyjęte, przygotowywano zaręczyny, które odbywały się w domu panny,
w obecności rodziców obojga stron, rajka i druhen. Ślub poprzedzały wygłoszone w kościele
lub cerkwi trzy zapowiedzi. A po nich następowały zaręczyny i omówiny.
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Na dwa tygodnie przed ślubem zapraszano gości na wesele. Przyszłej pannie młodej
towarzyszyła w tym starsza druhna i marszałek, panu młodemu - jego druhna i starszy
drużbant. Wiązał się z tym również pewien zwyczaj. Wchodząc do domu, po pozdrowieniu
domowników najpierw panna kłaniała się wszystkim i prosiła o błogosławieństwo. Zapraszani
błogosławili ze słowami: „Niech Ci Bóg błogosławi szczęściem, zdrowiem, długim życiem”,
po tych słowach następowało zaproszenie na uroczystość weselną. Jeżeli w zapraszanej
rodzinie była panna lub kawaler, zapraszający, wychodząc z ich domu, nie zamykali za sobą
drzwi, aby i oni wkrótce mogli wstąpić w związek małżeński.
Dawniej śluby odbywały się w niedzielę.
W przeddzień ślubu, w sobotę, w domu panny młodej odbywał się wieczór panieński. Wiązał
się on z ostatnimi przygotowaniami do wesela. Uczestniczyli w nim sąsiedzi, krewni i druhny.
Te ostatnie dekorowały izby weselne. Starsze kobiety zajmowały się pieczeniem korowaja.
Myto dokładnie stół, gdyż na nim rozczyniano i wyrabiano ciasto drożdżowe. Kolejną
czynnością było wykonanie dużego, okrągłego placka „podeszwy”, na nim umieszczano
szyszki, koziołki, ustawiając jedne na drugich. Często ciasto tak udekorowane było bardzo
wysokie. Przygotowaniom towarzyszyły związane z tym przyśpiewki. Oto jedna z nich:
"Oj, korowaju, korowaju, jak na ciebie kosztownego,
Korzec mąki pszenicznej, kubeł wody krynicznej
I kopę jaj z młodych kurek
I wiadro masła od młodych krówek
I szafranu angielskiego
A muzykanta ortelskiego!"
Oprócz korowaja robiono też specjalne małe szyszki, pieczone osobno, którymi potem
obdzielano dzieci nieuczestniczące w weselu, a z ciekawością mu się przyglądające. Obecnie
dzieci częstowane są cukierkami. Po zakończeniu przygotowań do pieczenia korowaja
ponownie myto stół dokładnie. A do jego wytarcia łapano druhnę, co miało jej wróżyć rychłe
zamążpójście.
Upieczony korowaj wynoszono do stodoły, gdzie oczekiwał na uroczyste wniesienie na
zakończenie uczty weselnej w domu panny młodej.
W dniu wesela drużko młodej przepasany ręcznikiem prowadził całą ceremonię weselną.
W dniu ślubu pan młody przed wyjazdem do domu panny młodej żegnał się z rodziną i prosił
swoich rodziców i chrzestnych o błogosławieństwo. Pożegnanie miało symboliczne znaczenie
w związku z rozpoczynaniem przez młodych nowego etapu życia.
Następnie w towarzystwie swojej drużby i gości przyjeżdżał do domu panny młodej. Na progu
chaty młodego witali jej rodzice. Potem wprowadzano młodego do izby, gdzie oczekiwała
narzeczona. Druhny panny młodej przypinały gościom białe kokardki z gałązką mirtu lub
asparagusa. Kawalerom przypinano je do lewego boku, mężczyznom żonatym do prawego.
Przez cały czas towarzyszyli im grajkowie, najczęściej był to skrzypek i akordeonista.
Przed samym wyjazdem do ślubu na środku izby ścielono dywan, ustawiano ławę, na której
siadali rodzice, drużko stukał polanem drzewa w belkę izby i mówił: „Panie ojcze, pani matko,
proszę do ukłonu. Oto wasze dziecko staje w stan małżeński i prosi was o błogosławieństwo”
Stawała więc cała rodzina młodej: rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni oraz bliższa rodzina.
W tym czasie muzykanci grali trzy razy marsza.
Młodzi klękali przed rodzicami, całowali ręce i prosili o błogosławieństwo. Rodzice całowali
ich w czoło i błogosławili. Po czym wszyscy wyruszali do kościoła. Po ślubie powracano do
domu weselnego na przyjęcie.
Na progu chaty czekali na młodych rodzice z chlebem, solą i kieliszkiem wódki, którą po
nadpiciu młodzi wylewali za siebie. W izbie weselnej młodzi siadali na centralnym miejscu pod
zawieszonym na kilimie obrazie. Miejsca obok młodych zajmowali drużbowie, dalej inni
goście. Następnie rozpoczynała się uczta weselna, której towarzyszyła muzyka i przyśpiewki.
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Potrawy na przyjęciu weselnym były proste: kapusta, kasze, pierogi, mięso, ciasto drożdżowe.
Nie zawsze też były sztućce, więc goście obsługiwali się rękami, a wódkę pito z jednego
kieliszka.
Dawniej wesele odbywało się najpierw w domu młodej, a na drugi dzień po ślubie następowały
przenosiny do domu młodego, by tam kontynuować ucztę weselną. Rano ładowano na wozy
wyprawę panny młodej. Najczęściej była to pościel, ubrania, podarki otrzymane od młodego,
sprzęty domowe: stołki, krzesła, łóżko, naczynia kuchenne: sagany, miski do jedzenia, łyżki
drewniane, garnki na mleko. Jeżeli młoda otrzymywała w posagu zwierzęta, też zabierano je
tego dnia.
Po załadowaniu wyprawy młoda kłaniała się ojcu, matce i rodzeństwu, dziękując przy tym za
wszystko, co od nich otrzymała. Następnie rodzice błogosławili młodych. Młoda żegnała się z
domem, kłaniając się ścianom i sprzętom. Druhna zdejmowała ze ściany obraz, który panna
młoda otrzymywała od matki. Najczęściej był to wizerunek Matki Bożej Karmiącej, co miało
przyszły dom zabezpieczać przed brakiem chleba. Obraz ten zajmował główne miejsce w izbie
młodych, zawieszany był nad oknem. Wszyscy odjeżdżali do domu pana młodego. Tam
czekali na nich jego rodzice, witając młodych również chlebem i solą. Młodzi kłaniali się
rodzicom i całowali ich ręce.
Po powitaniach zasiadano do uczty weselnej, której towarzyszyły liczne śpiewy.
O północy następowały oczepiny. Z głowy panny młodej zdejmowano girlandę i wianek, w
późniejszych latach zastąpił je welon, a swatki starały się nałożyć na jej głowę czepek. Temu
obrzędowi towarzyszyła pieśń: "Oj chmielu, chmielu...", przy jej końcowych zwrotkach młoda
wychodziła zza stołu, a młody, kłaniając się nisko, prosił ją do tańca. Następnie kolejno
tańczono z panną młodą, rzucając na talerz pieniądze. Tańcom towarzyszyły przyśpiewki.
Pieniądze zebrane przez młodą w tańcu były ich pierwszymi wspólnym pieniędzmi. Po
odtańczeniu „chmiela” marszałek wnosił do izby na wieku od dzieży korowaj oraz podarki dla
rodziny męża od młodej, chustkę matce, koszule ojcu i młodemu oraz inne rzeczy rodzeństwu.
Po rozdaniu prezentów drużbant kroił korowaj i częstował nim rodziców i gości. Powoli
uroczystość weselna miała się ku końcowi.
Za tydzień odbywały się poprawiny, na które zapraszano bliższych krewnych i sąsiadów.
W późniejszych latach korowaj zastąpił tort, a potem sękacz, a przyjęcia weselne zaczęto
organizować w wynajmowanych lokalach.
Sołtysi
Funkcja sołtysa powstała w Polsce w ..........
Był on zawsze pośrednikiem między lokalną władzą państwową a społecznością wiejską, przez
którą był wybierany.
W pierwszych latach dwudziestego wieku sołtysem wsi był Jan Nesteruk, wcześniej
organizował szkołę w Lachówce. Po I wojnie światowej sołtysami byli:
Andrzej Darczuk, zginął w hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau.
W czasie drugiej wojny funkcję tę pełnił Mikołaj Klimowicz.
Po wojnie kolejno sołtysami byli:
Józef Sauć, Janina Zach, Janina Stańczuk -Wiśniewska, Zbigniew Siawluk.
Do majętności Horbów w dawnych wiekach należały wsie Kłoda, Lachówka i Zalesie. Po
skonfiskowaniu dóbr Horbów księciu Adamowi Czartoryskiemu wsie te sukcesywnie były
odłączane od całości.

37

E
Właściciele i dzierżawcy dóbr Horbów:
Mikołaj Zaranek
Maciek Zaranek i Jan Horbowski
Katarzyna i Przedsław Horbowscy
Krzysztof i Anna Turowscy 1628
Jan Skiwski ( 1636)
Zygmunt Młożewski
Maryanna Zygmuntowa Młożewska
Daniel i Zofia Jużycówna Stefanowa Zębowscy
Anna I Stefan Rusieccy Kasztelanowie Mińscy 1675-77
Tomasz Kazimierz Łuzecki zm 1687
Stanisław Wincenty Łuzecki
Krzysztof z Konopicy Grabowski 1708 r.( dzierżawca)
Michał z Grabowicy Pełka (1721)– stolnik Sanocki
Anna Radziwiłłowa
Hieronim Radziwiłł
Karol Radziwiłł
Jerzy Fleming
Dominik Radziwiłł
Stefania Wittgenstein
Adam Czartoryski (1918)
Dzierżawcy:
Julian Worszyło
Seweryn Badeni (1852-54)
„Właściciel” Graf Aleksander Eustachowicz Nirod II
Wacław Tonkiel (1888)
Józef Chludziński E
E
Folwark Horbów
Za panowania Jagiellonów znaczne ilości wsi, folwarki i obszerne pustkowia, znajdujące się
w księstwie brzeskim, przeszły do rąk prywatnych. Dawnym zwyczajem królowie z majątków
państwowch obdarowywali zasłużonych dla kraju magnatów i szlachtę. Najwięcej nadań było
za króla Aleksandra i Zygmunta Starego. Ponieważ nadania te znacznie uszczuplały majątek
państwowy, na Sejmie Piotrkowskim w 1504 roku wprowadzono zakaz sprzedaży lub
rozdawania królewszczyzn. Na Litwie stan ten miał inny charakter i nadania były stosowane w
róznej formie, np. jako wieczyste lub czasowe. Nadania wieczyste (NW?) wiekszości były
czynione pod warunkiem służby wojskowej. Dotyczyło to zwłaszcza magnatów. Ci natomiast
często stosowali podobną zależność wobec drobnej szlachty osiadłej w ich dobrach.
„Metryki Litewskie” w księdze zapisów z 1449 roku zawierają zapis: "Borsowiczowi Sieńce
Horbów, pan Pietrasz i Andrzej Sakowicz. Za króla Aleksandra, Daszce Borsowiczowi jegoż
wysługa za Witolda" (1449-1510). Jak wynika z powyższego, Horbów był nadaniem
czasowym, gdyż po Borsowiczach otrzymał go Mikołaj Zaranek i odtąd wieś została gniazdem
rodowym Zaranków. Z czasem zaczęli oni pisać się Zaranek z Horbowa, a jedna z gałęzi rodu
przyjęła ówczesnym zwyczajem nazwisko Horbowski.
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Na przestrzeni stuleci folwark horbowski często był zaniedbywany, przyczyną tego było
zapewne to, że kolejni właściciele raczej tutaj nie mieszkali, a majętność była wydzierżawiana.
W drugiej połowie XVII wieku właścicielem Horbowa był Tomasz Kazimierz Łuzecki, jego
syn Stanisław, folwark ten w roku 1708 roku wydzierżawił Krzysztofowi z Konopnicy
Grabowskiemu, sędziemu brzeskiemu. Sporządzony na tę okoliczność w dniu 25 czerwca 1708
roku inwentarz majętności Horbów obrazuje nam wygląd ówczesnego folwarku. „ Sam dwór
nie wszystek ogrodzony... w podwórzu budynek słomą kryty opadły. Wchodząc do tego
budynku do sieni drzwi na biegunach, z tych do sieni izba biała, drzwi do niej na zawiasach. W
tej izbie piec zepsowany, okien 3 zepsowanych całe niemalże. Z tej izby do komory drzwi o
jednej zawiasie, okno jedno i tego nie marz komin z kuchenką całe potrzebują restauracyi. W
tymż spichleżyk do tego spichleżyka drzwi na zawiasach a sam słomą kryty z zamkiem
wewnętrznym i zakrętką żelazną. Od tego spichleżyka eksposito tego dworku przez drogę
gumienko dylowane, w tym gumnie wrót dwoje restauracyi potrzebuje szop 2 nie pokrytych
bez wrot.” Jak wynika z powyższego opisu, folwark był dość zaniedbany.
Natomiast inwentarz sporządzony w 1720 roku wskazuje na to, że dzierżawiący go Grabowscy
starali się wznieść nowe inwestycie. „ Do dwora z ulic jadąc wrota niezłe z furtą z dranic
grubych, postąpiwszy od wrót w lewo dwór, wchodząc do sieni drzwi proste na biegunach w
sieniach komora z drzwiami prostymi na biegunach miast spiżarni. Komin drewniany gliną
lepiony, tamże kuchenka w kominie. Do izby wchodząc drzwi na zawiasach żelaznych, przy
drzwiach szafa stolarska na spodzie schowania dwoje ze drzwiczkami na zawiasach żelaznych,
z wierzchu schowania dwoje, drzwiczki w kracie na zawiasach żelaznych. W tejże izbie 3 okien
szklanych ze szkła prostego. W okrągłe szyby w drzewo oprawne, 2 okna całe a trzeciego
połowica, a druga połowica okna dranicami zabita. Stuł stolarski średni stołek 1 ław 2 przy
stole, krótki piec z kaflów szarych i kominek prosty. Komora z izby do niej drzwi na zawiasach
żelaznych. W tej komorze okien średnich 2 w drzewo oprawnych szyby okrągłe i proste i
kominek w niej prosty. Za sieńmi tej izby izdebka z sionkami, drzwi do niej na biegunach
proste. Do izdebki drzwi proste na biegunach, kominek prosty, piec z kaflów szarych okien
szklanych prostych małych dwa w drzewo oprawnych nie całe szyby pobite. Tego budynku
dach wszystek słomą kryty stary poprawy potrzebuje. Niedaleko izby od wrót świeronek mały z
klamką i prabujami, za sieczkami do zboża sypania, dach słomą kryty stary w dziurach,
nakrycia nowego trzeba. Od swieronka niedaleko piekarnia z sionkami dzrwi na biegunach
dach słomą kryty stary, ogrody dwa przy folwarku i ostrokeole. Ogrodzenie tego folwarku w
ostrokół za ulicą chlewy i chlewiki dla bydła i drobiazgu 3 z drzewa i chrustu plecione
restauracji potrzeba i drzwi proste, dach słomą kryty stary, w dziurach. Od chlewków zaraz idąc
w pola do gumna szopki z obu stron bez dachu nakrycia potrzeba i ściany restaurować na nowo.
Gumno też, do niego wrót troje dach słomą kryty poprawy potrzebuje. W ogrodzie przy studni
różnem warzywem zasianego zagonów 17. Tego nic nie zeszło i nic widać nie było. Naczynia :
szanek dworny 1 do mierzenia zboża więcej nic.”
Wieś zamieszkiwała ludność chłopska pracująca na rzecz dworu.
W 1721 roku Stanisław Wincenty z Łuzek Łuzecki sprzedał Horbów Michałowi z Grabowicy
Pełce, stolnikowi sanockiemu. Sporządzony wówczas inwentarz tak przedstawia horbowski
folwark: „Opisanie dworu. Najpierw wjeżdzając do dworu wrota wielkie z tarcic na biegunach
drewnianych. We wrota wszedłszy budynek po lewej ręce izba z komorą i pomostem, do drzwi
do izby i do komory na zawiasach żelaznych. Piec kaflowy, okien 3, dwa w ołów oprawne a
trzecie w drzewo oprawne. W sieniach kuchnia do gotowania jeść, naprzeciwko także izba
czeladna z komorą, piec kaflowy biały komin drewniany, gliną lepiony dach słomą kryty
piekaryn dwie jedna stara, druga nowa z komorą nad sadzawką. Po prawej ręce idąc do wrot
syrnik z gołębnikiem, drzwi na biegunach drewnianych, dalej idąc spichlerz na pomoście z
drzwiami na zawiasach żelaznych z zasówką drewnianą, na tyle za spichlerzem izdebka
alkierzykiem. Piec zielony, okna 3 w ołów oprawne, drzwi dwoje na zawiasach żelaznych,
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naprzeciwko spiżarnia do schowania. Tenże spichlerz z izdebką słomą kryty, komina żadnego
niemaż żadnego wywiezionego. Na boku tego spichlerza chlewów trzy dla drobiazgu, stajnia
dla koni na pomoście słomą kryta z tarcic... stadnica na konie nie nakryta. Wrota do gumna
wchodząc dwojniaste z dranic na biegunach drewnianych, przy tym browar dranicami kryty bez
żadnych statków, dwór sam żerdziami ogrodzony.”
Wkrótce Michał Pełka odsprzedaje Horbów Radziwiłłom. Tym samym folwark wchodzi w
skład dóbr hrabstwa bialskiego. Nowi właściciele zamierzają wprowadzić zmiany w założeniu
folwarku, który zapewne ma być ich podmiejską rezydencją. Przystąpiono do budowy
drewnianego pałacu. Wcześniej w 1726 roku rozpoczęto budowę nowej stodoły, dużej,
czterodrzwiowej, słomą krytej. W trzy lata później zbudowano nowy chlew, a w 1731 roku
nową oborę. Jak wynika z inwentarza sporządzonego w 1732 roku, wszystkie budynki
gospodarcze były kryte słomą, część z nich była zbudowana ze starych budynków. Nowy był
budynek mieszkalny, w którym znajdowały się następujące pomieszczenia: sień, w niej
kuchenka z kominem dużym, lepionym, na dach wywiedzionym, w kuchence spiżarka. Z sieni
wchodziło się do izby białej, w której były dwa wielkie okna w ramach stolarskiej roboty,
oprawiane w ołów. W izbie białej znajdował się duży stół, dwie ławy, piec żelazny, kaflowy,
kominek przy piecu z gliny lepiony i przy nim piec do pieczenia chleba oraz szafa. Podłoga w
tej izbie i powała była z dylów ciosanych. Z tej izby wchodziło się do komory zwanej
alkierzykiem. W nim znajdowało się jedno okno oprawione w ołów oraz kominek z gliny
lepiony. Z alkierzyka prowadziły drzwi do komory z dwoma oknami oprawionymi w drzewo, z
okiennicami, z tego pomieszczenia przechodziło się do drugiej komory z jednym małym
okienkiem, z której prowadziły drzwi, jedne na dwór, drugie do kuchni. W budynku tym
znajdowała się również izba czeladna o dwóch małych okienkach w drzewo oprawionych, jej
wyposażenie to ława jedna, piec szary kaflowy, komin z gliny lepiony, przy którym znajdował
się piec chlebowy. Z izby czeladnej były drzwi do kuchenki, oba pomieszczenia umieszczone
na pomoście drewnianym. Kolejny budynek stojący w końcu ogrodu była to piekarnia, przy niej
znajdowała się komórka „poboczna, dla tych schowania gospodyni rzeczy i sadzenia
drobiazgów", w sieniach stoi stępa olejowa, w piekarni znajdowały się dwie ławy i piec
zwyczajny „piekarniany” do pieczenia chleba oraz „kominek z gliny lepiony do niecenia
ognia”. Piekarnia była pokryta słomą. W końcu piekarni znajdował się ogródek ogrodzony, w
którym siano jarzyny i sadzono wysadki. Za tymi był sernik na czterech słupach, dranicami
podbity, przy którym były drzwi ze schodkami na ogród wychodzące. Dalej znajdowała się
piwnica z drzewa zrobiona, jej połowa pokryta słomą a połowa dranicami. W pobliżu piwnicy
stał spichlerz stary „z wystawą na siedmiu słupach z górnym piętrem”. W dolnej części
spichlerza znajdowało się niewielkie mieszkanie. Spichlerz również był kryty słomą. Przy
spichlerzu od strony pola był chlewek na świnie, a za spichlerzem mały spichlerzyk. Za nim zaś
bliżej pola znajdowały się dwa chlewy drewniane na gęsi i kury, częściowo pokryte dranicami a
reszta słomą, wymagające naprawy.
„Od tych chlewków idąc ku gumnowi znajdowała się stajnia na pomoście drewnianym.” Od
stajni do nowego chlewu prowadziła ogrodzona słupami z żerdzi droga, przy chlewie znajdował
się ogrodzony płotem ogródek, przeznaczony do „wysadki różnej jarzyny”. Przy ogródku
zbudowano nową, wyżej wspomnianą stodołę. Całość założenia folwarcznego była otoczona
ostrokołem. Natomiast za gumnem znajdowało się ogrodzenie z żerdzi prowadzone aż pod
olszynę. Tam była szopa z piecem do wypalania wapna. Od strony południowej założenia
znajdowały się dwie sadzawki, jedna ocembrowana dylami, w niej pływały karaski i
szczupaczki, „których zbytecznie łowić nie należy”. Na końcu sadzawki za groblą była druga
stara sadzawka nieocembrowana. W latach 30-tych XVIII wieku w majątku założono trzy
ogródki. W jednym położonym przed dworem, ogrodzonym ostrokołem, siano konopie i
jarzyny. Drugi, po prawej stronie przy wjeździe do dworu, obsiany był jarzynami. Na wprost
podwórza znajdował się ogród wielki obsiany jęczmieniem, bobem i „jarzyną różną ogrodową”.
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Na przestrzeni kilku lat w zasadzie w horbowskim folwarku nie zaszły większe zmiany.
Inwentarz z 1740 roku przedstawia folwark horbowski, jak następuje: „Z przyjazdu od Białej
wrota stare z prawej strony kostkowane, aż do samego gumna. Idąc w lewo budynek
podstarościego stary, słomą kryty za nim studnia nad sadzawką, ocembrowana, niezła z sochą,
żurawiem, kluczem, wiadrem i korytem dla pojenia bydła. Dalej stał browar do którego
prowadziły drzwi tarciczne. W nim trzy piece gliniane do pędzenia gorzałki oraz sześć kadzi.
Tam też znajdowała się rynna od studni i druga od sadzawki z sochą, żurawiem i wiadrem
ocembrowana niedaleko zaś stajenka dla wołów z dwoma żłobami. Browar pobity dranicami i
stajnia pokryta także dobra.” Z wcześniejszej zabudowy pozostały piwnica, syrnik, spichlerz
dwupiętrowy, stajenka, trzy stare chlewiki, stajnia wymagająca remontu i obora. Przybyło
również ogrodów: „ogród nad ulicą po prawej stronie, ogród przy bramie żerdziami ogrodzony
przeciw kościoła, ogródek przed oknami świetlicy, ogród alias pasieka nazwana, gdzie znajdują
się jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i tarno śliwki. Ogród od piwnicy niedaleko pasieki a w nim
trochę wisien i śliwek prostych ogrodzony żerdziami i ogród za ostrogiem nie ogrodzony, że na
wy paście pod błotem.” Przytoczone inwentarze wskazują, że folwark był dość zaniedbany,
zabudowania drewniane, kryte najczęściej słomą. Nowy element, jaki się pojawił, to ogrody, a
raczej sady owocowe.
Po skonfiskowaniu dóbr Karola Radziwiłła folwark horbowski przypadł Jerzemu
Flemingowi, podskarbiemu Wielkiego Księstwa Litewskiego, właścicielowi Terespola.
Ówczesny stan folwarku przedstawiał się następująco: do dworu prowadziła brama z furtą, za
bramą po lewej stronie znajdował się budynek administratorski, za nim po prawej stronie
stajenka, a obok niej trzy chlewki wymagajace naprawy. Po drugiej stronie znajdował się
lamusek z syrnikiem, a dalej gołębnik na górze, a pod nim chlewek. Na wprost bramy
wjazdowej był budynek rezydencjalny. Wchodziło się do niego przez ganek do sieni. Z sieni po
prawej stronie znajdowała się izba, a w niej piec zielony, komin kopiasty, murowany, cztery
okna w drzewie oprawione, stół czarno malowany, ława jedna, zydel jeden, szafa jedna z
drzwiczkami, z tej izby przechodziło się do alkierza, w którym również stał kominek kopiasty
malowany, natomiast piec był wspólny z poprzednią izbą, okno jedno. Za alkierzem znajdowała
się garderóbka o dwóch oknach. Po drugiej stronie sieni była druga izba, w której stał również
piec zielony, kominek kopiasty murowany i cztery okna w drzewie. Z wyposażenia był stół
stary i dwie ławy, z tej izby przechodziło się do alkierza i garderóbki. Z sieni drzwi prowadziły
do ogrodu. W budynku tym były dwa murowane kominy wyprowadzane na dach. Budynek
pokryty gontem, niestety dach wymagał reperacji. Mimo upływu ponad trzydziestu lat od
poprzednio sporządzonych inwentarzy zabudowania gospodarcze niewiele się zmieniły. Na
gumnie znajdowały się: stajnia, piwnica słomą kryta, chlew stary, druga stajnia bliżej pola,
spichlerz kryty gontami wymagający naprawy. Na wprost spichlerza obora w kwadrat
zbudowana, wymagająca naprawy, oraz stodoła a obok szopa również wymagająca naprawy.
Całość zabudowy zarówno dworskiej, jak i gumiennej, ogrodzona była po części parkanem,
sztachetkami, ostrokołem i płotem, które wymagały naprawy. Z powyższego wynika, że
budynek rezydencjalny był niewielki. Inwentarz Horbów sporządzony w 1786 roku tak
obrazuje folwark: „ z przyjazdu do gościńca brama podwójna z furtą z tarcic z obu stron
sztachety i dwór czyli rezydencja gontami pokryta ale nowego dachu potrzebuje. Z przyjazdu
od bramy po lewej stronie folwark dranicami pokryty. Za rezydencją i za ogródkiem dwie
piwnice z drezwa słoma kryte... przy pierwszej piwnicy psiarnia nowo wybudowana słomą
pokryta, dalej za psiarnią izba kuchenna dranicami kryta... za chlewkami browar dranicami
kryty wołownia, w rogu browaru studnia z żurawiem... Za browarem słodownia dranicami
pokryta... przy folwarku i słodowni sadzawek dwie zarybionych kraskami." Od bramy
wjazdowej po prawej stronie, przy końcu ogrodzenia, znajdowała się szopa, wozownia i
komórka. Dalej stajnia słomą kryta, po środku przedzielona, a w jej rogu piwnica z drzewa.
Obok piwnicy szopa do składania siana. Na dziedzińcu zbudowano nowy spichlerz z wystawą
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kryty gontem. Na podwórzu gospodarczym znajdowały się jeszcze dwa spichlerze oraz stodoła
wymagająca częściowej naprawy, przed tą stodołą na półmisku trzy brogi do składania zboża. Z
powyższych inwentarzy należy wnioskować, że folwark horbowski pełnił funkcje gospodarcze,
a jedynym nowym budynkiem jest psiarnia. Z inwentarza sporządzonego w 1793 roku wynika,
że w folwarku przybywa ogrodów i pomiędzy oborami, sichlerzem budynkiem i sernikiem
znajdował się ogród duży jeden, w którym oprócz warzyw rosły krzaki porzeczek i młodych
szczepów. Za kuchnią znajdował się jeden ogród i jeden za gościńcem, za wielkim ogrodem był
chmielnik, w nim nowo zasadzony czeski chmiel. W 1812 roku wojska rosyjskie podążające za
armią Napoleona zniszczyły zarówno kościół w Horbowie, jak i folwark, do którego odbudowy
wkrótce przystąpiono.
Tutaj zamieścić opis z inwentarza z 1818 roku
W 1817 roku zbudowany został budynek mieszkalny drewniany, na podmurowaniu o długości
22 ½ , szerokości łokci 16, kryty gontem. W budynku tym znajdowały się sień, cztery pokoje,
garderóbka jedna, z której prowadziły schody na górę, pod nimi znajdował się sklep z szyją
murowaną. W 1818 roku postawiono kuchnię drewnianą, częściowo z drzewa starego,
częściowo z nowego, krytą słomą. W tym samym roku zbudowano lodownię z podwójnym
dachem z dranic i z trocin.(?) Natomiast w 1817 roku przestawiony został spichlerz
ekonomiczny o czterech zasiekach, drewnianej podłodze i pułapie.
W 1818 r. wzniesiono wozownię ze stajnią z drzewa tartego dranicami. Wozownia była w
środku, a po jej obu stronach stajenki, każda na sześć koni.
W obrębie gospodarstwa znajdowały się chlewki na ptactwo, przebudowane z dawnego i kryte
słomą. Zbudowano również oborę w dwie linie z drzewa tartego w słupy, słomą krytą o
podwójnych wrotach. Jej wymiary w jednej linii: długość 62 łokcie, szerokość 13 łokci, a w
drugiej linii: dł. 63 łokcie, szer. 14. Z zabudowań gospodarczych była również obórka oraz duże
gumno składowe drewniane, kryte słomą. Z dawnej zabudowy nie było budynku
ekonomicznego, praczkarni, sklepów warzywnych, lamusa; browar gorzałczany, piwny i
wołownia nie funkcjonowały. Natomiast pozostawały szczątki budynku mieszkalnego i kuchni.
W całym założeniu pojawiła się druga studnia przy spichlerzu, ocembrowana drzewem, obok
niej sochy, żurawie i kubły.
Zmieniło się również użytkowanie ogrodów. Został wyodrębniony ogród fruktowy o
powierzchni trzy morgi, podzielono go na dziesięć kwater, ktróre zasiano różnymi warzywami,
a niewielką część prosem i pszenicą. Zachowało się kilka starych drzew owocowych, w tym 9
grusz, śliwek węgierek 11. Zasadzono 18 szczepów młodych jabłoni i 49 grusz szczepionych.
Kwatery obsadzono porzeczkami i agrestem. Natomiast były trzy ogrody ekonomiczne o
powierzchni 2 1/2 morga. Na dwóch z nich sadzono kartofle, a jeden obsiewano zbożem.
Rezydencja była ogrodzona płotem na kształt ostrokołu, natomiast ogród fruktowy płotem w
koły i żerdzie. Z dawnego założenia pozostały dwie sadzawki już nieużytkowane.
Pola dworskie dzieliły się na trzy zmiany i w szachownicę. Położone były między gruntami
wsi Lachówka, Horbów, Kłoda, należących do Hrabstwa Bialskiego, i majątkiem Zalesie,
będącego już wówczas w rękach prywatnych. Były to grunty w przeważającej części żytnie, ale
były też pszenne. Ich położenie i obszar przedstawiał się następująco:
w Kłodzie 79 mórg,
pod Żelewą 56,
za gumnem dworskim 13,
za kościołem 7,
na Horbowie 6,
w Zalesiu w dwóch łanach 38 ,
na Podgaiu, w kierunku Zalesia, przy gościńcu pocztowym 33,50 mórg,
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na klinie w kierunku Zalesia 25,
ruszeczyzna od Lachówki 45,
Jarusy 11,
w Zalesiu naprzeciw karczmy 15,
Trzeciożne 25,
Piskory na Zalesiu 63mórg, 50 prętów,
Pliskowszczyzna 28 1/2,
Na podgaju od Horbowa i drogi 21 1/2mórg,
Dziewiątka na Horbowie 37,
na Lachówce w dwóch łanach 58 mórg.
Łącznie grunty orne w folwarku stanowiły 563 morgi położone w różnych częściach i o
zróżnicowanej powierzchni.
Oprócz wymienionych gruntów na terenie folwarku Horbów były grunty służebne i
czynszowe. Włościanie mieli znajdujące się naprzeciwko każdego gospodarstwa grunty tak
zwane hołopłatne, które od dawna utrzymywali i zasiewali. Na wsi Lachówka 2 włóki, we wsi
Horbów 2 1/2 włóki, we wsi Zalesie 2 3/4 włóki, w Kłódzie 2 włóki. Łącznie 9 włók.
W 1818 roku w chwili sporządzania inwentarza folwarku grunty te były w większej części
uznane za zarośla.
Łąki folwarczne położone były w większości nad rzeką, ale były też łąki grądowe. Szakle przy
grobli kijowieckiej, Piskorze koło Kijowca, Zarembkowszczyzna z Suchym Błotem,
Sosnowisko naprzeciw Lachówki. Były to łąki nadrzeczne dające siano błotne o niewielkiej
wydajności - 88 wozów.
Natomiast łąki grądowe położone między młynem i tartakiem przy grobli woskrzenickiej oraz
na Kłodzie, na Podgaju pod Horbowem i Zalesiem, na pastewniku i za pastewnikiem nad
brzegiem rzeki oraz na Glinkach i Olszycy dawały 210 wozów siana rocznie. Z łąk przy grobli
woskrzenickiej zbierano nawet potraw. Czasem nawet 20 wozów, co świadczyło o wydajności
łąki.
Opisując grunty folwarczne, warto wspomnieć, czym wówczas były zasiewane.W roku 1817
na 1818 wysiano pszenicy ozimej 14 korcy i 20 garncy, żyta 137 korcy i 8 garncy, jęczmienia
26 korcy, 16 garncy owsa 86 korcy, gryki 6 korcy, grochu 3, prosa 12 garncy, konopi 16, lnu
11, rzepaku 4, fasoli 8 ½, bobu 8. Jak widać z powyższego zestawienia, w folwarku przeważała
uprawa żyta, owsa i jęczmienia. Oczywiście miało to związek z jakością gruntów. ( AGAD,
AR, mir. 12678, syg.1180/2)
(Dokumentacja ewidencyjna założenia dworsko ogrodowego w Horbowie gmina Zalesie)
Zasadnicze zmiany zaszły na przestrzeni lat, w roku 1854 założenie dworskie w Horbowie
przedstawiało się następująco. Dwór – dom z drzewa tartego podmurowany, oszalowany z
dwoma kominami murowanymi i na dach wyprowadzonymi, drzwi z frontu pojedyncze, z sieni
w lewo prowadziły drzwi do kuchni, na prawo natomiast do pokoju jadalnego, oprócz tego w
budynku znajdowało się pięć innych pokoi, a przy kuchni kuchenka i wędzarnia. Dach pokryty
gontem. Przybyło wiele budynków gospodarczych: stajnia, wozownia, stajnia fornalska, stajnia
na konie cugowe, obory, stodoła oraz stodoła z szopą, spichrz, dwie szopy, spichlerzyk i skład
na wódkę, a także magazyn i lamus. Natomiast w części folwarczej znajdował się folwark, dom
ogrodnika, dawniej pachciarza, studnia i karczmy. Od szosy terespolskiej do folwarku
prowadziła droga, a na niej trzy mosty o długości 9 łokci oraz grobla. Przy szosie na gruntach
folwarcznych znajdowała się karczma zajezdna zbudowana z drzewa tartego na węgieł. W niej
stancja gościnna składająca się z alkierza, komory, sieni i izby szynkowej. Obok stała stajnia
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zajezdna. Po drugiej stronie szosy znajdowała się zagroda kowala, był tam dom, spichlerzyk i
szopa oraz kuźnia, a przy niej skład na węgiel, mała studnia i chlew.
(akt odbiorczo – podawczy dóbr rządowych...)
W 1854 roku powierzchnia horbowskiego folwarku wynosiła 1882 morgi i 148 prętów.
Należały do niego wsie: Horbów, Lachówka, Zalesie i Kłoda, i Kolonia Horbów. Ówczesna
wieś Horbów liczyła czternaście domów a ludności .... Wieś Lachówka - 13 domów, ludności
68, w tej wsi znajdowała się kuźnia i karczma. Wieś Zalesie - 10 domów, ludności 66, Kłoda 14 domów, ludności 62. Przy niej znajdowały się osady, gdzie był dom podleśnego i karczma.
Kolonia Horbów liczyła 18 osad i znajdowała się w nim szkoła i karczma. Kolonia Lachówka,
była w niej karczma, kowal, osada strażnika, osada strzelca i poczta.
Opis granic majętności Horbów
Ograniczenie majętności Horbowa o Kłody sporządzone w roku 1732 : „naprzód zacząwszy od
samego młuyna woskrzenickiego co jest pierwszy idąc groblą od Horbowa i Kłody brzeg idący
około grobli teraz nowo ufundowany, podpiera pod sam upust tego młyna i idzie granica
samym źródłem rzeki staj ze czworo co nalerzy do Kłody a dlatego niewód Kłodzki po tej rzece
chodził i po dziś może. Od tej zaś granicy Kłodzkiej też sama rzeka graniczy swoim miejscem
dawnym, z której z dawna rów Bystry nazwany. Od młynów woskrzenickich o staje kilkanaście
obrócił się w lewo ku Husince, która teraz w posesyji W. J. pana Chrzanowskiego i wpadł w
jezioero po Rusku nazwane Husinnoje. Ograniczyli z sobą szmat błota , które suchymi laty
poszywano, a potem to jezioro weszło w rzekę zaq Horbówkiem, za wsią Podgórą, na której
choina znajduje się. Tego wtedy błota już lat cztyry nie koszą ludzie horbowskie ani dwór dla
hałasu i ż e już sparawa weszła w procedre prawny W.J. panem Chrzanowskim. Opisawszy
tedy ten rów w lewo bystry , z którego znowu idzioe rzeka zblirzając się ku wsi horbuwku,
która pod sam koniec podeszła do brzegu na , który miejscu jest młynów dwa, jeden ode wsi
J.W.M. Xżny J.M. Dobrodziejki, a drugi z drugiej strony JchM Panien Brygidek Brzeskich,
przy , których grobla wspólnie ma być utrzymywana. Od tych młynów idzie granica rzeką
samym źródłem i przychodzi pod dwór Kuczukówke i pod wieś, teraz w posesji J. W. M. Pana
Kuleszy będący, a przed tym J.W.M. Pana Jeziernickiego. Stamtąd także nie oddalając się
daleko od brzegu podchodzi pod olszynę wsi Kijowieckiej i na ich brzegu zostających,
przeciwko , której olszyny jest na gruntach Horbowskich. Za błotami nazywa się łysa góra ,
która góra i Olszyna graniczy, to nie od łowienia ryb i już dalej ku Kijowcu nie pozwala
łowienia ryb Horbowowi i Kłodzie. Jednak dalsze ograniczenie gruntów i błot też rzeka
graniczy. Idąc po wieś kijowiecka i w końcu samym pod wieś Kijowiecka przychodzi do młyna
kijowieckiego i folusz na ich brzegu stojącego, bo się część wody odłączył od tego młyna i
folusz z samej rzeki podchodząc blisko ku grobli. Na samej zaś rzece i oddzieleniu miejsca ku
wyż. Wyrażonemu młynowi i foluszowi. Jest młyn od folusza I. O. Xężny J.M. Dobrodziki i co
jest szmat między tym foluszem i młynem grobli należy wpół-częścią obydwóm. Na drugiej zaś
stronie upustu jest także folusz I. O. XężnyDobrodziki i młynarz Wojciech z Mazurów zaszły.
Od , którego młynarza zacząwszy grobla jest aż pod sam las Horbowski na drugiej stronie
znajdujący się, która grobla wszystka na gróncie Horbowskim i dlatego nie ma być
naprawowana przez ludzi kijpowieckich jako dotychczas było, aż rzetelna licencja będzie od
Jaśni. Ośw. Xżny J.M. Pani dana dworowi kijowieckiemu. Idąc dalej od tych młynów i
foluszów ta rzeka graniczy ale już nad staj czworo niemaż, gdzie odgranicza wszystkie ju ż
błota, niżej grobli miedza popa Dobryńskiego, z końca w koniec ale to się dokłada, że tu od
młynów od grobli tylko o staj czworo a od drugiego końca grobli jest stai kilkanaście bo
skosem przyszła ku rzece. Od tej tedy granicy skończonej, po miedzę popa wyż npisanego
wr.óciwszy się na zad ku Horbowu cokolwiek znajdzie się , błot, czyli to zgodnych do koszenia,
czyli zarosłego ograniczonego rzeką od Horbowa to wszystkie są Horbowskie podług dawnego
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odgraniczenia. Opisawszy te granice wracam się nazat, do tegoż popa miedzy od , której idzie
na południe dróżka około Boru Dobryńskiego, z lewej strony będącego, a po prawej stronie
bory do Horbowa, należące i wpada ta dróżka przesiekami w uroczysko nazwane Jasła, od
którego niedaleko lasy i pola IchM Panien Brygidek Brzeskich Od tych jaseł dalej idąc
przypada uroczysko Olszynce Smugowina tam się znajdują łąki panieński i Chotyłowskie. Od
tego uroczyska Olszycą nazwanego idąc dalej przychodzi róg już granicy w końcu Wójta
Piszczackiego i nazywa się to miejsce Różnica. Od tej Różnicy idzie bór około pól Piszczackih
przechodzących z lewej strony i idzie przez uroczysko Nestenica i przychodzi do konta
Archypowskiego gdzie się kopiec znajduje duży. Od tego kopca i Konta Archypowskiego idzie
granica drogą i wpada uroczysko Osinek i tam także jest kopiec z Piszczacanami. Od tych
Osinek dalej idzie droga do Uroczyszcza Wyrzeł gdzie także kopiec jest. Od tego wyżera idzie
granica przesiekami do uroczyska to w ostoi ohoży i tam jest kopców dwa. Od tej Towstoj
Ohoży idzie granicca do morgów popa piszczackiego przy których w końcu samym kopiec
znajduje się. A zaś prosto tych morgów i kopca w prawej stronie dwór Hotyłowski z gruntami
swymi z dawna należącymi, który teraz w zastawie u J. W. Pani Grabowskiej , ale nie od Jaś.
Oś. Xżont Icht ... tylko z dawnych czasów jak i wszedł za stawami od antecessorów Horbowa i
Kłody i dotychczas za stawami chodzi, mając grunta, łąki , lasu w osobliwych granicach przy
Horbowskich i Kłodzkich bo to była Państwa jednych Fortuna. I dlatego J. Pani Grabowska ma
poddanych w Kłodzie i Zalesiu. Obruciwszy się wtedy znowu nazad do morgów popa
piszczackiego wymienionego idzie z tamtych granica błotami do rzeki Lutni, nim dojdzie do
Lutni jest kopiec w Błocie jeden. Po tym przechodzi przez rzekę Lutnię i wpiera rogiem w
grunta Zaluteńskiej szlachty podeszłych gruntów pod sam bór w który rogu jest kopców dwa
wielkich i jest pole nuwina należące do Chotyłowa . Od tych kopców dwóch idzie granica
popod borem Horbowskim i Kłodzkim drogą i przechodzi do trzech kopców na samej granicy
przypsadłych zarośli i pól J.W. Pana Rusieckiego do majetności Kościeniewicze należących.
Od tych trzech kopców w górze wyraźnych idzie granica dróżką mniejszą do uroczyska Pień
nawanym. Błot i tam jest koopiec duży jeden. Od tego kopca dalej idzie granica, aż ku Dębu
wielkiemu za którym krzyż nacięty natenczas, kiedy Horbów kupiła Jaś Ośw Xżna J.
P.Dobrodzika. Od tego Dębu idzie granica do uroczyszcza nazwanego Pieczki, gdzie się
znajdują łąki dworu Kłodzkiego, na który uroczysku Pieczkach róg drugi granicy. To zaś się
wyraż, że od tych trzech kopców wyż pomieniony z lewej strony idą bory, zarośla i grunta, aż
do tego rogu wyrażonego. J. M. Pana Rusieckiego, a bokiem przypierają grunta Ortela
Królewskiego włóką całą Usznową ? Na tym tedy samym rogu jest wierzba gruba dawna a
kamień wielki, trochę niżej już trochę się nachylający ku rzece Zalewie (zielawa). Od tego
kamienia jest drugi kamień mniejszy, przeszedłszy przez Uroczyszcze bachorz, ten kamień leży
przy drodze i przy samej włóce Łuszczynowej także od tego kamienia idzie idzie granica
Uroczyszczem nazwanym Miczylesie. Od brodu takiże nazwiskiem przezwanego zaraz
najpierwszy od łąk Ortelskich. Otego brodu tylko także znaki granicy do Przydatku Jm. Xdza
Plebana Horbowskiego , że Ortelskie łąki, a Kłodzie Ochoży i Wyższe po Ochożami jak na
łakach. Od tego przydatku Jm. Xdza Plebana idzie przez Uroczysko Demidówkę już do samej
rzeki Zelawy, w kt.órej źródło same graniczy i idzie na wschód słońca ku młynowi, pierwiej
Kisilnickiemu, który zrujnowany dawno a potym aż pod młyn Woskrzenicki od którego cała
granica zaczeła się opisywać a lubo nie dochodzac do tamtego młynu Woskrzenickiego jest
znaczna rzeka na której Kłodzki młyn był z dawna, ale to nie jest stara rzeka ale odnoga. Na tej
rzece Zelewie jest toni do Kłody należących więcej trzydziestu i już do nich nikt doatępu nie
miewał, aż za mły Woskrzenicki o kilkoro staj wyrażanych wyżej, lubo i jedno Państwo byli
między sobą i to się dokłada, że grobla nowa teraz wybudowana i mosty nowe należą do Kłody.
We śroku tych wszystkich granic na około opisanych znajduje się folwark podewsią Zalesie i
poddanych 20 Jch M. Panien Brygidek Brzeskich, które mają w swoim ograniczeniu z dawna i
czym krzywdy nie czynią , bo ludzi sąsiedstwo dawne że jednych było Panów.
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Wtymże ograniczeniu znajdują się grunta, łąki zarośla, J. M. Xdza Plebana (horbowskiego),
który także żyje ze swojej własności jaką mu fundusz ukazuje dziesięciny.”
(dokument ed zał dwor w Horbowie)
Po ponad 130 latach powierzchnia folwarku Horbowskiego zdecydowanie się zmniejszyła.
W 1868 roku jego powierzchnia wynosiła 812 mórg 297 prentów.Wówczas folwar graniczył:
na północ z dobrami prywatnymi Woskrzenice i Usinka, z probostwem Unickim Horbów i
kolonialnie urządzoną wsią tegoż nazwiska, na wschód z gruntami byłego Probostwa
Łacińskiego, na południe z kolonialnie urządzoną wsią Kłodą, na zachód z osadami ludności
małorolnej z tegoż folwarku wydzielonemi osadami leśnymi, jak też częścią też lasów
rządowych leśnictwa Janów i łąkami oddzielnemi Kolonii Horbów.
Granica od dóbr prywatnych Woskrzenice i Husinka stanowi dotychczas niezmieniona
połowa koryta rzeki Krzny. Granice zaś od wsi kolonialnie urządzonych przy odgraniczeniu na
nowo wyprostowane i kopcami utrwalone zostały w punktach głównych na dołączonych
planikach zaznaczono, (odsyłacz) zaczynając od narożnika gruntów folwarku Horbów i
kolonialnie urządzonej wsi Kłoda, granica idzie w kierunku północnym, po obu jej stronach
grunty orne, dalej przechodzi prze bagienko , następnie przecina południowy brzeg rowu przy
szosie do miasta Terespola wiodacej, a potem przecina północny brzeg rowu (1 prent
szerokości), teraz po stronie przeciwnej szosy leżący. Dalej przez grunta folwarczne i
proboszczowski idzie z pól ornych, wchodzi na łaki po obu jej stronach znajdujace się. Z nich
granica wchodzi na bagno po obu stronach jej rozlane. Przecina brzeg pierwszy od strony
wschodniej, opuszcza bagienko, nastepnie wchodzi z łąk na pola orne, po obu jej stronach
leżące, i dochodzi do gruntów kolonialnie urządzonej wsi Horbów. Ścian graniczna od
kolonialnie urządzonej wsi Horbów, z punktu b granica zawraca w stronę zachodnią i przecina
brzeg drogi prowadzącej z folwarku do kolonii Horbowa, dalej dochodzi do drugiego brzegu
drogi i łamie się w strone północną, dochodząc do granicy probostwa unickiego (punkt d).
Ściana graniczna od probostwa unickiego Horbów.
Zaczynając od kopca (d) przy drodze prowadzącej z folwarku, granica łamie się w stronę
północno- zachodnią i prowadzi środkiem drogi pół prenta szerokiego. Z pól ornych wchodzi na
łąki po obu jej stronach rozciągających się dalej łączy się z załamanie rowu z łąk folwarczny
idącego (punkt e). Stąd granica zawraca się w stronę pólnocną środkiem rowu sześć stóp
szerokiego, a rów łaczy się z południowym brzegiem rzeki. Dalej granica wchodzi na wyspę
wśród rzeki położoną, nastepnie schodzi z wyspy, przechodząc z brzegu położonego na
przeciwny brzeg rzeki.
Sciana graniczna od dóbr prywatnych Husinka.
Następnie (punkt f) linia graniczna biegnie środkiem rzeki Krzny w stronę zachodnią po
prostopadłej, a w południową do brzegów wyspy schodzi, z wyspy do brzegu południowego
rzeki wchodzi w punkt g, gdzie przecina północny brzeg rzeki , a następnie powraca do
południowego brzegu. Tak też granica biegnie, następnie kierując się w stronę zachodnia, aż
wchodzi w brzeg wysepki wsród drzew położoną, następnie zawraca w strone południową od
brzegów wysepki. Dalej granica idzie brzegiem rzeki, aż dochodzi do miejsca, gdzie do rzeki
wpada mały strumyk. Dalej od brzegu tego strumyka skręca w stronę północną, nastepnie
przechodzi w stronę południową i dochodzi do granicy dóbr prywatnych Usinka i Woskrzenice.
Ściana graniczna od dóbr granicznych Woskrzenice.
Zaczynając od punktu r, idzie brzegiem rzeki zgodnie z jej biegiem i dochodzi do niewielkiej
zatoki, którą przecina, dochodząc do biegu rzeki, dalej idzie środkiem rzeki na niewielkiej
odległości dochodzi do brzegu rzeki i po nim biegnie prostopadle w strone pólnocną, ponownie
zawraca w stronę zachodnią i natrafia brzeg wysepki, wśród rzeki Krzny położonej, przecina
brzeg wyspy od strony zachodniej, łącząc drugi brzeg wysepki, dalej przechodzi na południowy
brzeg rzeki . Dalej idąc brzegiem rzeki, granica łamie się w kierunku południowym.
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Ściana graniczna od działków łąk włosciańskich do wsi Horbowa należacych lasu rządowego,
osad służby leśnej i działków ludności małorolnej dworskiej.
Granica idzie po lini łąk włościańskich Horbowa oraz lasu rządowego Leśnictwa Janów
Okręgu IV - „Kisielniki” zwanego. Dalej idzie południowym brzegiem rzeki, dalej obok szosy z
miasta Białej do miasta Terespola prowadzącej. Przechodzi na drugą stronę szosy i biegnie
wzdłuż rowu i szosy przy osadach służby leśnej i działkach ludności małorolnej dworskiej.
Następnie przecina miedzę oddzielającą osady leśne od małorolnych, zawraca w kierunku
południowym do działek ludności małorolnej nad kolonialnie urządzoną wsią Kłoda.
Ściana graniczna od gruntów kolanialnie urzadzonych wsi Kłoda
Granica ta przebiega między gruntami kolonialnej wsi Kłoda i folwarku Horbów w kierunku
wschodnim.
(opisanie granic f Horbów i K. Wiecz.)!E
W czasie I wojny światowej wieś została częściowo zniszczona, natomiast dwór i zabudowania
folwarczne spłonęły.
Rozdział II
Zarys dziejów diecezji łuckiej i podlaskiej
Przedstawiając dzieje parafii katolickiej w Horbowie, postaram się poprzedzić je skróconą
historią diecezji, do których przez stulecia należała.
Chrześcijaństwo wśród Polaków pojawiło się w dziesiątym wieku. Książę Polan Mieszko,
ożeniony z czeską księżniczką Dąbrówką, w 966 roku przyjął chrzest. Na terenie jego państwa
rozpoczęli działalność misjonarze czescy i niemieccy. W 968 roku zostało założone pierwsze
biskupstwo w Poznaniu. Pierwszy Kościół metropolitalny powstał w 1000 roku w Gnieźnie.
Archidiecezja gnieźnieńska obejmowała trzy biskupstwa: krakowskie dla Wiślan, wrocławskie
dla Ślężan, kołobrzeskie dla Pomorzan. W 1075 r. powstała diecezja płocka obejmująca
Mazowsze północne, m.in. część ziem między Bugiem i Liwcem. Diecezja łucka została
powołana w 1358 r. i objęła swoim zasięgiem Podlasie. Natomiast diecezja chełmska powstała
w 1359r. (1375?)
Społeczność chrześcijańska zaczęła się rozrastać.
W 1375 roku erygowana została katolicka diecezja włodzimierska. (Jerzy Hawryluk-Z dziejów
cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podl.1993 s.60-1). Biskupstwo
założone przez Ludwika Węgierskiego w mieście Włodzimierz, zatwierdzone zostało przez
papieża Grzegorza XI bullą z dnia 13 lutego 1375 roku. Do 1400 roku było to biskupstwo
tytularne. Biskupstwo obejmowało województwa: wołyńskie, brzeskie, podlaskie, litewskie i
bracławskie. (ks. P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska, Siedlce 1971,s.63)
Powstanie diecezji łuckiej datowane jest na wiek XIV. Początkowo było to biskupstwo
włodzimierskie. W 1400 roku papież Bonifacy IX podzielił diecezję na dwie części, po stronie
polskiej powstała diecezja łucka, po litewskiej włodzimierska. Po porozumieniu Polski i Litwy
papież Marcin V w 1425 r. (1427 przeniesiona do Łucka? jak w.) dokonał połączenia diecezji i
przeniósł stolicę biskupstwa włodzimirskigo do Łucka. Miało to miejsce za rządów biskupa
Jędrzeja ze Spławki Spławskiego. Biskup tytułował się biskupem włodzimierskim i łuckim. Od
czasu Soboru Florenckiego przyjęto nazwę diecezja łucka. Diecezja dzieliła się początkowo na
dwa oficjałaty, później na dwa archidiakonaty: łucki - obejmujący Wołyń i brzeski obejmujący Podlasie. (P.Aleksandrowicz, Diec...s.64.) W 1428 roku książę Witold uposażył
biskupstwo łuckie w liczne dobra ziemskie w okolicach Łucka, Brześcia Litewskiego i
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Drohiczyna. Częste najazdy Tatarów zniszczyły Łuck. Wówczas szósty biskup łucki Jan
Łosowicz osiadł w miejscowości Parochów nad Bugiem, którą z czasem nazwał od swego
imienia Janowem. Od tamtej pory Janów stał się siedzibą biskupów łuckich.
Zasłużony dla kraju i diecezji bp Bernard Maciejowski (1588-1600) podzielił w 1589r. diecezję
na dekanty. Na ich czele postawił dziekanów. Część podlaska podzielona została na 7 okręgów.
Było w nich 95 parafii. Piąty okręg brzeski miał 12 parafii. Należały do niego: Brześć, Kodeń,
Huszcza, Łomazy, Rossosz, Wohyń, Międzyrzec, Biała, Horodyszcze, Malowa Góra, Horbów,
Hornowo. Następnie z okręgu brzeskiego utworzono dekanat janowski, do którego doszły trzy
nowe parafie: Dokudów, Opole i Włodawa. Akta oficjałatu janowskiego podają dokładny
podział diecezji łuckiej na dekanaty i parafie w 1604 roku. Łącznie w diecezji było 14
dekanatów, a w nich 166 parafii i 30 kaplic. Podlasie i województwo brzeskie podzielone były
na 8 dekanatów, w których było 103 parafii, jedna filia w Hadynowie, 2 kaplice, 3 altarie.
Cztery zostały przejęte przez protestantów. W skład dekanatu janowskiego wchodziło 15
parafii, w tym Horbów. (str.15-17) Powyższy podział przetrwał do drugiej połowy XVIII w.
Wykaz parafii z 1658 roku zawiera informację, że 56 kościołów na Podlasiu zostało
obrabowanych, zrujnowanych lub spalonych. Dokumenty z Synodu z 1726 roku wymieniają, że
w latach 1701-1726 w granicach dekanatu janowskiego powstały parafie Bordziłówka,
Komarówka, Piszczac oraz Horbów i Hornowo. (s.29) Ponieważ te dwie parafie istniały już
wcześniej, należy przypuszczać, że zostały wskrzeszone,
zapewne po ogromnych
zniszczeniach dokonanych przez wojny.
Wspomniany Synod diecezjalny dokonał w 1726 r. podziału biskupstwa na diecezję łucką i
brzeską.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. nastąpiło zmniejszenie diecezji łuckiej. (s.26)
Natomiast ok. 1782r. z dekanatu janowskiego wyodrębniono dekanat międzyrzecki. Parafia
Horbów pozostała w dekanacie janowskim. (s.27) W 1795 roku w wyniku trzeciego rozbioru
Polski Podlasie przedbużańskie wraz z rezydencją biskupów łuckich w Janowie znalazło się
pod zaborem austriackim. (s.36) (L. Królik-Organizacja...) Natomiast część diecezji łuckiej oraz
miasto Łuck włączono do zaboru rosyjskiego. W 1797 roku diecezja miała na naszych terenach
cztery dekanaty: janowski, międzyrzecki, łosicki, wegrowski. W dekanacie janowskim były
parafie: Janów, Pratulin, Biała, Malowa Góra, Kodeń, Piszczac, Huszcza, Horbów,
Bordziłówka, Leśna. (Aleksandrowicz...s.67) Na przestrzeni stuleci w Janowie rezydowało
...biskupów łuckich. Ostatnim z nich był bp Adam Naruszewicz. Po III rozbiorze Polski biskup
Naruszewicz pozostał w Janowie i nie złożył przysięgi na wierność carycy Katarzynie II. (K.
Zdański. Przyczynki...)
W ciągu kilku wieków z biskupami łuckimi miały związek ważne dla Polski i Kościoła
wydarzenia, o których trzeba wspomnieć. Dzięki staraniom bpa Waleryana Protaszewicza zw.
Suszkowskim doszło do podpisania Unii Polsko- Litewskiej. Podpisał ją w 1568r. bp Wiktoryn
Wierzbicki. (Unia Brzesk.....dopisać). Za czasów bpa Bogusława Radoszewskiego w roku 1631
Mikołaj Sapieha przywiózł do Kodnia obraz Matki Bożej Guadaluppe i liczne relikwie.
W 1638r. bp Jędrzej Gomulicki swoim postanowieniem zatwierdził erekcję i uposażenie
Akademii Bialskiej. Za czasów bpa Jana Wydżgi w 1657 roku miało miejsce męczeństwo
Jędrzeja Boboli. W okresie administracji bpa Stanisława Witwickiego 26.09.1683 roku ukazała
się w Leśnej Podlaskiej Matka Boska. On też założył 27.06.1685r. seminarium duchowne w
Janowie.
Biskup Rupniewski wprowadził proces o kanonizację J. Boboli i wspierał kanonizację
Stanisława Kostki. W 1723 roku dokonał koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Kodeńkiej.
Po śmierci bpa Adama Naruszewicza (1796r.) nie mianowano nowego biskupa. Funkcję
administratora pełnił kanonik ks. Tomasz Halyburton, proboszcz bialski. Ostatni rozbiór Polski
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spowodował podział diecezji łuckiej. W 1798 roku ta część diecezji została ponownie
podzielona wg podziału ziem między mocarstwa zaborcze Austrię i Prusy. W podzielonej w
wyniku rozbioru diecezji łuckiej, po lewej stronie Bugu znalazły się 4 dekanaty: janowski,
międzyrzecki, łosicki, węgrowki. Łącznie obejmowały one 120 parafii. W dekanacie
janowskim, do którego należał Horbów, było 10 parafii. Obszar diecezji znajdujący się pod
zaborem austriackim, a więc i dekanat janowski, został przyłączony do nowo erygowanej
diecezji lubelskiej.
Papież Pius VII bullą „Quemadmodum Romanorum Pontificum” z dnia 23.09.1805 roku zniósł
diecezję chełmską, a powołał diecezję lubelską, w której jurysdykcję zostały przekazane między
innymi dekanaty z dawnej diecezji łuckiej. (Zarządzenie papieża Piusa VII z dnia 09.10.1805r..)
Rządy nad diecezją objął biskup chełmski Wojciech Leszczyc Skarszewski.
AleksandrowiczDiec...s.74
(sprawdzić:diecezja podlaska powstała z części diecezji łuckiej, krakowskiej, poznańskiej,
płockiej, chełmskiej) Nowa diecezja podzielona była na 17 dekanatów i 214 parafii.
W powstałym Królestwie Polskim organizacje kościelne należało dostosować do granic
administracyjnych. Dlatego z diecezji lubelskiej wyłączono diecezję janowską (podlaską).
Diecezja podlaska erygowana została bullą papieża Piusa VII Ex imposita Nobis z dnia
30.06.1818 roku. Pierwszym jej biskupem był Feliks Łukasz Lewiński.(1818-1825) Podzielił
diecezję na 11 dekanatów.
Drugim biskupem był Jan Marceli Gutkowski (1826-1840), który bardzo dbał o poziom
intelektualny i moralny duchowieństwa. Walczył z rządem rosyjskim w obronie religii i praw
Kościoła. Obrał za patronów diecezji św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Wybór ten
zatwierdził papież Urban VIII w 1830 roku. Był też naczelnym kapelanem Wojska Polskiego w
Kongresówce. Za swoją niezłomną postawę biskup został aresztowany w 1840 roku i zesłany
do guberni mohylewskiej. Po przymusowym zrzeczeniu się biskupstwa został zwolniony z
zesłania i osiadł we Lwowie.
Przez 17 lat diecezja podlaska była pozbawiona swojego pasterza. Początkowo diecezją
zarządzała kapituła katedralna, później ks. Bartłomiej Radziszewski, a następnie ks. Józef
Twarowski, jako wikariusze kapitulni.
Ostatecznie w 1857 roku diecezja otrzymała swojego biskupa. Został nim kapucyn o. Beniamin
Szymański (1857-1867). Dnia 7 czerwca 1857 roku odbył się ingres nowo mianowanego
biskupa do janowskiej katedry. Nadchodziły czasy niezwykle trudne dla kraju i Kościoła,
zwłaszcza na Podlasiu. Wzmagał się ucisk carskiej Rosji wobec Polaków i wszelkich zrywów
wyzwoleńczych. Dlatego bp. Szymański swoje rządy rozpoczął od oddania diecezji w opiekę
Matce Bożej. Wprowadził na jej terenie nabożeństwo majowe. Utworzył kapitułę, zorganizował
konsystorz i seminarium. Troszczył się o kapłanów, wizytował parafie, zalecał prowadzenie
misji ludowych i rekolekcji parafialnych. W swoich listach pasterskich podkreślał znaczenie
pokuty. Sprowadził w 1859 roku do katedry janowskiej relikwie św. Wiktora męczennika.
Szczególną uwagą i opieką obejmował unitów. Nieugiętą postawę zachował w czasie powstania
styczniowego w 1863 r. Niestety po upadku powstania represje caratu na tych terenach
wzmogły się. W 1864 roku skasowano w diecezji 16 zakonów męskich i 6 domów sióstr
felicjanek. Odebrano diecezji dobra, które stanowiły utrzymanie biskupa, kapituły i
seminarium. Zabroniono biskupowi Szymańskiemu pełnienia posług pasterskich.
Wkrótce został wydany ukaz carski o następującej treści:
Ukaz do rządzącego Senatu:
„Wziąwszy pod uwagę podstawione Nam przez Namiestnika Naszego w Królestwie Polskim
powody wykazujące konieczność zniesienia Diecezji Podlaskiej Rzymsko-Katolickiej i wnioski
w tym przedmiocie komitetu do spraw Królestwa rozkazujemy:
1.Dyecezyę Podlaską z kapitułą, konsystorzem i seminarium znieść bezzwłocznie, z
uwolnieniem Biskupa Szymańskiego od obowiązków Zwierzchnika Dyecezyi.
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2.Należące do Dyecezyi podlaskiej kościoły przyłączyć do Dyecezyi Lubelskiej Rzymsko –
Katolickiej.
3.Wprowazenie powyższego w wykonanie poruczyć namiestnikowi Naszemu w Królestwie
Polskim.
Rządzący Senat nie zaniedba uczynić ku wykonaniu niniejszego Ukazu Naszego właściwych
Rozporządzeń.
Aleksander
W Carskim Siole 10 maja 1867r.”
(22 maja 1867r.)
W sierpniu 1867 roku biskup Szymański został wywieziony do Łomży.
Dnia 22 września 1867 roku biskup Szymański przekazał diecezję w zarząd wikariuszowi
kapitulnemu diecezji lubelskiej ks. prałatowi Kazimierzowi Sosnowskiemu.
Ostatni biskup diecezji janowskiej czyli podlaskiej, zmarł 15 stycznia 1868r. w Łomży.
Natomiast kanonicznie diecezja podlaska została przyłączona do diecezji lubelskiej 30 grudnia
1889 r. przez papieża Leona XIII. Po raz wtóry ziemie należące do dawnej diecezji łuckiej
zostały przyłączone do diecezji lubelskiej.
W latach 1867-1918 diecezja podlaska była pod rządami biskupów, administratorów i
wikariuszy kapitulnych diecezji lubelskiej: prałat kazimierz Sosnowski (1867-1868), bp
Walenty Barański (1868-1879), prałat Szymon Koziejowski(1879-1883),bp Kazimierz
Wnorowski (1883-1885), bp Franciszek Jaczewski (1885- 1914) i prałat Zenon Kwiek (19141918) <Aleksandrowicz, Diec...str.102>

Sytuacja Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim w latach 1830-1915
Na przestrzeni wieków Kościół katolicki na ziemiach polskich był mocno związany z dziejami
narodu. Szczególnie w czasach zborów, niewoli, jak i w czasach pokoju był ogromnym
wsparciem w obronie wolności, polskości i wiary. Dzielił los społeczeństwa polskiego, za swoją
patriotyczną postawę płacił wysoką cenę.
E Mówiąc o likwidacji parafii w Horbowie, pragnę przynajmniej w kilku zdaniach przedstawić
sytuację Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim.
Po powstaniu listopadowym zaczęto ograniczać działalność Kościoła katolickiego.
Wprowadzono cenzurę kazań, zakazano kontaktowania się z Rzymem. Od 1839 roku stale
ograniczano liczbę kościołów katolickich. Prześladowanie nasiliło się na poczatku lat 60-tych
XIX wieku, a punkt kuluminacyjny osiągnęło po upadku powstania styczniowego. Zaczęto
wprowadzać nowe ustawy antykościelne, kontrolować i szpiegować księży. W 1864 roku
zlikwidowano 114 z 200 klasztorów w Królestwie. Księży uczestniczących w powstaniach i
walkach narodowowyzwoleńczych skazywano na zesłanie. W 1865 roku na mocy ukazu
caskiego zostały przejęte dobra kościelne. W zamian parafiom przydzielono po ok. 6 mórg
gruntów. Duchownym wyznaczono etaty płatne z kasy rządowej, zabroniono używania tytułu
proboszcza, a wprowadzono nazwę administrator. Wszystkie te działania miały na celu
ograniczanie działalności Kościoła katolickiego, który był uważany przez carat za główną
przeszkodę w rusyfikacji terenów zbranych, a zwłaszcza Podlasia.
W 1867 roku ukaz carski zniósł katedrę łacińską w Janowie, diecezja podlaska została
przyłączona do diecezji lubelskiej.
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W październiku 1867 roku ukazało się rozporzadzenie Naczelnika Królestwa Polskiego
polecające całemu duchowieństwu KP z dniem 01.01. 1868 roku akty w księgach metrykalnych
sporzadzać w języku rosyjskim, mimo że nie wszyscy księża znali ten język.
Wkrótce zostało wydane rozporządzenie (1868 rok) zabraniające w całym kraju stawiania
krzyży katolickich przy drogach publicznych, na polach, przy domach prywatnych bez
uzyskania za każdym razem pozwolenia właściwego gubernatora.
Również zabroniono naprawy starych krzyży, tym sposobem chciano usunąć krzyże z polskich
dróg, pól i wsi.
W 1870 roku naczelnik Królestwa Polskiego Berg nakazał księżom łacińskim Podlasia,
Lubelszczyzny i Agustowskiego wykreślić unitów z ksiąg bractw oraz usunąć z kościołów
pamiątki unicke, np. chorągwie. Od stycznia 1872 roku księża otrzymali polecenie prowadzenia
ksiąg intencji mszalnych w języku rosyjskim. W następnym roku namiestnik Berg zabronił na
Podlasiu i Lubelszczyźnie zjazdów kapłanów na odpusty.
W 1873 roku przestało istnieć Królestwo Polskie, a jego dawne tereny otrzymały nazwę
Nadwiślański Kraj ( Priwislanski kraj).
Nowym gubernatorem warszawskim po śmierci Berga został Kotzebue. On również zaczął
wprowadzać nowe przepisy ograniczające działalność Kościoła katolickiego. Od maja 1874
roku zabronił duchownym katolickim głoszenia kazań na dziedzińcach kościołów, zwłaszcza w
czasie odpustów. Chodziło o to, aby unici nie słuchali tych kazań. W lutym 1875 roku
gubernator wprowadził kolejny przepis na terenie Podlasia i Lubelszczyzny zabraniający
roznoszenia przed Bożym Narodzeniem opłatków do rodzin unitów i mieszanych. W sierpniu
1876 roku zakazano księżom katolickim nauczania polskiej ludności i dzieci w szkółkach i na
plebaniach. A w październiku tegoż roku generał gubernator wydał przepis zabraniający unitom
grzebania swoich zmarłych na cmentarzach łacińskich. Kolejny przepis wydany przez Kotzeube
to zakaz śpiewania w Litanii Loretańskiej wezwania „Królowo Korony Polskiej – módl się za
nami”. (Ks. Józef Pruszkowski, Matrylogium, czyli Męczeństwo Unitów na Podlasiu 1215,17,Mały słownik historii Polski)
Następne lata nie przynosiły zmian, a wręcz przeciwnie, pogłębiały się zakazy i ograniczenia w
wypełnianiu posług religijnych, dodatkowo nakładano na duchownych łacińskich kary za
wypełnianie różnych form kultu religijnego.
Karano za poświęcenie wianków w dniu zakończenia oktawy Bożego Ciała, za odprawianie
nieszporów, użycie tytułu proboszcza a nie administratora, za najdrobniejszą pomoc czy
posługę udzieloną unitom, za dzwonienie na Anioł Pański, udzielenie ślubu nowożeńcom z
rodzin mieszanych. Przykładem tego był dziekan bialski ksiądz Konstanty Szyszkowski,
proboszcz z Białej, który w 1883 roku współdziałał w udzieleniu ślubu Karolowi Wieliczko z
Emilią Tyszkiewicz „prawosławną”, za co otrzymał upomnienie, ostrzeżenie i 75 rubli kary.
Ksiądz Julian Trętowski, proboszcz parafii Piszczac i administrator parafii Horbów, w 1875
roku musiał zapłacić 50 rubli kary za to, że spełniał obrzędy katolickie wobec 10
„prawosławnych”. Żadne wyjaśnienia i tłumaczenia nie były przyjmowane. Karano za
spełnianie chrześcijańskich obrządków grekokatolikom, np. święcenie pokarmów unitom w
Wielką Sobotę lub święcenie pól katolickich i unickich czy prawosławnych.
Odrębną sprawą podlegającą karze był udział księży w powstaniu styczniowym i pomoc
powstańcom. Do takich należał ks. Stanisław Brzózka. Ksiądz Leon Szokalski, unicki
proboszcz z Kijowca, został aresztowany za czynny udział w powstaniu styczniowym i
ukrywanie powstańców. Na księży katolickich były nakładane również różne obowiązki.
Między innnymi zobowiązano księży łacińskich i unickich do odprawiania nabożeństw w
intencji rodziny carskiej, a zwłaszcza w dniu imienin oraz za dom panujących. Jeżeli takie
nabożeństwo nie zostało odprawione lub odbyło się bez należnego szacunku, ksiądz był
ukarany grzywną. Karą grzywny karano również za zakładanie i zapisywanie do szkaplerza i
bractw religijnych, za kult Najświętrzego Serca Jezusowego. Na przykład ksiądz z Huszczy
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został ukarany za odnowienie kościoła. A księdza Jana Majsterskiego, proboszcza z Wisznic,
ukarano za to, że w 1909 roku w czasie Świąt Wielkanocnych odprawił uroczyste nabożeństwo
o pozostanie guberni chełmskiej w granicach Królestwa Kongresowego. Natomiast proboszcz z
Kodnia otrzymał karę, że w okresie Wielkiego Postu w 1875 roku w każdą środę, piątek i
niedzielę odprawiał nabożeństwo połączone z uroczystą procesją dookoła kościoła. Powyższe
przykłady tylko w niewielkim stopniu obrazują prześladowania duchownych katolickich w
czasie zaborów. Księża łacińscy jak i grekokatoliccy za swoją nieugiętą postawę wobec
narzucanych przez zaborcę obowiązków niezgodnych z tradycją Kościoła i skierowanych
przeciwko polskości płacili wysoką cenę. Wielu z nich było osadzonych w więzieniach,
skazanych na karę śmierci, zesłanych w głąb Rosji lub deportowanych poza granice Królestwa,
skąd już nigdy nie powrócili do swoich parafii. (wykaz kapłanów Podlaskich repiesjonowanych
przez carat za ojczyzne lub kościół w latach 1861-1915 Ks R Soszyński maszynopis).E
Po kasacie diecezji podlaskiej na terenach, które jej podlegały nastały bardzo ciężkie czasy.
Zlikwidowano Seminarium Duchowne w Janowie, a kościół Świętej Trójcy przestał być
katedrą diecezji podlaskiej. Wzmogły się prześladowania zarówno ludności unickiej jak i
obrządku łacińskiego. Świątynie unickie oraz 17 kościołów katolickich zabrano na cerkwie
prawosławne, w tym kościoły łacińskie w Kodniu i Leśnej Podlaskiej. Znajdujące się w nich
cudowne wizerunki Matki Bożej zostały wywiezione z tych miejsc na długie lata. Mimo
zakazów i prześladowań księża katoliccy spieszyli z pomocą ludności unickiej. Kościół
katolicki oraz unici na terenach dawnej diecezji podlaskiej miał ogromne wsparcie w
biskupie lubelskim Franciszku Jaczewskim.

Diecezja podlaska w XX wieku
Po zakończeniu I wojny światowej papież Benedykt XV bullą z dnia 24.09.1918r. wskrzesił
diecezję janowską czyli podlaską z siedzibą w Janowie Podlaskim. Pierwszym biskupem
nowej diecezji został ks. Henryk Przeździecki, który objął diecezję 30.11.1918r. Natomiast
uroczysty ingres do Katedry Janowskiej odbył się 05.01.1919r. Był to ostatni ingres w
katedrze janowskiej. W dniu 08.10.1919 roku ponownie zostało otwarte seminarium
duchowne w Janowie Podlaskim. Początki działalności duszpasterskiej w odrodzonej diecezji
były bardzo trudne. Należało remontować zniszczone świątynie, odzyskać te, które zostały
zabrane na cerkwie prawosławne. W 1923 roku diecezja podzielona na 18 dekanatów miała
181 parafii, 262 kapłanów i około 640 tys. wiernych. Rozpoczęły działalność zakony i
zgromadzenia, powstawały organizacje i bractwa religijne. To wszystko wpływało na
religijność ludności. W dniach 28-30.08.1923 roku odbył się w Janowie synod diecezjalny.
Pozwolił on na uporządkowanie spraw religijnych i prawnych diecezji. Natomiast papież
Pius XI bullą „Pro recto et utili” z dnia 25.01.1924 roku, przeniósł stolicę biskupią z Janowa
do Siedlec. Zbudowany tam w latach (1906 1909?-1912), konsekrowany 21.09.1913r.
kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, został podniesiony do
godności katedry.
Od 28.10.1925 r. diecezja janowska czyli podlaska otrzymała nową nazwę siedlecka czyli
podlaska. W Janowie pozostało tylko seminarium duchowne, które funkcjonowało tam do
1939 roku. Za rządów bpa H. Przeździeckiego w 1927r. powróciły z wygnania cudowne
wizerunki Matki Bożej Kodeńskiej i Matki Bożej Leśniańskiej. Biskup wizytował parafię
Horbów w dniu 8 maja 1939r. Następnego dnia był w Ortelu Królewskim, tam zmarł w czasie
wizytacji. Administratorem diecezji został bp sufragan Czesław Sokołowski.
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Wkrótce wybuchła II wojna światowa. Nastały bardzo ciężkie czasy zarówno dla wiernych,
jak i dla kościoła w Polsce. Okupant zdawał sobie sprawę, że Kościół katolicki w Polsce był
wielką siłą i wsparciem dla narodu. Dlatego starał się osłabić jego działalność, stosując różne
środki i metody. Na indeksie znalazły się pieśni i modlitwy o charakterze narodowym.
Zostało zlikwidowane seminarium w Janowie. W okresie okupacji hitlerowskiej ograniczyły
swoją działalność stowarzyszenia Akcji Katolickiej, bractwa i sodalicje. Natomiast działały
kółka różańcowe. Uroczystości parafialne i odpusty przekładano na niedzielę. Władze
okupacyjne zabroniły odprawiania nabożeństw poza kościołem. Ewentualnie mogły się
odbywać na cmentarzach przykościelnych i grzebalnych. Nie mogły się odbywać procesje w
dni krzyżowe i poświęcenia pól. Ograniczono godziny odprawiania nabożeństw, zwłaszcza
procesji i rezurekcji. Właśnie w czasie okupacji, przy licznych nakazach i restrykcjach, zaczął
wzrastać kult Miłosierdzia Bożego.
Na głoszenie nauki należało uzyskać zgodę władz. Na drukach parafialnych napis
„Rzeczpospolita Polska” nakazano zmienić na „Generelgouvernement”. Mimo trudności
biskup nadal starał się wizytować parafie i udzielać sakramentu bierzmowania, a tym samym
wspierać duchowo lud podlaski. Kapłani podlascy działali w ruchu oporu. W latach okupacji
kościół siedlecki poniósł znaczne straty. W obozach i na egzekucjach zginęło 29 kapłanów,
35 zostało aresztowanych. Zostało uszkodzonych 158 kościołów, a 10 zupełnie
zniszczonych.E
Kolejnym biskupem ordynariuszem został mianowany przez papieża Piusa XII w dn.
12.04.1946r. ks. Ignacy Świrski. Uroczysty ingres do siedleckiej katedry odbył się
04.08.1946r. Działalność biskupa przypadła na kolejny trudny powojenny okres. Zaczęto
remontować uszkodzone kościoły parafialne. Odbudowano bardzo zniszczoną w czasie wojny
katedrę siedlecką. Również w tym okresie przeprowadzane zostały na polecenie biskupa
misje. Zorganizowana została szeroka akcja charytatywna obejmująca grupy najbardziej
biedne i nieszczęśliwe.
W okresie rządów biskupa Świrskiego biskupami pomocniczymi byli biskup Marian
Jankowski (1948-1962), a po jego śmierci biskup Wacław Skomorucha (1962-1968).
Dnia 24 października 1968 roku ordynariuszem diecezji został ksiądz biskup Jan Mazur.
Uroczysty ingres do katedry siedleckiej odbył się 17 listopada 1968 roku. W swojej pracy
duszpasterskiej często wizytował parafie, gdzie celebrował msze święte i głosił kazania oraz
przewodniczył wielu uroczystościom religijnym i rocznicowym. Najważniejsze z nich to:
1. 150-lecie diecezji podlaskiej (1969 rok);
2. 50-lecie Podlaskiego Seminarium Duchownego (1969r.);
3. 250-rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej w Kodniu nad Bugiem (1973r.);
4. Misje Najświętrzego Serca Jezusowego we wszystkich parafiach diecezji, przeprowadzone
przez jezuitów (1976-77);
5. 50-lecie powrotu Cudownego Obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia
(1977r.);
6. 50-lecie powrotu cudownego Obrazu Matki Boskiej Leśmiańskiej z Łomży do Leśnej
Podlaskiej (1977r.);
7. Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej po wszystkich parafiach diecezji (198081);
8. 350-lecie pobytu Cudownego Obrazu Matki Boskiej w Kodniu (1981r.);
9. Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w Woli Głuchowskiej
(5 IX 1982r.);
10. 300-lecie zjawienia Obrazu Matki Bożej Leśmiańskiej (3-4 IX 1983 r.);
11 Konsekracja biskupa Alojzego Orszulika – drugiego sufragana 8 XII 1989 r. w katedrze
siedleckiej;
12 Poświęcenie nowego gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu
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(24 VI 1990r.);
11. Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej w Orchówku (2 IX 1990r.);
12. Powstała rozgłośnia Katolickie Radio Podlasie. Pierwsza audycja została nadana 9 lipca
1992 roku;
13. Tygodnik regionalny "Podlaskie Echo Katolickie";
14. Konsekracja Biskupa Henryka Tomasika nowego sufragana w Rzymie (6 I 1993r.);
15. Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej (24 II- 2 III 1996r.);
Za rządów biskupa Jana Mazura świątynie w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie otrzymały
tytuły bazyliki mniejszej. W tym czasie również wybudowano 54 nowe kościoły i 110 kaplic
mszalnych, 4 kościoły zostały rozbudowane, erygowano 23 parafie. Wybudowano 144 plebanie
i domy parafialne. W latach 1986-1990 zbudowano w Nowym Opolu nowoczesne Seminarium
Duchowne im. Jana Pawła II. Biskup Jan Mazur był przewodniczącym Komisji Episkopatu ds.
Trzeźwości, z wielkim zaangażowaniem walczył z pijaństwem. W 1974 roku powołał Radę
Kapłńską i Radę Duszpasterską.
Bulla Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” (25 marca 1992 r.) zmieniła nazwę
diecezji z podlaskiej na siedlecką i włączyła ją do nowo powstałej metropolii lubelskiej. Od
dawnej diecezji podlaskiej zostały odłączone dekanaty: sokołowski, sterdyński, węgrowski oraz
część dekanatu janowskiego, łosickiego i liwskiego, które włączono do diecezji drohiczyńskiej.
Natomiast w diecezji siedleckiej wyodrębniono w ich miejsce dekanat grępkowski, dekanat
bialski podzielono na południowy i północny, z dekanatu włodawskiego wydzielono dekanat
hański, z garwolińskiego osiecki, dekanat łukowski został podzielony na dwa. Obecnie diecezja
siedlecka ma 23 dekanaty.
Z dniem 25 marca 1996 roku biskup Jan Mazur przeszedł na emeryturę. Nowym biskupem
Siedleckim, mianowanym 25 marca 1996 roku, został Jan Wiktor Nowak. Uroczysty ingres do
katedry siedleckiej odbył się 21 kwietnia 1996 roku.
Swoją pracę duszpasterską rozpoczął od bezpośredniego przygotowania do beatyfikacji
Męczenników z Pratulina. Powołał specjalny Komitet, zarządził szereg nabożeństw oraz
pielgrzymek do Pratulina. Dnia 6 października 1996 roku w Rzymie podczas uroczystej mszy
świętej koncelebrowanej Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Wincentego Lewoniuka i 12
Towarzyszy – męczenników z Pratulina - błogosławionymi. W powyższej uroczystości z
diecezji siedleckiej uczestniczyło ponad 2000 pielgrzymów. W związku z tym wydarzeniem od
lutego 1997 roku w parafiach diecezji rozpoczęły się Misje Ewangelizacyjne, połączone z
peregrynacją relikwii błogosławionych męczenników, krzyża pratulińskiego i kopii Obrazu
Matki Bożej Leśniańskiej, zakończyły się w 1999 roku. Dnia 23 stycznia przypada
wspomnienie liturgiczne błogosławionych Męczenników Podlaskich, w tym dniu we
wszystkich parafiach diecezji odprawiają się msze św., a centralne nabożeństwo w katedrze
siedleckiej. W styczniu 1999 roku diecezja siedlecka rozpoczęła przygotowania do mającej
nastąpić wizyty apostolskiej Jana Pawła II w tutejszej diecezji. To radosne i ważne wydarzenie
miało miejsce 10 czerwca 1999 roku. Papież Jan Paweł II przybył na Błonia siedleckie o
godzinie 10. Przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej przez biskupów i księży obrządku
rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. W wygłoszonej homilii nawiązał do
błogosławionych Męczenników Podlaskich oraz znaczenia ich męczeństwa dla dzisiejszego
Kościoła.
Dnia 25 marca 2002 roku zmarł biskup Jan Wiktor Nowak.
Nowym ordynariuszem diecezji siedleckiej został ksiądz prałat Zbigniew Kiernikowski.
Konsekrowany dnia 20 maja 2002 roku o godzinie 17 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.
Uroczysty ingres do katedry siedleckiej miał miejsce w dniu 7 czerwca 2002 roku w
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mottem posługi nowego biskupa stało się
zawołanie „Posłuszeństwo Ewangelii- Eucharystia”.E
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Najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła w Polsce i w diecezji siedleckiej
W 1927 roku powróciły na Podlasie cudowne wizerunki Matki Bożej Kodeńskiej i Matki
Bożej Leśniańskiej.
Od Wielkiego Piątku 1933 roku rozpoczął się ogłoszony przez Papieża Piusa XI Wielki
Jubileusz Odkupienia, który zakończył się w Wielki Piątek 1934 roku. Uroczyste obchody tego
roku ogłoszone zostały, gdyż minęło 1900 lat od krwawej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu.
W ciągu tego roku każda parafia miała swój dzień jubileuszowy.
W 1948 roku zmarł kardynał August Hlond. Nowym prymasem Polski został kardynał Stefan
Wyszyński.
Dnia 23.01.1949 roku rząd PRL wydał dekret ograniczający różne formy kultu religijnego,
zabraniał on zbiorowych pielgrzymek, procesji na drogach publicznych oraz wznoszenia
krzyży i kapliczek przydrożnych. (Dzj.P.736)
Natomiast w styczniu 1951 roku ustawa o dniach wolnych od pracy zniosła święto 3 Maja.
(s.741.)
Dnia 25 września 1953 r. został aresztowany prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.
W odosobnieniu przebywał do 26 października 1956 roku. Nastały bardzo trudne czasy dla
Kościoła katolickiego w Polsce.
W czasie odosobnienia prymasa, w dniu jego oddania się Matce Bożej w macierzyńską niewolę
miłości, 8 grudnia 1953 roku po raz pierwszy na Jasnej Górze zbrzmiały słowa „Jestem przy
Tobie, pamiętam, czuwam...”. Od tamtego dnia stały się one słowami Apelu Jasnogórskiego.
Rok 1954 został ogłoszony Rokiem Maryjnym, przypadała wówczas setna rocznica ogłoszenia
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.
W 1956 roku w 300-lecie ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza i ogłoszenia MB
Częstochowskiej Królową Polski, dnia 26.08.1956r. złożono Jasnogórskie Śluby Narodu
wszystkich wiernych oraz poszczególnych stanów oddzielnie. Potem składano je w każdej
diecezji i parafii w dniu 3 maja i corocznie odnawiano. W czasie tych uroczystości modlono się
za Ojczyznę oraz rozważano dzieje Polski na przestrzeni tysiąclecia. (ks. Byczyń. str.41-42)
W 1957 roku rozpoczęły się przygotowania do Wielkiego Jubileuszu – Tysiąclecia Chrztu
Polski. Zaczęto je Wielką Nowenną Lat opracowaną przez kard. Wyszyńskiego. Również ww.
roku rozpoczęła się peregrynacja kopii Cudownego Obrazu MBCZ do parafii. Zakończyła się w
1957 roku.
Główne uroczystości Wielkiego Millenium rozpoczęły się na Jasnej Górze w Częstochowie w
święto MBCZ 26.08.1965 roku. Uczestniczyły w nich delegacje ze wszystkich parafii.
Natomiast od Wielkiej Soboty do czwartku po Wielkanocy, tj. w dniach 9-14.04.1966 roku,
odbywały się „procesje Tysiąclecia”, w czasie których rozważano dzieje Polski na przestrzeni
tysiąca lat i modlono się za Ojczyznę. Każdego dnia odprawiano nabożeństwa dla wszystkich i
dla poszczególnych stanów oddzielnie.
W 1969 roku uroczyście obchodzono 150-lecie Diecezji Podlaskiej. Centralne uroczystości
rocznicowe z udziałem Episkopatu Polski odbyły się w Kodniu. Głównej mszy św.
przewodniczył Metropolita Krakowski arcybiskup Karol Wojtyła.
W 1975 rok święty.
W 1977 roku uroczyście obchodzono 50 rocznicę powrotu Cudownego Obrazu Matki Bożej do
Kodnia. Uroczystościom przewodniczył kardynał Karol Wojtyła.
Dnia 16.10.1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem.
13.05.1981 roku miał miejsce zamach na papieża.
Dnia 28 maja 1981 r. zmarł kardynał Stefan Wyszyński – prymas Polski. Nowym prymasem
Polski został kardynał Józef Glemp.
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W 1981 roku obchodzono uroczyście 350 rocznicę przywiezienia do Kodnia Cudownego
wizerunku Matki Bożej. (1631r.)
W 1982 roku obchody 600-lecia obrazu MBCZ. (1382r.) Natomiast w 1983 roku 300-lecie
znalezienia obrazu MB Leśniańskiej.(1683r.)
Ponowna peregrynacja kopii obrazu MBCz miała miejsce w 1987 roku.
Dnia 16.10.1988 roku w Rzymie papież Jan Paweł II beatyfikował o. Honorata Koźmińskiego
urodzonego w 1829r. w Białej Podlaskiej.
W 1987 roku odbył się kongres eucharystyczny i po raz trzeci przybył do Polski papież Jan
Paweł II.
W dniu 06.10.1996 roku w Watykanie papież Jan Paweł II beatyfikował Wincentego
Lewoniuka i jego 12 Towarzyszy - Męczenników z Pratulina. Od 1997 do 1998r. odbywała się
po wszystkich parafiach diecezji peregrynacja relikwii Błogosławionych Męczenników,
Krzyża Pratulińskiego i Kopii Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej.
W czerwcu 1999 roku w czasie pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II odwiedził Siedlce.
Sprawował uroczystą liturgię na siedleckich Błoniach.
Rok Jublieuszowy
Dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 w Watykanie zmarł papież Jan Paweł II. Cały świat
okrył się żałobą.
Następcą Jana Pawła II został wybrany na konklawe dnia 18.04.2005 roku kardynał Josef
Ratzinger, który przyjął imię Benedykt XVI.

Dzieje parafii katolickiej w Horbowie
Fundator, kolatorzy i patroni kościoła
Do ustanowienia parafii, konieczne są źródła pozwalające na utrzymanie księdza i jej
funkcjonowanie. Były to stałe ofiary składane przez wiernych w naturze na rzecz kościoła, tzw.
dziesięciny. Najczęściej składano je w postaci zboża. Inną formą finansowania były zapisy na
kościół. Pobożne osoby zapisywały na rzecz parafii określoną sumę pieniędzy. Za to proboszcz
i parafianie byli zobowiązani modlić się w intencji ofiarodawcy zarówno za jego życia, jak i po
śmierci. Zapisy nosiły nazwę legatów.
O wcześniejszych kolatorach horbowskiego kościoła brak jest informacji. Dostępne dokumenty
wymieniają Jana Horbowskiego, który w dobrach swoich, w Horbowie, ufundował w 1516
roku kościół obrządku łacińskiego i plebanię.
Uposażenie kościoła przez fundatora było dość znaczne i stanowiło zabezpieczenie dla
funkcjonowania parafii.
„-grunta nazwane podolina Płuza, łąki Usianowskie i wśród błonia, pasieki kondratowska i
popowska,
-cztery posiadłości włościańskie we wsi Horbowie ze wszelkimi należytymi obowiązkami z
których każdy włościanin także po 1 korcu owsa corocznie oddawać i 6 groszy szerokich
kościołowi opłacać powinien,
-karczmę z placem i ogrodem,
-dziesięcinę z wsiów Sieniewicze, Lechut i od włościan z Horbowa od każdej włóki
włościańskiej po jednej kopie żyta,
-dziesięcinę z dworu Horbowa w roku w sumie po jednej kopie groszy szerokich na dzień
Narodzenia Chrystusa Pana opłacać się winno i po sześć kop żyta,
-wolne łowienie ryb na potrzebę plebana,
-wolne mełcie zboża bez miarki.”
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Powyższy zapis został aktykowany 03.10.1663 roku w Grodzie Brzeskim. (z arch. Hip.BP)
Obowiązywał on też potomków fundatora, którzy czynili dodatkowe zapisy na rzecz tutejszej
parafii. Przedsław i Katarzyna Horbowscy w swoim liście funduszowym sporządzonym 9
stycznia 1617 roku, pięknie wyrażają swoją wolę: ”Zapisem więc komu by o tym wiedzieć
należało teraz y po tym będącym: Iż co który kościół ku chwale Bożey w maiętności naszej
Horbowskiej woiewodztwie Brzeskim leżący od przodków naszych dziedziców Horbowskich
zbudowany y fundusz temu kościołowi iest nadany tak, jakoby z opatrzenia jego porządnego
Chwała Boża pomnażać się mogła. Teraz tedy my osoby wyżej mianowane wszystko upatrując
dobre i pożyteczne temu kościołowi Horbowskiemu, a najwięcej na to poglądając, żeby w nim
Chwała Boża przez usługiwanie kapłańskie rość y ustawać nigdy owszem pomnażać się mogła,
to czynimy tytułem Jałmuży świętego, aby Bóg był miłościw nam Samym i Potomkom
naszym, a nie upatrując nic pożytecznego tylko to aby nam było dobrymi meritami w owym
przyszłym wieku, Przenajświętszą Twarz y Oblicze pańskie widzieć mogli, przeto my do tejże
pierwszej fundacji temuż Kościołowi Horbowskiemu z uprzejmej miłości i wiary naszej
Chrześcijańskiej Katolickiej daiemy, daruiemy y zapisuiemy gruntu naszego Dwornego we
trzech polach po trzy rezy w teyże maiętności naszej w Jmieniu Horbowie leżącym w
woiewództwie Brzeskim, to co iest w iednym polu pod Kijowcem, w drugim polu za wsią
Zalesiem pod borem, w trzecim polu pod Kłodą uczyni w tych trzech poletkach trzy włóki,
które to iuż włóki zasiawszy żytem oddałem to iuz Słudze Kościelnemu Kantorowi dotąd,
skoro ksiądz będzie, a gdy księża ten kościół obeymą tedy z inszymi gruntami używać mają
wiecznymi czasy. Które to grunta tak pierwszej Fundacyi od Przodków naszych nadane, iako i
teraz od nas Samych tak ni my Sami, Dzieci y Potomkowie nasi i każdy po nas dzierżący tej
majętności nazwanej Imienia Horbowa to żaden wstępować nie ma y mieć niebędzie
wiecznymi czasy, a my już od Daty tego Listu Funduszu naszego one włóki z mocy i
dzierżenia naszego wyjmujemy y z nich się zrzekamy a do tego naszego Kościoła daiem,
daruiemy, zapisujemy wiecznymi czasy. I to tej warujemy wolne łowienie Ryb w Rzece Trznie
wszelkiemi siatkami okrom niewodu..E.....y wolne mlewo na potrzebę w młynie do kościoła
naszego Horbowskiego do plebanii należący zapisujemy. Ku temu też y to potrzebujemy, Iż
każdy kapłan dzierżący tego kościoła za Dusze nasze y Przodków naszych w Dzień Piatkowy w
każdy tydzień Mszę Świętą odprawiać powinnien. Będzie względem tego funduszy naszego
nadanego, y do tego aby ten List nasz funduszowy Zapis wieczysrty pod pieczeciami y
podpisami rąk naszych do którego prosiliśmy o przyłożenie Pieczęci o podpisanie rąk J. P. P .
Przyjaciuł naszych. Jh Stefana Poralskiego, Jh Stanisława Hornowskiego, Jh Stanisława
Witanowskiego, co wszystko na prośbę naszą uczynić raczyli, pieczęcie swe przyłożyli i ręce
podpisali. Pisan w Brześciu Roku Pańskiego Tysiąc Sześcset Siedemnastego miesiąca Januarii
Dziewiątego Dnia. Przedsław Horbowski Ziemi Brzeskiej Sędzia, Katarzyna Bohomiłówna
Horbowska Sędzina Ziemi Brzeskiej ręką swą. Locus Sigilli. Pieczęciarz Stefan Parolski,
Stanisław Hornowski, Stanisław Witanowski” E( a.p.Horb)
Jeden z właścicieli Horbowa, Jan Skiwski zapisał w testamencie z 1637r. 1000 zł na naprawę
„spustoszałego” kościoła horbowskiego. Do wykonania powyższego zobowiązał Lamberta
Grotta kolejnego właściciela Horbowa. Jednak Grott nie spieszył się z przekazaniem pieniędzy,
a i nie uiszczał ze swojej strony dziesięciny, którą był zobowiązany składać. Sprawa trafiła do
sądu i ostatecznie kwestie sporne zostały uregulowane.
Kolejni kolatorzy to Marianna i Zygmunt Młożewscy. Zygmunt zapisał 400 zł prawem
wyderkatu na Horbowie i Kłodzie z procentem 8/100. Natomiast sumę 5000 zł na kapelana
kaplicy przy kościele horbowskim, po 7% na dobrach w Horbowie, Kłodzie i Kisielnikach,
sumę 500 zł na kantora przy tymże kościele, po 7% z ewikacyi na tych dobrach. Dwie
posiadłości włościańskie: jedną w Kłodzie, drugą w Zalesiu ze wszelkimi przynależnościami,
powyższe na mocy testamentu z dnia 24.08.1655r. Maryanny z Iłowa Zygmuntowej
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Młożewskiej. (Sprawdzić oblig Anny Rusieckiej , kasztelanowej Mińskiej z dn.26,06.1677r.)
(hip.BP)
Do kolatorów i patronów kościoła horbowskiego w drugiej połowie XVII w. zaliczamy
kasztelanów Marcina i Izabelę Oborskich, Stefana Żembockiego - trybuna brzeskiego, Samuela
i Daniela Horbowskich z Kłody.
Czynione zapisy na dobrach obowiązywały kolejnych właścicieli folwarku Horbów wraz z
przyległościami, którzy wchodzili w jego posiadanie poprzez kupno folwarku lub otrzymanie
przez zawarcie związków małżeńskich.
Na początku XVIII w. folwark Horbów stał się własnością Radziwiłłów i pozostał w ich
władaniu do pierwszych lat XIX wieku. W połowie XVIII w. Hieronim Radziwiłł planował
budowę nowego kościoła w Horbowie.
E Ponieważ sytuacja zarówno kościoła jak i proboszcza była wciąż bardzo trudna, dlatego
kolejni księża wciąż zwracali się z prośbą o finansowe wsparcie do ówczesnych właścicieli
folwarku Horbów - książąt Radziwiłłów. Zachowały się odpowiedzi na te prośby zarówno
księżnej Anny Radziwiłłowej, jak i jej syna Hieronima. "Dajcie ten ordynans arendażowi memu
bialskiemu aby z arendy Hrabstwa Bialskiego toż z arendy Horbowskiej wypłacał należycie ...
X Plebanowi Horbowskiemu poczynając kwartał od przeszłego Bożego Narodzenia zapłaty za
ten kwartał złotych 120 i groszy 15 co przykazuję. Dan w Białej 12 January 1732 roku."
/-/ Księżna Anna Radziwiłłowa
Podobne polecenie po sześciu latach wydaje książę Hieronim: "Przekazuję arendażowi memu
Horbowskiemu aby pod tym w wyż wyrażonej dyspozycyji JOX IMH Dobr. Matki Mojej
Wypłacał z arendy Horbowskiej wyż wyrażone kwartały Jmli Księdzu Plebanowi
Horbowskiemu. Datt w Białej 29 ....1738 . Ite płacenie ma się zaczynać od przeszłego świętego
Jana."
/-/ Radziwiłł
Dyspozycje te były kolejno wydawane "te postanowienie arendy J. Xiędzu Plebanowi
Horbowskiemu.... y co kwartał aby punktualne zacząwszy od ostatniego kwartału płacić ma
.....ekonomowi Bieleckiemu zalecić wypłacanie funduszu... Naznaczam i przykazuję. Dat w
Biały 23 kwiecień 1761 rok."
Niestety dalsza zachowana korespondencja wskazuje na to, że polecenia i zapisy książąt
Radziwiłłów nie były respektowane. Zachowało się wystąpienie ówczesnego proboszcza
księdza Koperskigo skierowane do księcia Hieronima: „... jaśnie Oświecony Mości Xąże Panie
Mój Miłościwy i Dobrodzieju. Za szczęśliwym przybyciem Jo.W. X. Mści. Do Oyczyzny zaraz
pod słodkim panowaniem wszyscy pragnący w potrzebach swoich porządane wypożenie
otrzymywali ya sam ubogi Pleban Horbowski, ubogi mówię, bo nie dziesięcinach, albo jakicj
innych prowentach ale na nie użytych: Włókach fundowanych, szczegulnie z Prowyzyi od
Summmy Szlacheckiej na dobrach Jo. W. Xeic Mści lokowanej opatrzenie mający, w
zapłaceniu teyrze prowyzyi za pułtora lata zostałem upośledzony, dlaczego tak dla miernego
wyżywienia, i odzienia, tudzież Kościoła Oświecenia nie mam sposobu. Niechże tedy to
ubostwo wzbudzi Serce Pańskie do wrodzonej Radziwiłłowskiemu domu nad nędznemi
klemencyi, O co supplikuię Jo.W.Xce Mści. Pana Dobrodzieja najniższy podnożek i bogonożca
X. Koperski Pleban Horbowski. = A tergo resolutatalis= nieiestem teraz sposobny zadość
uczynienia woli WM Pana, ale za powrotem moim mam nadzieję, że będę mógł uspokoić. Datt
w bialskim zamku i die 2 julij 1779 roku Hieronim Xże Radziwiłł Ordynatt."
Wszystkie te dyspozycje książąt Radziwiłłów zostały złożone 20 lipca 1790r. i 26 lutego
1791 roku do akt ziemskich województwa Brzeskiego.(akta parar Horbów)uzupełnić dane z
AGAD)
W latach 1819-20 nowym właścicielem Horbowa został książę Adam Jerzy Czartoryski,
przy nabywaniu dóbr, wprowadzony został następujący warunek: „gdy w opisanych a
wyprzedanych obrębach znajdują się własności funduszowe kościelne i cerkiewne a IO księciu
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Adamowi Czartoryiskiemu prawo koallacyi znajdujących się funduszów razem z dziedzictwem
dóbr oddaje się przeto IO książę Adam Czartoryiski Wojewoda nie tylko dotrzymania
wszelkich funduszów podług ważnego ich opisania na siebie przyjmuje lecz wszelkie ciężary
tych że funduszów ziemnych i summowych do tych wyprzedających się szczególnie dóbr
dotychczas przywiązaych przez siebie całkowicie i bezpośrednio wypełniać obowiązuje się i
obowiązanym zostaje, nie roszcząc stąd żadnej pretensyji do Mapy wyjąwszy dawniejsze, aż
do dnia 24 Iunii roku 1820 zaległości, które Mapa zaspokoić powinna, a na przyszłość IO
książę Czartoryski przyjmie zaspokajanie wspomnianych funduszów, nie inaczej jednak jak
podług zdecydowania przez komisyją Radziwiłłowską oddzielnie, że na pewność wybytych
dóbr I.O. księciu Czartoryskiemu Prokurator Mapy Radziwiłłowskiej ewikacyą ogólną na
wszystkich dobrach Mapy zabezpieczył.”
W latach dwudziestych XIX wieku sprawę rozpatruje Prokuratoria Generalna Królestwa
Polskiego.
Jak wynika z powyższego, Książę Czartoryski zobowiązuje się uregulować należności, odsetki
od powstałych zaległości zostają mu umorzone. Natomiast zaległości wcześniejsze mają być
uregulowane z Mapy Radziwiłłowskiej. Tak mówił wyrok Prokuratorii Generalnej Królestwa
Polskiego z 1828 roku.
Ostatecznie dla kościoła łacińskiego w Horbowie utrzymuje się z dawnych zapisów:
"-grunt Podolina zwany Płuza, łąki Uścianowskie, wśród Błonia pasieki kondratowską i
popowską zwane,
-posiadłości gruntowe włościan plebańskich w takowej ilości dla kościoła sąd przyznaje jakie
teraz są w jego posesyi,
-wolne łowienie ryb siatką,
-wolne mlewo w młynach dominalnych dla plebana
-trzy rezy pola czyli włóki we trzy pola pod Kijowcem za wsią Zalesiem i Kłodą,
-sumę 5000zł na kapelana przy kościele horbowskim przez Młożewską zapisaną jako nie
zaprzeczoną i od tej opłacać nadal procent 5% przez dziedzica dóbr Horbowa,
-również na kantora przyznać kapitału 500zł.p po 5% nadal wypłacane być powinno,
-co do posiadłości włok dwóch włościańskich jednej we wsi Kłodzie ,a drugiej w Zalesiu
przyznane będą jeżeli okaże się ,że są one faktycznie w użytkowaniu przez plebana
Horbowskiego." (Wydz. Ks.W. Hor.)
Należy przypuszczać, że decyzje Prokuratorii nie zostały zrealizowane. Po upadku powstania
listopadowego dobra księcia zostały skonfiskowane i stały się własnością skarbu Państwa.
W tej sytuacji nie było komu realizować należności.
W zasadzie z dawnych zapisów czynionych na rzecz kościoła horbowskiego i księdza pozostało
niewiele. Z dokumentów pochodzących z roku 1825 i 1827 wynika, że na dobrach Horbów z
przyległościami zachowały się nastepujące ciężary uczynione przez księżną Annę z
Sanguszków Radziwiłłową:
 E prawo połowu ryb siecią i wolne mlewo na rzecz kościoła łacińskiego w Horbowie,
 prawo wolnego wyrębu na opał w lasach dominalnych oraz wymaganie od Dominium
obrabiania i obsadzania ogrodu szpitalnego na rzecz szpitala przy kościele łacińskim w
Horbowie.
Na dobrach Horbów ciążyły też zapisy pieniężne. Ponieważ nie zawsze były one
wypłacane, powstały więc zaległości:
 5000 złotych za procent po 5 od sta – dla kapelana
 500 złotych za procent po 5 od sta – dla kantora
 1500 złotych za procent po 5 od sta – dla szpitala przy kościele łacińskim w Horbowie.
Powyższe zapisy na rzecz kościoła łacińskiego w Horbowie zostały potwierdzone Decyzją
Prokuratorii w Warszawie z 1828 roku. (KW 3762 W KW SR)
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Parafia Horbów od XVI do końca XIX wieku
Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób trwały w kościele
partykularnym, nad którą troskę pasterską, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się
proboszczowi... (KPK.kan.515,) Jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego
rodzin chrześcijańskich; jest podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców. (KKK)
Pierwsze wzmianki o parafii mówią, że w aktach archidiakonatu brzeskiego zamieszczony
był spis parafii katolickich z 1446r., w którym wymieniona była m.in. parafia Horbów.
Niestety brak jest innych dokumentów potwierdzających istnienie wówczas kościoła i parafii.
Podstawą powstania i funkcjonowania parafii w dawnych wiekach była ziemia nadawana przy
jej zakładaniu oraz zapisy uczynione na rzecz kościoła. Dokumenty, wskazują wiek XVI, kiedy
to Jan Horbowski w środę po dniu św. Jana Chrzciciela, Roku Pańskiego 1516 (25 czerwca)
ufundował w Horbowie kościół i plebanię. Nie wiemy, jak wyglądał ówczesny kościół. Należy
przypuszczać, że był drewniany i solidnie zbudowany, skoro sto lat później potomkowie Jana
Horbowskiego wspominają o istnieniu tegoż kościoła, ale brak jest księdza.
W 1589 roku biskup łucki Bernard Maciejowski podzielił diecezję na okręgi, parafia Horbów
została włączona do okręgu brzeskiego. Stanowiło go 12 parafii. Na początku XVII w. z
okręgu brzeskiego wyodrębniono dekanat janowski, w skład którego weszły parafie: Janów,
Biała, Dokudów, Wohyń, Międzyrzec, Ostrówki, Rossosz, Opole, Łomazy, Huszcza, Malowa
Góra, Brześć, Kodeń, Włodawa, Horbów (wg wykazu z 1604r.) . Ustalony wówczas podział
diecezji na dekanaty przetrwał do drugiej połowy XVIII wieku. Parafia Horbów nie zawsze
była wymieniana w wykazach na przestrzeni tamtych lat. W 1658 roku odnotowano, że 56
kościołów na Podlasiu zostało obrabowanych, zrujnowanych lub spalonych. Natomiast w1663r.
Horbów jest wymieniony jako parafia wizytowana, a więc istnieje.
( Z dokumentów wizytacji kanonicznej w 1663 roku wynika, że kościół w Horbowie pod
wezwaniem św. Jana Apostoła, św. Mikołaja i św. Barbary Męczennicy usytuowany jest
między dwiema drogami z folwarku do wsi Horbów a drogą z Pobiednika do wsi Kłoda i
innych miejscowości. Sam kościół drewniany, dobrze zbudowany. Wnętrze częściowo
pomalowane, reszta niemalowana, biała. W tej części mieści się cymborium, ołtarz
konsekrowany. Tabernakulum i stopnie wymagają naprawy. W środku ołtarza jest chrzcielnica
i oleje święte. W 1655 roku w kościele zbudowano kapliczkę z miejscem na wystawianie
krzyża świętego. Krucyfiks, przy którym odbywają się nabożeństwa, jest drewniany, owinięty
płótnem, ale bez portatyku. Wyposażenie kościoła przedstawiało się następująco: monstrancja
srebrna, miejscami złocona, kielich srebrnobiały z pateną, pacyfikał, pascha srebrna, mała,
niezłocona, koronek dwie na obraz Najświętszej Panny i Pana Jezusa, zastawka mieniona. Szaty
liturgiczne: kapa zielona i fioletowa, ornaty fioletowy, czerwony, atłasowy, aksamitny,
wiśniowy, aksamitny, czarny oraz pstry, zepsuty. Alba stara, obrusów trzy starych, antependium
jedno wiśniowe, adampakowe(?), drugie stare, zielone kitajcane, trzecie czarne adamaszkowe.
Corporatow dwa, puryfikatoriów pięć, burs dwie, palek trzy, welonów(?) trzy, berbynka jedna,
mszał stary, agenda(?) stara. Brak jest dzwonnicy, wprawdzie są dwa małe dzwony, ale
zawieszone na drągach stwarzają zagrożenie. Jak wynika z powyższego opisu, wyposażenie
kościoła jest bardzo skromne. Sama świątynia wymaga remontu. Jest także dom plebański, a i
ten jest częściowo zamieszkiwany przez jakieś dwie rodziny.
Kolejna wizytacja w 1667 roku potwierdza zły stan kościoła, który jest stary i wymaga
gruntownego remontu. Parafia jest raczej biedna i sama nie może poradzić sobie z remontem.
Proboszcz zwracał się do kolatorów i patronów, aby pomogli w naprawie.(AKDS) Można
przypuszczać, że była to ta sama świątynia, której fundatorem był Jan Horbowski.
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Tradycja mówi, że kościół ten uległ zniszczeniu w okresie wojen szwedzkich, a obraz patronki
św. Barbary został wywieziony do Częstochowy.
W latach czterdziestych XVIII w. właściciel Horbowa, książę Hieronim Radziwiłł, zamierza
budować nowy kościół. Ponownie musimy się odwołać do tradycji, która mówi, że był to
kościół drewniany, w kształcie ośmioramiennej gwiazdy z bierwoń najdłuższych do dwóch
metrów, kryty gontem.
Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż na przełomie XVII i XVIII wieku pojawiają się kościoły
budowane na planie krzyża greckiego z przykościelnymi kaplicami, które mogły stwarzać
wrażenie gwiazdy. Ściany wykonywane były z bierwoń, układanych poziomo i w narożach
łączone za pomocą wycięć zapewniających zahaczenie krzyżujących się bierwoń, mimo że ich
końce nie wystawały poza obrys budynku.
Położenie kościoła w niewielkiej odległości od głównego traktu było m.in. przyczyną
ciągłych jego uszkodzeń i zniszczeń, zwłaszcza w czasie działań wojennych. Z opisu
inwentarza sporządzonego w 1782r. wynika, że kościół jest opuszczony, potrzebuje naprawy,
plac jest nieogrodzony. W kościele znajduje się wprawdzie nowa chrzcielnica, ale wymagająca
naprawy. Kościół jest bardzo zniszczony wewnątrz. Msze św. odprawiane są w kaplicy przy
bardzo skromnym ołtarzyku, na którym nie ma nawet świec. Również, jak wynika z opisu,
nabożeństwa są odprawiane w zakrystii. Tam jest ołtarz stolarskiej roboty, stary wymagający
naprawy. W nim umieszczono obraz Matki Boskiej. Cymborium także stolarskiej roboty, stare,
w którym w srebrnej puszce z przykrywką przechowywany był Przenajświętszy Sakrament.
Przy drzwiach stała figura Matki Boskiej przyozdobiona srebrnymi koronami. Bielizna
kościelna stara, potrzebująca naprawy.
Wyposażenie kościoła, bielizna kościelna, ornaty kościelne: ornat biały kitajczany, w kwiatki
złote, dwa żałobne, bez stuły niezdate, ornat biały, w haftkę z kitajku, dno z materii tureckiej,
stuła z minikularzem potrzebujący reperacji, bursa nowa, przy której stuła zielona, bogata, z
tasiemką zieloną, obszyta ku końcem frędzle złotem przeplatane.
Bielizna kościelna:
 alb 3, między któremi jedna nowa,
 obrusów 10 ,
 korporałów 18,
 buryfikaterzom 30,
 komż 3,
 ręcznik 1,
 stęgiekor 2,
 chustek 2 jedwabnych,
 firanka zielona stara 1,
 welonów płóciennych 3,
 burs starych 6,
 welon na puszkę bogaty 2, welon do kielichów 11,
 palek 17,
 paskoza 4,
 biretów 2 szytych, jeden założony na nieboszczyka,
 kropideł 2,
 poduszek pod mszały 2.
Srebro Kościelne:
 Kielich srebrny z inars. Wyzłacany z patyną stary - 1,
 Ditto patyna do chorych intus wyzłacana,
 Srebra palonego yvotum w sercu łutów na kielich od dobrodziejów danego 21 i ćwierć.
Cyna Kościelna:
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 Lichtarzy cynowych starych małych 4,
 Taca cynowa zła 1,
 Krzyż cynowy popsuty 1,
 Ampułek cynowych popsutych 2.
Mosiądz kościelny:
 Krzyżyk mosiężny cały – 1,
 Krzyżyk mosiężny na drzewie –1-,
 Miska mosiężna 1,
 Kociołek mosiężny do wody święconej 1,
 Kociołek chrzcielnicy pobielany 1,
 trybularz 1.
Dzwony Kościelne:
 dwa dzwony w dzwonnicy ... usuwany,
 trzeci leżący w zakrystii rozbity i opuszczony, dzwonek przy zachrystii, i do mszy
dzwonków 3.
Miedz Kościelna:
 bań –3 w zakrystii na kościół służących , leżących funtów 45.
Zelazo kościelne:
 kłódek przy kościele dwie,
 żelazo do opłatków 1 duże i do wyrobienia komunikantów,
 zawiasów żelaznych sztuk 6,
Księgi kościelne:
 Mszał Gocium Ducim drukiem drukowany - 1,
 Mszalików popsutych - 2 ,
 Mszalik regwialny - 1,
 Agendka - 1.
Dodać należy, że wprawdzie główne drzwi wejściowe były zamykane na kłódkę, to boczne
były kijem podparte.
Trudno określić, jakie wydarzenia wpłynęły na taki stan kościoła.
Mimo upływu lat niewielka była szansa na jego remont. Wizytujący parafię Horbów w dniu
22.09.1811r. bp Wojciech Leszczyc Skarszewski stwierdza: ”kościół parafialny we wsi Horbów
eleganckiej formy, z drzewa zbudowany chyli się ku upadkowi”. Uszkodzenia są znaczne,
jeżeli wkrótce nie zostaną usunięte, to grozi zawaleniem. Tym samym stwarza
niebezpieczeństwo dla ludzi. Biskup zobowiązuje administratora parafii do szukania pomocy u
patronów kościoła, aby jak najszybciej dokonać remontu. Również wyposażenie kościoła jest
skromne. Kielich srebrny i 14 ornatów wymagają naprawy (są bardzo zniszczone, że trudno
określić ich kolor), chrzcielnica również wymaga remontu. Brak jest w świątyni klęcznika.
Smutny zapewne był widok tak ubogiego horbowskiego kościoła. Niestety kolejne lata nie
rokowały zmian na lepsze.
Rok 1812 okazał się tragiczny dla świątyni. Za cofającymi się po klęsce pod Moskwą
wojskami Napoleona podąża armia rosyjska. Na tych terenach spustoszenie sieją wojska pod
dowództwem gen. Czyczegowa(?). Przechodzące oddziały niszczą i rabują kościół. Ksiądz i
okoliczna ludność ukrywają się w pobliskich lasach. Po przejściu wojsk powracają, ale
świątynia nie nadaje się do użytkowania. To, co nie zdążył zniszczyć czas, dokonały rosyjskie
wojska. Proboszcz ks.Woytkowski odprawia nabożeństwa w znajdującej się nieopodal cerkwi
unickiej. Podejmuje również działania, by pozyskać pieniądze na odbudowę zniszczonej
świątyni. Parafianie są ubodzy, nie stać ich na odbudowę. Trudna jest również sytuacja
proboszcza, którego trzej poddani, sami biedni, nie są w stanie utrzymać. Pozostali parafianie
od 30 lat zalegają z opłatami. W 1816r. proboszcz horbowski zwraca się z prośbą do
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plenipotenta dóbr radziwiłłowskich o wypłacenie należnych zapisów uczynionych dawniej
przez kolatorów a nieuregulowanych. Jednak zaległości nie zostają uregulowane. Parafia jest w
trudnej sytuacji materialnej .)
Kościół horbowski popadał w coraz większą ruinę. Wprawdzie w 1847 roku kościół jeszcze
istnieje, ale brakuje środków na jego odbudowę. . Parafia liczy wówczas 291 osób. Jest zbyt
mała, aby postawić nowa świątynię. Do 1849 roku Horbów jest samodzielną parafią.
Na początku lat pięćdziesiątych dziewiętnastego wieku przeprowadzane było oczynszowanie
chłopów i kolonizacja wsi należących do dawnego folwarku Horbów. W 1855 roku przy
nowym urządzaniu dóbr Horbów delegowany do tych prac komisarz rządowy przedłożył
projekt przyłączenia parafii Horbów do parafii Piszczac, jako że nie ma tu, ani kościoła, ani
mieszkania dla proboszcza. A liczba wiernych niewielka, około 300 i nie są oni w stanie
zbudować kościoła i plebani. Takiej decyzji sprzeciwił się ówczesny administrator diecezji
ksiądz Bartłomiej Radziszewski. W tej sytuacji ksiądz Julian Trętowski mały domek,
znajdujący się w ogrodzie proboszczowskim a używany do składania zboża, stojący około 30
kroków od cmentarza, na którym stał kiedyś kościół, zamienił na kaplicę. W niej też, jak
zaznaczył w swoim sprawozdaniu z marca 1862 roku skierowanym do konsystorza diecezji
podlaskiej, „ołtarze są przyzwoite i kaplica cały czas funkcjonuje”. Jednocześnie ówczesny
ksiądz wciąż miał nadzieję, że dwór horbowski przeniesie kaplicę na cmentarz tam, gdzie stał
kiedyś kościół. Niestety pragnienia ostatniego administratora parafii Horbów nie spełniły się.
(akta par. Piszcz)
Po regulacji gruntów na potrzeby parafii zostało wydzielonych 8 mórg ziemi w znacznej
odległości od obecnego miejsca. Władze zobowiązały proboszcza do przeniesienia w nowe
miejsce kaplicy i plebanii oraz założenia cmentarza. Przydzielona działka była położona w
bardzo niskim i bagnistym miejscu, nienadającym się do zabudowy. Mimo to ówczesne władze
powiatowe całymi latami odkładały przyjazd „budowniczego”, który miał wyznaczyć nowe
miejsce. Również ubodzy parafianie nie byli w stanie przenieść istniejącej kaplicy na
wyznaczone miejsce. (Akta par. Piszcz.) W latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku
dobra Horbów stają się majoratem. Nowy posiadacz, carski generał Nirod, który wprawdzie tu
nie mieszkał, ale nie życzył sobie, by w obrębie folwarku był kościół i cmentarz.
Z jego polecenia została rozebrana plebania, a materiał zabrany. Z dniem 20.10.1866 roku Rada
Administracyjna Królestwa Polskiego skasowała starożytną parafię Horbów i przyłączyła do
parafii Piszczac, w której od kilkunastu lat mieszkał proboszcz. Kaplica coraz bardziej
niszczała. Ostatecznie w 1870 r. dziekan bialski zwraca się do konsystorza diecezji z
propozycją rozebrania kaplicy w Horbowie i wykorzystania materiału na naprawę plebanii w
Piszczacu. Ponownie z prośbą występuje w1873r. dozór kościelny w Piszczacu, gdyż kaplica
popada w coraz większą ruinę. Ostatecznie tak się stało. (?)( AKDS, Wy.Ks.W.BP)
Druga połowa dziewiętnastego wieku jest smutna dla parafii, nie ma świątyni i cmentarza,
Horbów jest tylko filią parafii Piszczac. Tam też mieszkał ówczesny proboszcz.
Po śmierci ks. Trętowskiego warszawski generał gubernator pismem z dn. 09.04.187 Xroku
zabronił mianowania nowego proboszcza. W związku z tym władze diecezjalne w Lublinie
polecają dziekanowi bialskiemu przedstawić propozycję podziału parafii Piszczac i Horbów z
wyszczególnieniem wsi i przypisaniem ich do innych parafii. Projekt przedstawiał następujący
podział: Rokitno do parafii Janów, Dereczanka i Lipnica do parafii Malowa Góra. Natomiast
Kijowiec, Piszczac oraz wszystkie wsie należące do byłej parafii Horbów mają być przyłączone
do Białej Podlaskiej. Konsystorz lubelski powyższy projekt zatwierdził. Jednak na wniosek
dziekana bialskiego ks. Szyszkowskiego Piszczac zostaje przyłączony do parafii Tuczna (ze
względu na bliższe położenie). Powyższe zostało zatwierdzone dekretem bpa Wronowskiego z
dn. 02.12.1884 roku. (akt Par. Piszcz. maszn. Ks.) Dane z 1886r. na terenie dekanatu
bialskiego, którego dziekanem był Laurenty Brzozowski, wymieniają 7 parafii rzymsko63

katolickich. Są to Biała, Łomazy, Malowa Góra, Piszczac, Rossosz, Sławatycze i Tuczna. Tylko
w trzech parafiach są księża. Parafia Piszczac licząca 1042 wiernych nie miała swojego
proboszcza. Oficjalne jej zniesienie nastąpiło 27.02.1892 roku. W 1894 roku w dekanacie
pozostało 5 parafii: Biała, Huszcza, Malowa Góra, Sławatycze i Tuczna. W następnych latach
liczba parafii zmalała do 4. Funkcję dziekana bialskiego i proboszcza pełnił ks. Ludwik
Górniak. Dane statystyczne z lat 1896-1907 podają, że liczba katolików z parafii Horbów w
okresie przynależności do Białej wynosiła ponad 1500 dusz. ( Pamiatnyje Kniżki). Wchodząc w
nowy XX wiek, katolicy horbowscy nie mieli swojego kościoła, proboszcza, cmentarza.
Najbliższa świątynia znajdowała się w Białej oddalonej o 15 kilometrów.
Początki parafii XX wiek
Początek XX wieku nie przyniósł większych zmian dla horbowskich parafian. Tereny te
znajdowały się w dalszym ciągu pod zaborem rosyjskim. Tutejsi katolicy nie mieli swojej
świątyni ani kapłana. Podobna sytuacja była w parafii Piszczac, do której horbowska parafia
kiedyś została włączona. Ponieważ więzy z dawną parafią były dość mocne, należy
przybliżyć pokrótce dzieje odradzającej się w pierwszych latach XX wieku tamtejszej parafii.
Po ogłoszeniu w 1905 roku ukazu o tolerancji piszczaccy parafianie zamierzali przystąpić do
budowy nowego kościoła, gdyż poprzedni został rozebrany w1892 (95?)roku. W listopadzie
1905 roku Piszczac otrzymał zgodę na budowę kościoła na koszt parafian. Jednak nie było to
zadanie łatwe. Władze gubernialne wciąż stawiały różne warunki, aby utrudnić zadanie. W
grudniu odbyło się zebranie parafian; wybrano komitet budowy, do którego wszedł również
Michał Sobolewski, dziedzic Zalesia, oraz komitet nadzoru nad budową. W styczniu 1906
roku wysłano do cara prośbę o zgodę na postawienie kościoła na dawnym miejscu. Ponieważ
zgody takiej nie otrzymano, Michał Sobolewski przekazał 6 mórg swojej ziemi położonej w
Piszczacu pod budowę nowego kościoła. Wprawdzie dużo ze stawianych warunków już
zostało spełnionych, ale wciąż nie było pozwolenia na budowę. Dlatego Sobolewski zwrócił
się z prośbą o pomoc w przyspieszeniu wydania pozwolenia do księcia Czetwrtyńskiego,
posła do rosyjskiej Dumy z okręgu siedleckiego. W efekcie 29.05.1906 roku gubernator
siedlecki zatwierdził plan kościoła i zezwolił na rozpoczęcie budowy. Kościół miał być
drewniany, kryty gontem. Zatwierdził też skład komitetu budowy, którego przewodniczącym
był Michał Sobolewski. Wkrótce otrzymał on również odpowiedź od posła: "Szanowny
Panie! Nie mogłem trafić od razu gdzie Panów sprawa się znajduje. Wędrowała z Petersburga
do Warszawy i zpowrotem, obecnie jest w Chełme i wróci do Synodu. Uzyskałem audiencję u
oberprokuratora, który mi obiecał w sprawie Piszczackiej, jak i innych podobnych, nie
sprzeciwiać się oddaniu placu, na którym dawniej stał kościół.
W każdym razie porobiłem kroki, aby pod tym względem być upewnionym w kancelarii
Łączę wyrazy uszanowania z jakim pozostaję
Dn.18.06.1906r.
Seweryn Czetwertyński. "(str.73Pi.mi.król)
Prace przy budowie rozpoczęto z początkiem czerwca 1906r., a 14.09.1906r. w dzień
odpustu Podwyższenia Krzyża, odbyło się uroczyste poświęcenie nowego kościoła, którego
dokonał dziekan bialski ks. Ludwik Górniak Tak szybkie wybudowanie kościoła
zawdzięczała parafia Piszczac przede wszystkim przewodniczącemu komitetu Michałowi
Sobolewskiemu i skarbnikowi Gronowi. Przed wyświęceniem kościoła zarówno parafianie
dawnej parafii Piszczac, jak i Horbowa składali liczne ofiary rzeczowe na jego wyposażenie.
W latach 1906-07 darczyńcami kościoła w Piszczacu byli: Michał Sobolewski ufundował
główny ołtarz w nowym kościele. Ołtarz dębowy z trzema figurami: Pan Jezus na krzyżu,
Matka Boża Bolesna i św. Jan Apostoł wykonany został wg projektu inż. Wołodki z Białej
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Podlaskiej. Grupę ukrzyżowania wyrzeźbił Józef Jezierski. Ołtarz kosztował 675 rubli.
Natomiast Jadwiga Sobolewska, dziedziczka z Zalesia, ofiarowała 1 albę, 1 komżę, 6 palek, 6
humerałów, 6 korporałów,12 puryfikaterzy, 6 kołnierzyków do stuł - wszystko płócienne,
przy albie koronki gipiurowe, a przy komży klockowa.
Inni ofiarodawcy z dawnej parafii horbowskiej: żona dzierżawcy majątku Horbów
Chludzińska ofiarowała krzyż platerowy wysokości 24,5 cala oraz dwie alby białe, ze
szlakiem, w tym jedna z koronkowym, ręcznie szydełkowanym. Od obojga małżonków
Chludzińskich był nombraculum na tabernaculum, na jedwabnej materii haft złoty, bez ram.
Dziewczęta z folwarku Horbów ofiarowały komżę z wąskim szlakiem i stułę białą z fioletem.
Dziewczęta ze wsi Ukaźna feretron Serce Pana Jezusa i Matka Boża Bolesna.
Jadwiga Makowska z Kłody obrus biały na ołtarz. Maryanna Popławska z Kłody ofiarowała 6
ręczników do palców przy mszy św., Maryanna Izdebska z Husinki obraz Matki Bożej
Leżajskiej w ramie.
Oprócz wyposażenia rzeczowego składane były ofiary pieniężne. Dziewczęta z Kłody
ofiarowały 6 rubli na feretron, a inni mieszkańcy tej wsi złożyli 7 rubli 80 kopiejek na kapę.
Mirończuk z Zalesia ofiarował 5 rubli na kapę, cztery rodziny z Lachówki złożyły się po 30
kopiejek. Nawet niemieszkająca tu Kirpiczowa, dziedziczka Horbowa, ofiarowała 15 rubli na
potrzeby kościoła. Jak wynika z powyższego, nowy kościół w Piszczacu był wzniesiony na
koszt parafian z obu parafii. (Z dawnej parafii horbowskiej należały do niego wsie: Kłoda,
Ukaźna, Horbów, Zalesie, Lachówki Mała i Duża, Niedosiew). (akta par.Piszcz.Księga ofiar)
Faktycznie te wsie były przypisane do parafii pw. św. Anny w Białej.
Podobnie był po zakończeniu wojny. Ucichły odgłosy działań pierwszej wojny
światowej. Po 150-letniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Biskupem wskrzeszonej
diecezji podlaskiej został ks. Henryk Przeździecki. Okres zaborów, działania rewolucyjne i
wojenne spowodowały ogromne zniszczenia, zarówno materialne, jak i moralne. Ksiądz
biskup miał przed sobą ogrom pracy, która powoli przynosiła owoce. Powstają nowe parafie,
remontuje się ocalałe świątynie, reaktywują się bractwa religijne.
Jednak wierni byłej parafii Horbów wciąż należą do bialskiej parafii pw. św. Anny, a po
utworzeniu parafi pw. Narodzenia Najświetszej Maryii Panny uczęszczają do kościoła przy ul.
Brzeskiej w Białej Podlaskiej. Z dniem 01.06.1919 roku zostaje wznowiona parafia Piszczac,
wsie należące do dawnej parafii Horbów zostają do niej przyłączone. Ponownie mieszkańcy
włączają się w pomoc w restaurację kościoła w Piszczacu. Tym razem są to dobrowolne ofiary
pieniężne złożone w latach 1921-23. Kłoda liczy 49 rodzin, w tym 7 prawosławnych, natomiast
37 rodzin złożyło 27300 marek, a przy następnej zbiórce od 26 rodzin zebrano 18720 marek.
Ukaźna - 21 rodzin: 15 900 marek, po raz drugi zebrano od 7 rodzin 8670 marek, Lachówka
Duża - 14 rodzin ofiarowuje 82 220 marek . Z Zalesia od 18 rodzin 8500 marek, Lachówka
Mała - 11 rodzin - 4500 marek. (Akt.par.Pisz. Księga Ofiar) Powyższe informacje wskazują na
silne związki i znaczne zaangażowanie parafian horbowskich wcześniej w budowę, potem w
odnowienie piszczackiego kościoła, który przez długie lata był ich świątynią.
Kościoły w Piszczacu i pw. św. Anny w Białej, do których wsie z dawnej horbowskiej parafii
były przyłączone, znajdowały się w znacznej odległości od Horbowa, co przy braku
komunikacji nastręczało duże trudności. Dlatego czynione były starania o przywrócenie
zniesionej w 1866 roku parafii.
W Horbowie stała nieczynna od czasów I wojny cerkiew prawosławna, która została
wzniesiona na miejscu dawnej cerkwi unickiej. Dwa lata trwały starania katolików o
przekazanie cerkwi na świątynię katolicką. Dopiero interwencja nowo wybranego posła
Stanisława Łobacza (bardzo prześladowanego w czasach unii), okazała się skuteczna. Pismem
Nr 4705 z dnia 26.06.1923r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
wyraziło zgodę na przekazanie byłej cerkwi prawosławnej katolikom.
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Dzień 23.09.1923 roku był pogodny i słoneczny, tego dnia dziekan bialski ks. Ludwik
Romanowski dokonał poświęcenia świątyni. Jednocześnie nadano tytuł kanoniczny
„Przemienienia Pańskiego”. W uroczystości licznie uczestniczyli wierni dawnej parafii Horbów
oraz pielgrzymki z innych parafii. W wygłoszonym kazaniu ksiądz dziekan podkreślił
wytrwałość w wierze tutejszej ludności. Uroczystości towarzyszyła orkiestra straży ogniowej z
Białej Podlaskiej.
Na zakończenie księża i goście udali się do szkoły w Horbowie, gdzie ze staropolską
gościnnością byli przyjmowani przez p.p. Wiktora i Janusza Sobolewskich właścicieli majątku
Zalesie oraz miejscową ludność. (Podlasiak)
Po otrzymaniu świątyni kontynuowano starania o przywrócenie parafii w Horbowie, gdyż
nadal wierni należeli do parafii w Piszczacu. W obu światyniach posługę pełnił tamtejszy
proboszcz ks. Władysław Frelek. W dniu 14.01.1924r. w obecności wicedziekana ks. Józefa
Mazurkiewicza odbyło się zebranie mieszkańców okolicznych wsi w sprawie przywrócenia
parafii Horbów. Przybyli liczni wierni pragnący mieć swoją parafię i swego proboszcza.
Starania ludności zostały zakończone szczęśliwie. Dekretem Nr 3284 z dnia 17.09.1924r.
biskupa siedleckiego ks. Henryka Przeździeckiego została erygowana parafia Horbów. W jej
skład weszły następujące miejscowości: Horbów, Lachówka Duża i Mała, Ukaźna, Zalesie,
Kol. Horbów, folwark Zalesie, Husinka i Koczukówka. (wstawić dekret Biskupa)
W październiku 1924r. do parafii Horbów przybył pierwszy po kilkudziesięciu latach proboszcz
ks. Józef Urbański.
Jesienią 1924 roku mieszkańcy wsi Kłoda Duża, należący nadal do Piszczaca, zwracają się z
pismem do kurii biskupiej w Siedlcach o przyłączenie ich wsi do parafii Horbów. Pragną
należeć, jak to pięknie określili w swojej prośbie: "tam gdzie od wieków należeli ich ojcowie”
Dekretem Nr 1208 z dn. 27.04.1925r. biskupa siedleckiego wieś Kłoda Duża powróciła do
swojej dawnej parafii.
W 1925 roku od parafii Horbów zostały odłączone należące od kilkuset lat wsie Husinka i
Koczukówka.
Ich mieszkańcy byli tak bardzo przywiązani do Horbowa, że jeszcze przez długie lata
przychodzili na nabożeństwa do tutejszego kościoła.
Kościół horbowski
Parafia została zorganizowana. Prześledzimy teraz dzieje samej świątyni na przestrzeni XX
wieku. Wchodząc do cichego, wiejskiego kościoła w Horbowie, na progu trzeciego tysiąclecia,
rzadko zastanawiamy się, jak mógł wyglądać 80 lat temu. Dlatego pragnę przedstawić
zachodzące w nim zmiany na przestrzeni minionych dziesiątków lat. Opis zmian wnętrza i
otoczenia kościoła pozwoli nam zobrazować, ile wysiłku i trudu wnosili w utrzymanie i wystrój
świątyni pracujący tutaj proboszczowie, wspierani przez parafian, by była tak piękną.
Zacznę od początku budowy świątyni.
Obecny kościół został wzniesiony jako cerkiew prawosławna na miejscu dawnej cerkwi
unickiej. Budowę rozpoczęto 30.05.1904 roku, a zakończono w 1908 roku. Poświęcenia
dokonał prawosławny biskup chełmski Eulogiusz w dniu 17 sierpnia 1908 r. Wzniesiona
została ze środków państwowych, liczną robociznę wykonywała miejscowa ludność. Tradycja
mówi o dwóch faktach związanych z budową. Świątynię jak na owe czasy wzniesiono bardzo
szybko, cała budowa przebiegała bardzo sprawnie i nie było przy tym żadnego wypadku,
podobno nawet nikt się nie skaleczył. Dlatego zarówno tutejsi katolicy i potomkowie unitów
wewnętrznie wierzyli, że ta świątynia będzie kiedyś kościołem. Drugi przekaz mówił, że kiedy
świątynia była gotowa, ktoś zarzucił księdzu Teodorowi Gerbaczewskiemu, ówczesnemu
proboszczowi parafii prawosławnej i budowniczemu cerkwi, że niepodobna jest do typowej
cerkwi a raczej do kościoła, wówczas ksiądz miał odpowiedzieć: „bo to będzie kiedyś kościół”.
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Ponieważ dawna cerkiew unicka fundacji Radziwłłów była budowana w formie okrętu,
proboszcz Gerbaczewski postanowił zachować dawną architekturę, powiększając świątynię.
Usytuowanie jej na wzniesieniu nad brzegiem rzeki Krzny pięknie wkomponowywało się w
krajobraz. Cerkiew została zbudowana na fundamentach z kamienia zbieranego przez
okolicznych wiernych. (Opis konstrukcjihorbow.prv.pl)
Opis kościoła i jego konstrukcji
Orientowana. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Zrąb z bali sosnowych, obustronnie
oszalowany. Stropy belkowe z deskowym dolnym pułapem oraz fasetami. Więźba dachowa
wieszarowa oraz krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachą ocynkowaną. Górne kondygnacje
wieży konstrukcji słupowo-ramowej, szalowane.
Rzut rozczłonkowany, wydłużony, złożony z kwadratowej nawy, małego kwadratowego
prezbiterium, przy którym zakrystie. Przy nawie od strony zachodniej węższy od niej,
wydłużony babiniec oraz kruchta ujęta po bokach parą lokalności. Nad kruchtą chór
muzyczny, wyżej - wieża. Nad nawą, babińcem oraz prezbiterium z zakrystiami niezależne
dachy dwuspadowe. Wieża dwukondygnacyjna, kondygnacja górna ośmioboczna zwieńczona
ośmiobocznym ostrosłupowym hełmem z iglicą.
Wnętrze ze stropami płaskimi na różnych poziomach, stropy nawy oraz babińca z szerokimi
fasetami. Łuk tęczowy spłaszczony. Posadzki z terakoty. Chór muzyczny na tle zachodniej
ściany babińca, nad kruchtą, pod wieżą.
Zacznijmy od 1923r., kiedy to sporządzono pierwszy opis świątyni w celu jej przekazania.
Był to kościół zbudowany z drzewa sosnowego, w formie małego krzyża, dach pokryty
czerwoną, paloną dachówką. Wymiary kościoła: długość 30 m, szerokość 11 m, wysokość 7m
50 cm. Wieża wysoka na ponad 25 metrów, zakończona kopułą, pokryta blachą. Na facjatach
były dwie wieże zakończone kopułami. W środku prezbiterium, dwie zakrystie, nawa,
przedsionek, dwie ubikacje, wieża, ganek. W nawie 6 okien okratowanych, w całym kościele 10
drzwi. Sufit i ściany tynkowane, na nich liczne malowidła cerkiewne. Na podłodze cementowa
posadzka. Ponieważ świątynia przez kilkanaście lat nie była używana, przeciekający dach
spowodował, że nastąpiło znaczne uszkodzenie tynków. Cmentarz przykościelny, na którym
znajdują się stare, drewniane krzyże, w tym jeden z 1863r., ogrodzony sztachetami, w wielu
miejscach uszkodzony, nie ma furtki i bramy.
Minęło prawie dwa lata od wyświęcenia świątyni. Brakuje jednak wielu przedmiotów
liturgicznych i wyposażenia. Nie było tabernakulum, Przenajświętszy Sakrament był
przechowywano w mahoniowej skrzyneczce, wyłożonej białym jedwabiem. Srebrny kielich,
bursa oraz monstrancja zostały pożyczone z Białej. Jedynie bielizna kościelna była w dobrym
stanie.
Główny ołtarz z obrazem Matki Bożej był bardzo skromny, wykonany prowizorycznie z części
starego ołtarza z dawnej cerkwi unickiej. Przy nim ustawiono dwa lichtarze posrebrzane i osiem
drewnianych. Poza obrazem w głównym ołtarzu innych w kościele nie ma. Chrzcielnica
zrobiona z wanienki. Naczynie na wodę święconą, znajdujące się przy drzwiach wejściowych
wykonano z podstawy świecznika. Brakowało konfesjonału, ustawiono prowizoryczną ambonę.
Całość wyposażenia uzupełniały dwa feretrony, dwie chorągwie i figura Matki Bożej.
Przeciekający dach powodował odpadanie tynku na coraz większej powierzchni.
W 1928 roku nie zaszły większe zmiany. Zakupiono mszał i krzyż procesyjny, posrebrzany na
drewnianym drążku. W 1929 roku nabyto tabernakulum i wieczną lampkę oliwną, w głównym
ołtarzu jest nowy portatyl. Okazuje się, że podwaliny w kościele są spróchniałe i trzeba je
wymienić na nowe, będzie to duży wydatek dla ubogiej parafii.
Brakuje organów, baldachimu, ławek, ambona i chrzcielnica są prowizoryczne.
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W 1930 roku zostały zakupione stacje Drogi Krzyżowej. W dalszym ciągu nie ma bocznych
ołtarzy, tylko prowizoryczny ołtarz główny. Zakupiono nowe lichtarze.
W następnym roku wstawiono połowę nowych podwalin oraz zgromadzono materiał na
wymianę pozostałych. Opadający tynk usunięto, ściany pobielono. W przyszłości zostaną
oszalowane. Zlikwidowano boczne wejścia. Również w 1931r. miejscowy stolarz wykonał
tabernakulum (cymborium) koloru wiśni. Jest już nowy konfesjonał i chór. Wykonano
metalową balustradę oddzielającą prezbiterium od głównej nawy. Ustawiono boczne ołtarze.
Zakupiono dzwony: duży na wieżę, sygnaturkę i mały dzwonek przy zakrystii. Wnętrze
kościoła wymaga remontu, ponieważ usunięto tynk.
W 1932 roku zakończono wymianę podwalin. Oszalowano i pomalowano wnętrze kościoła.
Sprowadzono fisharmonię.
W 1933 roku nabyto do jednego z bocznych ołtarzy obraz św. Barbary, od wieków patronki i
opiekunki parafii. Wykonano nową ambonę oraz zrobiono domowym sposobem żyrandol.
We wrześniu 1933 roku świątynia horbowska przeżywa ogromną stratę. W wyniku włamania
skradziono dwie monstrancje, w tym jedną pamiątkową z czasów prześladowania unii na
Podlasiu, naczynie, pateny, kielich oraz puszkę do przechowywania Najświętszego Sakramentu.
Dla biednej parafii jest to ogromna strata. Wprawdzie dzięki natychmiastowej interwencji
policji część przedmiotów udało się odzyskać, ale były bardzo zniszczone.
W 1934 roku wykonano nowe tabernakulum, są już dwa boczne ołtarze, w oknach prezbiterium
wstawiono kolorowe szybki (namiastki witraży). Zakupiono figurę Pana Jezusa do grobu
wielkopostnego.
W latach 1935-36 wyposażenie kościoła było uzupełniane. Nabyto do obu bocznych ołtarzy
portatyl. Dzieci z Horbowa i Kijowca ofiarowały dwie nowe chorągwie. Kobiety z Kłody
Dużej dywan. Natomiast klasztor z Kalwarii Zebrzydowskiej ofiarował biały ornat.
W 1938 roku sprowadzono do głównego ołtarza obraz Przemienienia Pańskiego. Dzieci z
parafii ofiarowały pozłacaną koronę i duży różaniec, które odtąd będą nosiły w czasie procesji.
Nadchodzą lata II wojny światowej. To trudny okres dla parafii. Przemieszczające się
wojska powodują zniszczenia. Dach na kościele przecieka i zaczyna gnić sufit, miejscami
zapada się posadzka. Z wyposażenia przybyła nowa chrzcielnica i obraz Miłosierdzia Bożego.
Fisharmonię sprowadzono z sąsiedniej parafii, gdyż horbowska spaliła się w czasie działań
wojennych.
Rok 1945 stawia nowe zadania przed parafią Horbów. Wracające w sierpniu 1945r. z frontu,
wojsko radzieckie kwaterowało m.in. na plebanii. W czasie trwającego nabożeństwa
różańcowego obrabowali kościół. (plebanię?) Przestrzelili również w czterech miejscach dzwon
na wieży oraz krzyż i dachówkę. Świątynia wymaga remontu. Trzeba dokończyć ogrodzenie
cmentarzy przy kościele i grzebalnego, na które zgromadzono materiał. Uzupełniono
wyposażenie, tj. zakupiono nową fisharmonię, dwie alby, obrusy ołtarzowe, kociołek i
kropidełko do wody święconej.
W 1946 roku ogrodzono sztachetami cmentarz przykościelny od strony wschodniej i
zachodniej.
W 1947 roku proboszczem parafii Horbów został ksiądz Marian Podstawka, który z wielkim
zaangażowaniem starał się nie tylko rozwijać życie duchowe w parafii, ale i upiększyć tutejszy
kościół.
EW 1948 roku została naprawiona wieża kościelna bez wymiany blachy.Wprawdzie ołtarze
boczne były prowizorycznie, ale do jednego z nich zakupiono i umieszczono figurę
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wkrótce ołtarze boczne zostały zaopatrzone w portatyki.
Sprowadzono fisharmonię z Kalisza. Z darów Caritas parafia otrzymała mszał. W 1952 roku ks.
proboszcz przystąpił do odnowienia prezbiterium. Po stronie lekcji został namalowany obraz
„Ostatnia wieczerza”. Po stronie ewangelii „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”. Na suficie w
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prezbiterium pozostawiony został wizerunek Trójcy Świętej, było to malowidło pocerkiewne.
Na frontowej ścianie prezbiterium został namalowany obraz Golgoty – Pan Jezus na Krzyżu,
przy nim napis „A ja gdy nad ziemię podwyższony będę, wszystko do siebie przyciągnę”. ( Jan
12, 32) Powyższe obrazy malowała Kondracka z Lublina. W latach 1957-59 do kościoła
przybyło pięć chorągwi, dwa feretrony i baldachim. W 1959 roku została do kościoła
sprowadzona szopka bożonarodzeniowa z przepięknymi figurkami, co przysporzyło wiele
radości małym parafianom. Za bytności ks. Podstawki parafianie horbowscy wzbogacali
wyposażenie tutejszego kościoła swoimi darami. W 1958 roku ofiarowali monstrancję, kielich
pozłacany z pateną, z napisem na nim „Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani w dniu
Nawiedzenia Parafii”. Natomiast pozłacana puszka z napisem jw. była darem młodzieży parafii
Horbów. Dzieci parafii Horbów ofiarowały wówczas kustodię, też z takim samym napisem.
W 1963 roku parafianie horbowscy pielgrzymowali do Częstochowy w związku z Soborem
Watykańskim II, przywieźli jako dar dla parafii trybularz.
Ówczesny proboszcz rozpoczął wymianę dachu na kościele. W 1963 roku została wytyczona i
wyremontowana droga od kapliczki do kościoła, którą obsadzono lipami.

Sprawy gospodarcze
Zostały rozebrane stare budynki gospodarzcze, a postawiono nową oborę i stodołę.
Ks. Stanisław Borysiak
W 1964 roku została przeprowadzona elektryfikacja kościoła, plebanii i budynków
gospodarczych. Ponieważ część dachu na kościele została wymieniona z dachówki na blachę, w
1965 roku założono tam nowe rynny. W tym też roku zakupiono nowe ogniotrwałe
tabernakulum do wielkiego ołtarza. Również wszystkie trzy ołtarze odnowiono, a przy wielkim
ołtarzu umieszczono dwa kandelabry. Wykonano 10 ławek, przybyło również szat
liturgicznych.
W 1966 roku dokończona została wymiana dachu nad główną nawą i przy tym założono nowe
rynny. Przeprowadzono remont wieży kościelnej i umieszczono na niej nowy krzyż. Wykonano
nową dębowa chrzcielnicę. Do kościoła zakupiono nowe szaty liturgiczne, dywany i obrusy.
Odnowiona została stara monstarancja. W 1967 roku przystąpiono do odnawiania wnętrza
kościoła, sufit w nawach został wybity płytami paździerzowymi, a profesor Stefan Just z Łodzi
namalował w głównej nawie obraz „Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny” W babińcu sufit
zdobią ornamenty roślinne. W tym też roku wyposażenie kościoła wzbogaciło się o zegar
kurantowy – dar proboszcza i parafii oraz 4 klęczniki. Pozłocone zostały kielich i puszka. W
1968 roku zakończono odnawianie wnętrza kościoła. Nabyto tron pod monstarncję na
tabernakulum, pozłocono monstrancję i kielich. W 1969 roku wykonano malowanie kościoła
na zewnątrz, bez wieży. Został odnowiona ambona. Wykonano nowy ołtarz soborowy, przy
którym kapłan odprawiający mszę św. jest zwrócony twarzą do ludzi. W 1970 roku
pomalowano wieżę kościelną. Do kościoła zakupiono dwa konfesjonały dębowe oraz nowy
obraz do ołtarza głównego "Przemienienie Pańskie" namalowany przez prof. Stefana Justa z
Łodzi. W tym też roku przystąpiono do wymiany ogrodzenia cmentarza przykościelnego. Płot
drewniany ze sztachet postanowiono zastąpić trwałym ogrodzeniem metalowym z płaskownika
na cementowej podmurówce. Prace zostały zakończone w 1971r. Następnie rozpoczęto
budowę cementowego chodnika wokół kościoła, którą zakończono w roku następnym. W 1973
roku założono w kościele nagłośnienie, zakupiono mikrofony, nowy rzutnik i fisharmonię. Na
cmentarzu przykościelnym ustawiono nową ambonę.
Ks. Stanisław Borysiak odszedł z parafii Horbów w październiku 1973 roku.E
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Sprawy gospodarcze
W 1965 roku na gruntach parafialnych zasadzono 3, 85 hektara lasu. W 1969 roku
przeprowadzono remont plebanii.
E Ks. Zdzisław Zielonka
W 1974 roku sprowadzony został piec na ropę do ogrzewania kościoła, był to dar Polonii.
W styczniu 1974 roku zakończono układanie w kościele posadzki z terakoty. Uroczystego
poświęcenia dokonał ksiądz biskup Jerzy Mazur w dniu 11 lipca 1974 roku. W 1976 roku
zakupiono organy elerktryczne. W marcu tego roku zlecono wykonanie nowego dębowego
ołtarza soborowego, którego poświęcenia dokonał dziekan bialski ks. Antoni Laszuk dnia 12
marca 1978 roku. Tego też roku zostały nabyte dwa nowe dywany. W 1979 roku w związku z
renowacją misji, które odbyły się w 1977 roku, odnowiono krzyże na terenie parafii. Ogółem na
tę okoliczność postawiono na terenie parafii 19 nowych krzyży, a 15 starych i zniszczonych
wymieniono na nowe lub odrestaurowano. W marcu 1980 roku zakupiono nowy Grób Boży.
W tym też roku oczyszczone zostały i odmalowane dachy na kościele i plebanii oraz
naprawione rynny. W grudniu wstawiono trzy komplety dębowych drzwi, tj. do głównego
wejścia kościoła i zakrystii. W 1982 roku w kwietniu zakończono budowę dzwonnicy, a w
grudniu sprowadzono trzy nowe dzwony. Wykonane zostały w odlewni dzwonów W. i J.
Telczyńskich w Przemyślu. W tym tez roku odbyła się ich konsekracja, w maju
przeprowadzono remont wieży kościelnej. W sierpniu wyposażono wnętrze kościoła w 34
nowe, dębowe ławki oraz jedną do prezbiterium. Wymieniono również deski na strychu nad
nawą. W kwietniu 1982 zakupiono 9 ławek bocznych.
Sprawy gospodarcze
W 1974 roku został oczyszczony sad owocowy i posadzono nowe drzewka. W 1975 roku
zainstalowano na plebanii centralne ogrzewanie i wodę. Wykonano też przycinkę lasu. W 1976
roku odmalowano i odnowiono plebanię oraz ogrodzenie. W 1981 roku wykonano zapory z
szyn do przywiązywania koni.

Ks Janusz Grodek
W 1983 roku zakupiona została blacha na wieżę kościoła i rozpoczęto jej remont. Usunięto
wówczas kopułę z wieży. W nastepnym roku zakupiono farbę do malowania kościoła na
zewnątrz.
W czasie pobytu ks. Grodka w Horbowie rozpoczęto budowę kaplicy w Zalesiu ( 1983 rok) W
1984 kaplica została pokryta i wykonano w niej instalację elektryczną. W 1985 roku
prowadzono prace wykończeniowe przy kaplicy.
Ks. Michał Rozwadowski
W 1986 roku przeprowadzał prace porządkowe na cmentarzu i wokół kościoła. W 1988 roku
zostało wykonane malowanie ogrodzenia cmentarza przykościelnego. W 1990 roku
wymienione zostały rynny przy kościele i plebanii. W 1992 roku pomalowano kościół na
zewnątrz. W latach 1986-94 odnowiono krzyże misyjne i postawiono nowy na cmentarzu
przykościelnym. W Kolonii Horbów miejscu starego, przydrożnego krzyża, wzniesiono nowy.
Prowadzone też były prace związane z wykończeniem kaplicy.
Ks. Antoni Jastrzębski
W 1992 roku kościół pomalowany został na zewnątrz. W okresie od kwietnia do lipca 1999
roku odnowiono ołtarz główny, w tym wykonano malowanie i złocenie. Prace restauracyjne
70

wykonali Jadwiga i Jan Jaworscy z Warszawy. W tym też roku wykonywano drobne remonty
przykościele oraz odnowiono figury do szopki bożonarodzeniowej. W 2000 roku rozpoczęto
remont ściany frontowej prezbiterium. Wykonano złocenie monstrancji i kielicha.
Sprawy gospodarcze
W 1991 roku do plebanii zostało doprowadzona linia telefoniczna oraz wodociąg. W 1992 roku
wykonano chodnik przed plebanią, a w 1993 roku wymieniono dach na stodole. W latach
1997–99 przeprowadzono remont sali parafialnej. E
Ksiądz Roman Sawczuk
Rozpoczynając pracę w parafii, skoncentrował się na umacnianiu kultu Matki Bożej
Horbowskiej. Wprowadził w każdą środę nowennę do MB Łaskawej. Od maja do października
trzynastego dnia miesiąca jest odprawiana procesja różańcowa.
Jednocześnie przystąpił do prac remowacyjnych i remontowych w świątyni. W 2001r. zostały
odnowione stacje Drogi Krzyżowej. Renowację przeprowadzili Jadwiga i Jacek Jaworscy z
Warszawy.
Następnie renowacji został podany obraz Matki Bożej Łaskawej. Prace przy nim prowadził
Romuald Wyszyński z Siedlec.
W 2002 roku rozpoczął remont wnętrza kościoła. Prace rozpoczęto od prezbiterium, w którym
w miejscu pojedyńczego ołtarza głównego został umieszczony tryptyk. W jego centralnej części
znajduje się obraz MBŁ zasłaniany obrazem Przemienienia Pańskiego. W bocznych po prawej
stronie obraz św. Barbary, a po lewej św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.
W 2003 roku przeprowadzone zostały prace konserwatorskie i złocenia tryptyku.W
prezbiterium oraz dawnym babińcu została ułożona boazeria świerkowa (modrzew syberyjski).
Odnowiona została znajdująca się na suficie głównej nawy scena Ukoronowania NMP.
Renowację malowidła przeprowadził Roman Pieńkowski z Białej Podlaskiej przy współudziale
Angeliki Milaniuk.
Obrazując w miarę szczegółowo wyposażenie horbowskiego kościoła, chciałam przybliżyć
zmiany zachodzące na przestrzeni lat. Świątynia nasza nie miała możnych kolatorów i
patronów. Wszystko to, co przybywało, było wynikiem pracy proboszczów i ofiarności
tutejszych wiernych. Zarówno okres dwudziestolecia międzywojennego, jak i czasy PRL-u
były trudne dla tutejszej ubogiej, głównie rolniczej ludności. Dlatego najmniejsza ofiara była
cenna. Przyczyniała się do ubogacenia i upiększenia domu Bożego.
CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
Szesnastowieczna ikona namalowana na desce przez nieznanego malarza przedstawia Matkę
Bożą z Dzieciątkiem na lewym ręku. Płaszcz Maryi koloru ciemnego błękitu, suknia
karminowa. Twarz szczupła, a oczy pełne zadumy. Długą smukłą dłonią wskazuje Maryja na
Dziecię, które trzyma na swoim ramieniu. Koszulka Dzieciątka ma kolor biały, a okrywa ją
suknia koloru karminowego. Jezus prawą rączkę ma wzniesiona ku górze w geście
błogosławieństwa. Lewa dłoń złączona jest z dłonią Matki, podkreśla więź Matki i Syna, która
od momentu poczęcia będzie trwać aż po krzyż na Golgocie. Nóżki Dzieciątka są bose.
Głowy Matki i Dzieciątka okalają złote nimby. Ten rodzaj ikony to Hodegetria, z gr.
„przewodniczka”. To Maryja jest tą przewodniczką i drogą, która prowadzi nas do Jezusa Syna
Bożego.
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W 2001 roku staraniem proboszcza księdza Romana Sawczuka obraz został poddany renowacji.
Prace konserwatorskie przeprowadził Romuald Wyszyński z Siedlec.
Obraz umieszczony jest w głównym ołtarzu.
Odnowiony obraz bez sukienek został ponownie umieszczony w głównym ołtarzu.
Tradycja mówi, że Jan Horbowski w początkach XVI wieku sprowadził powyższy obraz
Matki Bożęj do ufundowanego przez siebie kościoła w Horbowie. Niewielki obraz
Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem malowany na desce, początkowo miał się znajdować
w domu fundatora. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem został umieszczony w domowym
ołtarzyku, przysłoniony firankami. Potem obraz przeniesiono do nowo wybudowanej świątyni.
Z czasem został ozdobiony przez fundatora srebrnymi koronkami, co było poświadczeniem, że
obraz słynie łaskami. Protokół wizytacji kanonicznej z lat 1662-64 wśród przyrządów
kościelnych wymienia także dwie koronki na obraz Matki Bożej i Pana Jezusa. Również spis
inwentarza kościelnego z roku 1782 potwierdza istnienie obrazu. Ponieważ w tym okresie
kościół był bardzo zniszczony, obraz umieszczono w starym ołtarzu w zakrystii, w której były
odprawiane nabożeństwa. Ozdobiony w sukienkę z litej materii, na głowach Pana Jezusa i
Matki Bożej znajdowały się pozłacane, srebrne koronki, pod szyją sznur ozdobnych kamyków
i paciorków, przy których był krzyżyk czerkieski. Po bokach obrazu zawieszono paciorki z
bursztynu, pod obrazem trzy medaliki, a dokoła obrazu srebrne wota w liczbie piętnastu.
Wszystkie umieszczone tam przedmioty świadczyły o tym, że obraz jest cudowny. Wota
składali wierni, którzy za wstawiennictwem Najświętszej Matki otrzymali uproszone łaski.
Mijały lata, ludzie wciąż modlili się do swojej Matki. Działania wojenne związane kolejnymi
wydarzeniami historycznymi w naszym kraju nie oszczędzały świątyń.
Nadszedł rok 1812. Po klęsce pod Moskwą wojska armii Napoleona zaczęły odwrót. Za nimi
podążała armia rosyjska, siejąc wszędzie trwogę i spustoszenie. Tradycja mówi, że w obawie
przed kozackim wojskiem ksiądz i okoliczna ludność skryli się w lesie. Tymczasem wojsko
zrabowało dwór i plebanię, zdewastowało wnętrze świątyni. Kiedy odeszło, ludzie powrócili do
swoich zagród. Ksiądz wszedł do kościoła, to, co tam ujrzał, napawało trwogą, zniszczone
wnętrze, połamane obrazy, pocięte szaty liturgiczne, a pośród tego ogromu zniszczenia
spostrzegł ocalały obraz Matki Bożej. Zabrał go na plebanię, oczyścił i ponownie umieścił w
uprzątniętym kościele. Niestety po zniszczeniach nie udało się odremontować horbowskiej
świątyni. Brak zainteresowania ze strony kolatorów i ubóstwo parafian powodowało, że coraz
bardziej popadała w ruinę. Jednak obraz wciąż znajdował się w tej skromnej, wiejskiej
świątyni. Po latach, kiedy okazało się, że nie można korzystać z kościoła, gdyż grozi on
zawaleniem, ks. Trętowski „w małym domku, w którym składano zboże” urządził kaplicę i
przeniósł do niej obraz oraz pozostałe wyposażenie ze zrujnowanego kościoła. Nastały straszne
czasy dla kraju. Okres kilkusetletniej niewoli pod rządami caratu rosyjskiego. Ludność parafii
Horbów cierpi, jak inni mieszkańcy tej ziemi. W 1866 roku została zniesiona parafia Horbów i
przyłączona do parafii Piszczac. W 1873 roku parafianie piszczaccy chcą, żeby kaplicę
rozebrać, a materiał przeznaczyć na tamtejszą plebanię. Znika też obraz Matki Bożej.
Przez ponad pięćdziesiąt lat starożytna parafia Horbów nie istnieje; nie ma świątyni, obrazu
Matki Bożej, kapłana, cmentarza.
W końcu wydarzenia światowe odmieniają losy świata i Polski. Zawalił się carski tron, I wojna
światowa i w końcu nadchodzi 1918 rok. Po ponad 120-letniej niewoli Polska odzyskuje
niepodległość. Dwór w Horbowie został zniszczony, nie ma kościoła, parafii. Są jednak ludzie,
którzy nie szczędzą sił, by znów w Horbowie powstała parafia. W pamięci tych, co doczekali
wolności, w rodzinnych przekazach zachowało się wspomnienie o cudownym obrazie Matki
Bożej. Rozpoczynają się starania, by odszukać obraz i przywrócić go parafii. Bialski dziekan
ksiądz Ludwik Romanowski dokłada wszelkich starań, aby pomóc w jego odnalezieniu. Ze
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strony parafii angażują się w jego odnalezienie, m. in. Jan Klimowicz z Horbowa i Zygmunt
Grunwald z Kłody oraz Wiktor Sobolewski z majątku Zalesie.
W styczniu 1924 roku pojawia się cenna wskazówka. Dziekan siedlecki i jednocześnie
proboszcz parafii św. Stanisława w Siedlcach informuje, że ksiądz Konstanty Szyszkowski,
były proboszcz parafii św. Anny w Białej Podlaskiej i dziekan bialski, przy likwidacji kaplicy
w Horbowie zabrał do siebie obraz Matki Bożej i przechowywał na plebanii. Po wyjeździe do
Lublina wziął obraz ze sobą i miał go u siebie w mieszkaniu. Odwiedzającym księżom mówił,
skąd ma ten obraz. Okazuje się jednak, że ks. Szyszkowski zmarł i to nie tak dawno. W takim
razie rodzi się pytanie, co stało się z obrazem. Powinien być w Lublinie, przypuszczenia
okazują się płonne. Mienie po ks. dziekanie znalazło się w katedrze lubelskiej, tam też w
depozycie znajduje się horbowski obraz. Poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem.
Pozostaje dopełnić tylko spraw formalnych. Niestrudzony ks. dziekan Romanowski prosi kurię
siedlecką o pomoc. Kuria zwraca się w powyższej sprawie do kurii lubelskiej i już w lutym
1924 roku otrzymuje potwierdzenie, że obraz, który przechowywał ks. Szyszkowski, znajduje
się w katedrze i zgodę na jego zwrot. Radość księdza dziekana Romanowskiego była ogromna,
kiedy 05.03.1924 roku otrzymał z Siedlec zgodę na wyjazd po obraz do Lublina. Wkrótce obraz
został przywieziony do Białej. Podjęto przygotowania do przekazania obrazu do Horbowa.
Uroczystości zostały zaplanowane na niedzielę przewodnią 27.04.1924 roku.
Nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich dzień powrotu Matki do swoich wiernych dzieci.
W tym dniu w bialskim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Brzeskiej
rozpoczęły się uroczystości. Obraz w nowych ramach umieszczono na tle z pąsowego jedwabiu
i ustawiono obok głównego ołtarza, pośród kwiatów i zieleni. Od wczesnych godzin rannych
przybywali do Białej mieszkańcy byłej parafii Horbów, by powitać swą Matkę. O godzinie
7.00 rozpoczęła się uroczysta msza św., a na jej zakończenie do licznie zgromadzonych
wiernych, przemówił ks. dziekan. Potem nastąpił niezwykle wzruszający moment. Obraz
umieszczono w feretronie, który wzięli na swoje ramiona czterej najstarsi bialscy mieszczanie i
przenieśli do głównych drzwi kościoła. U progu świątyni przekazali obraz czekającym tam
czterem starszym mieszkańcom parafii horbowskiej. Uroczysta kompania
pod
przewodnictwem wicedziekana ks. Józefa Sidora ruszyła do Horbowa. Na całej trasie do
pielgrzymów wciąż dołączali wierni z okolicznych wsi, podążający na tę podniosłą uroczystość
pieszo i na furmankach. Kompania przeszła już 12 kilometrów, minęła rzekę Krznę i las
Kisielnik z daleka widoczny był kościół w Horbowie. W tym czasie wyruszyła z niego procesja
powitalna pod przewodnictwem ks. Władysława Frelka, proboszcza parafii Piszczac, do której
jeszcze wówczas była parafia Horbów należała. Obie pielgrzymki zbliżały się do siebie.
Wkrótce nastąpił kolejny niezwykle wzruszający moment, który ks. dziekan tak wspomina:
„spotkanie obu kompanii było rozrzewniające, ludzie płakali”. Były to łzy radości, że oto po
tylu latach znów wraca do nich ich ukochana Matka.
Wkrótce obie kompanie pod przewodnictwem ks.dziekana skierowały się do horbowskiej
świątyni. Obraz umieszczono w głównym ołtarzu, przed którym mszę św. odprawił ks. W.
Frelek. Kazanie na temat „ Jak miłość i nabożeństwo do Matki Bożej było pociechą w
cierpieniach i ostoją w wytrwaniu w wierze dla tutejszego ludu w czasie prześladowań
religijnych” wygłosił ks. dziekan Romanowski. Na zakończenie uroczystości wszyscy modlili
się za duszę ś.p. księdza Szyszkowskiego, który przez długie lata przechowywał u siebie
cudowny obraz.
Chór kościelny z Piszczaca ubogacił uroczystości swoim śpiewem.(AKDS)
Tak oto po ponad pięćdziesięcioletniej nieobecności powróciła Matka Najświętsza do swoich
dzieci, by znów otaczać je opieką i darzyć łaskami.
Za kilka miesięcy, 17.09.1924r., została erygowana parafia, a w październiku przybył do niej
pierwszy proboszcz ks. J. Urbański.
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Czas płynie szybko. W lutym 1932 roku parafię objął ks. Marian Jabłoński, coraz bardziej
rozwijał się kult Matki Bożej Horbowskiej nazwanej Łaskawą. Nadszedł 1934 rok – dziesiąta
rocznica powrotu cudownego obrazu i wskrzeszenia parafii Horbów. Z inicjatywy kierownika
Szkoły Powszechnej w Horbowie Franciszka Ujmy, wielkiego czciciela Matki Najświętszej,
zawiązał się komitet obchodów rocznicowych. W jego skład weszli: ks. Marian Jabłoński,
Franciszek Ujma, Franciszek Nostitz Jackowski – dziedzic z Kijowca, Tadeusz Sobolewski –
dziedzic z Zalesia oraz Jan Klimowicz – sołtys wsi Horbów. Termin uroczystości ustalono na
13.05.1934 roku, dzień Matki Bożej Łaskawej. Ta doniosłe rocznice nie mogły odbyć się bez
udziału arcypasterza diecezji, dlatego przedstawiciele komitetu pojechali z zaproszeniem do
księdza biskupa do Siedlec, by prosić go o przewodnictwo w tych uroczystościach. Wrócili
uradowani, biskup pomocniczy Czesław Sokołowski, obiecał swoje uczestnictwo. Komitet
energicznie zabrał się do przygotowywania obchodów obu rocznic.
Zbliżał się 13 maja. Już w przeddzień uroczystości przybyła liczna pielgrzymka z parafii
Tuczna. Ks. Jabłoński powitał pielgrzymów przy nowo wybudowanej kapliczce i z pieśnią
„Serdeczna Matko” wprowadził do kościoła. Nadszedł uroczysty dzień, do horbowskiego
kościoła przybywali wciąż nowi pielgrzymi, pojedynczo i w grupach. Młodzież przygotowała
dwie bramy powitalne na przyjazd arcypasterza. Jedną przy zjeździe z szosy, drugą przy szkole
w Horbowie.
Tak wspominał to wydarzenie Franciszek Ujma:
„O godzinie 8 odezwał się dzwon na wieży kościoła, to znak, że Jego Ekscelencja jest już przy
pierwszej bramie. Z księdzem biskupem przyjechali księża Pawłowicz, Niedziałko i Zallut.
Samochód zbliżał się do wsi, przy drugiej bramie, gdzie zgromadzili się liczni wierni,
oczekujący swojego arcypasterza, następuje gorące powitanie. Rozpoczyna je kierownik
miejscowej szkoły Franciszek Ujma, a jego maleńki synek Adaś wręcza wiązankę kwiatów. Po
tym powitaniu ks. Biskup objaśnia wiernym cel swojego przybycia, następnie intonuje pieśń
„Gwiazdo śliczna, wspaniała...” i kieruje się wraz z wiernymi do kościoła. Tam będzie
celebrował mszę św. Tymczasem w kościele rzesze wiernych gromadzą się przy
konfesjonałach.
Po zakończonej mszy św. trwają przygotowania do uroczystej procesji do ołtarza polowego.
Wiernych wciąż przybywa. O 11 godzinie, głos dzwonu oznajmia, że rozpoczynają się
centralne uroczystości. Z głównego ołtarza wyjęto cudowny obraz i umieszczono na feretronie.
Ekscelencja poprzedzany przez ministrantów, kleryków i duchowieństwo z sąsiednich parafii
daje znak i procesja rusza z pieśnią „Po górach , dolinach”. Ołtarz, do którego skieruje się
procesja, znajduje się w odległości ok. 800m. Zbudowano go na starym, nieczynnym
cmentarzu, pod rozłożystą lipą, być może pamiętającą czasy, kiedy stał tam jeszcze w XIX
wieku, kościół łaciński. Oto po ponad siedemdziesięciu latach w tym uświęconym i tak drogim
dla tutejszych wiernych miejscu rozpoczyna się bezkrwawa ofiara. Odprawiana jest przez
jednego z księży towarzyszących biskupowi. W wygłoszonym kazaniu ks. biskup przedstawił
wiernym dzieje starożytnej parafii Horbów i obrazu Matki Bożej Łaskawej. Uroczystość na
starym cmentarzu zakończyła się hymnem „Boże ,coś Polskę”, tak bliskim sercu każdego
Polaka. Po zakończonym nabożeństwie w procesji odprowadzono obraz do kościoła.
W powyższej uroczystości brało udział około 5 tysięcy wiernych. Również podczas tego pobytu
ksiądz biskup udzielił sakramentu bierzmowania. Po obiedzie członkowie Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej wystąpili ze sztuką „Kroże”.
Dla upamiętnienia tak ważnych rocznic przy drodze prowadzącej do kościoła została
zbudowana kapliczka. Kamienie na nią zbierali parafianie na okolicznych polach. Otrzymała
tytuł pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystego
poświęcenia w dniu 13.05.1934 roku dokonał ksiądz biskup dr Czesław Sokołowski.
Uroczystości rocznicowe dobiegły końca, napełniając serca wiernych siłą i nadzieją. Jednak
wciąż są nowe potrzeby. Okazuje się, że deska, na której był malowany obraz jest częściowo
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zmurszała. Potrzebna jest nowa sukienka. Ponownie z pomocą przychodzi Franciszek Ujma.
Pojechał z księdzem proboszczem do Warszawy, gdzie zakupili materiał na nową sukienkę;
inny dla Matki Bożej, inny Dzieciątku. Kobiety z parafii zbierały korale do przyozdobienia
sukienek. Kiedy zgromadzono wszystkie potrzebne materiały, Zofia Ujmowa rozpoczęła szycie
sukienek. Za rok na dzień odpustu Matki Bożej Łaskawej sukienki były gotowe.Obraz
umieszczono w nowej topolowej desce, którą podarował Józef Minakowski z Kol. Horbów,
pokryto posrebrzaną blachą, aby zapobiec dalszemu niszczeniu. Tak zabezpieczony i
przyozdobiony obraz umieszczony w głównym ołtarzu dodawał splendoru horbowskiej
świątyni.
Opisując dość szczegółowo zarówno przebieg uroczystości, jak i zaangażowanie wiernych w
ich przygotowywanie, należy zauważyć, że tutejsza społeczność, głównie rolnicza, mimo
trudnej sytuacji materialnej, w jakiej znalazła się polska wieś w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, nie szczędziła swojego udziału w upiększaniu świątyni, a i tym samym
przyczyniając się do większej chwały Bożej i umocnienia kultu Matki Najświętszej.
Wzrasta kult Najświętszej Maryi Panny w Horbowie.
Zaczynają przybywać pielgrzymi z innych parafii, prosząc o pomoc i wstawiennictwo. Na
pewno nie sposób wymienić wszystkie otrzymane za Jej pośrednictwem łaski, ale przytoczę
choć kilka.
Maria Chomińska złożyła świadectwo otrzymania łaski zdrowia 15.02.1933r. Podana bardzo
trudnej operacji oka, poprzedzonej innym schorzeniem, wkrótce powróciła do zdrowia.
Głośną wówczas sprawą było uzdrowienie chorego chłopca, które poniżej opisuję.
Kazimierz Gruza ur. 10.12.1925r. w rodzinie Petroneli i Stanisława Gruzów, zamieszkałych w
Zalesiu, w wieku 9 lat po urazie lewego kolana bardzo ciężko zachorował. Na nodze pojawiły
się niegojące się rany i wysięki. Lekarz Domański z Białej Podlaskiej zaproponował
umieszczenie chłopca w szpitalu. Niestety rodziców dziecka nie było stać na leczenie szpitalne.
Podawanie leków w domu to był również zbyt duży wydatek, na który nie mogli sobie
pozwolić. Chłopiec poruszał się na kulach z coraz większym trudem, do tego dochodził ból.
Czasami, jak wspominają jego szkolni koledzy, wynoszono chłopca w płachcie na pobocze
szosy, przy której mieszkali, aby chociaż popatrzył na kolegów. Można sobie wyobrazić ból
tego dziecka nie tylko fizyczny, ale i duchowy. Kiedy już wszystkie dostępne, domowe sposoby
zawiodły, Petronela Gruza zawierzyła swoje chore dziecko Matce Bożej, a szczególnie prosiła
o Jej pomoc w dniu odpustu Matki Bożej Łaskawej. Prośba została wysłuchana, od tego dnia
dziecko zaczęło szybko powracać do zdrowia, po kilku dniach odstawiło kule, rany też się
zagoiły.Uroczyste dziękczynienie odbyło się w niedzielę 18.08.1935 roku. Przed głównym
ołtarzem, w którym znajdował się obraz Matki Bożej Łaskawej, stanął Kazimierz Gruza
wspólnie z rodzicami i braćmi, by dziękować za otrzymaną łaskę zdrowia w takich oto
słowach.(przepisać treść) Wyzdrowienie chłopca potwierdził lekarz Czesław Domański, który
badał chłopca w czasie choroby, a potem zobaczył go zdrowego, grającego w piłkę z kolegami.
Poświadczyła to również miejscowa nauczycielka Kosińska. (AKDS)
Złożone w czasie dziękczynnej mszy kule do dziś znajdują się w kościele w Horbowie. Na
przestrzeni kilkudziesięciu lat ludzie wciąż zwracają się do Matki Bożej Łaskawej, prosząc ją o
wstawiennictwo i potrzebne łaski. I jeśli są one zgodne z wolą Jej Syna, otrzymują.
Kult Matki Bożej Łaskawej obecnie
Wybuch II wojny światowej osłabił rozwój kultu Matki Bożej Łaskawej, czasy wojny nie
sprzyjały pielgrzymowaniu do tutejszego obrazu. Również pierwsze lata powojenne był to
niezwykle trudny okres . (O księdzu Podstawce napisać ) Do rozwoju kultu maryjnego
powrócił w latach sześćdziesiątych ksiądz Stanisław Borysiak, ówczesny proboszcz horbowski.
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Był wielkim czcicielem Matki Bożej Łaskawej. Pragnął, by w każdym domu w parafii był Jej
wizerunek. W tym celu wykonał fotografie Obrazu, które potem parafianie nabywali. Prosił, by
otrzymujący łaski za Jej wstawiennictwem wpisywali je do specjalnej księgi. Podobnie ks.
Zdzisław Zielonka umacniał kult maryjny. Uroczyście obchodzono odpust MBŁ w maju.
W 2000 roku proboszczem parafii został ks. Roman Sawczuk, który podjął ogromne starania w
ożywienie i umacnianie kultu maryjnego. Wprowadził nieustającą Nowennę do Matki Bożej
Łaskawej. W każdą środę przed mszą św. odczytywane są prośby i podziękowania. Wyrazem
ożywienia kultu Matki Bożej są także procesje różańcowe, które odbywają się każdego
trzynastego dnia miesiąca, począwszy od maja do października. Jej uczestnicy idą wśród pól i
łąk horbowskich. Zarówno w środowych nowennach, jak i procesjach różańcowych uczestniczą
nie tylko horbowscy parafianie, ale i czciciele Matki Bożej spoza parafii.
Był ciepły, pogodny wieczór lipcowy dnia 16.07.2003 roku, w święto Matki Bożej
Szkaplerznej. Jak w każdą środę w horbowskiej świątyni zgromadzili się wierni czciciele Matki
Bożej Łaskawej, śpiewem i modlitwą oddając cześć Bogu i Matce Najświętszej, oczekiwali na
rozpoczęcie nowenny. Kilka minut po godzinie siedemnastej do horbowskiego kościoła przybył
ordynariusz diecezji drohiczyńskiej ksiądz biskup Antoni Dydycz w towarzystwie księdza
pułkownika Kołodziejczaka, krajowego duszpasterza OSP, księdza kanonika Zbigniewa
Bieńkowskiego, wicedziekana dekanatu Bialskiego Północ, ks. od kapucynów i ks. Ireneusza
Łukanowskiego. Nastąpiły krótkie powitania i wszyscy zgromadzeni rozpoczęli wspólną
nowennę do MBŁ. Następnie została odprawiona msza św. koncelebrowana, której
przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup. Wspomniał w niej o swoim wcześniejszych
wizytach w Horbowie sprzed trzydziestu lat. Na zakończenie ks. biskup udzielił zgromadzonym
pasterskiego błogosławieństwa. Zapewne było to ważne i podniosłe wydarzenie w dziejach
parafii horbowskiej.
Uroczystości 80-lecia powrotu Obrazu Matki Bożej Łaskawej.
Przygotowania do jubileuszu 80-lecia powrotu do parafii Obrazu Matki Bożej Łaskawej
rozpoczęto z dużym wyprzedzeniem. Termin uroczystości ustalono na pierwsze dni maja 2004
roku. Duchowo parafianie przygotowywali się poprzez rekolekcje. Od dnia 23 kwietnia 2004
roku rozpoczęto Jubileuszową Nowennę ku Czi Matki Bożej Horbowskiej. Codzienie
odprawiana była o godzinie 16 przed Jej wizerunkiem. O godzinie 17 odrawiano w kaplicy
dojazdowej w Zalesiu.
Dnia 1 maja 2004 roku o godzinie 17 rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Przybyli na nie
ksiądz bp Jan Mazur, ksiądz Ireneusz Łukanowski pallotyn, pochodzący z parafii oraz księża
pracujący w Horbowie w osobach: ks. Janusz Grodek, ks. Michał Rozwadowski, ks. Antoni
Jastrzębski.
Proboszcz ksiądz Roman Sawczuk powitał wszystkich przybyłych.
Mszę św. poprzedziło odśpiewnie hymnu parafii i nieszporów do Najświętszej Maryi Panny. Po
odśpiewamiu Magnificat i wystawieniu Najświętszego Sakramentu prowadzący rozpoczął
prośby, które wierni potwierdzali wezwaniem: ”Niechaj pełna łaski wstawia się za nami”.W
czasie nieszporów świecę Maryjną zapalił Sławecki, prezes Powiatowego Związku OSP. Po
odśpiewaniu nieszporów rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Mszy św. koncelebrowanej
przewodniczył ksiądz biskup Jan Mazur , którego bardzo serdecznie powitały tutejsze dzieci.
Homilię wygłosił ojciec Stanisław Wódz - przypomniał w niej dzieje parafii i łaskami słynącego
Obrazu Matki Bożej Horbowskiej. Wyrażając Bogu swą wdzięczność za kolejne dary Boże na
przestrzeni stuleci , zgromadzeni wyrażali swoje dziękczynienie wezwaniem: „Tobie Panie chwała na
wieki!”. Dwunastokrotność tych wezwań utworzyło w przenośni koronę z gwiazd dwunastu
okalających głowę Najświętszej Maryi Panny.
Odśpiewano uroczyste „Ciebie Boga wychwalamy”.
Nabożeństwo majowe
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Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup skierował słowo do zgromadzonych wiernych i udzielił
wszystkim błogosławieństwa.
W imieniu parafian podziekowania księdzu biskupowi złożyli Dorota i Mirosław Dobrowolscy z
Zalesia.
Drugi dzień uroczystości przypadł dnia 2 maja w Niedzielę Dobrego Pasterza, a jednocześnie w XLI
Światowym Dniu Modlitw o Powołania.
Główne uroczystości , kóre również prowadził o. Wódz z Kodnia, rozpoczęły się o godzinie 15.
Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra dęta OSP z Łomaz pod batutą Wojciecha Lesiuka.
Odśpiewano hymn parafii i nieszpory. Tym razem świecę zapalił Tadeusz Łazowski – starosta bialski.
Przybył sufragan diecezji siedleckiej oraz kapituła i księża z dekanatów bialski-południe i bialskipółnoc.
Na Jubileusz przybyli również potomkowie Jana Horbowskiego. Ten ród reprezentowali Alina i Piotr
Zaranek-Horbowscy, Teresa i Tadeusz Horbowscy z Warszawy oraz Elżbieta i Michał Sobolewscy.
Po powitaniach rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
ksiądz biskup Henryk Tomasik, asysta ks. kanonik Stanisław Zajko i ks. kanonik Zbigniew
Bieńkowski.
Homilię wygłosił ksiądz biskup Tomasik.Nawiązał w niej do ewangelicznych treści przypadających
na Niedzielę Dobrego Pasterza i Światowego Dnia Modlitw o Powołania. Mówił o obowiązku
należytego wypełniania swojego powołania w tym, do czego Bóg nas w tej ziemskiej wędrówce
wyznaczył. Jako wzór wspaniale wypełnionego swojego daru powołania wskazał Najświętszą Maryję
Pannę.
"Matko Boża, Matko z Nazaretu pomóż nam służyć (zawierzyć ) Bogu, tak jak Ty..."
Po zakończonej mszy św. odprawione zostało nabożeństwo majowe. Po nim ksiądz biskup H.
Tomasik udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem. Liturgię
zakończono odśpiewaniem hymnu „Boże, coś Polskę”.Uroczysta celebracja dobiegała końca, biskup
skierował raz jeszcze słowo do wiernych, proboszcz podziękował. Nastąpił jeszcz jeden piękny
moment tej uroczystości, do ołtarza zbliżyła się Małgorzata i Jerzy Baczkurowie z trójką swoich
dzieci, by w imieniu parafian podziękować biskupowi za uczestnictwo w tak podniosłej i ważnej dla
tutejszej parafii uroczystości .
Uroczystość dobiegała końca. Zgromadzeni kapłani i ks. biskup, udzielając małym dzieciom swego
pasterskiego błogosławieństwa, zaczęli opuszczać kościół. Wierni wciąż trwali, wielbiąc śpiewem
Boga i Najświętszą Panienkę. Towarzyszyła im wspomniana wyżej orkiestra i ojciec Wódz.
Powoli wierni opuszczali świątynię. Ale jest coś w tym świętym wizerunku Madonny z Dzieciątkiem,
co wzywa do powrotu, by raz jeszcze powrócić, by raz jeszcze Jej się pokłonić i tak też czynili
uczestnicy uroczystości.
Pogoda
Dzień trzeci
Na zakończenie uroczystości w dniu 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, uroczystą Eucharystię sprawował ojciec Marcin ......... paulin z Sanktuarium Matki Bożej
Leśniańskiej. W swojej homilii nawiązał do kultu Matki Bożej wyrażanego w różnych formach.
Poczynając od starodawnej pieśni „Bogurodzica”, poprzez kult ikony Matki Bożej Częstochowskiej,
śluby króla Jana Kazimierza, poezję i prozę poświęconą Matce Bożej. (Legendy Maryjne<MB
Śnieżna, Siewna, Żniwna, Matka Miłosierdzia) Na zakończenie polecił zgromadzonych Maryi Matce
wszystkich wierzących.
O Horbowska Pani nasza
Gdzie doliną rzeka Krzna przez stulecia toczy wody,
Jest historia piękna ta, Bóg zaprosił nas na gody.
Jan Horbowski kościół wzniósł, był to już szesnasty wiek.
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Dla Maryi piękny tron przygotował właśnie on.
Ref. O Horbowska nasza Pani,
Tyś lekarką z nieba dana.
Twym Lekarstwem Jezus Chrystus,
O Maryjo witaj nam.
Gdy potopu groźny nurt przez Podlasie się przetaczał,
Popłynęły z oczu łzy, Matko ! Otocz nas opieką.
Obraz Twój nietknięty był , bo Bóg pieczę nad nim miał.
Lud wśród lasów ukrył się, kościół zbeszczeszczony był.
Ref.
Gdy powstania przyszedł, czas ku wolności serca biły.
Czas niewoli-straszny czas. Matko! Utwierdź w nas nadzieję!
Płynie Męczenników krew w Pratulinie i Drelowie,
Sztandar Krzyża jasno lśni- świat się o tym kiedyś dowie.
Ref.
Do Drelowa, Pratulina, Kłoda szybko się dołączy.
Jedność wiary i Kościoła - oto co ich wszystkich łączy.
Koniuszewski z domem swym śpiewem żegna swą zagrodę.
Pożar trawi jego trud, on u Boga ma nagrodę.
Ref.
Gdy wolnosci nastał świt,znów radością serca biły.
Wróci Polska, wróci krzyż, wróci Matka do swych dzieci.
Ksiądz Szyszkowski zabrał Ją do Lublina, dom otworzył.
Poszła też w katedry próg, biskup, kapłan, lud się korzył.
Ref.
Był kwietniowy piękny dzień , przyszły dzieci do swej Matki.
Wróć Maryjo, do nas wróć - Horbów czeka, tron gotowy.
Wicedziekan Sidor wpierw, za nim wielkie mrowie głów.
I z Horbowa idzie lud, łzami wita Cię bez słów.
Ref.
Przed obrazem Matki Tej ojciec z matką kornie klęczą.
Dziecku zdrowie wrócić chciej, Matko Uzdrów! Matko ratuj!
Kapłan ze Mszą wchodzi w ból, do niebiosów łzy kieruje.
Noc cudowna staje się – Gruza zdrowie w nogach czuje.
Ref.
Dziś dwudziesty pierwszy wiek, idą burze przez świat cały.
Bądź Maryjo pośród nas - Twojej łaski nam potrzeba.
Jezus Chrystus Królem jest ludzkich dziejów, ludzkich sumień.
Nim umacniaj Matko nas! Prowadź wszystkich nas do nieba.
Ref.
( muzyka i słowa: ojciec Stanisław Wódz OMI- 23(?) .04.2004r.)
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Kaplica pod wezwaniem św. Józefa w Zalesiu
W 1960 roku wycofano lekcje religii ze szkół. Wówczas jej nauka odbywała się na plebanii
lub w wynajętych mieszkaniach prywatnych w Zalesiu i Kłodzie. Ksiądz Zdzisław Zielonka
postanowił zbudować salę katechetyczną w Zalesiu. W tym celu w 1982 roku nabył 8 mórg
ziemi oraz drewniany dom mieszkalny, z którego miała być ona zbudowana. Po odejściu
księdza Zielonki z parafii, z inicjatywy mieszkańców Zalesia postanowiono wznieść niewielką
murowaną kaplicę z przeznaczeniem jej dolnej części na salę katechetyczną. W kwietniu 1983
roku przystąpiono do budowy. Część prac wykonywali sami parafianie. W 1984 roku kaplica
została nakryta i położono instalację elektryczną. W roku 1985 kontynuowano prace
wykończeniowe. Prace przy wznoszeniu kaplicy prowadzone były pod nadzorem ówczesnych
proboszczów. Rozpoczął je ks. Janusz Grodek, a kontynuował ks. Michał Rozwadowski.
Dnia 19.03.1986 roku poświęcenia kaplicy dokonał ksiądz biskup Jan Mazur - ordynariusz
diecezji siedleckiej. Sukcesywnie do 1988 roku trwały drobne prace wykończeniowe w kaplicy
i w jej otoczeniu. Uzupełniano również wyposażenie.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nauka religii powróciła do szkoły, odtąd kaplica jest tylko
malutką światynią, w której odprawiane były poczatkowo msze św. niedzielne. Od kilku lat
codziennie jest w niej sprawowana Eucharystia oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej, majowe i
październikowe.
Przynależności kościelne
Jan Horbowski, fundując w 1516 roku kościół, ufundował również plebanię. (sprawzic tekst
łaciński z 16...r) Pierwszą wzmiankę o plebanii i zabudowaniach gospodarczych zawiera
Inwentarz Fundi z 1782 roku. Ich stan techniczny był zły. „Domostwo pokryte słomą stojące na
wzgórku niedaleko kościoła, potrzebuje reperacji oprócz przy drzwiach zamku żelaznego i
pieca niedawno wystawionego w izbie plebańskiej nic nie warte. Znajdują się stolik, stołków
dwa do użycia niezdatnych szafek waloris trzy,okna pobite. Czeladna izba w ziemię upadła.
Piec przestawienia potrzebuje." Jak wynika z powyższego opisu, warunki mieszkalne
proboszcza były nie najlepsze.
„Stodół dwie prętkiej potrzebujące reperacji, przy tych stodołach stajenka dla koni zła, kłódek
przy stodołach dwie,obora zła pilnego wyciąga starania.”( In.Fu. 1782r.Ak.par.Hor)
Budynki niszczały, natomiast nadchodzące czasy nie sprzyjały remontom.Represje ze strony
władz carskich wobec Kościoła katolickiego po upadku powstania listopadowego ograniczały
każdą inicjatywę. Już w lutym 1848 roku ówczesny proboszcz parafii ks. Julian Trętowski
zwracał się do Naczelnika Powiatu o wysłanie budowniczego na grunt horbowski, aby
otrzymać stosowne pozwolenia na remont budynków lub wzniesienie nowych. Niestety
budowniczy nie przybywał, a ksiądz zwracał się z prośbą w roku 1858 i w roku 1861 o zgodę
na odbudowę plebanii i budynków gospodarczych. Z protokołu wizytacji, która odbyła się w
1861 roku wynika, że nic nie zostało zrobione w tym kierunku. ”Plebania stara, wiekiem
zniszczona, potrzebuje remontu. Z budynków gospodarczych probostwo posiada stodołę, dwie
obory, chlewy, spichlerz. Powyższe budynki były drewniane, budowane w słupy, które
popodgniwały.”
Wprawdzie wszystkie te budynki miały być przeniesione na nowy grunt, który wyznaczono
parafii w1857 roku, ale do tego nie doszło.
Po wznowieniu parafii w 1924 roku probostwo horbowskie otrzymało plebanię i budynki
gospodarcze po byłej parafii prawosławnej. Budynki te zostały wzniesione w miejscu dawnych
zbudowań należących do parafii unickiej.
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Wszystkie budynki były bardzo zniszczone. W latach trzydziestych XX wieku wykonany został
remont plebanii, wstawione zostały nowe podwaliny i belki. (In.Fu. 1931r. A.p.H)
Budynki gospodarcze były w złym stanie.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku ówczesny proboszcz ksiądz Marian Podstawka
rozebrał stare budynki gospodarcze. Zbudował dużą nową stodołę i oborę oraz ogrodził
podwórze gospodarcze.
W latach sześcdziesiątych ksiądz Stanisław Borysiak przeprowadził remont plebanii, zmienił
jej ogrodzenie. W 1966 roku do plebanii zostało doprowadzone światło elektryczne.
Natomiast ksiądz Zdzisław Zielonka podczas kolejnych remontów w 1975 roku założył na
plebanii centralne ogrzewanie i wodę, a w 1976 roku odmalował budynek na zewnątrz.
Następni proboszczowie przeprowadzali drobne remonty, wciąż ulepszając i modernizując
budynek mieszkalny. W 1992 roku do plebanii doprowadzono wodę z wiejskiego wodociągu
oraz telefon.
W 2002 roku w ramach remontu plebania została powiększona o nowe pomieszczenia.
Grunty parafialne
Przy erekcji parafii została nadana ziemia. Na przestrzeni stuleci jej powierzchnia zwiększała
się w wyniku zapisów czynionych przez różnych dobrodziejów kościoła.
Przenieść zapis z erekcji J. Horbowskiego.
Natomiast Inwentarz Fundi z 1782 roku wymienia:
"Dwa ogrody jeden z drzewem rodzącym mocno zagęszczony i chwastami zarosły, drugi za
stodołami na warzywo. Pole zwane Płuza od kościoła do pastwiska. Na Piskorzach jedna włóka.
Jedna włóka za Zalesiem, włóka na Styskach naprzeciwko kościoła – częściowo zarosła. W
Lachówce koło kowala włóka piaszczysta i kamienista. W Kisielniku włóka zarosła. Za Kłodą
włóka zwana Metlany zarosła zupełnie na której ostempy książęce. Również za Kłodą pół włóki
oraz 12 zagonów między drogami do Kościeniewicz oraz w innym miejscu część, wszystko
zarosło. Ostempy książęće – a ci nie pozwalają wyrąbać na potrzeby kościoła i proboszcza."
Do gospodarstwa parafialnego należały również łąki i pastwiska położone w Horbowie,
Kłodzie i Zalesiu nie zawsze użytkowane.
Jak wynika z opisu, pole znajdowało się w 8, a łąka w 6 kawałkach i to w kilku
miejscowościach. To na pewno nie sprzyjało w miarę racjonalnemu ich użytkowaniu. Łącznie
pod koniec XVIII wieku parafia posiadała 7,75 włóki gruntów ornych oraz ... łąki.
W 1855 roku rozpoczęto kolonizację gruntów w okolicznych wsiach. Wówczas Komisja
Rządowa Przychodów i Skarbu Państwa decyzją z dnia 27.07/8.08.1857 roku przyznała parafii
Horbów grunty w jednym dziale. Jednocześnie nałożono obowiązek, by na nowy grunt
przenieść kościół i zabudowania gospodarcze. Mimo wieloletniej korespondencji, rozmów i
próśb księdza Trętowskiego z władzami powiatowymi i gubernialnymi o wyznaczenie przez
pracownika powiatu nowego terenu, nigdy do tego nie doszło. Natomiast część dotychczasowch
gruntów stanowiących własność parafii wcielono do folwarku Horbów, inne sprzedano.
Wszystkie te działania miały na celu rozpoczętą po upadku powstania listopadowego, a
zaostrzoną w 1839 roku, walkę carskiej Rosji przeciwko Kościołowi katolickiemu w Królestwie
Polskim.
W 1865 roku państwo przejęło ziemskie dobra kościelne, pozostawiając parafiom po ok. 6
mórg ziemi.

80

Las
W Horbowie grunty kościelne zostały przejęte w 1869 roku i rozdane chłopom.(?)
Nie spełniło się pragnienie księdza Trętowskiego, aby odbudować kościół, plebanię i budynki
gospodarcze. Na przestrzeni kilku lat od tych wydarzeń kaplica i wszystkie zabudowania
zostały rozebrane.
W 1924 roku parafia otrzymała 16 ha pola i łąki w jednym kawałku na tzw. Popówce.
W 1965 roku z inicjatywy księdza Borysiaka na ok. 4 ha gruntów zostały zasadzone sosny i
świerki.
Poddani kościoła
Dziesięcina
Księża pracujący w parafii Horbów od XVII- XXI wieku:
Feliks Orlik
Kacper Długosz
Wakat
Jan Frankiewicz

1628
1628-37 ( AkDS 250s.19/20)
1637-39
1639 dr filozofii absolwent Akademii Krakowskiej, pochodził z diec.
gnieźnieńskiej (AKDS,250,s.24/25)
Maciej Markowski
164
Mateusz Markowski
1641.06.12 prosi o parafię Orbów. Przedstawiciele kolatorów parafii
Horbów : Lambert Grott, Zygmunt Młożewski, Andrzej Orbowski , Samuel i Daniel Orbowscy
z Kłody poparli kandydata i otrzymał nominację. Pracował tu do 1646 roku.(AKDS<250,s.258/9)
Zygmunt Załęski

1646-49 Był jednocześnie proboszczem szereszowskim i horbowskim.W
marcu 1649 roku zrezygnował z parafii Horbów. Na jego miejsce
przyszedł wikariusz szereszowski :
Albert Białozorowski 1649
(Akta DS. 27D s.497 i 499/500)
Albert Krasuski
+1651
Paweł Krzysztof Pachucki- 1651 -1658, też polecają go Marcin i Izabela z Obór Oborscy
kasztelan, Stefan Żembocki- trybun brzeski oraz Samuel i Daniel Horbowscy.(AKDSs.60)
Andrzej Kobyliński-1695-1702 - polecający to Stanisław, Wincenty i Dominik Łuzeccy –
bracia rodzeni.
Franciszek Antoni Lachowski 1702-1707
Jan Krycki
1707-1742
Józef Stanisław Kostka Korzeniowski 1742-1759, był również kapelanem ss. miłosierdzia.
(AKDS,nr217.s.37)
Michał Hacewicz
1760-61- promotor Rosari Biała
Franciszek Koperski
1761. Juni 9 , mianował bp Antoni Wołłowicz, był do 1783r.
Ksawery Małachowicz 1783 -+1811
Grzegorz Woytkowski 1812-1824
....Mateusz Jasiński
1824-27
Feliks Woyno
1827-43, do 1833 roku mieszkał w Horbowie, a dojeżdżał do
Piszczaca.
Julian Trętowski
1843-78 (w 1866 roku została zlikwidowana parafia Horbów).
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Ksiądz Grzegorz Wojtkowski pracował w Horbowie od 1811roku. W dniu 15.03.1814 roku
Był to kapłan bardzo gorliwie pracujący dla obu parafii, którymi kierował przez 13 lat. Zmarł w
1827 roku.
Jego następcą był ksiądz Feliks Woyno.W latach 1820 –24 był proboszczem w parafii pw. św.
Anny w Białej. Od 1827 roku pełnił funkcję proboszcza w Horbowie i administrował parafią
Piszczac. Do 1833 roku mieszkał w Horbowie. (W ..... otrzymał z rąk ks. Jana Kosińskiego,
wicedziekana janowskiego instalację na probostwo w Piszczacu. Mieszkał w Horbowie, gdyż
wtedy była to większa parafia. Do Piszczaca dojeżdżał.)(?) Po wyremontowaniu plebanii
zamieszkał w Piszczacu, a do Horbowa dojeżdżał. Był człowiekiem szlachetnym i kochającym
Ojczyznę. Jako kapłan cieszył się poważaniem u władzy duchownej. Ksiądz Leopold Górnicki,
przeprowadzający na polecenie Rządu Powstańczego inspekcję obwodu bialskiego w czasie
powstania listopadowego w 1831 roku, tak napisał o ks. Woyno i Symeonie Hołubowiczu,
proboszczu unickim z Piszczaca: "Godni ci kapłani czują całą wartość swego stanu. W tych
czasach i najgorliwszymi mowami zachęcają lud do energicznego działania”. Księga konduit
z 1833r. określa go tak: „sposób myślenia dobry, konduita dobra”. W 1842 r. został
mianowany dziekanem dekanatu bialskiego. Mieszkał jednak w Piszczacu, tam zmarł
28.11.1843r., po 16 latach pracy w obu parafiach. (s.105, masz, k.Sosz., „ Dzieje parafii św.
Anny w Białej Podlaskiej, ks. R.Soszyńki, Słowo Podlasia 4/95. S. 12)
Ksiądz Julian Trętowski – ostatni proboszcz starożytnej parafii Horbów
Urodził się 10.09.1809r. w Okuniewie, pow. stanisławowski, gubernia warszawska. Uczył się u
księży pijarów i w szkołach województwa łukowskiego w latach 1820-28. W 1828 r. wstąpił do
Seminarium Diecezjalnego w Janowie Podlaskim. Święcenia otrzymał 14.10.1832 roku. Pracę
kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii Grębków. Od 1833 r. przez pięć lat był
wikariuszem w Stoczku Łukowskim, w 1838 r. przeszedł do Kocka. Następnie został
wiceproboszczem i opiekunem szkoły parafialnej w Radzyniu. Od 1840 r. pełnił funkcję
wiceproboszcza w kościele infułackim w Kodniu. W dniu 12.12.1843 roku otrzymał z rąk ks.
Bartłomieja Radziszewskiego – administratora diecezji podlaskiej nominację na proboszcza
Horbowa i Piszczaca. Zamieszkał w Piszczacu, a do Horbowa dojeżdżał. Administrowanie
parafią Horbów nastręczało duże trudności, zwłaszcza kiedy folwark Horbów został
„darowany” grafowi Nirodowi. Posługa kapłańska księdza Trętowskiego przypadła na
tragiczny okres w dziejach Polski i Kościoła. Po upadku powstania styczniowego wzmogły się
prześladowania unitów, a także Kościoła katolickiego. Władze carskiej Rosji zabroniły
księżom katolickim spełniać obowiązki religijne wobec ludności unickiej. Zakazano unitom
uczestnictwa w nabożeństwach oraz przynależności do bractw katolickich.
W 1875r. ks. Trętowski został oskarżony o to, że spełnił obrzędy religijne katolickie wobec 10
prawosławnych, za co został skazany na zapłacenie 50 rubli kary. Wszystkie te okoliczności
wpłynęły niekorzystnie na zdrowie księdza. Zaczął chorować, chciał powrócić do Kodnia, ale
parafianie prosili, aby ich nie opuszczał, więc pozostał. Zmarł 25.01.1878r. W kapłaństwie
przepracował 46 lat. Jakim był kapłanem pełniącym swą posługę w okrutnych latach
prześladowań? W księdze konduit z 1844r. napisano, że „jest to kapłan religijny, moralny i
spokojny, o usposobieniu naukowym, obyczajach chwalebnych”. Był człowiekiem pracowitym,
lubił porządek. Bardzo lubił czytać, niestety trudna sytuacja materialna nie pozwalała na zakup
książek, które pragnął posiadać. Był patriotą.
Ksiądz Julian Trętowski był ostatnim proboszczem parafii Horbów i Piszczac. Po jego
śmierci 25.01.1878 r. władze guberniane nie pozwoliły na nominację nowego proboszcza dla
tych parafii. Było to równoznaczne z ich nieoficjalną likwidacją. Klucze do kościoła w
Piszczacu zostały przekazane Prezesowi Dozoru Kościelnego. Parafianom zlecono, by
uczęszczali do innych parafii bliższych ich miejscu zamieszkania. (AKDS< Piszczac...)
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Wprawdzie wkraczając w XX wiek, w strukturze diecezjalnej nie było starożytnej parafii
Horbów, a tym samym nie miała ona swojego duszpasterza, to nie można nie wspomnieć o
kapłanach pracujących w parafii Piszczac, do której tutejsza ludność uczęszczała.
Ksiądz Konstanty Pabisiewicz był pierwszym kapłanem od czasu likwidacji parafii po śmierci
ks. J.Trętowskiego w 1878r. Do Piszczaca przybył w sobotę 7 lipca 1906r. i jeszcze tego dnia
odprawił po raz pierwszy nieszpory. W niedzielę 8 lipca na sumę przybyła do Piszczaca
okoliczna ludność, ok. 3000 osób. Ponieważ wznoszona kaplica nie była jeszcze wykończona,
wierni stali na dworze. Było to wielkie przeżycie, gdyż po wielu latach mogli wysłuchać
kazania.
Ks. Pabisiewicz otrzymał od władz rosyjskich pozwolenie tylko na czteromiesięczny pobyt w
Piszczacu, gdyż mimo wydanego ukazu tolerancyjnego nie chciano dopuścić do wznowienia
tamtejszej parafii. Jednak dzięki zdecydowanej postawie ludności oraz zaangażowaniu w tę
sprawę prezesa dozoru Michała Sobolewskiego z Zalesia i skarbnika Grona z Piszczaca ksiądz
pozostał tu do 1912r. W czasie swojego pobytu doprowadził do wykończenia budowanego
kościoła. Zadbał o jego wyposażenie, m.in. sprowadził z Warszawy ołtarz główny, wykonany
w stylu zakopiańskim. Wyposażył świątynię w bogate parametry i naczynia liturgiczne,
baldachim, ławki. Zbudował plebanię, oborę, stodołę, rozpoczął budowę organistówki.
Pod koniec życia pracował jako dziekan i proboszcz w Adamowie. Stamtąd w 1940 r. został
wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, zginął 31.03.1941r. (ks.
Sosz. Maszy. S,75. i108-9, Z. Borkowski, gazeta Pol. katol)
Ksiądz Jan Stańczuk objął parafię od września 1912 r. Był wielkim patriotą. W czasie
prześladowań ratował unitów. Udzielał im pomocy religijnej, uczestniczył w tajnych leśnych
misjach. Za swoją działalność został w 1897 r. zesłany w głąb Rosji. Potem przebywał w
Charkowie i archidiecezji mochylewskiej. Do kraju powrócił 16.09.1909r. Po przybyciu do
Piszczaca z zapałem pracował dla dobra tej parafii. Rozpoczął budowę organistówki, którą
przerwały działania I wojny światowej. W 1921r. został przeniesiony do Kolembród.
Ksiądz Władysław Frelek urodził się w 1891 roku w Parysewie, pow. garwoliński.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914r. Po przybyciu do Białej zaangażował się w organizację
szkół powszechnych.
Już w połowie października 1915 roku zaczął otwierać szkoły wiejskie w okolicach Białej.
Do 1 listopada 1915r. zorganizował i otworzył 28 szkół na terenie parafii Biała.Od 1 września
1916r. zaczęło w Białej funkcjonować koedukacyjne, prywatne gimnazjum, którego pierwszym
dyrektorem został ks. Frelek. Sam sprowadzał podręczniki, organizował wyposażenie i
angażował nauczycieli. (Alesandrowicz, Diecezja Siedlecka, s.258-259) Wykładał w nim
łacinę, religię, przyrodę.
W 1916 roku był nauczycielem w nowo powstałym gimnazjum w Białej, wykładał łacinę,
religię i przyrodę. Po aresztowaniu w 1917 roku kierownika szkoły ks. Ludwika Bernatta,
objął kierownictwo tegoż Gimnazjum Męskiego im. J.I. Kraszewskiego. Z Białej odszedł do
Piszczaca we wrześniu 1921r. Wyremontował kościół pocerkiewny. Zakładał liczne bractwa i
stowarzyszenia kościelne. Obsługiwał też byłą parafię Horbów, która ponownie została
przyłączona do parafii Piszczac. Po otwarciu szkół na terenie byłej parafii Horbów pełnił
funkcję Prezesa Dozoru Szkolnego. Odszedł z parafii w 1928r. (k. Sosz. Str.111-113)
(Młodzież z Podlasia nr4-5,1925 r.)
W XX wieku w parafii Horbów pracowali księża:
Józef
Wacław

Urbański
Lachowicz

1924-31
193183

Teodor
Ryłło
1931-32
Marian
Jabłoński
1932- 42
Stanisław Grodowski
1942- 43
Franciszek Zapadka
1943- 44
Jan
Gawino
1944- 45
Stanisław Gajowniczek
1945- 47
Marian
Podstawka
1947- 64
Stanisław Borysiak
1964- 73
Zdzisław Zielonka
1973- 82
Janusz
Grodek
1982- 85
Michał
Rozwadowski 1985-91
Antoni
Jastrzębski
1991-2000
Roman
Sawczuk
06.12.2000
Podejmując posługę kapłańską w Horbowie, każdy z proboszczów, oprócz pracy
duszpasterskiej w miarę swoich własnych sił i możliwości parafian, dbał o utrzymanie świątyni
i jej wystrój.
Ksiądz Józef Urbański, pierwszy proboszcz wznowionej i już samodzielnej parafii
Horbów, urodził się 09.02.1989r. w Lipnicy Murowanej. Był siódmym synem Jana i
Małgorzaty Urbańskich. Szkołę ludową ukończył w rodzinnej miejscowości. W latach 1901-08
kontynuował naukę w gimnazjum w Bochni. Po jego ukończeniu wstąpił do Seminarium
Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29.06.1912 r. Do 1914 roku pracował
jako wikariusz w Wojanicy. W maju 1915r. uprowadzony przez wojska rosyjskie znalazł się na
Syberii. Do kraju powrócił w 1918 roku. W 1922 roku przybył do diecezji podlaskiej, pracował
jako wikariusz w Żelechowie i Ulanie. Dnia 29.09.1924r. został mianowany proboszczem
wznowionej parafii Horbów. Przybył do niej w październiku i pracował do 1931r. (AKDS 1923
l.u. dz.II,I)
W odrodzonej parafii pracy było bardzo dużo, zwłaszcza związanej z remontem i
wyposażeniem kościoła. Trzeba było rozpocząć nauczanie religii w miejscowych szkołach i
przygotowywać do sakramentów. Nowy proboszcz kompletował biblioteczkę parafialną,
prenumerował prasę, współpracował z kółkiem rolniczym i ze stowarzyszeniami młodzieży.
Z Horbowa odszedł w 1931 roku.
W 1938 r. ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na emeryturę i powrócił do Lipnicy
Murowanej. Będąc już na emeryturze, udzielał się społecznie. Pod koniec lat trzydziestych ub.
wieku „Związek Lipniczan”, którego był sekretarzem, wystąpił z inicjatywą budowy ochronki
dla dzieci. Ks. Urbański był skarbnikiem społecznego komitetu budowy. Po zakończeniu
inwestycji ochronkę poprowadziły siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Do Lipnicy
Murowanej przybyły w 1939r. z inicjatywy Julii Ledóchowskiej s. Urszuli3 - (odsyłacz
wzmiankę o św. Urszuli zamieścić) kanonizowanej 2003 roku przez papieża Jana Pawła II. Ks.
Urbański został kapelanem sióstr urszulanek i tę funkcję pełnił do śmierci. W okresie II wojny
światowej był związany z ruchem oporu, był kapelanem lipnickiej kompanii I Batalionu 12 pp.
AK. (102-104). Jako społecznik współpracował z działaczami ludowymi J. Bojko i ks.
Stojałowskim. Był wielkim czcicielem i orędownikiem bł. Szymona, który pochodził z Lipnicy
Murowanej. Ksiądz Józef Urbański zmarł 02.12.1949 roku, został pochowany na starym
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Matka Urszula Ledóchowska(1865-1939) założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konajacego zwane szarymi urszulankami.Głównym celem zgromadzenia jest praca nauczycielska i
wychowawcza. Urodziła się w Austrii . W 1886 roku jej rodzice osiedlili się w Lipnicy Murowanej k/Bochni. W
1886 roku wstąpiła do zgromadzenia urszulanek w Krakowie. Kanonizowana dnia 18 maja 2003 r. przez Jana
Pawła II.
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cmentarzu w swojej rodzinnej miejscowości. (Edward Polek –Lipnica Murowana(zarys dziejów
do 1985 roku)
Ksiądz Marian Jabłoński ur. 14.08.1903r. w Pławie w woj. łódzkim. Po ukończeniu
gimnazjum w Dokszycach wstąpił do Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia
otrzymał 21 ... 1929r. Pracował jako wikariusz w parafiach naszej diecezji. Proboszczem
Horbowa został od 24.02.1932 roku. Właśnie za księdza Jabłońskiego w parafii zaczął się
szerzyć i umacniać kult Matki Bożej zwanej Łaskawą. Uroczyście obchodzono dziesiątą
rocznicę powrotu Cudownego Obrazu, aktywnie działały stowarzyszenia młodzieży katolickiej
Przystąpiono do budowy domu parafialnego na potrzeby Akcji Katolickiej. Ks. Jabłoński
pracował w Horbowie do 06.05.1942 roku. Odszedł do Ortela Królewskiego.
Ksiądz Stanisław Gajowniczek ur. 11.10.1906 r. we wsi Chyżny, gm.Wielgolas. Po
ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w gimnazjum w Garwolinie i Mińsku Mazowieckim.
Po jego ukończeniu w 1926r. wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie
otrzymał 29.06.1932 roku. Od 1.08.1932r. został wikariuszem w parafii Liw. Tam należał i był
wiceprezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Był działaczem stowarzyszenia młodzieży
i bractwa III zakonu św. Franciszka. Od 08.03.1934r. do 07.09.1940r. był wikariuszem w
Radzyniu Podlaskim. W następnych latach pracował jako wikariusz w parafiach Komarówka,
Kopcie, pow. Węgrów, Rudno, Łosice, a od 16.10.1944r. w Malowej Górze. Od 15.01.1945r.
został proboszczem wakującej parafii Horbów. Od 15 grudnia tegoż roku administrował
również parafią Woskrzenice. W Horbowie pracował do 31.10.1947r. Przeszedł do parafii
Kościeniewicze i administrował parafią w Ortelu Książęcym. Ukończył studia na Wydziale
Teologii i Filozofii w Wyższym Seminarium Diecezji Podlaskiej. W 1950 roku otrzymał tytuł
mgr teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W październiku 1952r. został
proboszczem parafii Życzyn. W 1982 roku obchodził w Życzynie Złoty Jubileusz Kapłaństwa.
Był kapelanem Domu Pomocy Społecznej „Caritas”. Z dniem 30.07.1982r. odszedł na
emeryturę i zamieszkał jako rezydent w parafii pw. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. Tam
zmarł 10.11.1987roku. Jaki był ksiądz Gajowniczek? Przede wszystkim był człowiekiem
bardzo energicznym, w okresie okupacji należał do Armii Krajowej. W czasie pobytu w
Horbowie poza pracą duszpasterską zajmował się gospodarstwem rolnym należącym do
parafii. Lubił pracować na roli i często sam ją uprawiał. W idącym za pługiem mężczyźnie w
roboczym ubraniu i boso trudno było rozpoznać księdza, zwłaszcza jeśli petent był spoza
parafii. Jeśli zainteresowany pytał o proboszcza , wówczas ksiądz Gajowniczek proponował,
by interesant zaczekał a on pójdzie i zawoła księdza. Wchodził na plebanię drugim wejściem,
przebierał się i wychodził do czekającego, który często nie ukrywał zdumienia, co do
podobieństwa proboszcza do przed chwilą spotkanego w polu człowieka.
Ksiądz Marian Podstawka
Ksiądz Marian Podstawka urodził się 5 stycznia 1913 r. we wsi Wodynie, pow. siedlecki w
rodzinie Stanisława i Marii. W latach 1921-28 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w
Wodyniach. Po jej ukończeniu w 1928r. wstąpił do Juwenatu oo. Marianów w Skórcu. W
1929r. wstąpił do Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach, a od 1933 roku kontynuował naukę w
Państwowym Gimnazjum im. T. Kościuszki w Łukowie. Po uzyskaniu w 1934r. świadectwa
dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. Tam ukończył studia
filozoficzne i teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 8(7?) września 1940r. z rąk ks. biskupa
Czesława Sokołowskiego. W 1953r. otrzymał absolutorium na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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Posługę kapłańską rozpoczął od 01.10.1940 roku jako wikariusz w Samogoszczy, następnie
pracował jako wikariusz w parafiach w Korytnicy, Wojcieszkowie, Radzyniu Podlaskim,
Wisznicach, Wilczyskach, Jedlance, a od 15.07.1944 r. w parafii Sterdyń. Należy dodać, że
początki pracy duszpasterskiej przypadły na bardzo trudny czas okupacji hitlerowskiej. W tym
okresie ksiądz włączył się w walkę Polski Podziemnej. W Wilczyskach był prefektem tajnego
nauczania. Podczas pracy w parafiach Jedlance i Sterdyń był duszpasterzem leśnych oddziałów
Armii Krajowej - pseudonim „Dąb”. Od 29.11.1947 roku został proboszczem parafii Horbów.
Od dnia 01.06.1948 do 1958 roku administrował również sąsiednią parafią Woskrzenice. W
parafii Horbów pełnił przez 17 lat funkcję proboszcza. Dał się poznać jako sumienny kapłan,
dobry administrator parafii i gospodarz. Prowadził remont w kościele. W prezbiterium zostały
namalowane dwa duże obrazy: "Ostatnia Wieczerza" i "Modlitwa w Ogrójcu". Również na
frontowej ścianie nawy głównej został namalowany obraz Golgoty. Rozpoczął wymianę
pokrycia dachowego na kościele i przygotowania do elektryfikacji. Tych prac nie skończył,
ponieważ przeszedł do pracy w innej parafii.
W 1952 roku ogrodził siatką na cementowej podmurówce i murowanych słupach oraz wstawił
żelazną bramę z furtą na cmentarz. Praca duszpasterska: misje, przygotowania do obchodów
Tysiąclecia Chrztu Polski. Nauka religii. Był ostatnim księdzem, który uczył religii w szkole,
ponieważ wydany w 1960 r. zakaz na długo usunął naukę religii ze szkoły. Trzeba tu
nadmienić, że ksiądz Podstawka był również bardzo dobrym rolnikiem. Uprawiał duże
gospodarstwo rolne należące do parafii, prowadził hodowlę bydła. Zadbał również o budynki
inwentarskie, rozebrał stare, zniszczone, a na ich miejsce wybudował dużą nowa oborę i
stodołę, ogrodził podwórze gospodarcze. Jako jeden z pierwszych posiadał ciągnik.
Z parafii Horbów odszedł 20.02.1964r. do parafii Seroczyn Siedlecki. Tam pracował 7,5
roku. Od 15(?).08.1971 r. został proboszczem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Kocku, w której pracował 20 lat. Tam również gorliwie pełnił obowiązki
kapłańskie oraz administracyjne. W czasie swojej posługi zbudował na terenie parafii
kaplice w Poizdowie, Tarkawicy, Talczynie i Giżycach oraz nowy dom parafialny.
W czasie posługi kapłańskiej pełnił różne funkcje. Od października 1965r. przez trzy lata był
członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej. Od listopada 1968 r.
dziekanem dekanatu domanieckiego, od lipca 1975r. przez trzy lata, wicedziekanem
dekanatu radzyńskiego. Dnia 22 listopada 1986r. został mianowany przez biskupa Mazura
kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Janowskiej.
W sierpniu 1991 r. odszedł na emeryturę, zamieszkał jako rezydent przy parafii w Kocku,
służąc w dalszym ciągu swoim parafianom. W 2000 roku obchodził jubileusz 60-lecia
kapłaństwa. Ksiądz kanonik przeżył w kapłaństwie prawie 66 lat. Zmarł dnia 30 czerwca 2006r.
(AKD zm 1.07,)
Pogrzeb pod przewodnictwem bpa Kiernikowskiego, przy udziale ok. 80 kapłanów, odbył
się dnia 3 lipca 2006r. Spoczął na cmentarzu w Kocku.
Ksiądz Stanisław Borysiak- człowiek modlitwy (1934-20)
"Proście tedy Pana żniwa,
aby wysłał robotników na żniwo swoje"(Łk.10,2)

Ksiądz Stanisław Borysiak urodził się 20.02.1934r. w Seroczynie Sterdyńskim w rodzinie
Kazimiery i Franciszka Borysiaków. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Seroczynie i
Łazowie. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w szkole średniej w Serdyni i Sokołowie
Podlaskim. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W dniu
29.06.1957r. przyjął święcenia kapłańskie, a 30.06.1957r. odprawił mszę św. prymicyjną w
rodzinnym Seroczynie. Rozpoczynając pracę kapłańską, jako myśl przewodnią przyjął
słowa : "Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg." (I.P.IV,11) Był wikariuszem w parafiach:
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Uhrusk, Żelechów i Międzyrzec Podlaski. Parafia Horbów była pierwszą samodzielną
placówką, do której przybył w lutym 1964r. i pracował jako proboszcz do października
1973r.
Był moim nauczycielem religii w Szkole Podstawowej w Zalesiu. Początkowo nauka
odbywała się w kościele i na plebanii w Horbowie. Potem ksiądz zorganizował salkę
katechetyczną w Zalesiu. Sam dojeżdżał, a uczniowie mieli bliżej na religię. Organizował dla
uczniów pielgrzymki do Częstochowy. Spieszył z pomocą dzieciom z rodzin najuboższych.
Zachęcał dzieci i młodzież do obchodzenia pierwszych piątków i sobót miesiąca. Zawierzał
rodziny naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej. Z ogromną czcią i
pobożnością odprawiał nabożeństwa Maryjne. Szczególną uwagę przywiązywał do jak
najczęstszego odmawiania różańca. Pragnął, by w naszej parafii na nowo ożył kult Matki
Bożej Łaskawej, której cudowny obraz znajduje się w Horbowie od ponad 400 lat. Kolejnym
pragnieniem księdza proboszcza było to, by w parafii narodziły się powołania kapłańskie.
Nasza parafia była i jest terenem typowo rolniczym, dlatego wprowadził uroczyste,
dziękczynne święto plonów.
Oprócz ogromu pracy duszpasterskiej prowadził liczne prace w obrębie kościoła i
gospodarstwa. Po przybyciu kontynuował rozpoczętą przez poprzednika elektryfikację
kościoła, wymienił pokrycie dachu na kościele, ogrodził metalowym płotem cmentarz
przykościelny i plebanię. Odnowił drewniane elementy w ołtarzu głównym i ołtarzach
bocznych, odmalował wnętrze kościoła. Wykonane zostały zwykłe ławki, nowa chrzcielnica i
tabernakulum. Zalesił słabsze grunty parafialne. To tylko część prac wykonanych przez
księdza w czasie pobytu w Horbowie. Wszystkim tym działaniom zarówno duszpasterskim,
jak i gospodarczym zawsze towarzyszyła modlitwa. W atmosferze modlitwy i pracy upłynęło
w Horbowie kilka lat.
W 1971r. w Tygodniu Misyjnym, w dniu modlitw w intencji Brazylii, ksiądz Borysiak
odnalazł w sobie potrzebę powołania misyjnego. Od tamtego momentu zaczął rozważać, a
następnie przygotowywać się do pracy misyjnej. Po uzyskaniu od Księdza Biskupa zgody na
wyjazd na misje, dwukrotnie uczestniczył w seminarium misyjnym. Na jednym z seminariów
w 1973 r. spotkał się z Księdzem Biskupem Frederico Helmel z Guarapuavy, od którego
otrzymał zaproszenie do Brazylii. Należało podjąć bardzo trudną decyzję: opuścić kraj i
rozpocząć pracę duszpasterską w zupełnie odmiennych warunkach. Powyższa decyzja rodziła
wątpliwości, jednak w tym trudnym czasie, ogromne duchowe wsparcie otrzymał od księdza
Antoniego Dydycza, obecnego biskupa diecezji drohiczyńskiej. Rozpoczął się nowy etap w
życiu naszego księdza proboszcza. Po ukończeniu kursu języka portugalskiego w Belgii i
krótkim pobycie w Rzymie, wypłynął z Neapolu do nowego miejsca pracy. Dnia 15 lipca
1974 roku przybył do Santos w Brazylii.
Przez trzy lata wykładał w Seminarium Duchownym w Ponta Grossa. Następnie został
proboszczem parafii w Candido de Abreu. Liczyła ona 18 tysięcy ludności, oprócz kościoła
macierzystego ksiądz obsługiwał 42 kaplice. Pracy było bardzo dużo: odprawianie mszy św.,
nabożeństw, przygotowanie wiernych do sakramentów św., udzielanie sakramentów,
przygotowanie szafarzy Najświętszego Sakramentu dla wszystkich kaplic, przeprowadzenie
kursów dla katechetek. Do tego trzeba było co pewien czas dotrzeć do kolejnych kaplic z
posługą kapłańską i odprawić mszę św. Rozliczne zajęcia i odmienne warunki klimatyczne
nadszarpnęły zdrowie księdza misjonarza. Po pobycie w szpitalu i odzyskaniu sił otrzymał
mniejszą parafię w Barra Santa Salete, w której oprócz kościoła macierzystego było tylko 8
kaplic. W tej parafii 29.06.1982r. obchodził dwudziestopięciolecie kapłaństwa.
Od 1990r. pracował w Rosario do Ivai, dekanat Pitanga w diecezja Guarapuava w stanie
Parana. W tej parafii jest kościół macierzysty pw. Matki Bożej Różańcowej i 18 kaplic oraz 6
tysięcy wiernych. Była to ostatnia parafia księdza misjonarza. Mimo słabnących sił w każdą
niedzielę odprawiał w kościele macierzystym dwie msze św. i jedną w jednej z kaplic. W
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pozostałych kaplicach mszę św. odprawiał raz w miesiącu. W kaplicach, w których w
niedzielę nie ma mszy św., wierni sami prowadzą liturgię słowa, a szafarze Najświętszego
Sakramentu udzielają Komunii św.
Bardzo dużo czasu poświęcał na przygotowanie wiernych do przyjęcia sakramentów św.
Niektóre przygotowania trwały 2-3 lata. Niejednokrotnie , np. do sakramentu chrztu, w
jednym dniu przystępowała cała rodzina, tj. rodzice i dzieci. W innej rodzinie dziadkowie
wstąpili w święty związek małżeński z racji chrztu wnuczki.
Podobnie jak w Horbowie tak i w Brazylii wszystkie przedsięwzięcia wspierał gorliwą
modlitwą. Bardzo prężnie działał w parafii w Rosario do Ivai ruch: Odnowa w Duchu św.
Wspólnie ze swoimi parafianami modlił się o powołania kapłańskie. W każdy poniedziałek
odprawiał mszę św. i nabożeństwo w intencji powołań. Rozwijał i umacniał kult Matki Bożej,
zachęcał swoich parafian do częstego odmawiania różańca.
Kilkakrotnie odwiedzał Ojczyznę. Odmienne warunki klimatyczne, ogrom pracy uszczuplały
siły i zdrowie księdza misjonarza.
Zmarł 05.11.2000r. w Brazylii. Spoczął w ziemi, na której pracował 26 lat, wielbiąc Boga i
Jego Matkę, służąc jako kapłan tamtejszym wiernym.
Na obrazku, będącym pamiątką mszy św. prymicyjnej ks. Stanisława Borysiaka, jest krótka
modlitwa: „Maryjo, spraw, bym był zawsze wiernym sługą Twego Syna i Twoim". Myślę, że
towarzyszyła ona księdzu przez 43 lata pracy kapłańskiej. Poważny, cichy, pokornie pełniący
wolę Pana.
Był Honorowym Kanonikiem Kapituły Łukowskiej i Drohiczyńskiej.
Wyjazdowi do pracy misyjnej towarzyszyła szczególna intencja: uproszenia powołań
kapłańskich w Polsce i Brazylii. Mijający czas pokazał, że została wypełniona. W parafiach,
w których pracował w Brazylii, zwłaszcza w ostatniej, były liczne powołania kapłańskie i
zakonne. Brat Walter Malicki Musiau pochodzący z parafii Rosario do Ivai, uczeń księdza
wstąpił do zgromadzenia oo. marianów i w 1999/2000 odbył roczny kurs teologii na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. We wrześniu 2000 roku przyjechał do Horbowa, aby
zobaczyć kościół, w którym kiedyś pracował jego proboszcz.
Dużą radość sprawiło księdzu to, że w Polsce z parafii, w których pracował przed wyjazdem
na misje, ponad 20 młodzieńców przyjęło święcenia kapłańskie. Spełniło się też pragnienie
dotyczące pierwszej samodzielnej parafii Horbów. W 1990r. święcenia kapłańskie otrzymał
ks. Karol Twarowski pochodzący z Kłody Małej. W dniu 21 czerwca 1998r. w kościele w
Horbowie swoje msze prymicyjne odprawili dwaj bracia Łukanowscy pochodzący z Kol.
Horbów.
Ksiądz Zdzisław Zielonka ur.1931 r.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 roku. Mottem przyszłej posługi kapłańskiej księdza stały
się słowa z listu do Hebrajczyków: ”Oto idę Boże, abym pełnił wolę Twoją” i szczególna
prośba do Matki Bożej : „Maryjo, ja Twe dziecię, o podaj mi swą dłoń.” Od października 1973
roku został proboszczem parafii Horbów. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz i gospodarz
parafii. Umacniał kult Matki Bożej Łaskawej, przywiązywał ogromną wagę do sprawy powołań
kapłańskich, jako że z tutejszej parafii nie wyszedł żaden ksiądz. Działania księdza
zaowocowały powołaniem i w 1990 roku odbyła się prymicja ks. Karola Twarowskiego –
pierwszego kapłana pochodzącego z tej parafii.
Ksiąz Janusz Grodek świecenia kapłańskie otrzymał w 1970r. Siedlce - Ostrówek ”Bądź wola
Twoja” i „Boże,dzięki Ci”.
W ostatnie stulecie XX wieku była parafia Horbów wkraczała bez własnego kościoła i
kapłana. Jakże inny był koniec ubiegłego stulecia. Wchodząc w XXI wiek i nowe tysiąclecie,
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parafia ma piękną świątynię i swojego kapłana. W tym epokowym czasie proboszczem
starożytnej parafii Horbów jest ksiądz Roman Sawczuk.
Urodził się dnia 10.09.1946 roku w Międzyrzecu Podlaskim w rodzinie Zofii i Józefa
Sawczuków. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Żurawlówce, a następnie w Krasnej. Do I
Komunii św. przystąpił w kościele w Huszlewie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego
w Miedzyrzecu Podlaskim. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1966 roku wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, które ukończył w 1972 r. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Jana Mazura. Mszę prymicyjną odprawił 17.06.1972 roku w
kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Huszlewie. Pracę kapłańską rozpoczął
jako wikariusz w parafii Stara Wieś k.Węgrowa. Następnie był wikariuszem w parafiach
Huszcza, Suchożebry, Czerwonka Lipska, Krzesk, Dęblin, Ostrów Lubelski. Pierwsze
probostwo otrzymał w 1981 roku. Była to wznowiona parafia w Brzostówce k.Lubartowa,
którą organizował i budował kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy. Od 1995 roku był
proboszczem w parafii Klonownica, dekanat bialski północ. Od dnia 06.12.2000 roku został
proboszczem parafii Horbów, która okazała się „tym miejscem”, miejscem, które Bóg
przeznaczył mu na służbę. W tutejszej parafii dał się poznać jako gorliwy kapłan , czciciel
Matki Bożej Łaskawej oraz dobry gospodarz. Po objęciu parafii przystąpił do remontu wnętrza
kościoła parafialnego. Przedmiotem szczególnej troski księdza Sawczuka jest cmentarz
grzebalny.(czytanie przez wiernych)
W czasie swojej trzydziestokilkuletniej posługi kapłańskiej pełnił wiele funkcji na szczeblu
diecezjalnym. Ostatnio jest diecezjalnym kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ksiądz Grzegorz Krasuski urodził się w 1970 roku w rodzinie Romana i Reginy we wsi
Januszówka, gm. Zbuczyn. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Dziewulach. Pierwszą
Komunię świętą przyjął w parafii Radomyśl. Następnie naukę kontynuował w Liceum
Ogólnokształcącym w Mrozach. W 1989 roku po zdaniu matury wstąpił do Seminarium
Duchownego w Siedlcach, które ukończył w 1995 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk
ks. bpa Jana Mazura. Jako motto swojej posługi kapłańskiej przyjął słowa: „Idź , Twoja wiara
Cię uzdrowiła”. Mszę prymicyjną odprawił 11.06.1995 roku w kościele pw. Bożego Ciała w
Siedlcach. Pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii Gończyce w dekanacie
łaskarzewskim. Następnie był wikariuszem w parafiach Wandów, Drelów, Miastków
Kościelny. Stamtąd w 2002 roku został skierowany do parafii Horbów. W lipcu 2004 roku
został przeniesiony do parafii ..........
Był pierwszym wikariuszem w dziejach tutejszej parafii.
Nowym wikariuszem został ks. Tomasz Lubaszko. (?)
Powołania kapłańskie i zakonne
O poziomie życia religijnego parafii wśród wielu czynników świadczy również ilość powołań.
Parafia Horbów należy do tych, w których ich liczba była niewielka. Powołania były sprawą
nadrzędną w modlitwach horbowskich proboszczów.
Można przyjąć, że pierwszą znaną osobą, która przyjęła święcenia kapłańskie, a pochodziła
z tutejszej parafii, był ksiądz Józef Grunwald. Syn Karola i Marianny z Borkowskich
urodził się 18.06.1838 roku we wsi Husinka pod numerem 3. Chrzest otrzymał 22.06.1838r. w
Horbowie. Po ukończeniu bialskiego gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w
Janowie Podlaskim. Po czterech mniejszych święceniach otrzymał tytuł kanoniczny
uprawniający do uzyskania święceń kapłańskich.
Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w Łukowie. Od 1873 roku był proboszczem w
Łosicach i administrował parafią Hadynów. Wzrastał w parafii, gdzie obok katolików była
bardzo duża społeczność unicka. We wsi Ukaźna w 1874 roku miała miejsce tragedia unickiej
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rodziny Koniuszewskich. W swojej pracy kapłańskiej był oddany unitom. Dlatego też ciągle
był karany przez władze gubernialniane, a to: "za poświęcenie pól byłych unitów w parafii
Łosice otrzymał 25 rubli kary, za odprawienie nabożeństwa żałobnego za zmarłych
„prawosławnych” w 1886r. kara wynosiła 100 rubli." W 1887 roku gubernator siedlecki
powiadomił władze w Warszawie, że jako proboszcz parafii Hadynów: udzielał niejednokrotnie
różnych obrzędów religijnych „prawosławnej” rodzinie Jana Jaszczuka, sołtysa wsi Dawidy, że
11.02.1887 roku odprawił w kościele w Hadynowie nabożeństwo, a było wówczas w nim około
500 osób z prawosławnej parafii procheńskiej i posypał ich głowy popiołem, a dnia 19 maja
1887 roku odprawił
w kościele parafialnym
nabożeństwo żałobne za zmarłego
„prawosławnego”Gawryła.
Gubernator uznał, że taka działalność księdza Grunwalda jest bardzo szkodliwa i niemożliwy
jest dalszy pobyt w tej parafii, dlatego wystąpił w sierpniu 1887 roku do biskupa lubelskiego
„o przeniesienie księdza na inną placówkę, gorszą i mającą ludność wyłącznie katolicką”.
(ks. bp P. Kubicki – Bojownicy Kapłani, TII, str.78 [w:] Dzieje par....., ks. R. Soszyński, Słowo
Podl.)
W styczniu 1891 roku został przeniesiony do Łukowa, tam zmarł.
ks. Jan Badeni, ale Horbów był tylko jego miejscem urodzenia.
Ksiądz Janusz Chwaluczyk „Sługą stałem się w zleconym mi włodarstwie pośród was, abym
wypełniał słowo Boże”(Kol.1,25)
Ksiądz profesor Mieczysław Janusz Chwaluczyk urodził się 09.08.1930 roku w Białej
Podlaskiej, jako syn Czesława i Kazimiery z Grzybów, małżeństwa Chwaluczyków. Jego
matka pochodziła z Kolonii Horbów. Tutaj mieszkali dziadkowie przyszłego księdza, u których
spędzał wakacje. Podczas tych pobytów uczęszczał do horbowskiego kościoła, służył jako
ministrant w czasie mszy św. Tu kształtowało się powołanie do kapłaństwa. Ówczesny
proboszcz zauważył u małego chłopca rozwijający się dar powołania i powiedział o tym
rodzicom.
Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Białej Podlaskiej. W 1945 roku stracił ojca.
Jako młody chłopiec aktywnie włączył się w odbudowę zniszczonego w czasie II wojny
kościoła oo. reformatów przy ulicy Narutowicza.
W 1948 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater.
Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w
1954 roku. W czasie nauki w seminarium był ceremoniarzem ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 08.08.1954 r. w Warszawie z rąk ks. biskupa
Majewskiego. Swoją mszę prymicyjną odprawił w sierpniu 1954 roku również w Horbowie.
Wkrótce ciężko zachorował, w czasie aresztowania kardynała był w szpitalu. Po odzyskaniu sił
był jednym z nielicznych, któremu udało się dotrzec do uwięzionego w Komańczy(?)
kardynała. W latach 1954-57 studiował na KUL w Lublinie. Niestety pogarszający się stan
zdrowia spowodował, że w 1957 roku wyjechał na leczenie do Frydburga w Szwajcarii. Po
odzyskaniu zdrowia rozpoczął studia na tamtejszym uniwersytecie na wydziale teologii. W
1960 roku uzyskał doktora. We Frytburgu studiował z księdzem Franciszkiem Macharskim
(obecnie kardynałem i metropolitą krakowskim) i księdzem Andrzejem Deskurem. Po
wyjeździe ks. Stanisława Szymeckiego z Francji ks. Chwaluczyk otrzymał nominację na
prefekta studiów przy seminarium w Paryżu. Stanowisko to objął od września 1960 r. i pełnił je
do 1964 roku. Z Paryża powrócił do Polski z zamiarem pozostania, jednak ówczesna sytuacja
polityczna spowodowała, że ponownie wyjechał do Szwajcarii do księży marianistów. Tam też
otrzymał zaproszenie do pracy w Kanadzie i wkrótce wyjechał. Po przybyciu w 1964 roku
początkowo pracował w kolegium w Quebeku. Od 1965 do 1986 roku pracował na
Uniwersytecie Lavala w Quebeku. Był wykładowcą antropologii, historii religii i teologii. Jego
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prace naukowe były publikowane w wydawnictwach uniwersyteckich. Biegle władał pięcioma
językami zachodnimi. Kochał polskie góry i górali. Wspierał budowę kościoła w miejscowości
Murzasichle k. Zakopanego. Do Polski powrócił w 1988 roku i zamieszkał w Białej Podlaskiej.
Wspierał zakony klauzurowe karmelitanek w Kodniu i sakramentek w Siedlcach oraz
renowację świątyni unickiej w Kostomłotach. Był kapłanem archidiecezji warszawskiej.
Należął do zakonu św. Franciszka. Zmarł 10 czerwca 2004 roku w Białej Podlaskiej.
Przedstawiając ks. Janusza Chwaluczyka, jego związki z Horbowem, w tym miejscu należy
wspomnieć jego brata. Posiadłość Ryszarda Chwaluczyka zmarłego w 198? roku znajdująca
się w Bożej Woli koło Mińska Mazowieckiego została przekazana na siedzibę Opus Dei. (dac
przypis)
Krystyna Maria Wójcik s. Celina
Urodziła się w 1937 roku w Kłodzie Dużej w rodzinie Józefa i Weroniki z Popławskich
małżeństwa Wójcików, będąc jednym z ich sześciorga dzieci. W 1944 zmarła matka, opiekę
nad rodzeństwem przejęła starsza siostra Stefania. Krystyna uczęszczała do Szkoły
Podstawowej w Kłodzie Dużej i w Zalesiu. Do I Komunii św. przystąpiła w kościele w
Horbowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej starsza siostra Stefania skierowała Krystynę na
naukę szycia do sióstr zakonnych do Piszczaca. Przy tamtejszej parafii pracowały siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Od 4 września 1954 roku Krystyna rozpoczęła naukę i
tam odnalazła w sobie powołanie do życia zakonnego. Postanowiła wstąpić do tego
Zgromadzenia. List polecający otrzymała od ówczesnego proboszcza parafii Piszczac ks.
Romana Soszyńskiego.
W 1955 roku wyjechała do Przemyśla, gdzie znajduje się dom generalny zgromadzenia. Tam
odbyły się obłuczyny i złożyła śluby, przyjmując imię Celina. Siostra Celina pracowała w
Przemyślu, Wodzisławiu, Żelechowie, Lublinie. W większości była to praca przy dzieciach
niepełnosprawnych w ośrodkach prowadzonych przez Zgromadzenie. Ukończyła kursy
pielęgniarskie i pracowała jako pielęgniarka w Szczawnicy. Od kilku lat jest na emeryturze i
przebywa w domu zakonnym w Jastrowie k. Piły. We wrześniu 2004 roku będzie obchodziła
50 rocznicę pobytu w zakonie.
Ksiądz Karol Twarowski
Ponieważ ww. księża nie byli pośrednio związani z parafią Horbów, dlatego pierwszym
kapłanem, który wyszedł z tutejszej parafii był ks. Karol Twarowski. Urodził się w 04.11.1959
roku w Kłodzie Małej w rodzinie Weroniki i Mieczysława Twarowskich.Uczęszczał do Szkoły
Podstawowej w Zalesiu. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Białej Podlaskiej. Następnie
wstąpił do Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia
kapłańskie otrzymał w Poznaniu w 1990 roku. Dnia 27 maja 1990 roku o godzinie 12 w
kościele parafialnym w Horbowie odbyła się msza św. prymicyjna księdza Karola, pierwszego
kapłana pochodzącego z tutejszej parafii. Pracował na Ukrainie obecnie pracuje w ..... Jako
motto swej przyszłej pracy duszpasterskiej przyjął słowa: "Oto idę, abym pełnił wolę Twoją"
(Hbr.10,9)
Andrzej i Ireneusz Łukanowscy
EW kilka lat później łaskę powołania do stanu zakonnego otrzymali dwaj bracia - mieszkańcy
Horbów Kolonii. Są synami Krystyny i Adama Łukanowskich, spośród ich dwanaściorga dzieci
wybrali życie konsekrowane.
Andrzej Marek Łukanowski urodził się 17.05.1970 roku w Białej Podlaskiej. Sakrament chrztu
otrzymał w kościele w Horbowie. Tu również przystąpił po raz pierwszy do sakramentu pokuty
i I Komunii świętej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zalesiu, po jej ukończeniu
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kontynuował naukę w Białej Podlaskiej w szkole zawodowej, a następnie w Technikum
Rolniczym w Leśnej Podlaskiej, w 1991 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.
W 1991 roku wstąpił do seminarium Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie
(oo. paulini), gdzie odbył nowicjat. Następnie uczył się w Seminarium Ojców Paulinów w
Krakowie na Skałce, tam też otrzymał święcenia diakonalne. Święcenia kapłańskie ojciec
Łukasz, takie bowiem przyjął imię zakonne, otrzymał 13 czerwca 1998 roku w Częstochowie z
rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka – metropolity częstochowskiego. Po przyjęciu święceń
kapłańskich wyjechał do pracy do Rawenny we Włoszech. Pracuje w parafii pod wezwaniem
Santa Maria in Porto.
Ireneusz Łukanowski
Ireneusz Łukanowski urodził się 24 września 1971 roku w Białej Podlaskiej. Sakrament chrztu
otrzymał w Białej Podlaskiej. Do I Komunii św. przystąpił w kościele parafialnym w Horbowie.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zalesiu kontynuował naukę w Technikum Mechanizacji
Rolnictwa w Janowie Podlaskim. Po uzyskaniu matury w 1991 r. wstąpił do zgromadzenia
księży pallotynów w Ząbkowicach Śląskich, tam odbyły się jego obłuczyny. Dalej kontynuował
naukę w Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 maja
1998 roku z rąk księdza kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski. Po przyjęciu święceń
kapłańskich został wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Białej Niżnej k.
Nowego Sącza w diecezji tarnowskiej. Kontynuuje naukę w Instytucie Życia Konsekrowanego
na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od września 2003 roku pracuje
do jako kapelan w szpitalu kolejowym w Międzylesiu koło Warszawy.
Uroczystą mszę świętą prymicyjną ojciec Łukasz i ksiądz Ireneusz Łukanowscy odprawili
wspólnie w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Horbowie dnia 21 czerwca
1998 roku.
Również motto swojej posługi kapłańskiej obaj bracia wybrali wspólne. Zaczerpnięte ono
zostało z II listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza: „ On nas wybawił i wezwał świętym
powołaniem nie na podstawie naszych czynów lecz, stosownie do własnego postanowienia i
łaski” (2. Tm 1 , 9)E
Służba kościelna
Organiści: Oleszczuk, Stanisław Klimowicz, obecnie Andrzej Mielca gra podczas nabożeństw.
Wprawdzie w tutejszym kościele nigdy nie było chóru, który by swoim śpiewem ubogacał
liturgię, jednak pamiętam, jak Piotr Romaniuk z Horbowa, Antoni Bołtowicz oraz kilku innych
mężczyzn mocnymi głosami śpiewali kolędy, "Boże ,coś Polskę", "Pod Twą obronę", "Ojcze na
niebie" tak, że można by rzec: „kościół drżał w posadach”.
Kościelni
Jan Klimowicz
Bolesław Papiński
Karolina Bielecka
Rada parafialna
Rok 1928, skład rady parafialnej: Stefan Latoszyński, Jan Klimowicz, Mikołaj Grycewicz,
Franciszek Błoński, (Kat.Kość.i duch. Diec siedl cz.Podl 1929r.)
Stan parafii:
Rok 1925-1238 wiernych katolików: prawosławnych 385, żydów 4 (Porząd. Służby Bożej
....diecezji podlaskiej czyli janowskiej r.1925)
Rok 1928- 1230 wiernych katolików, 553 prawosławnych
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Rok 1932-1063 wiernych
Rok 1939-1360
Rok 1943-1237
Rok 1953-1000 ------Rok 1975-1218-----Rok 2003-1650
Wizytacje kanoniczne
Wielkim wydarzeniem w parafii są wizytacje biskupie.
W 1723 roku parafię Horbów wizytował biskup łucki i brzeski Stefan Rupniewski. Dnia 12
listopada1750 roku miała miejsce wizytacja biskupa łuckiego Franciszka Antoniego
Kobielskiego.
Dnia 9 czerwca 1761 wizytował parafię bp Antoni Erazm Wołłowicz łucki i brzeski.
W dniu 22.09. 1811r. Adalbertus Wojciech Leszczyc Skarszewski – biskup lubelski.
Dnia 18.06.1925 roku wizytował parafię biskup Czesław Sokołowski, który podczas wizyty
19.06 odwiedził miejscowe szkoły. W czasie wizytacji do sakramentu bierzmowania
przystąpiło 180 osób. (AKDSt.In2062)
W dniu 13.05.1934 roku biskup Sokołowski uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych
10-lecia powrotu Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej.
Dnia 07.05.1939 roku wizytował parafię biskup Henryk Przeździecki.Ta wizytacja była dość
szczególna. Sytuacja polityczna w Europie wskazywała na niebezpieczeństwo wybuchu wojny.
Dlatego bp Przeździecki skierował do zgromadzonych wiernych wezwanie do zjednoczenia się
przy Matce Ojczyźnie, zaufawszy żołnierzowi, który czuwa ze swym wodzem, aby odeprzeć
wszelki zamach na całość Rzeczpospolitej. „Nie będzie bojaźliwe serce albowiem Bóg was nie
opuści, ponieważ nie pragniemy cudzego, lecz chcemy tylko nie dać piędzi ziemi Polskiej”.
Zwracając się do dzieci powiedział: ”Tak się zawsze jednoczcie, jak w … a wtedy jedna nuta
miłości rozlegać się będzie po ziemi naszej. Wspólna zaś praca przyczyni się do potęgi
ojczyzny miłej”. Wizytacja zakończyła się dnia 08.05. Z Horbowa ksiądz biskup odjechał do
Ortela Królewskiego i tam zmarł nagle.
Dnia 28.08.1948 roku biskup Jankowski.
Życie parafialne: nabożeństwa, odpusty , stowarzyszenia, obyczaje
Mimo wielu trudności powoli w parafii rozwija się życie duchowe. Wprawdzie
wyposażenie świątyni jest bardzo skromne, ale z każdym rokiem wzbogaca się.
W wielu ważnych wydarzeniach dotyczących Kościoła w Polsce i diecezji uczestniczyła
również parafia Horbów.
Najważniejsze z nich to:
-powrót Cudownego Obrazu MB Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia w 1927 roku.
Obraz Matki Bożej Gwadelupeńskiej znajdował się w Rzymie. Papież Urban VIII umieścił
obraz w kaplicy watykańskiej. Mikołaj Sapieha, wojewoda litewski i właściciel Kodnia, został
cudownie uzdrowiony podczas mszy św. sprawowanej przez papieża Urbana VIII przed tym
obrazem. Sapieha zapragnął mieć obraz u siebie, ale spotkał się z odmową papieża. Zdecydował
się na desperacki krok, przy pomocy zakrystianina ukradł obraz i uciekł do kraju. Na nic zdały
się pościgi i groźby papieża. Dnia 15 września 1631 roku obraz Madonny przybył do Kodnia.
Tu Cudowny Wizerunek zasłynął łaskami, otoczony kultem ludu podlaskiego błogosławił tej
ziemi, a dla jej mieszkańców był wsparciem i ostoją w czasach niewoli. Dlatego Cudowny
Obraz Matki Bożej Kodeńskiej na rozkaz gubernatora dnia 2 sierpnia 1875 roku został zabrany
z Kodnia i wywieziony do Częstochowy. Tam na wygnaniu przebywał 52 lata. Po odzyskaniu
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przez Polskę niepodległości biskup siedlecki Henryk Przeździecki podjął starania o powrót
obrazu do Kodnia. W styczniu 1927 roku obraz został przywieziony do Warszawy, tam po
odrestaurowaniu przebywał w kaplicy Zamku Królewskiego, a następnie w archikatedrze
warszawskiej. W lipcu cudowny obraz przybył do Siedlec - stolicy diecezji podlaskiej. Przez
trzy dni był w kaplicy seminaryjnej. Dnia 10 sierpnia 1927 roku został uroczyście
wprowadzony do siedleckiej katedry, w której przebywał do 18 sierpnia. Tego dnia rozpoczął
się uroczysty powrót do Kodnia, w czasie którego obraz zatrzymywał się w parafiach w
Zbuczynie, Krzesku, Międzyrzecu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Horbowie i Terespolu. W dniu
24 sierpnia przybył do Białej Podl. do kościoła pw. NNMP przy ul. Brzeskiej. Na
przykościelnym parkanie ustawiono transparent z inicjałami Maryi i napisem „Pod Twoją
obronę uciekamy się”. Należy nadmienić, że cała trasa powrotna obrazu była uroczyście
dekorowana. W Białej cudowny obraz przebywał kilka dni. W niedzielę 28.08.1927 roku o
godz. 9 odprawiona została uroczysta msza św. pożegnalna, na zakończenie której kazanie
wygłosił ksiądz prałat Ludwik Romanowski. Po tym obywatele bialscy wynieśli obraz na
swoich ramionach. Wyruszono w dalszą drogę do Horbowa. Był to wielki zaszczyt i
wyróżnienie dla tutejszej parafii. Obraz umieszczony rydwanie ciągnęło 6 gniadych koni
państwa Kuglerów. Konie były w uprzęży wypożyczonej na tę okoliczność od Prezydenta
Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Rydwan otoczyły sztandary Narodowej Organizacji
Kobiet, cechów rzemieślniczych, kolejowy, Podlaskiej Wytwórni Samolotów i Straży
Ogniowej. Natomiast przy wozie i koniach szli strażacy. Wóz poprzedzały drużyny harcerskie
z bialskich gimnazjów. Procesję prowadził biskup diecezji siedleckiej ks. Henryk Przeździecki,
który całą trasę powrotu szedł pieszo. Sam moment ruszenia był niezwykle podniosły.
Odezwała się trąbka, padła komenda, salwa i orkiestra odegrała hymn wojskowy, a
zgromadzony lud zaczął pieśń „Serdeczna Matko”. Ogromne wzruszenie, orszak powoli ruszył
do kościoła w Horbowie. Na 8 kilometrze pielgrzymi zatrzymali się na terenie Woskrzenic. Na
głównej drodze przy kopcu z krzyżem, który jak mówiła miejscowa tradycja, był grobem
żołnierzy z 1812 roku, powitała obraz właścicielka tutejszego majątku Staniszewska z rodziną
i mieszkańcami wsi. Po krótkim postoju ruszono dalej. Za lasem Kisielnk była ustawiona
pierwsza brama powitalna już na terenie parafii Horbów. Z dala widoczna była wieża
tutejszego kościoła. Na szosie oczekiwała na cudowny obraz pielgrzymka z Piszczaca pod
przewodnictwem ks. Frelka oraz banderia konna z Horbowa i Husinki. Na spotkanie obrazu o
godz. 14 z horbowskiego kościoła wyruszyła uroczysta procesja pod przewodnictwem
proboszcza ks. Urbańskiego. Cudowny obraz zbliża się już do drogi prowadzącej do Horbowa i
tu oczekują tłumy wiernych z różnych, nawet odległych parafii. Dzieci z miejscowych szkół z
koszami kwiatów i liliami w rękach nie mogą się doczekać przybycia obrazu. Uroczyste
powitanie nastapiło przy dźwiękach orkiestry 34 pp., następnie skierowano się do tutejszego
kościoła. Ciepłym letnim popołudniem 28.08.1927 roku Cudowny Obraz Matki Bożej
Kodeńskiej przybył do horbowskiego kościoła. Wprawdzie jego wnętrze było skromne i
ubogie, ale tutejsi parafianie wieńcami, kwiatami i kilimami miejscowej roboty starali się, jak
najpiękniej przybrać swoją świątynię na przyjęcie Królowej Podlasia. Było to wielkie
wyróżnienie dla wskrzeszonej parafii, gdyż wśród 9 parafii, jakie nawiedził cudowny obraz w
swojej powrotnej drodze, znalazł się Horbów. Po przybyciu do kościoła słowo Boże do
zgromadzonych skierował biskup podlaski, mówił o jedności i zgodzie. Należy tu dodać, że w
parafii mieszkali również wierni prawosławni i oni też licznie przybyli na spotkanie z Matką
Bożą. Czynnie też uczestniczyli w przygotowaniach. Całą noc trwały modlitwy przed
Cudownym Obrazem Kodeńskiej Pani. Księża spowiadali, a członkowie stowarzyszenia
młodzieży trzymali straż przy obrazie. O północy 29 sierpnia ks. Szurek ze Swór wygłosił
kazanie. O godzinie 2 w nocy rozpoczęła się msza św. O godzinie 7 rano 36 osób przystąpiło
do sakramentu bierzmowania. O godzinie 9 ostatnia msza św. Pożegnanie, podziękowania i za
chwilę Matka Boża Kodeńska opuści horbowski kościół. Ale za nim odjedzie, ludzie chcą
94

jeszcze przez chwilę pobyć przy Niej. Cisną się do obrazu katolicy i prawosławni potomkowie
tutejszych unitów. Wzruszenie ogarnia wszystkich.
"Ojców naszych wiaro święta,
Wiaro nam od Boga dana,
Coś zrzuciła kajdan pętaTyś jest dla nas ukochana
Więcej ponad samo życie,
Które Unja za cię dała
W swym męczeństwie, a kajdany,
W które Moskwa zakuwała,
I wygnania, i te rany
Niech Ci będą w Twej koronie,
Marjo, Matko nasza Pani,
Co otacza Twoje skronieHołdem od nas dzisiaj w dani!"
Należy nadmienić, że zarówno w przygotowaniach do nawiedzenia, jak i w jego czasie tutejsi
mieszkańcy udzielali się bez względu na wyznanie. Zarówno katolicy, jak i prawosławni
udzielali noclegów i innej pomocy pielgrzymom. Również Franciszek Ujma, kierownik
miejscowej szkoły, wraz z żoną, właściciele i dzierżawcy okolicznych dworów: Sobolewscy i
Latoszyńscy z Zalesia oraz Jackowscy z Kijowca okazali wielką bezinteresowną pomoc
pielgrzymom. (Wiad Diec. 1927)
Obraz wyruszył w dalszą drogę do Terespola. W Zalesiu do procesji dołączyła banderia konna
młodzieży z parafii Malowa Góra oraz pielgrzymi z tejże parafii. Czekają też pielgrzymki z
Nepli, Rokitna i Pratulina pod przewodnictwem swoich proboszczów. Po nawiedzeniu
Terespola w dniu 03. 09.1927 roku Cudowny Obraz Matki Bożej przybył do Kodnia. Główne
uroczystości odbyły się 4 września. Uroczystą mszę św. sprawował arcybiskup Krakowa książę
Adam Sapieha.
Dla uczczenia 350-lecia pobytu Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej na Podlasiu odbyła się
diecezjalna peregrynacja obrazu. Uroczyste nawiedzenie Horbowa było 29.06.1980 roku.
W 2002 roku w związku z 75. rocznicą powrotu cudownego obrazu do Kodnia w diecezji
odbywały się uroczystości jubileuszowe. Jak przed laty obraz z katedry siedleckiej, w której
przebywał 2 i 3 września tegoż roku, wyruszył dawną trasą do kodeńskiego sanktuarium.
Tylko, że tym razem nie nawiedził parafii Horbów.
Horbowscy parafianie jak dawniej często uczestniczą w kodeńskich odpustach i
uroczystościach.
Dnia 11 października 1962 r. w Rzymie rozpoczął się Sobór Watykański II. W Polsce
rozpoczęto modlitwy tzw. „Czuwania Soborowe”, w których uczestniczyła również parafia
Horbów. W 1963 roku delegacja parafian udała się do Częstochowy z racji modlitw w intencji
Soboru Watykańskiego II. Tam na Jasnej Górze całą dobę trwali na modlitwie. Po powrocie w
parafii odbył się dzień modlitwy w intencji soboru. Wówczas przywieziono kopię obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej z błogosławieństwem prymasa Polski. Obraz nawiedzał potem
wszystkie rodziny w parafii, a one oddawały się w niewolę Maryi.
Uroczystości Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski rozpoczęły się 26.08.1965 r. na Jasnej
Górze w Czestochowie. Szczególne uroczystości odbywały się dniach 09-14.04.1966r.
Rozpoczęły się w Wielką Sobotę, a zakończyły w czwartek po Wielkanocy.
W 1981 r. miała miejsce diecezjalna peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej
Kodeńskiej dla upamiętnienia jej 350- letniego bytu na Podlasiu.
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W 1943 roku ksiądz Zapadka sprowadził do tutejszego kościoła obraz Chrystusa Miłosiernego
oraz wprowadził odprawianie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Przyczyniło się ono do
przyciągnięcia do kościoła nawet obojętnych parafian. (ADS- Ak. P. Hor.)
Natomiast w 1945 roku wprowadzone zostało nabożeństwo „Godziny Świętej”, tj. adoracji
Najświętszego Sakramentu, jako przygotowanie do pierwszych piątków miesiąca.
W 1948 roku parafię nawiedzał obraz Najświętszego Serca Jezusowego, któremu każda
rodzina się poświęcała.
W 1958 roku rodziny nawiedzała kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
W 2001 roku zostało wprowadzone nabożeństwo fatimskie. Każdego 13 dnia miesiąca,
poczynając od maja do października, odbywa się uroczysta procesja różańcowa.
W każdą środę przed mszą świętą odmawiana jest nowenna do Matki Boskiej Horbowskiej.
Rok kościelny
Życie parafialne
Eucharystia jest najistotniejszym nabożeństwem w Kościele katolickim i posłudze kapłańskiej.
Sprawowana jest na ołtarzu, który ma najważniejsze znaczenie w świątyni. Ołtarz w kościele
horbowskim zyskał szczególne wyróżnienie, został uprzywilejowany.
E Uprzywilejowanie głównego ołtarza nastąpiło dekretem biskupa podlaskiego nr 3997 z dnia
6 listopada 1939 roku „Ołtarz Przemienienia Pańskiego uznajemy jako uprzywilejowany
codziennie na wieczne czasy i oznajmiamy, iż każda Msza Św. odprawiana przy tym ołtarzu za
dusze zmarłych będzie połączona z uzyskaniem odpustu zupełnego dla tych dusz.”
Treść tego dekretu winna być umieszczona w ramce przy ołtarzu i w zakrystii z zaznaczeniem
„Ołtarz Uprzywilejowany na wieczne czasy” –(AKDES TI 2062) Dokładna treść z XeroE
Eucharystia sprawowana jest zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Zarówno w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, w czasie okupacji hitlerowskiej, jak i po jej zakończeniu w
kościele horbowskim w każdą niedzielę odprawiane były i są nadal dwie msze św. Od kilku lat
msze św. odprawiane są również w kaplicy w Zalesiu.
W Kościele oprócz nabożeństw ściśle liturgicznych są odprawiane nabożeństwa paraliturgiczne.
Mają one ważne znaczenie w życiu religijnym wiernych. Należą do nich Droga Krzyżowa,
Gorzkie żale, Godzinki, nieszpory, procesje, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe
oraz litanie. Niemal każda wspólnota parafialna na swoją własną tradycję odprawiania wyżej
wymienionych nabożeństw. Dlatego poniżej przedstawię, jak były i są one sprawowane w
tutejszym kościele.
Wiążą się one z okresami liturgicznymi, podczas których przez lata ukształtowały się również
pewne zwyczaje przestrzegane i kontynuowane przez kolejne pokolenia.
Adwent, czas oczekiwania narodzenia Syna Bożego.
W kościele wczesnym rankiem odprawia się msza zwana roratnią. Podczas tej mszy zawsze pali
się świeca udekorowana wstążką.
Dawniej w Horbowie w uroczystość św. Barbary przypadał odpust, gdyż ta święta została
uznana za patronkę tutejszej parafii.
Na ten okres ustawały w parafii zabawy, dawniej wierni cały adwent pościli. Post był bardzo
ścisły, nie jedzono mięsa, tłuszczy zwierzęcych, nabiału.
"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
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Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie."
W. Rolicz –Lieder, Do tegoż posyłając opłatek

Uroczystości bożonarodzeniowe rozpoczynały się w Wigilię. W tym dniu w domach zasiada
się do kolacji wigilijnej. Stół nakrywa się białym obrusem, pod który wkłada się garstkę siana
na pamiątkę tego, że Pan Jezus po urodzeniu został złożony na sianku w żłobie. Na stole zawsze
stawiało się dodatkowe nakrycie z myślą o kimś, kogo nie było już pośród żywych lub dla
spóźnionego gościa. W Wigilię zachowywany jest ścisły post. Kiedy zaświeci pierwsza
gwiazda, siadano do wieczerzy wigilijnej. Domownicy przed rozpoczęciem kolacji łamią się
opłatkiem, składając sobie życzenia. Potrawy wigilijne w różnych domach były też
zróżnicowane zależnie od obyczaju danego domu. Były to zawsze potrawy postne. Najczęściej
śledzie, kapusta z grzybami, kapusta z grochem, barszcz czerwony, racuchy, kompot z suszu,
kisiel z owsa.
W rodzinach prawosławnych podczas wieczerzy dzielono się prosforą (jest to mała, pszenna
bułeczka używana także podczas liturgii w kościele prawosławnym).
O północy w horbowskim kościele odprawiana jest uroczysta msza św. zwana pasterką.
Niektórzy proboszczowie w czasie pasterki łamali się z wiernymi opłatkiem.
W kolejne dni świąt odprawiane były msze św. Na zakończenie roku kalendarzowego
odprawiana jest również uroczysta msza św.
Po uroczystościach Bożego Narodzenia rozpoczyna się wizyta duszpasterska zwana kolędą.
Proboszcz odwiedza swoich parafian.
W święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego Trzech Króli, w kościele święcona jest
kreda i kadzidło. Tą kredą na drzwiach mieszkania pisze się litery K+M+B oraz dany rok.
Litery w tutejszej tradycji są pierwszymi literami imion trzech mędrców ze Wschodu.
Dnia 2 lutego wierni przychodzą do kościoła z dużą świecą zwaną gromnicą, udekorowaną
zielonymi gałązkami mirtu lub asparagusa i wstążką. W czasie mszy św. kapłan święci
gromnicę. Ma ona również swoją symbolikę w tutejszej tradycji. Dawniej po powrocie z
kościoła zapaloną gromnicą robiło się znak krzyża na belce stropowej. W późniejszych
czasach, kiedy zmieniło się budownictwo, znak krzyża kreśli się na górnej części futryny drzwi
wejściowych domu. Zajmowała ona ważne miejsce w izbie, umieszczana na ścianie lub za
świętym obrazem była zawsze w zasięgu ręki. Gromnica zabezpieczała gospodarstwo przed
piorunami i wilkami. W czasie burzy zapaloną gromnicę stawiano w oknie. Podaje się ją
również umierającemu.
W 1930 roku zostały zakupione stacje drogi krzyżowej.
Dokument erekcji
Brat Bonewentura Marrani –Minister Główny Całego Zakonu Braci Mniejszych.
"Na mocy niniejszego pisma udzielamy władzy czcigodnemu ks. Wacławowi Lachowiczowi –
proboszczowi w Horbowie ażeby o ile posiada licencję czcigodnego biskupa miejsca i innych
do których to należy , pisemne pozwolenie , błogosławić stacje św. Drogi Krzyżowej –
pbłogosławić i ustanowić mógł w kościele parafialnym w Horbowskim z dołączonymi
odpustami, które można zdobyć przez wszystkich wiernych pobożnie je odprawiających.
Z zachowaniem wszystkich prawnych przepisów i dołączeniem tejże dokonanej erekcji
świadectwa własną ręką podpisuję.
Dan w Rzymie przy kolegiacie św. Antoniego Wia Melurana 124.
Dn,16 maja 1931roku.
Uwaga: Proszącego, pokornie prosimy ażeby jakąś ofiarę na potrzeby Ziemi Świętej do nas
przysłał."
Proboszcz ks. Lachowicz zgodnie z powyższym dokumentem erygował stacje drogi krzyżowej
wraz z dołączonymi odpustami wg reguł przez kongregację odpustów ustanowionych
03.08.1748 roku. O powyższym powiadomił kurię dn. 06.06.1931r. Odtąd czternaście stacji
przedstawiających Mękę Pana Jezusa znajduje się w horbowskim kościele.
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W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiana jest przed nimi droga krzyżowa. W czasie
rozważania Męki Pańskiej kapłan, ministranci i wierni przechodzili od stacji do stacji.
Po siedemdziesięciu latach obrazy zostały odnowione staraniem ks. Romana Sawczuka.
Przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu po sumie śpiewane są Gorzkie żale.
Liturgia Wielkiego Tygodnia rozpoczyna się w Wielki Czwartek uroczystą mszą św. w
godzinach wieczornych. Podczas tej liturgii milkną dzwony i dzwonki ołtarzowe, a ich miejsce
zajmują kołatki. Podobnie nabożeństwo Wielkiego Piątku odprawiane jest w godzinach
wieczornych. W czasie tego nabożeństwa wierni adorują krzyż. Ze względu na odległość
kościoła od wsi należących do parafii adoracji całonocnej nie było. Po wieczornej adoracji Pana
Jezusa w ciemnicy była ona kontynuowana od rana w Wielką Sobotę. W tym dniu również
święcone są pokarmy. Wieś i Kolonia Horbów przynosiły pokarmy do kościoła, do pozostałych
miejscowości proboszcz przyjeżdżał i święcił na miejscu. Obowiązkowo wśród święconych
pokarmów musiał być chleb, sól, jajko, czasem kiełbasa, kawałek świątecznego ciasta.
Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna się wieczorem zapaleniem paschału, poświęceniem wody
i ognia. Potem wierni biorą do domu wodę święconą i nadpalone gałązki z ogniska
symbolizujące ciernie. Następnie odprawiana jest uroczysta msza św. już z biciem dzwonów.
Na jej zakończenie Przenajświętszy Sakrament jest umieszczany w Grobie, symbolizując
złożenie ciała Pana Jezusa w grobie. Po wieczornej adoracji parafianie w Niedzielę
Wielkanocną gromadzą się na odprawianej wczesnym rankiem mszy rezurekcyjnej.
Rozpoczyna się ona uroczystą procesją z trzykrotnym obejściem kościoła, której towarzyszy
bicie dzwonów.
Kolejne święto to Zesłanie Ducha św., jednak w tutejszej parafii nie towarzyszą mu jakieś
szczególne zwyczaje.
Natomiast na uroczystość Bożego Ciała mieszkańcy przygotowują cztery ołtarze. Dawniej
ustawiane były wokół kościoła. Ostatnio ołtarze ubierane są przy kapliczce lub przy krzyżu
stojącym na początku wsi Horbów. Do tych ołtarzy wyrusza po zakończeniu mszy św.
uroczysta procesja. Ołtarze zawsze są udekorowane brzozą, której gałązki wierni odrywają i
zabierają do domu.
Wiosną, kiedy wszystko się już zieleni, jest tu jeszcze jeden piękny, stary zwyczaj poświęcenia
pól. W każdej wsi w innym terminie gromadzą się mieszkańcy przy krzyżu na początku wsi i
stamtąd pod przewodnictwem kapłana wyrusza uroczysta procesja przez całą wieś, zatrzymując
się przy urządzonych przez mieszkańców ołtarzach.
Jedną z dłuższych procesji w dawnych latach było poświęcenie pól w Kol. Horbów.
Miejscowość ta jest dość rozległa, położona po obu stronach szosy 2-E30. Procesja
rozpoczynała się przy starym krzyżu stojącym na granicy pól wsi i Kolonii Horbów, następnie
wierni szli do krzyża stojącego przy skrzyżowaniu szosy z drogą do wsi Kłoda Mała, dalej tą
drogą wśród pół, potem przez właściwą kolonię aż pod las Kisielnik, gdzie stał ostatni krzyż w
tej wsi. Procesja międzynarodową drogą wymagała zezwoleń, których w okresie PRL-u nie
udzielano zbyt chętnie, a mimo to ówczesnym proboszczom przez długie lata udawało się je
otrzymywać. Potem trasę skrócono.
Wiosną wierni gromadzą się na nabożeństwie majowym, potem na czerwcowym. We wsiach
znacznie oddalonych od kościoła nabożeństwa te są odprawiane przy wiejskich kapliczkach i
krzyżach, a także w kaplicy w Zalesiu. W październiku odprawiane jest nabożeństwo
różańcowe.
Stowarzyszenia i bractwa działające przy parafii.
Brak jest danych o działalności bractw i stowarzyszeń w XIX wieku. Natomiast po
wznowieniu parafii w 1924 roku ożywiła się działalność parafian. W drugiej połowie lat
dwudziestych ubiegłego wieku przy parafii działało koło Młodzieży Męskiej i Żeńskiej (1928r),
Przysposobienie Wojskowe, Kółko Rolnicze, które było m.in. inicjatorem budowy pomnika
poświęconego pamięci rodziny Koniuszewskich we wsi Kłoda Mała.
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Bractwo Różańcowe, Koło Tercjarskie (1931r.), Bractwo Najświętszego Sakramentu (1936),
Boskiego Imienia Jezus Nauki Chrześcijańskiej (1947), III Zakonu św. Franciszka (1931),
Stowarzyszenie Żywego Różańca (1936), Stowarzyszenie Katolickie Niewiast (1936). W
drugiej połowie XX wieku w parafii działają kółka różańcowe kobiet i mężczyzn. Obecnie w
parafii działa rada parafialna i duszpasterska. A od kilku lat Koło Przyjaciół Katolickiego Radia
Podlasie, którego wieloletnią przewodniczącą jest Janina Kopania z Zalesia.
Odpusty
Dawniej parafia Horbów miała nadane przez Stolicę Apostolską następujące odpusty: w
uroczystość Przemienienia Pańskiego, Niepokalanego Poczęcia, Matki Bożej Różańcowej, św.
Barbary i w dniu 31 XII, tj. na zakończenie roku.
Obecnie uroczystości odpustowe obchodzone są w maju - Matki Bożej Łaskawej oraz w
sierpniu - Przemienienia Pańskiego.
Dzwony
„Wielbię prawdziwego Boga, zwołuję lud
gromadzę duchownych,opłakuje zmarłych,
oddalam zarazę i przyozdabiam święta.”
Takie napisy umieszczane dawniej na dzwonach najbardziej mówią o ich roli w życiu Kościoła.
Ich dźwięk towarzyszy nam przez całe życie, zmieniając wciąż swój głos. Dostojnie i
majestatycznie brzmią w dniu Zmartwychwstania Pana, inaczej w zwykłym dniu czy w czasie
obrzędów pogrzebowych.
"Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona..."
K. Przerwa –Tetmajer, Anioł Pański

Dawniej dzwoniono rano, w południe i wieczorem na Anioł Pański. Protokół z wizyty
kanonicznej z 1662 roku wymienia w Horbowie dwa małe dzwony w dzwonnicy. Te dwa
dzwony znajdują się także w XVIII wieku. Według spisu inwentarza z 1782 roku w dzwonnicy
znajdują się dwa dzwony. Jeden z nich ma urwane (serce). Trzeci dzwon rozbity i opuszczony
leży w zakrystii. Drewniana dzwonnica, na której były zawieszone, niszczała coraz bardziej. W
1783 roku proboszcz horbowski Ksawery Małachowicz przystępuje do remontu dzwonnicy i
dzwonów. Z przelanych dwóch dzwonków ważących 46 funtów po dodaniu miedzi i cyny,
dwa dzwony umieszczone w dzwonnicy ważyły 120 funtów. Natomiast ich żelazne okucie
ważyło 142 funty. Zaś sygnaturka 14 funtów. Koszty tej inwestycji wyniosły 1280 złotych
Wprawdzie na przestrzeni lat dzwonnica niszczała, ale wciąż służyła tutejszym parafianom.
(akta par. Piszczac)
(Jednak dziekan bialski był temu przeciwny.) Pomimo braku świątyni parafianie horbowscy
wciąż grzebali swoich bliskich na miejscowym cmentarzu. Tym samym dzwony były
potrzebne. Zwłaszcza, że jeden z nich był rozbity i nie nadawał się do użytkowania, ale dwa
pozostałe były czynne. Ksiądz Julian Trętowski w marcu 1862 roku informował konsystorz
diecezji podlaskiej, że dzwonnica na cmentarzu w Horbowie stoi nadal. Wprawdzie jest stara,
ale dla umocnienia dookoła została podparta. Jeden z dzwonów i sygnaturka zostały zabrane
przez księdza Trętowskiego do Piszczaca. Horbowscy parafianie sprzeciwiali się takiej decyzji.
Zwrócili się w tej sprawie do wójta gminy, który uznał, że istniejąca dzwonnica jest za słaba, by
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utrzymać trzy dzwony. Parafian zaś skierował do ks. Trętowskiego, który im obiecał, „że będą
one zwrócone po zbudowaniu w Horbowie nowego kościoła i dzwonnicy”. Niestety nie
zbudowano nowego kościoła ani nowego cmentarza, a dzwony, które trafiły do Piszczaca
podzieliły los tamtejszych. Na rozkaz dowództwa rosyjskiego frontu południowo –zachodniego
z czerwca 1915 roku zarekwirowano wszystkie dzwony z okolicznych świątyń, wywieziono do
Smoleńska i przetopiono na działa. (Podobnie stało się z dzwonami z horbowskiej cerkwi
prawosławnej , które zostały wywiezione do Rosji ? Aph prot. Wizyt. 1923r.)
Drugi dzwon o wadze 280 funtów (140kg) po uzyskaniu zgody konsystorza Diecezji Lubelskiej
ks. Mystkowski zabrał do Grępkowa.
Po wznowieniu parafii w kościele horbowskim był jeden dzwon umieszczony na kościelnej
wieży. W czasie działań II wojny został uszkodzony. Z czasem wymieniono go na nowy.
Na początku lat osiemdziesiątych ówczesny proboszcz ks. Zdzisław Zielonka podjął starania
mające na celu zakup nowych dzwonów do tutejszego kościoła. Nabyto trzy dzwony, które
zostały wykonane w Odlewni Dzwonów Walerii i Janusza Felczyńskich w Przemyślu. Każdy z
dzwonów ma imię:
I Przemienienie Pańskie - waga 645kg, zawieszenie 115 kg,
II Matka Boża Łaskawa - waga 375kg, zawieszenie 75kg,
III Jan Paweł II waga 198kg, zawieszenie 50 kg.
Łączna masa dzwonów wynosi 1218 kg.
Dzwony zostały umieszczone w dzwonnicy wykonanej ze stalowych tregrów.
Uroczystego obrzędu konsekracji dzwonów dokonał ordynariusz diecezji ks.biskup Jan Mazur
w uroczystość Bożego Ciała 18.06.1981 roku o godz.17.
Dzwony mają piękne brzmienie. Używane są podczas uroczystości kościelnych. Jednak bardzo
smutno odezwały się 13 grudnia 1981 roku.
Ksiądz Roman Sawczuk zainstalował kuranty.
Akcja dobroczynna
Pierwsze przytułki w Polsce były organizowane w XIII w. początkowo w miastach.
W późniejszych wiekach zaczęto je zakładać przy parafiach. Powszechnie były nazywane
szpitalami, stanowiły miejsce schronienia dla ubogich, kalek i sierot. W XVII wieku pojawiają
się fundacje szpitali. ( A. Bruckner, Encyklop. Starop. Str. 606)
Fundatorką szpitala dla ubogich przy parafii łacińskiej w Horbowie była Maryanna z Iłowa
Zygmuntowa Młożewska. E Na mocy jej testamentu sporządzonego dn. 24.06.1655 roku został
założony szpital przy kościele łacińskim w Horbowie. Jego uposażenie przedstawiam zgodnie z
zapisem testorki : „na szpital i ubogie przy tej kaplicy będące złotych półtora tysiąca leguję, od
których także dorocznie dawać od stu złotych także po 7 złotych na każdą ćwierć rachując.
Przychodzić będzie po złotych dwudziestu sześciu i po groszy pół ósme a w szpitalu ma być
ustawicznie bab trzy i dziad jeden a te baby i ten dziad pacierze mają odprawować takowym
sposobem : w święto maja odprawować każde z nich po sto piętnastu pacierzy, a w powszedni
dzień mają odprawować cząstkę różanego wianka. Babom szpitalnym do tegoż Horbowa
należącym chłopa mego Ułasa w Horbowie mieszkającego z żoną i dziećmi i ze wszystką
przynależnością zapisuję-jednak ma tym chłopem jegomość Pan Daniel Horbowski
zawiadować, któremu ten poddany Ułas tak jak robociznę jako i wszelką powinność oddawać.
Jaśnie Pan Horbowski babom szpitalnym ogród ma każdy rok zasiewać jako i rozkazać opleć –
drew do opalania do szpitala według potrzeby dostarczać powinien – czego ma dojrzeć Jaśnie
Pan Zębocki.” (akta par horb) Jak długo funkcjonował przytułek w Horbowie, nie wiadomo.
Być może brakowało w nim „pensjonariuszy”, gdyż na początku XVIII wieku pojawiają się
wzmianki o upadku szpitala, natomiast fundusz szpitalny, to jest procent od kapitału półtora
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tysiąca złotych, biskup diecezji łuckiej postanowieniem swoim z dnia 17 X 1702 roku wcielił
do probostwa w Horbowie z obowiązkiem, „aby powinności duchowne do kapelanii
przywiązane nie mniej posługi religijne przez baby szpitalne w parafialnym kościele spełniane
były”. To też spełniane było przez proboszczów horbowskich przez odprawianie co tydzień
jednej mszy świętej za duszę testorki, jednocześnie w miejsce trzech bab i jednego dziada, a z
braku pomieszczeń utrzymywano tylko jednego sługę kościelnego. Dlatego też księżna Anna
Radziwiłłowa i książę Hieronim Radziwiłł ogrody do szpitala należące wcielili do dóbr
Horbów, a budynek kazali rozebrać. Na początku XIX wieku sumy funduszu szpitalnego
zostały wniesione do banku . (akta par. Piszczac)E
Ponieważ były to czas pańszczyzny, do tego szpitala testorka przypisała chłopa nazwiskiem
Ułas z żoną i dziećmi, mieszkających w Horbowie. Nadzór nad szpitalem zleciła Danielowi
Horbowskiemu. Miał on też pilnować, żeby ogród , przeznaczony dla tego szpitala, był zasiany
i opielony przez „baby szpitalne”. Również dwór był zobowiązany dostarczać drewno na
opał.
Oprócz tego przeznaczono 5000 florenów polskich na kapelana szpitala i z tej sumy należało
wypłacać po 7% co kwartał. (a.p. Horbów)
Natomiast w XIX wieku sytuacja „szpitali” uległa zmianie. W 1832 roku na mocy dekretu
Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego utworzono przy komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych Radę Główną Opiekuńczą. Jej zadaniem było zakładanie nowych instytucji
dobroczynnych i powoływanie przy nich rad szczególowych opiekuńczych oraz zarząd i
kontrola nad ich finansami i personelem. Objęła ona zarząd i opiekę nad wszystkimi
instytucjami dobroczynnymi w kraju. Od 1842 roku rozszerzyła swoją działalność, obejmując
opieką kaleki i sieroty celem zapobiegania żebractwu.
Rada powołała również Parafialne Dozory, których obowiązkiem była opieka nad ubogimi i
kalekami, organizowała domy schronienia.
Na mocy art.10 ustawy o domach schronienia proboszczowie wchodzili w skład Dozorów
Parafialnych. Zgodnie z art.17 ustawy domy schronienia były powierzone opiece proboszczów.
Powyższe postanowienia znalazły poparcie u ówczesnego administratora diecezji podlaskiej
ks. Bartłomieja Radziszewskiego. W wydanej do duchowieństwa odezwie zaleca, aby księża
zajęli się organizowaniem i rozwijaniem działalności Dozoru Parafialnego i aby dozory objęły
opieką Domy Schronienia. Ponieważ tych domów jeszcze nie było, polecił proboszczom, by
oddali na nie część „szpitali” parafialnych z zastrzeżeniem prawa własności kościelnej.
Oczywiście takie przekazanie miało być czasowe, dopóki dozory nie wystawią własnych
domów. (Zarządzenie wydano 23.09.1845r. w Janowie Podlaskim) (na podst. Akt par.
Piszczac). Należy zaznaczyć, że w tym czasie „szpital” w Horbowie istniał i miał zgromadzone
fundusze na swoje funkcjonowanie, co potwierdza informacja banku.
Rząd Guberni Podlaskiej wydz. Administracji w Siedlcach pismem z dn. 29.04/11.05.1843r.
zawiadamia Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych, iż polecono miejscowej
Kasie Głównej, aby znajdujące się w jej depozycie wedle załączonego wykazu fundusze
szpitala jako to:
" a) w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego – r.s. 225
b) w kuponach r.s. 40, k.50.
razem r.s. 265 k. 50 słownie rubli srebrnych dwieście sześćdziesiąt pięć kopiejek
pięćdziesiąt, najpierwszą wozową pocztą przystosowanej deklaracyji do Banku Polskiego
na stałą lokacyję oddała.”
Były to fundusze płacone z dóbr Horbów na rzecz tutejszego szpitala funkcjonującego przy
kościele parafialnym w Horbowie.
Bank Polski w Warszawie dn. 31.05./12.06.1843r. zawiadamia Komisję Rządową do Spraw
Wewnętrznych i Duchownych, iż Kasa Główna wniosła dn. 21.05./2.06. 1943r. do banku
fundusze dla szpitala przy kościele parafialnym w Horbowie w pow. bialskim. W Listach
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zastawnych żółtych , nowych o wartości 225 r.s. i w kuponach wartości 40r.s. 50k., łącznie
265r.s. i 50 k. E Na początku lat 40-tych XIX wieku administrator parafii Horbów otrzymywał
po 5% od tej kwoty, nastepnie Bank Królewski wypłacał po 4 % od znajdujących się tam sum.
(akta par Piszczac)(APL.RGS syg.43) Jak wynika z materiałów archiwalnych, „szpital w
Horbowie nie istniał”. Po przyłączeniu parafii Horbów do Piszczaca procenty od
zgromadzonego kapitału zostały przeniesione do Piszczaca, gdyż tam funkcjonował przytułek,
w którym przebywał 80-letni starzec i dwie starsze kobiety. Osoby te zgodnie z poleceniem
proboszcza wypełniały wolę testorki, odmawiając wyżej wspomniane modlitwy.E Faktem jest,
że struktury zapoczątkowane na początku lat czterdziestych XIX wieku funkcjonowały do 1852
roku.
Wówczas to Rada Główna postanowiła odłączyć Domy Schronienia od domów parafialnych.
Zajęły się tym Rady Powiatowe. Utworzono Rady Opiekuńcze, a Namiestnik Królestwa
Polskiego, chcąc uczynić je jedynymi ośrodkami opiekującymi się biednymi, zabronił
proboszczom zbierania jakichkolwiek składek na cele dobroczynne.
W 1860 r. ks. J. Trętowski zameldował Powiatowej Radzie Opiekuńczej, że opieka cywilna
nad biednymi upadła zupełnie z braku funduszu. Rada odpowiedziała, że jako państwowy
Dom Schronienia należy policzyć „szpital” parafialny. Na powyższe ksiądz Trętowski pismem
z dn. 28.10.1864r. odpowiedział, że budynek „szpitala” w Horbowie nigdy własnością
państwową nie był. (str. 185k. Sosz. Akta p.Piszc.)
Po wejściu w życie ww. zarządzenia niesieniem pomocy dla ubogich zajęły się tylko bractwa,
zwłaszcza Bractwo Trójcy Przenajświętszej.
W 1870 roku Rada Główna Opiekuńcza została zniesiona ukazem carskim.
J Wsie należące do parafii Horbów
Do łacińskiej parafii Horbów należały następujące wsie: Horbów, Kłoda , Lachówka , Husinka
i Koczukówka. Wszystkie te wsie po wprowadzonej w ......roku
nowej strukturze
administracyjnej należały do gminy Dobryń, pow. bialski.
Horbów - taka nazwa występowała najczęściej. Jednak spotkać można było nazwę Orbów lub
Horbówek. W 1827 roku liczyła 16 dymów (domów ) i 110 mieszkańców. W 1876 r było 22
domy i 152 mieszkańców, a w 1887 - 38 (?) domów i 291 mieszkańców. Wieś wchodziła w
skład dóbr prywatnych. Był tu również dwór i folwark. Od 1831 (?) roku dobra Horbów stały
się własnością rządową. W 1854 roku przeprowadzono kolonizację wsi.Uwłaszczenie chłopów
nastąpiło w ...... . Łączna powierzchnia gruntów wsi i folwarku w 1887 roku wynosiła 1552
morgi.
Przez kilkaset lat wieś była siedzibą parafii łacińskiej i greckounickiej. Tutaj były światynie obu
obrządków.
( Słow. Gegr. KP tIIs.123 i Pam Kniż)
Zalesie w 1664 roku wchodziło w skład starostwa knyszyńskiego ziemi bielskiej. W 1789 roku
należało do Panien Brygidek Brzeskich. Potem folwark należał do książąt Radziwiłłów, którzy
wypuszczali go w dzierżąwę. Miejscowość dzieliła się na wieś i folwark.
Po otwarciu traktu pocztowego Warszawa-Brześć o długości 27 mil zakładano stacje pocztowe
i przeprzęgowe. Na całej trasie było początkowo 9 stacji, a odległość między nimi wynosiła 2-3
mile. W 1815 roku w Zalesiu została otwarta stacja przeprzęgowa i funkcjonowała do 1 XII
1827 r., podlegała pod urząd pograniczny w Terespolu. W latach 1827 – 50 został tu otwarty
urząd pocztowy pograniczny przeniesiony z Terespola. W 1851 roku urząd został przeniesiony
do Białej, w Zalesiu funkcjonowała ekspedycja i stacja przeprzęgowa z 12 końmi. Obsadę
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poczty stanowili: naczelnik, ekspedytor, sekretarz, pisarz. Do miejscowników, czyli stempli
pocztowych używano początkowo tuszu czarnego, potem czerwonego. Pierwszy polski znaczek
pocztowy został wykonany w 1860 roku przez Henryka Majera. Był na nim herb Królestwa
Polskiego.
(Międzrz stacja po.. w[Rocz . Mię....]:M.Czernik Pczta Królestwa Polskiego....).
Początkowo na trakcie kursowały dwa rodzaje poczty, tj. wozowa i konna. Pocztą wozową
przewożono koespondencję, przesyłki pieniężne i inne rzeczy pod nadzorem tzw.
konduktora. Taką pocztą mogli również podróżować ludzie, oczywiście za odpowiednią
opłatą. Pocztą konną przewożono wyłącznie korespondencję oraz różne pisma i dokumenty.
Stacja musiała posiadać konie i bryczki lub kryte powozy.
Funkcjonowała też poczta kariolkowa – tak nazywano jednokonny, czterokołowy wózek
przewożący korespondencję i paki.
Lubelska Guberniana Pocztowa Kantora wystawia na licytację „osadę pocztową” w Zalesiu.
Stanowiła ona 7 mórg ziemi, dom mieszkalny, dwie oficyny oraz inne zabudowania. W dniu
13/25.07.1871 roku nabyła ją Zofia z Krompolców Budziszewska.
W 1827 roku wieś liczyła16 domówi 89 mieszkańców, a folwark 9 domów i 68 mieszkańców.
W 1875 roku 23 domy i 164 mieszkańców, a powierzchni wynosiła 1119 mórg. W 1887 roku
31 domów i 216 osób. Wówczas łączna powierzchnia wsi i folwarku wynosiła 1254 morgi.
(Sł.GeKPt.14,str.334 i pam kniżka)J

Folwark Zalesie
Zalesie wcześniej należało do folwarku Horbów....... Kiedy te tereny znalazły się pod zaborem
austriackim, ówczesny rząd wystawił je do sprzedaży. W dniu 26.03.1808 roku od Cesarsko
Królewskiej Galicyjskiej Komisji do Sprzedaży Dóbr Narodowych folwarki Zalesie i Chotyłów
nabył Antoni Nieprzecki za 59 tys. 30 zł reńskich. (?) Kupno to zostało potwierdzone przez
Rząd Królestwa Polskiego przy regulacji hipotecznej w dniu 26.03.1823r. Wówczas wartość
szacunkowa folwarku została ustalona na kwotę 158133 zł. Dnia 27.10.1825 roku Nieprzecki
przekazał 7 mórg ze swoich dóbr w Zalesiu na własność Dyrekcji Jeneralnej Poczty. Na
gruntach tych położonych przy trakcie Warszawa - Brześć rząd wzniósł budynki stacji
pocztowej. Po śmierci Nieprzeckiego w 1839 roku dobra Zalesie poszły na licytację, gdyż
córka właściciela nie potrafiła zajmować się majątkiem. Folwark dnia 5/17.12.1839 nabył
Wojciech Bogusławski za 72000 zł. Bogusławski był pułkownikiem wojsk polskich. Z
pierwszego małżeństwa z Marianną Kobylińską miał dwoje dzieci. Po śmierci żony ożenił się
powtórnie z Izabelą Dłużewską. Na mocy testamentu Bogusławskiego sporządzonego w 1845
roku, a ogłoszonego po jego śmieci w 1852 roku, dobra Zalesie dziedziczyła żona Izabela oraz
dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa. Izabela odkupiła część majątku należną dzieciom z
pierwszego małżeństwa męża i sama prowadziła je z trójką swoich nieletnich dzieci. Jednak
trudności w prowadzeniu gospodarstwa spowodowały, że w 1872r. zostało ono wystawione na
licytację przymusową. W wyniku licytacji dnia 11/23.02.1872 r. majątek Zalesie nabyli Zofia z
Krompolców i Ludwik Budziszewscy, właściciele Terebeli i Cicibora. W kwietniu 1872 roku
Budziszewska odsprzedaje „osadę pocztową” księdzu Leonowi Szokalskiemu, proboszczowi
parafii unickiej w Kijowcu. W tym samym roku ks. Szokalski odsprzedaje „osadę pocztową”
Zofii Budziszewskiej
Dnia 18./30.08.1872 roku Wiktor nabył od Zofii z Krompolców i Ludwika Budziszewskich
majątek Zalesie wraz z „osadą pocztową”. (K.W. dóbr Zalesie, Wydz. Ks. WBP) Łączna
powierzchnia majątku wynosiła 1112 mórg, w tym 613m. ziemi ornej, 302 m. łąki, 135
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lasu,15 m. pastwisk oraz 120 innych gruntów. Położenie folwarku przy Trakcie Brzeskim
było korzystne.
Wiktor Sobolewski miał czworo dzieci: Michała Norberta, Stanisława, Zofię i Marię. Na
mocy testamentu z 04.02.1897 roku majątek Zalesie dziedziczył najstarszy syn Michał
Norbert.
Wcześniej Wiktor, a potem jego syn Michał, starali się racjonalnie gospodarować majątkiem.
Prowadzona był produkcja rolna, ogrodowa, rybna i przemysłowa. Zajął się hodowlą owiec,
niestety motylica zdziesiątkowała stado. Kopano torf. Została uruchomiona gorzelnia i
cegielnia. Przeznaczono pod nią 6 mórg ziemi. Wytwarzana była cegła na własne potrzeby.
Michał zaczął wznosić nowe, murowane budynki inwentarskie. Stodołę, chlewy, oborę,
wozownię, spichlerz, wagę. Zamierzał przystąpić do budowy nowego pałacu. W 1911 roku
Józef Dziekoński, budowniczy warszawski, sporządził projekt i wkrótce rozpoczęto budowę.
Pałac zbudowany z cegły, tynkowany na zewnątrz i wewnątrz, pokryto czerwoną dachówką,
wstawiono modrzewiową stolarkę. Działania I wojny światowej przerwały prace
wykończeniowe przy pałacu. Ogród przypałacowy otaczały krzewy bzu i kasztanowce, przed
frontem pałacu założono klomb z różami. Od pałacu do szosy warszawskiej prowadziła aleja
świerkowo-modrzewiowa. Sad otaczała aleja grabowa. Na jej końcu Janusz Sobolewski
posadził dąb zwany przez rodzinę Dewajtisem. Za sadem znajdowała się sadzawka z wyspą,
na którą prowadził „angielski”mostek.
Zalesie należało do gminy Dobryń i właśnie na potrzeby administracji gminnej Michał
Sobolewski zbudował na własnym gruncie i z własnej cegły budynek z przeznaczeniem na
siedzibę gminy.
Obecnie mieści się w nim Urząd Pocztowy i Bank Spółdzielczy. Przedwczesna śmierć żony,
a potem Michała, przerwała prace w majątku. Jego spadkobiercy na początku lat
dwudziestych XX wieku wydzierżawiali majątek. Wówczas jego powierzchnia wynosiła
626ha 66 arów. Wcześniej 45 mórg oddano włościanom pod serwituty. Dzierżawcami byli
Franciszek Giełżecki i Stefan Latoszyński. Ponieważ część nowo wzniesionych budynków
inwentarskich było nienakrytych, zobowiązano dzierżawców do wykonania dachów.
Postanowiono również część budynku gorzelni przerobić na mieszkania dla robotników.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego majątek był częściowo parcelowany. W czasie
II wojny światowej
majątek był pod zarządem niemieckim – Liegenschaftów.
(APL.LIR1933-46,syg154,s.1) Sobolewscy musieli opuścić swoją posiadłość. W pałacu
zamieszkał Niemiec wraz rodziną. Do rodzinnych dóbr prawowici właściciele już nie
powrócili nigdy.
„Dnia 28.11.1946 roku w kancelarii Bialskiej Zamiejscowego Wydziału Hipotecznego Sądu
Okręgowego w Siedlcach na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Lublinie z dnia
14.11.1946r. Nr 1165?44 z rubryki właścicieli wykreślić – Janusza Michała, Wiktora,
Tadeusza i Elżbietę Sobolewskich dopisać Skarb Państwa Polskiego.
Uregulowane w tej księdze prawem własności na imię Janusza Michała, Wiktora, Tadeusza i
Elżbiety Sobolewskich dobra ziemskie Zalesie o obszarze 924 mórg 10 prętów, czyli 517 ha
3404m na mocy art.2 ust.1, lit.e dekretu PKWN z dnia 06.09.1944r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej (Dz.URP Nr 3, poz.13 z 1945r.) przeszły na własność Skarbu Państwa
Polskiego. Wpisano z mocy Zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Lublinie z
dn. 14.11.1946r. 1165/46 na wniosek w tej księdze z dnia 28.111946r.” (Kw.Zalesie Nr.617.
t.III)
W wyniku prowadzonej reformy rolnej majątek Zalesie został rozparcelowany. Ziemię
otrzymało 86 rolników i fornali. Potomkowie Wiktora Sobolewskiego pozbawieni swojej
własności musieli opuścić te tereny.
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Budynki inwentarskie przeznaczono na magazyny Gminnej Spółdzielni. Natomiast w części
pałacu usytuowano pomieszczenia dla biura GS i kasę, a w piwnicy zlewnię. Pozostałą część
przeznaczono na szkołę podstawową i mieszkania dla nauczycieli.
W latach 1974-76 przeprowadzono „gruntowny remont” pałacu. Zburzono mury do parteru,
zniszczono modrzewiową stolarkę i rozpoczęto adaptację budynku dla potrzeb rozwijającej
się szkoły. Wcześniej wycięto starą modzrzewiowo-świerkową aleję prowadzącą od szosy
do dworu. Kończył się wiek XX. Z dawnego założenia dworskiego w Zalesiu pozostały
wozownia, spichlerz, studnia. Rośnie jeszcze kilka drzew w dawnym sadzie owocowym oraz
kasztanowce, które kiedyś oddzielały część mieszkalną od gospodarczej. Za sadem był kiedyś
staw z wyspą i angielskim mostkiem. Pozostał tylko jego zarys. W miejscu starego dworu w
latach osiemdziesiątych ub.wieku wybudowano kaplicę pw. św. Józefa.
Zalesie w II połowie XX wieku stało się centralnym ośrodkiem gminy. W czasie okupacji
niemieckiej została utworzona w Zalesiu placówka pocztowa. Mieściła się w domu
prywatnym. Kierownikiem był Marian Gruza, a listonoszem Franciszek Papiński z Kłody
Dużej. W 1945 roku otwarto Urząd Pocztowy w Zalesiu. Pierwszym naczelnikiem był Leopold
Pleskaczuk, przybyło też listonoszy. Od 1955 roku naczelnikiem był Marian Michaluk z Kłody
Małej. Przepracował na tym stanowisku do 1981 roku. W budynku wzniesionym na potrzeby
lokalnej administracji przez Michała Sobolewskiego miała swoją siedzibę Gminna Rada
Narodowa, a po reformie administracji miał swoja siedzibę Urząd Gminy. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego był tu Posterunek Policji, w czasach PRL Milicji
Obywatelskiej, a następnie policji. Po wojnie została otwarta siedmioklasowa szkoła
podstawowa, od roku szkolnego 1966/67 ośmioklasowa, a po kolejnej reformie szkolnictwa
szkoła podstawowa sześcioklasowa. Funkcjonująca tutaj Gminna Spółdzielnia „SCH”, która
zajmowała się skupem płodów rolnych, sprzedażą artykułów rolnych, prowadziła sieć sklepów
spożywczo-przemysłowych, z czasem stała się filią GS „SCH” w Piszczacu, a następnie w
Terespolu. SOP, późniejszy Bank Spółdzielczy, urząd pocztowy. Na początku lat
sześćdziesiątych otwarto ośrodek zdrowia. Początkowo mieścił się w mieszkaniu prywatnym.
W 1964 roku mieszkańcy Zalesia wystąpili z inicjatywą budowy w czynie społecznym budynku
dla potrzeb Spółdzielni Zdrowia. Budynek oddano do użytku jesienią 1972 roku. Rozpoczął w
nim pracę lekarz i pielęgniarki. Z czasem zaczął przyjmować stomatolog.
W 1947 roku z inicjatywy Piotra Mazura, Piotra Bieleckiego i Stanisława Proskury została
założona Ochotnicza Straż Pożarna. W 1948 roku z własnych środków strażacy zbudowali
remizę strażacką, w której była również sala widowiskowa. W latach 1960-79 w każde
niedzielne popołudnie odbywała się w niej projekcja filmów. Kino obsługiwali Eugeniusz
Dmowski i Feliks Kocęba.
W połowie lat sześćdziesiątych została
Kłoda
Wieś Kłoda położona u zbiegu rzek Lutni i Zielawy. Dawniej była królewszczyzną w kluczu
kijowieckim, ekonomii brzeskiej. Potem wchodziła w skład dóbr Horbów. Z czasem w
wyniku podziałów rodzinnych należała do braci Horbowskich, Zygmunta i Maryanny
Młożewskich. W końcu stała się samodzielnym folwarkiem. Po trzecim rozbiorze Polski rząd
austriacki sprzedał go Antoniemu Nieprzeckiemu. Kolejnymi właścicielami Kłody byli
Turobiński, Pszczyński, Najdyhor, Kotz i Dąbrowska. Ponieważ jej dzieci nie potrafiły
gospodarować majątkiem, został on w 1875 roku wystawiony na licytację za długi. Nowy
właściciel rozparcelował majątek na 6 nabywców i wówczas folwark Kłoda przestał istnieć.
Sam folwark był zapewne niewielki. W wyniku uwłaszczenia przeprowadzonego w latach
1864-69 dla 29 osad we wsi Kłoda przydzielono 697 mórg i 77 prętów gruntów
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pochodzących z dóbr Horbów. Oprócz tego dla czterech osad przydzielono 132 morgi i 249
prętów. (kw 3762 zesztV)
Pozostała tylko wieś, jedna z większych w parafii.
W 1827 roku wieś liczyła 16 domów i 98 mieszkańców, przed 1880 rokiem 37 domów i 276
mieszkańców. W 1887 roku 40 domów i 286 mieszkańców, a powierzchnia wynosiła 725
mórg. ( Sł.GKP i pam kniż) W Kłodzie była karczma.
W 1920 roku 54 domy, w tym 39 katolicy.
W 189... roku została tu otwarta rosyjska parafialna szkoła czytania i pisania. Po odzyskaniu
niepodległości w Kłodzie otwarto szkołę powszechną, był sklep spożywczo-przemysłowy
prowadzony przez Dąbrowskich oraz wiatrak stanowiący własność Tałana. Założone zostało
kółko rolnicze, prężnie działało koło młodzieży. Z inicjatywy tych organizacji i mieszkańców
wsi w 1933 roku rozpoczęto budowę domu ludowego. Miał on w przyszłości pełnić funkcję
placówki kulturalno-oświatowej. W okresie II wojny światowej w tym budynku i jego
otoczeniu Niemcy utworzyli obóz pracy dla Żydów. Jeńcy pracowali przy czyszczeniu
rowów. (Wsp. Anna Kuźmicz)
Kłoda obok Horbowa jest jedną z najstarszych wsi w parafii. Jej położenie i granice na
przestrzeni stuleci ulegały zmianie. Na uwagę zasługuje fakt, że zachowały się pewne
nazwiska związane z tą wsią i wymieniane w XVII wiecznych dokumentach, a które
przetrwały do dziś, między innymi: Tałan, Szachniuk.
Lachówka była jedna z mniejszych wsi.
W 1827 roku 12 domów i 78 mieszkańców, a przed 1880 rokiem 26 domów i 249
mieszkańców. Powierzchnia wynosiła 564 mórg. Wchodziła w skład dóbr Horbów, a potem
dóbr rządowych. W latach 1864-68 przeprowadzono uwłaszczenie chłopów. Ziemię
otrzymało 19 osad, łączna powierzchnia 603 morgi 193 pręty. (kw.3762) Grunty te
pochodziły z dóbr Horbów.
Ukaźna- wieś powstała po wydaniu przez carat ukazu uwłaszczeniowego w 1864r.
Przed 1875 rokiem 16 domów i 69 mieszkańców, a powierzchnia 252 morgi. (SłGKPt.XII,
str.771) W 1887 r. 23 domy i 91 mieszkańców, a pow. 262 morgi.
Lachówka Mała powstała z podziału folwarku Zalesie.
Horbów Kolonia jest najmłodszą miejscowością na terenie parafii. Założona została w
latach 1922-24 w wyniku parcelacji dawnego folwarku, a późniejszego majoratu Horbów.
Nabywcami parcelowanych gruntów była ludność z okolic Łukowa i Kocka. Nowi
mieszkańcy wnieśli tu swoją tradycję i obyczajowość, które z czasem wtopiły się w tutejszą
społeczność.
(W 1838 roku do folwarku Horbów należały wsie Horbów, Zalesie, Kłoda, Lachówka)
Folwark Husinka
Brak jest danych wcześniejszych o miejscowości Husinka, natomiast wiadomym jest, że
dobra te należały do Łuzeckich. Ostatnim właścicielem był Staniaław Dominik, który w
latach dziewięćdziesiątych XVII wieku przekazał je Chrzanowskim. Kolejnymi właścicielami
byli Paweł i Rozalia z Chrzanowskich Buchowieccy. Oni to właśnie 26 czerwca 1756 roku
folwark Husinka przekazali Janowi Piotrowi (Joachimowi) i Karolinie z Buchowieckich
Deskurom. Deskurowie mieszkiwali w Husince aż do śmierci Joachima w 1764 roku. Po
śmierci męża Karolina wyszła za mąż za Łukasza Turskiego i w dalszym ciągu do nich
należały dobra Husinka. W dalszej kolejności majątek ten dziedziczyły dzieci Karoliny i
Łukasza, natomiast dzieci Joachima Deskura zostały wyłączone z dziedziczenia majątku. Na
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początku XIX wieku właścicielami Husinki nadal byli spadkobiercy Łukasza Turskiego,
jednak w 1823 roku majątek został wystawiony na publiczną licytację. Kolejnym
właścicielem był Stefan Kosiński. Własnością Kosińskich Husinka była do lat 60-tych XIX
wieku. Następnie w 1870 roku Feliks Kudelski Kosiński sprzedał folwark Ignacemu i Zofii
Szymońskim oraz Hipolitowi Topolnickiemu. Nabyli oni po ¾ dóbr Husinka i Koczukówka.
W sierpniu 1871 roku Szymońscy swoją część sprzedali. Nabywcami byli: Kurowscy,
Jastrzębscy, Ostojscy , Turscy, Izdebscy. Z tego wynika, że już w drugiej połowie XIX wieku
majątek Husinka uległ znacznemu podziałowi. Z czasem osiedlili się tu Wierzejscy,
Radzikowscy, Mazurowie, Świrscy, Zawieruchowie, nastąpiło kolejne rozdrobnienie i
podział. (Na początku XX wieku pojawiali się nowi nabywcy i kolejne podziały dokonały
rozdrobnienia folwarku na mniejsze gospodarstwa.) W wyniku tych podziałów powstała
kolonia Husinka. Obecnie po dawnym założeniu dworskim nie pozostało śladu.
Natomiast włościanie wsi Husinka zostali uwłaszczeni w 1868 roku.
Husinka stała się wsią typowo rolniczą. Zamieszkiwała tu ludność katolicka i unicka. Ci
ostatni należeli do parafii greckokatolickiej w Kijowcu.
Po ogłoszeniu Ukazu o tolerancji dnia 29.06.1905 roku mieszkańcy wsi Husinka powrócili do
wiary katolickiej – 85,w okresie późniejszym 14.
Dnia 10 sierpnia 1920 roku cofające się od Brześcia wojsko polskie stoczyło potyczkę z
bolszewikami w okolicach Kol. Husinka. Zginął wówczas jeden żołnierz polski. Tutejsi
mieszkańcy pochowali żołnierza przy drodze do Borku, a młodzież otoczyła opieką grób
nieznanego żołnierza, który swoje życie oddał w obronie Ojczyzny. (Podlasiak nr 39 /1923r.)
Z inicjatywy Piotra Mazura zostało w dniu 22.07.1923 roku założone w Husince
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Napis na sztandarze Stowarzyszenia głosił: ”Bóg i
Ojczyzna”. Koło objęło opiekę nad tym grobem . (Podl.nr 39)
Należy nadmienić, że tamtejsza młodzież w dwudziestoleciu międzywojennym była bardzo
aktywna, a Husinka stała się prężnym ośrodkiem kulturalnym.
Dnia 17 listopada 1928 roku został oddany do użytku nowy, okazały budynek szkolny.
W czasie II wojny światowej za pomoc udzielaną przez mieszkańców zbiegłym z obozu w
Kaliłowie jeńcom radzieckim i współpracy z oddziałami partyzanckimi Niemcy spalili wieś.
Wczesnym rankiem 24 października 1942 roku wojsko niemieckie otoczyło wieś. W wyniku
łapanki aresztowano 60 mieszkańców. W tym 42 młodych ludzi zostało wywiezionych do
obozu zagłady na Majdanku w Lublinie, wśród nich było 16 osób w wieku 15-20 lat.
Nielicznym udało się powrócić, pozostali zginęli w obozie w grudniu 1942 roku. Starsi
mieszkańcy wsi zostali wywiezieni do pracy w majątkach Zalesie i Kaliłów,
administrowanych przez Niemców. Zabudowania zostały spalone, a studnie zasypane.
Po zakończeniu działań wojennych Husinka została częściowo odbudowana, ale nie była już
tą samą wsią. Wprawdzie funkcjonowały w niej sklep, szkoła podstawowa, świetlica wiejska,
ale zakończyły one swoją działalność w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Budynek dawnej szkoły nabyli Bożena i Janusz Maksymiukowie z myślą o utworzeniu w
nim domu pracy twórczej. Janusz jest znanym bialskim malarzem pejzażystą. W 2000 roku
odbył się tam pierwszy plener malarski.
E

Folwark Koczukówka

Koczukówka jest jedną ze starszych osad na Podlasiu. Przeprowadzone w 1898 roku
przez N.F. Biełaszewskiego i powtórzone w 1985 roku przez pracowników AZP IAUW
(S.Żółkowski) prace archeologiczne pozwoliły stwierdzić istnienie wczesnego osadnictwa na
terenie Koczukówki. Podczas badań powierzchniowych znaleziono fragmenty narzędzi oraz
ceramiki pozwalające na określenie okresów z pradziejów, w których istniało tu osadnictwo.
Były to znaleziska z okresu paleolitu schyłkowego, z osady neolitycznej oraz ślady
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osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu), kultury łużyckiej (epoka brązuwczesna epoka żelaza), wczesne średniowiecze (XII-XIIIw.), późne średniowiecze.
Znalezione w trakcie badań materiały pozwoliły stwierdzić o istnieniu osady w obrębie
ujścia rzeczki Pomeranki do Krzny. (Sł. Żółkowski Mat. do bad....)
Dawna nazwa Koczukówki to Łazuki, z którą spotykamy się jeszcze w osiemnastowiecznych
dokumentach. Najprawdopodobniej w XV wieku były własnością rodu Kuczków. W XVI
wieku został zbudowany dwór Kuczków, od którego powstała nazwa Koczukówka.
Miejscowość położona jest na niewielkim wzniesieniu na lewym brzegu Krzny. W drugiej
połowie XVII wieku Koczukówka należała do Kuleszy. Natomiast w latach 20-tych i 30-tych
XVIII wieku była własnością Jeziernickiego, należy przypuszczać, że kolejni właściciele
zmieniali całość założenia dworskiego. W 1828 roku folwark Koczukówka był w posiadaniu
Felicjana Turskiego tytułem używania czwartej części dóbr majątku Husinka. Należy
przypuszczać, że w tamtym czasie folwark był nieco zaniedbany. W jego obrębie znajdowały
się następujące budowle: dom, piwnica, 6 chlewów, 2 stajnie, obora, owczarnia i trzęsienica,
stodoła krzyżowa, szopa na siano oraz studnia w podwórzu. Podwórze ogrodzone było płotem
z chrustu łozowego, a prowadziła na nie brama z tarcic na kunach żelaznych. Wykaz
hipoteczny zawierający opis folwarku Koczukówka zawiera również spis narzędzi do
obrabiania gruntu, były to: socha jedna z sochnikami, brony cztery drewniane, jarzma dwa,
jedno małe, drugie większe, wóz wołowy z pomostami i drabinami, wóz jednokonny z
pomostami i drabinami i wóz parokonny prosty z wasągiem. W folwarku uprawiano żyto,
pszenicę ozimą i jarą, owies groch, proso, rzepę oraz kartofle. Oprócz tego w pobliżu
folwarku stała karczma z drzewa, w węgieł pobudowana. Znajdował się w niej piec ceglany z
szabaśnikiem, który ogrzewał izbę i alkierz, w obydwu pomieszczeniach była ułożona
podłoga. Wyposażenie izby stanowił stół duży, sosnowy i dwie duże ławy sosnowe. Do
karczmy przybudowano stajnię zajezdną w słupy, do której prowadziło dwoje drzwi
podwójnych, a wewnątrz znajdował się żłób na cztery konie z drabiną. W obrębie folwarku
był browar drewniany, w momencie sporządzania inwentarza nieczynny oraz młyn wodny,
również drewniany.
Folwark ulegał podziałom, w drugiej połowie XIX wieku był własnością Wężyków i
Mleczków.
W 1870 roku ¼ dóbr Koczukówka Hipolit Topolnicki nabył od Ignacego Wężyka, Wilhelma
Wężyka oraz Stefana i Michaliny z Wężyków małżeństwa Sowczyńskich i Wilhelminy
Mleczko właścicielki Koczukówki. W kilka tygodni później Hipoloit Topolnicki z Ignacym
Szymońskim nabyli wspólnie ¾ dóbr Husinka i 3/4 dóbr Koczukówka, w efekcie obaj
nabywcy podzielili się między sobą i w 1871 roku Koczukówka została wyłączną własnością
Hipolita Topolnickiego. Po śmierci Hipolita dobra te na zasadach spadku przeszły na jego
troje dzieci, po 1/3 niepodzielnej części. Wkrótce młodzi Topolniccy sprzedali folwark o
powierzchni 452 morgi 70 prętów Stefanowi Józefowi Grodzickiemu za kwotę 1250594 zł.
W 1921 roku z części gruntów Koczukówka została wydzielona tzw. Szwajcarska Włóka o
powierzchni 73 mórg 20 prętów. Stefan Grodzicki część swoich gruntów sprzedał okolicznym
chłopom. W rękach Grodzickich majątek przetrwał do drugiej wojny światowej. W 1944 roku
został rozparcelowany. Z dawnego założenia dworskiego nie pozostało nic. Na ciekawostkę
zasługuje fakt, że na podstawie ukazu uwłaszczeniowego z 1864 roku włościanie z
Koczukówki z 5 osad w Koczukówce otrzymali prawo:
 pobierania drzewa z lasu według potrzeb na naprawę zabudowań,
 opał wyrobiony siekierą : 1 fura na tydzień zimą, latem 1 fura na dwa tygodnie,
 materiał na drabiny do domów, kołki na płot i inne potrzeby,
 mogli zbierać w lesie jagody, grzyby, orzechy .
W 1872 roku włościanie Koczukówki zrzekli się służebności leśnej, a w zamian otrzymali od
Hipolita Topolnickego 23 morgi 2000 pręty lasu w zagajniku pod Szarewiczami.
108

Uwłaszczenie włościan z Koczukówki zostało przeprowadzone na przełomie lat 1868 /69.E
W Koczukówce u swoich kuzynów przebywał bialski ...Stefan Grodzicki.

Horbowscy
Horbowscy Zarankowie vel Zarankowiczowie herbu Korczak to stary ród szlachecki, którego
dzieje łączą się z wsią Horbów.
Protoplasta rodu Mikołaj Zaranek żył na przełomie XIV i XV w. w Krakowskiem. Zgodnie z
ówczesnym zwyczajem król swoich dzielnych żołnierzy nagradzał dobrami ziemskimi.
Podobnie było z Mikołajem Zarankiem. Tradycja rodzinna Horbowskich mówi, że za
dzielność i odwagę w bitwie pod Grunwaldem król Władysław nadał mu majętność Horbów
na Podlasiu.
Jeden z synów Mikołaja, Michał, pozostawił po sobie czterech synów: Marcina, Bohusza,
Marka i Iwana. Marcin był wojskim drohickim. Marek Zarankowicz w 1538 r. został
chorążym brzeskim, kamienieckim i mielnickim po swoim bracie Bohuszu. Michał, syn
Bohusza, był ziemianinem brzeskim. (Poczet rodów WKL, Boniecki ,s. 396)
Dawne dokumenty potwierdzają, że Zarankowie byli właścicielami Horbowa w XVI wieku.
W tym też wieku rycerze i szlachta polska zaczęła brać nazwiska od nazwy miejscowości,
która była w jej posiadaniu, dodając końcówkę –ski lub –ki. Wówczas jedna z linii Zaranków
zaczęła używać nazwiska Horbowski z Horbowa. Druga została przy nazwisku Zaranek. Na
przestrzeni wieków jedni pisali się Zaranek, jednocześnie używając przydomka Horbowski,
lub pozostawali tylko przy jednym członie nazwiska. Z czasem następne pokolenia przyjęły
następującą formę nazwiska: Horbowski-Zaranek.
Kim byli i są dziś członkowie rodu o ponad pięćsetletniej tradycji, potomkowie Mikołaja
Zaranka?
Ród to był liczny i dzielny, wierny Bogu i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W większości
zamieszkiwali ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza województwa: brzeskie,
smoleńskie, czerniechowskie i Księstwo Żmudzkie. Piastowali zaszczytne urzędy, godnie
służąc ojczyźnie. Pełnili funkcje starostów, skarbników, stolników, pisarzy, sędziów. W
uznaniu zasług otrzymywali liczne dobra ziemskie i lenne. Na przestrzeni stuleci nadawali je
Horbowskim królowie Kazimierz Jagiellończyk, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III
Sobieski, Sasi: August II i August III. Horbowscy jako przedstawiciele swoich województw
uczestniczyli w elekcjach królów. Kazimierz Horbowski, starosta żmudzki, był rotmistrzem
husarii króla Jana III i dzielnie walczył w 1683 r. pod Wiedniem.
Z Horbowem najbardziej związana jest postać Jana Horbowskiego. Był to ziemianin brzeski,
który otrzymał od króla Aleksandra Jagiellończyka majątek Sieniewice w powiecie
drohickim. Nadanie to potwierdził w 1516r. król Zygmunt I Stary.
Na początku XVI wieku od 1516 r. synowie Michała Zaranka: Marcin, Bohusz, Maćko i Jan
procesują się ze swoim stryjem Janem Horbowskim o podział Horbowa. Powyższy spór
zakończono w 1523 r.
Jan Horbowski w czerwcu 1516 r. ufundował w Horbowie kościół i plebanię. Tradycja
mówi, że do tego kościoła sprowadził obraz Matki Bożej Łaskawej, okrył go sukienką z litej,
srebrnej materii, a głowę Matki Bożej i Dzieciątka przyozdobił pozłacanymi koronami. Do
posługi wiernym sprowadził księdza. Poczynił też liczne zapisy na rzecz tegoż kościoła i
plebanii. Jego potomkowie, a po nich kolejni właściciele Horbowa zapisy te wypełniali.
Tamten kościół już nie istnieje, zachował się tylko mocno zniszczony stary cmentarz. Na
nim to wg ustnych przekazów miał być pochowany Jan Horbowski.
W XVI wieku Horbów był własnością Horbowskich. Przedsław Horbowski pisarz brzeski i
jego żona Katarzyna, właściciele Horbowa, potwierdzili zapisy Jana na rzecz kościoła. Sami
do darowizn przodków dodali jeszcze grunty pod Zalesiem i Kłodą. Do połowy XVII wieku
Horbowscy mieszkali w Horbowie i Kłodzie. W wieku XVII kończą się związki
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Horbowskich-Zaranków z Horbowem. Jednak po różnych kolejach losu w 1924r. została
wznowiona starożytna parafia Horbów, do której powrócił słynący łaskami wizerunek Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Do dziś żyją rozproszeni po świecie potomkowie Mikołaja Zaranka.
Na przestrzeni wieków powstały trzy linie rodu, jedna zamieszkiwała na terenie
Wielkiego Księstwa Litewskiego, druga na Podolu, trzecia na Mazowszu. Najliczniejsza była
linia litewska, tam też przebywali najdłużej, aż do wybuchu w 1917 roku rewolucji
październikowej. Po niej podzielili los tysięcy Polaków i ziemian zamieszkujących dawne
ziemie Rzeczpospolitej.
Tragiczne wydarzenia w historii Polski i Litwy spowodowały, że Horbowscy stracili rodowe
majątki, jednak wciąż pielęgnują pamięć o swoich przodkach, czyli to, czego żadne działania
wojenne nie są wstanie odebrać.
Dlatego pokrótce przybliżę losy niektórych potomków Jana Horbowskiego
Piotr Horbowski-Zaranek, syn Zygmunta, pochodzi z linii litewskiej. Siedzibą rodową był
majątek Dymanów w powiecie witebskim. Majątek ten należał do Antoniego HorbowskiegoZaranka, chorążego babinowickiego, syna Ksawerego. Następcą Antoniego był jego syn
Piotr. Ostatnim właścicielem Dymanowa był jeden z jego synów - Zygmunt Horbowski.Był
on ojcem wspomnianego wyżej Piotra. Po tragicznych wydarzeniach, jakie nastąpiły na
Litwie po zakończeniu I wojny swiatowej, Piotr znalazł się z matką i siostrą w Polsce. Ojciec
niestety nie przeżył represji sowieckich, zmarł i spoczywa na witebskiej ziemi. Z majątku
Dymanów nie pozostało nic. Rewolucja, wojna, a potem czas dopełniły zniszczenia To
właśnie Piotr Horbowski poszukiwał wraz z żoną Aliną śladów swoich przodków w
Horbowie. Wówczas miałam okazję poznać oboje. Odnalazł żyjących potomków Jana
Horbowskiego i stało się już tradycją, że co kilka lat, najczęściej w maju, przyjeżdżają oni z
różnych stron Polski do Horbowa.
Kazimierz Zaranek-Horbowski starosta żmudzki uczestniczył w elekcji królów Jana III i .....
Walczył w szeregach wojsk króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem jako rotmistrz w
husarii. Jego doświadczenia spod Wiednia przydały się. Pod koniec XVII wieku zawiązała się
na Litwie konfederacja antysapieżyńska broniąca wolności i prawa. W listopadzie 1700 roku
pod Olkiennikami doszło do starcia regularnego wojska pod wodzą Jana i Michała Sapiehów
z odziałami konfederatów. Kiedy wydawało się, że konfederaci poniosą klęskę, Kazimierz
poprowadził szarżę na baterie i falkonety Sapiehów, zdobywając je. Konfedraci odnieśli
zwycięstwo. To zdarzenie znalazło odzew w pieśni :
”Póki płynie Niemen, póki Wilja płynie,
to pamięć Zaranka nigdy nie zaginie...”
Łukasz, skarbnik czerniechowski w woj. brzeskim; Franciszek, syn Łukasza miał m.in. syna
Ferdynanda. Ten to skarbnik bracławski nabył w 1762 roku dobra Czernice w powiecie
koleńskim. Był posłem ziemi łomżyńskiej. Podpisał w 1764 r. elekcję Stanisława Augusta.
Jego syn Franciszek nabył w 1780r. dobra Wincentę w powiecie koleńskim. Miał on trzech
synów, dziedziców Czernic i Wincenty. Jeden z nich, Ignacy, był ojcem Adama Napoleona,
który w latach trzydziestych XIX wieku pełnił funkcję sekretarza Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Ożeniony z Antoniną Palczewską
miał z nią sześcioro dzieci. Zamieszkiwali w majątku Dolecko koło Warszawy. Tam urodził
się ich syn Mieczysław, przyszły profesor śpiewu. Studia muzyczne odbył we Włoszech i
Francji. Po ich ukończeniu śpiewał w operach włoskich. W 1873 roku debiutował w
Warszawie w roli Figara w „Cyruliku sewilskim”. Występował na scenach lwowskich,
warszawskich i krakowskich. Od 1886 roku był profesorem śpiewu w Konserwatorium
Muzycznym w Warszawie. W latach 1895-1907 uczył w Konserwatorium Carskim w
Moskwie. Po powrocie zamieszkał w Krakowie. W 1912 roku został powołany do pracy w
Wielkim Konserwatorium w Wiedniu. Tam pracował i zamieszkiwał do śmierci, tj. do 1937
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roku. Aktywnie uczestniczył w życiu Polonii wiedeńskiej, a zwłaszcza towarzystwa
„Strzecha”. Był nauczycielem wielu słynnych śpiewaków. Jego publikacje na temat śpiewu
ukazywały się w „Echu Muzycznym i Teatralnym”. Był kompozytorem wielu znanych pieśni,
m.in. ”Dziewczę z buzią jak malina” do słów M. Gawalewicza. (PBS-t.IX,s.621)
Wnuk Mieczysława - Tadeusz od poczatku uczestniczy wraz z rodziną w spotkaniach
odbywających się w Horbowie. Jego życiorys pozwoli przybliżyć czytelnikowi również
bohaterskie zmagania z losem potomka Horbowskich.
Urodził się w Warszawie. Tutaj też uczęszczał do szkoły powszechnej, a następnie do
Gimnazjum im. J. Lelewela. W szkole należał do Piątej Drużyny Harcerskiej. Uczestniczył w
obozach i zlotach m.in w Spale w 1935 roku. W 1938 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i
wstąpił do Szkoły Podchorążych Broni Pancernych w Modlinie. Wybuch II wojny światowej
uniemożliwił naukę w szkole wojskowej. Jej słuchacze zostali skieowani do II Batalionu
Pancernego w Żurawicy. Niestety w nocy z 17 na18 września 1939 roku wojska sowieckie
wzięły do niewoli polskich żołnierzy. Tadeuszowi Horbowskiemu udało się zbiec i powrócić
do stolicy. Tu w listopadzie wstapił do Związku Polski Niepodległej, pseudonim „Pegaz”.
Dnia 8 maja 1940 r. aresztowany przez gestapo, po przesłuchaniu w Komendzie Gestapo na
al. Szucha został przewieziony na Pawiak. Stamtąd dnia 14.08.1940 r. pierwszym transportem
został przewieziony do hitlerowskiego Obozu Zagłady w Auschwitz-Birkenau (Oświęcim).
Otrzymał nr 2538 i został skierowany na blok 4. Oprócz cięzkich prac, które musiał
wykonywać, był poddawany również eksperymentom pseudomedycznym. Od śmierci w
obozie uratował go dr Władysław Dehring, lekarz – więzień, harcerz 5. Drużyny. W
październiku 1944 roku został wywieziony do obozu Buchenwald koło Weimaru. Tam był
numerem 90065. Po przekroczeniu Renu przez wojska alianckie w kwietniu 1945 roku
więźniów ewakuowano w kierunku Dachau. Tym razem również podczas nalotu udało mu się
uciec do strefy alianckiej. Pragnął wstąpić do wojska, niestety zły stan zdrowia nie pozwolił
na realizację planu. Przez Paryż trafił do Belgii. W Antwerpii rozpoczął studia w Instytucie
Superner du Commerce de lEtat, w którym studiowała liczna grupa byłch więźniów i
żołnierzy polskich. Po ich ukończeniu w 1949 roku powrócił do Polski i osiadł na stałe w
Warszawie. Pracował w Centrali Handlu Zagranicznego „Ciech”, sekcja Transportu
Morskiego. W latach 1957-62 był attache handlowym w Mediolanie, w latach 1970-77
pracował w Paryżu. Z „Ciechu” przeszedł na emeryturę. Jest jednym z założycieli
Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, działa też w kole Oświęcimiaków.
Minęły stulecia, z inicjatywy Piotra Horbowskiego z Lublina potomkowie Jana umieścili w
kruchcie horbowskiego kościoła tablicę upamiętniającą wydarzenia sprzed 470 lat.
Napis na niej głosi:
„ Parafia Horbów erygowana w 1446 r.
Staraniem Jana Horbowskiego-Zaranka
sprowadzono obraz M.B. Łaskawej w 1516r.
Kościół spalili Szwedzi w czasie Potopu
Odbudowany w 1741 r. ponownie spalony
przez wojska carskie w 1812r.
Cudowny obraz powrócił do wznowionej
parafii w1924r.
W 470 rocznicę obecności obrazu
M.B. Łaskawej
W 540 rocznicę powstania parafii
w Horbowie
tablicę zawiesili potomkowie fundatorów.
1986"
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Tablica została przywieziona i zamontowana przez Piotra i Alinę Horbowskich 26.04.1986
roku, a poświęcona dnia 07.06.1986 roku przez księdza Michała Rozwadowskiego,ówczesnego
proboszcza. Tego dnia na uroczystą mszę św. odprawianą o godzinie 12 w tutejszym kościele,
przybyli potomkowie Jana Horbowskiego. Z różnych stron Polski przyjechało 18 osób,
głównie linia lubelska i mazowiecka. Najstarszymi uczestnikami byli Maria Horbowska z
Ustrzyk Dolnych i Tadeusz Horbowski z Warszawy. Po tej podniosłej uroczystości wszyscy
udali się do lasu k.Wólki Dobryńskiej, w którym jeszcze wtedy można było zobaczyć resztki
wiekowego dębu zwanego Królem Dębów.
Są rody, które na przestrzeni dziejów znikają, ale są rody, które mimo burz dziejowych
trwają i do takich zalicza się ród Horbowskich-Zaranków.
Łuzeccy
E Tomasz Kazimierz Łuzecki herbu Lubicz pochodził ze wsi Łuzki ziemi drohickiej. W
dawnym państwie polskim pełnił różne funkcje. Był towarzyszem chorągwi pancernej
kasztelana krakowskiego, podczaszym bielskim 1664r., elektorem Jana III z województwa
podlaskiego, podkomorzym wendeńskim. W drugiej połowie XVII wieku był właścicielem
Horbowa w bialskim. Dnia 18 czerwca 1678 roku wspólnie z żoną Zofią Anną Zarżewską
ufundował i uposażył cerkiew unicką w Horbowie. Zmarł w 1687 roku. Po nim Horbów
dziedziczył syn Stanisław Wincenty (Herbarz polski Boniecki tomXVI AGAD, AR, Inw.
Maj. Hor. M1266, syg.1170) . Na początku XVII wieku Stanisław był właścicielem Horbowa
i Husinki. W 1708 roku wydzierżawił Horbów Krzysztofowi z Konopicy Grabowskiemu.
Łuzeccy –właściciele kilku folwarków w Horbowie nie mieszkali. (?)
Oborscy
Jan Marcin Oborski był synem Gabryela Jana, kasztelan, potem wojewoda podlaski. Z
pierwszego małżeństwa z Izabellą Ossolińską, kasztelanką Połaniedcką, miał trzy córki i
pięciu synów. Jego wnuk, syn Stefana, Andrzej Herhory był starostą horbowskim, posłem i
mówcą w senacie Rzeczpospolitej. Wnuk Andrzeja był także starostą horbowskim. (kasper
Niesiecki Herbarz Polski t.VII,s.12-15)
Grabowscy herbu Oksza z Grabówki
Grabowscy herbu Oksza z Grabówki pisali się z Konopicy w powiece sieradzkim. Jan był
gorliwym kalwinem i przeniósł się na Litwę. Jego syn Krystyan, przeszedł na katolicyzm
zmienił imię na Krzysztof, był horodniczym brzesko–llitewskim i strukczaszym królewskim,
a następnie sędzią brzeskim w 1693r. W 1708 roku wydzierżawił Horbów od Łuzeckiego.
Zmarł w 1711 roku. Krzysztof miał córkę Wiktorię, która poślubiła Benedykta Kościuszkę
(Siechanowicka), oraz dwóch synów. Józef był horodniczym brzeskim -1709r. i miał synów
Franciszka Aleksandra i Krzysztofa, Krzysztof Wojciech był sędzią brzeskim.
W aktach stanu cywilnego kościoła horbowskiego z początków XVIII potomkowie
Krzysztofa występują najczęściej jako chrzestni. (Adam Boniecki, Herbarz Polski t. VIIstr. 8+
Dokumentacja Ewidencyjna założenia dworsko – ogrodowego w Horbowie gm. Zalesie pr.
Zbiorowa,akta par. Hor.)
Pełka
Michał z Grabowicy Pełka herbu Radwan, stolnik ziemi sanockiej nabył folwark Horbów w
styczniu 1721 roku od Stanisława Wincentego Łuzeckiego. Michał miał dwóch synów,
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Feliksa i Ludwika – kanonika gnieźnieńskiego. Od niego Horbów nabywają Radziwiłłowie.
(Herbarz polski-Kasper Niesiecki t. VII)
Radziwiłłowie
Kolejni znaczący właściciele horbowskiego folwarku to Radziwiłłowie z linii nieświeskiej.
Horbów nabyty został za czasów księżnej Anny Radziwiłłowej.
Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746), córka Hieronima Sanguszki, starosty
suroskiego w 1692, roku poślubiła Karola Stanisława Radziwiłła, ówczesnego podkanclerza
litewskiego. Po ślubie zajęła się działalnością gospodarczą w majątkach radziwiłłowskich. Po
śmierci męża (1719) osiadła w Białej . Uzyskała opiekę nad majątkami, kontynuując
rozpoczętą wcześniej działalność gospodarczą.
Będąc osobą energiczną, aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym. Wywierała wpływ na
sejmiki i trybunały. Organizowała w Białej narady. W okresie bezkrólewia (1733r.) popierała
swojego syna Michała Kazimierza „Rybeńko”.
Jednak większość czasu poświęcała na zarządzanie majątkami. Wykupywała majątki będące
w zastawie, wydzierżawiała folwarki. Z jej inicjatywy wznoszono nowe groble, mosty, drogi,
młyny, austerie, folusze. Majątki rolne, do których należał Horbów, były nastawione na
uprawę zbóż lub hodowlę bydła. Z polecenia księżnej reperowano istniejące dwory i folwarki.
Otworzyła huty i szlifiernie szkła, głównie użytkowego. Około 1714 roku powstały
wytwórnie kobierców. Założyła m.in. w Białej szlifiernię kamieni, pracownię złotniczą oraz
wytwórnię farfur. W Białej oprócz produkcji sukna utworzyła manufakturę kobierców i
pracownię haftu. W czasie jej zarządu został przebudowany pałac w Białej. Przyczyniła się do
uporządkowania i odzyskania archiwów radziwiłłowskich oraz powiększenia biblioteki
ordynackiej. Była fundatorką otwartego w Białej szpitala i instytutu dla sierot prowadzonego
przez sprowadzone z Francji siostry miłosierdzia. Był to jeden z pierwszych tego rodzaju
zakładów opiekuńczych w Polsce. Wspierała finansowo kościoły i zgromadzenia. Jej fundacji
były korony i sukienki dla koronowanego w 1716 roku obrazu Matki Bożej Leśniańskiej.
Zmarła w 1746 roku. (PBS T.XXXz. 3 str385-6)
Hieronim Radziwiłł
Karol Stanisław Radziwiłł
Kolejnym właścicielem fortuny Radziwiłłów został Dominik Hieronim Radziwiłł (17861813). Był on synem Hieronima-przyrodniego brata księcia Karola i niemieckiej księżniczki
Thurn und Taxis. W 1787 roku przyrodni stryj Karol Stanisław Radziwiłł „Panie Kochanku”
uczynił Dominika swoim spadkobiercą. W posiadanie majątków wszedł on w 1790 r. Wśród
rozlicznych dóbr folwark Horbów przeszedł na własność księcia Dominika. Wzorem dla
młodego Dominika był książę Józef Poniatowski. Dlatego wstąpił do wojska księcia Józefa
Poniatowskiego, w którym uformował własny pułk, nad którym otrzymał dowództwo. Był to
8 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego. Następnie został pułkownikiem gwardii w armii
Napoleona. W 1812 roku wziął udział w wyprawie na Rosję. Podczas bitwy pod Witebskiem
został lekko ranny. Wciąż wierny Napoleonowi cofał się z armią cesarską na zachód. Brał
udział w bitwach pod Lipskiem, a potem w październiku 1813 roku pod Hanau. Wraz ze swoim
pułkiem walczył bardzo dzielnie, przyczyniając się do zwycięstwa Francuzów. Tam śmiertelnie
ranny zmarł 11.11.1813 roku w Lauteree we Francji. Żył 28 lat. Był bardzo dzielnym
żołnierzem. W jego karcie służbowej napisano: ”Najbardziej waleczny i najbardziej odważny ze
wszystkich Polaków.” Wcześniej za swoje zasługi otrzymał Order Św. Huberta, Krzyż Legii
Honorowej, Krzyż Wojskowy Polski i Św. Jana Jerozolimskiego. Śmierć księcia Dominika
zamknęła pewną epokę w dziejach Radziwiłłów. Był on ostatnim ordynatem z linii Mikołaja
Czarnego Radziwiłła.
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Książę Dominik był dwukrotnie żonaty. Z drugiego małżeństwa z Teofilą Morawską miał
dwoje dzieci, Aleksandra i Stefanię. Syn Aleksander jako dziecko przedślubne był pozbawiony
praw spadkowych. Tym samym dziedziczką olbrzymiej fortuny radziwiłłowskiej stała się jego
młodsza siostra Stefania urodzona w 1810 roku.
Stefania Radziwiłłówna wyszła za mąż za niemieckiego księcia Ludwika WittgensteinaBerleburg, pułkownika gwardii cesarsko-rosyjskiej.
Stefania miała dwoje dzieci, córkę Marię i syna Piotra. Po jej przedwczesnej śmierci mąż
Ludwik występował jako prawny opiekun nieletnich dzieci. Żądał od Skarbu Państwa
Polskiego wypłaty na ich rzecz należności przysługujących im m.in. z folwarku Horbów.
Maria wyszła za mąż za księcia niemieckiego Hohenlohe. Tak więc dobra radziwiłłowskie
znalazły się w rękach obcych rodów. (Węzyk –Biała na Podlasiu, St. Mackiewicz- Dom
Radziwiłłów wyk. Hipot.kw 3760).
( Wężyk- Biała na Podlasiu str.154-5,161; Dariusz Nawrot –Dominik Radziwiłł przypadki na
polu chwały[w:] „Radziwiłłowie” pod red.......s.415)
Wittgenstein
Książę Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861), syn Adama Kazimierza i Izabeli z Flemingów.
W 1792 roku uczestniczył w wojnie..... Od 1795 roku przebywał w Petersburgu na dworze
Katarzyny II. Tam zaprzyjaźnił się z późniejszym carem Aleksandrem. Przez kilka lat pełnił
różne funkcje publiczne w państwie rosyjskim. Uczestniczył w obradach Kongresu
Wiedeńskiego. W latach 1815-1830 był członkiem Rady Administracyjnej Królestwa
Polskiego. Od 29.01.1831 roku prezes Rządu Narodowego w czasie powstania
listopadowego. Za udział w powstaniu skazany na karę śmierci przez ścięcie. Opuścił kraj,
osiadł we Francji, gdzie w Paryżu w 1843 roku utworzył ugrupowanie pod nazwą Hotel
Lambert. Rozwinęło ono szeroką akcję dyplomatyczną oraz wspierało inicjatywy kulturalne i
oświatowe polskiej emigracji. (s.529 Dzieje Polski) Był właścicielem wielu posiadłości, w
tym Horbowa.
„Adam Czartoryski senator, wojewoda Królestwa Polskiego, dnia 12.12.1818 roku nabył
folwark Horbów z przyległościami, tj. wsiami Horbów, Lachówka, Zalesie, Kłoda z masy
księżniczki Stefanii Radziwiłłówny za kwotę1180000 zł Polskich”.
W styczniu 1831 roku Adam Czartoryski uczynił zapis na rzecz małżonki swojej Anny z
książąt Sapiehów, dając jej znaczne dobra ziemskie, w tym „folwark Horbów, w powiecie
bialskim, województwie podlaskim, Królestwa Polskiego, przeznaczając jej w dożywocie,
posiadanie i użytkowanie t.z: aby wszystkie dochody z nich pobierać mogła i dowolnie
zarządzać połową tych majątków, a połowę dla dzieci rozporządzać”. Niestety udział księcia
w powstaniu przesądził o utracie majątku.
Dnia 4/10.01.1834 roku ukazało się obwieszczenie i lista „winowajców” zawierająca
nazwiska 249+19 patriotów polskich, uczestników powstania skazanych przez cara.
Wymienia ona księcia Adama Czartoryskiego – senatora byłego Senatu Królestwa Polskiego i
członka byłej Rady Administracyjnej skazanego na karę śmierci przez ścięcie. Wkrótce na
rozkaz cara dobra Czartoryskich zostały skonfiskowane:
”Wg postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 4/16.09.1834 Rady Administracyjnej
Królestwa Polskiego w dniu 228/10 września /października1834r. na mocy Restryktu Komisji
Rządowej Przychodów i Skarbu Państwa z dnia 29/11 tegoż roku Nr 93459/30770 dobra od
Adama Księcia Czartoryskiego na rzecz tegoż Skarbu Publicznego skonfiskowane zostały, co
w księdze zapisane 19.12.1834r. Powyższe potwierdzone zostało wyrokiem Trybunału
Cywilnego Województwa Lubelskiego dnia 22.01.1835 r." (K.Wiecz.)
Książę Adam Czartoryski był ostanim polskim właścicielem dóbr Horbów.
Książę Adam z Anną z Sapiehów miał synów: Witolda Adama (1822-1865), Władysława
(1828-1894).
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Władysław podobnie jak ojciec, mimo że przebywał na emigracji, troszczył się o losy kraju,
zwłaszcza po upadku powstania styczniowego. Starał się utrzymać instytucje emigracyjne,
pomagał nowym uchodźcom z kraju. Starał się przybliżyć Europie nieszczęsne losy Polski.
Szukał ratunku dla kasowanych w Królestwie klasztorów, więzionych i zsyłanych księży oraz
coraz bardziej zagrożonej unii. Swoje życiowe zasady określił w wydanej 15.09.1861 roku
odezwie: ”Żołnierzem jestem w szeregu narodowym. Sam, w czym mi Boże dopomóż, tylko
sługą sprawy ojczystej być przyrzekam.” (PSB. T.IV,s.300-3)
Syn Władysława i Marii Amparo, August Franciszek (1858-1893)wzrastał u boku ojca w
atmosferze patriotyzmu polskiego. Bardzo duży wpływ na osobowość młodego księcia
wywarł jego nauczyciel, uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec, karmelita Józef
Kalinowski. W czasie jednej z licznych podróży po Europie młody August w 1883 roku
spotkał się z ks. Janem Bosko, wielkim opiekunem młodzieży i założycielem zgromadzenia
księży salezjanów. Ksiądz Bosko zrobił ogromne wrażenie na Auguście, który postanowił
wstąpić do zgromadzenia. Zanim zrealizował swój zamiar, kilka lat spędził w Polsce,
zajmując się sprawami rodzinnymi. Jednak myśl o życiu kapłańskim wciąż towarzyszyła
młodemu księciu. W 1888 roku złożył profesję zakonną w Turynie. W 1892 roku przyjął
święcenia kapłańskie. Zmarł.......... w domu zakonnym salezjańskim w Alassio we Włoszech.
Jego pobożność, patriotyzm oraz działalność na rzecz zgromadzenia salezjanów przyczyniły
się od tego, że postrzegano go jako człowieka świętego. W latach trzydziestych ubiegłego
wieku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Augusta Czartoryskiego. (PSB, t. IV,s.275) Dnia
25 kwietnia 2004 roku, w Rzymie podczas mszy beatyfikacyjnej, papież Jan Paweł II ogłosił
Augusta Czartoryskiego błogosławionym.

Badeniowie
Na starym cmentarzu, tam gdzie kiedyś stał kościół katolicki, zachował się jeden tylko
pomnik dość zniszczony, ale z czytelnym napisem: „Tu spoczywa Seweryn Badeni Ojciec
synowi mężowi żona”- nic więcej, żadnej daty. Okoliczni mieszkańcy zadawali sobie pytanie,
kim był człowiek o obcym nazwisku spoczywający na tym cmentarzu. Snuto różne
przypuszczenia. Dlatego należy chociaż w niewielkim zarysie przybliżyć dzieje rodziny
Badenich. Los na krótko złączył ich z Horbowem, ale czy faktycznie na krótko? Właśnie
częściowo zniszczony nagrobek Seweryna Badeniego jest po niemal stu pięćdziesięciu latach
dowodem, że właśnie w tym miejscu, na tej ziemi stał kiedyś kościół łaciński, otoczony
cmentarzem grzebalnym.
Tradycja mówi, że przy likwidacji kaplicy horbowscy parafianie ukryli w nagrobku szaty i
naczynia liturgiczne, mając nadzieję, iż nadejdzie taki dzień, gdy na starym cmentarzu znowu
stanie kościół. Niestety ich pragnienia się nie ziściły.
Jednak wracamy do losów rodziny Badenich.
Kim byli? Stanisław Badeni, dziad Seweryna, był szambelanem króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Jego rodzicami byli Ignacy i Julia z Walewskich Badeniowie. Ojciec, z
wykształcenia prawnik, pełnił różne funkcje w organach administracji w Księstwie
Warszawskim. Był sumiennym i gorliwym urzędnikiem. Miał zainteresowania literackofilozoficzne, którym poświęcił się całkowicie po przejściu na emeryturę w 1848 roku.
Zajmował się tłumaczeniami. Był członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.(PSB
str.204)
Seweryn był jednym z pięciorga dzieci. W 1848 roku ożenił się z Józefą Prędowską, córką
pułkownika Wojciecha Prędowskiego, który walczył pod Samossierą.
Seweryn Badeni własnego majątku nie posiadał, po ślubie dzierżawił majątek Mirów
k. Radomia. Do Horbowa przybył w 1854r. Wygrał przetarg na dwunastoletnią dzierżawę
skonfiskowanego folwarku Horbów. Należy sądzić, że był bardzo zainteresowany
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folwarkiem, gdyż odbioru dokonywał osobiście a nie przez pełnomocnika. W czasie pobytu
w Horbowie pełnił również funkcję prezydującego dozoru kościelnego w tutejszej cerkwi
unickiej. Po objęciu dzierżawy zamieszkał w Horbowie z żoną i dwiema córkami, najstarszą
Marią i kilkuletnią Celiną. Ówczesny dwór horbowski miał charakter typowego dworku
szlacheckiego. Składał się z kilku pomieszczeń pozwalających na wygodne mieszkanie dla
rodziny. Poprzedni dzierżawca wymienił pokrycie dachu. Zabudowania folwarczne były w
dość dobrym stanie, co pozwalało na prowadzenie gospodarstwa. Jednak niedane było
Sewerynowi dłuższe gospodarowanie tutejszym folwarkiem, zmarł 23.06.1858r. w Horbowie
i tu został pochowany. Miał 34 lata. Dwa dni wcześniej 21.06.1858 roku tu w Horbowie
urodził się jedyny syn Seweryna i Józefy - Jan.
Zapewne po śmierci męża Józefa wraz z dziećmi opuściła Horbów. W 1869r., jedenaście lat
po śmierci Seweryna, zmarła też ona. Osieroconymi dziećmi zajęli się krewni. Dziewczynki,
Marię i Celinę, umieszczono w żeńskim pensjonacie Sacre Coure we Lwowie, natomiast Jan
został oddany do zakładu oo. Jezuitów w Tarnopolu.
Najstarsza Maria wyszła za mąż za Feliksa Kazimierza Descoura, syna Józefa
Stanisława i Klementyny z Jasińskich Descurów. Z tego związku urodziła trzech synów:
Józefa(1882-1928), Wojciecha (1884-1943), Henryka (1885-1932) oraz córkę Koletę. Córka
poślubiła Józefa Targowskiego. Po jej przedwczesnej śmierci Maria zajęła się wychowaniem
pięciorga osieroconych wnuków. Zmarła w 1834r. w Czyżowie w sandomierskiem. Mimo
trudności życiowych: przedwczesnej śmierci rodziców, rodzeństwa i trojga swoich dzieci
zachowała głęboką wiarę i pogodę ducha, jak wspominał o niej najstarszy syn córki, Juliusz
Targowski. (wspomnienia)
Najmłodszy z synów Marii - Henryk urodził się w 1885 r. we wsi Zapusta. Do szkoły
średniej uczęszczał w Noworodomsku, Sandomierzu i w Warszawie. W 1909 r. wstąpił do
Warszawskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 20.03.1913 roku
w Warszawie. Pracę duszpasterską rozpoczął 20.07.1913 roku jako wikariusz na
warszawskich Bielanach. Następnie był kapelanem Szpitala św. Stanisława w Warszawie. Od
sierpnia 1915 roku był wikariuszem w parafiach Domaniewice, Radzymin oraz rektorem
kościoła w Rawie. W grudniu 1918 roku został wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. Od 12.03 do 23.07.1920 roku był kapelanem Wojsk
Polskich. W następnych latach był wikariuszem w łódzkich parafiach pw. św. Anny i
Najświętszego Serca Jezusowego. Od września 1925 roku do 20.01.1926 roku był kapelanem
szpitala na Chojnach w Łodzi. Ostatnie lata swego życia spędził w Domu Księży Emerytów
w Sandomierzu. Tam zmarł 13.11.1932 roku.
Druga córka Badenich, Maria Wilhelmina Celina, urodziła się 19.05.1851 roku w
Mirowie. Miała zaledwie 7 lat, kiedy zmarł ojciec. Do I Komunii św. była przygotowywana u
sióstr sakramentek w Warszawie. Następnie została umieszczona w szkole prowadzonej
przez siostry Najświętszego Serca Jezusowego (Sacre Coeur) we Lwowie. Dnia 7.04.1873
roku za zgodą babki Prędowskiej została przyjęta do tegoż klasztoru we Lwowie. Z czasów
szkolnych znana była ze swej gorliwości, dlatego 29 czerwca 1873r. odbyły się obłuczyny.
Pierwsze śluby złożyła 22.07.1875 roku w domu nowicjatu w Riedenburgu, a śluby wieczyste
składała 02.03.1882 roku w domu generalnym zgromadzenia Sacre Coeur w Paryżu. Po
złożeniu ślubów wróciła do Lwowa. Tam pracowała jako nauczycielka języka polskiego i
częściowo francuskiego. Była opiekunką Kongregacji św. Stanisława Kostki, skupiającą
starsze dzieci w celu pogłębiania formacji religijnej. Oprócz pracy pedagogicznej i
wychowawczej niosła pomoc ubogim rodzinom. Zmarła 07.06.1893 roku.
Syn Jan urodził się 21.06.1858 r. w Horbowie. Po śmierci obojga rodziców kuzyn ojca,
Józef Badeni, zajął się sierotami. Jana umieścił w konwikcie oo. jezuitów w Tarnopolu.
Chłopiec wyróżniał się wzorowym zachowaniem, był zdolny, sumienny i pracowity. W dniu
9 lipca 1873r. wstąpił do zakonu jezuitów. Od 1879 roku studiował filozofię scholastyczną
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w Starejwsi, a w latach 1883-86 teologię w Krakowie. W dniu 21.07. 1885 roku otrzymał
święcenia kapłańskie. Będąc już kapłanem, zasłynął jako ceniony kaznodzieja i spowiednik,
troskliwy o zbawienie wiernych. Jego kazania w kościołach pw. św. Barbary i na Wesołej w
Krakowie gromadziły tłumy wiernych. Znał siedem języków obcych, interesował się
literaturą. Sam także posiadał zdolności literackie, co owocowało licznymi publikacjami.
Przełożeni skierowali młodego zakonnika do pracy w redakcji oo. jezuitów, gdzie był
wydawany „Posłaniec Serca Jezusowego” i „Przegląd Powszechny”. W tym ostatnim miał
swoją stałą rubrykę dotyczącą życia Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Opracował
żywot i wydał kazania księdza Karola Antoniewicza - misjonarza ludu polskiego oraz żywot
św. Stanisława Kostki. (W grudniu 1884 roku powstał „Przegląd Powszechny, czas
powstawania ruchów robotniczych)
Interesował się problemami polskiej emigracji, zwłaszcza robotników. Dużo podróżował po
krajach słowiańskich, gdyż zagadnienia dotyczące tej grupy państw były także przedmiotem
zainteresowania księdza. W czasie tych podróży nawiązywał kontakty z redakcjami
czasopism, stowarzyszeniami narodowymi i robotniczymi. Doskonały zmysł obserwacji oraz
łatwość w nawiązywaniu kontaktów umożliwiały poznawanie danych środowisk. Znajdowało
to odzwierciedlenie w reportażach ks. Badeniego, cieszących się dużym zainteresowaniem
czytelników. Podczas podróży spotykał się z różnymi grupami społecznymi. Szczególnie
bliskie były mu ubogie warstwy społeczne w Galicji. Uczestniczył w wiecach
socjalistycznych, różnych zgromadzeniach, na których zabierał głos. To dzięki jego
artykułom zwrócono uwagę na ruchy radykalne i podjęto przeciwdziałania. Interesował się
losem robotników zarówno w kraju, jak i na emigracji, gdzie szczególnie starał się o
utrzymanie polskości. W Stanach Zjednoczonych utworzył placówkę misyjną dla polskich
emigrantów i skierował tam do pracy jezuitów. Podobną placówkę utworzył w Peszcie.
Właśnie w 1898 roku zorganizował misje dla polskich robotników w pięciu kościołach w
Budapeszcie. Kierował kapłanów do robotników sezonowych, pracujących w różnych krajach
Europy. Działając społecznie wśród robotników, kierował i zachęcał swoich księży do pracy
w różnych organizacjach katolicko-społecznych, jak „Jedność” czy „Przyjaźń”. Starał się o
pozyskanie współpracowników i funduszy dla czasopism robotniczych i ludowych o
charakterze katolickim, m.in. „Słowo Prawdy”, „Grzmot”, „Dziennik Katolicki”. Dnia
13.12.1896 roku został mianowany superiorem we Lwowie, a od 04.04.1897 roku był
prowincjałem Prowincji Galicyjskiej Zakonu Towarzystwa Jezusowego (oo. jezuitów).
Zmarł 05.01.1899 roku w Krakowie.
Ważniejsze publikacje ojca Jana Badeniego zostały wydane przez macierzyste zgromadzenie.
(Encyk w. O Jezuit, str.23; PSB,str.205; Światło; Irys)
Przedstawione powyżej losy dzieci i wnuków Seweryna i Józefy pozwalają stwierdzić, że byli
to ludzie silni wiarą. Mimo tragedii, jakie ich nie omijały, swoje życie zawierzyli Bogu.
Poświęcając się życiu zakonnemu, jednocześnie starali się jak najlepiej służyć drugiemu
człowiekowi.
E Nirod
Ostatnim „właścicielem” folwarku Horbów był Graf Aleksander II Nirod. Po skonfiskowaniu
dóbr księciu Adamowi Czartoryskiemu, w tym i Horbowa, przeszły one na własność rządu.
Po upadku powstania styczniowego wielu polskich patriotów utraciło swoje majątki.
Skonfiskowanymi dobrami car obdarowywał swoich wojskowych lub innych ludzi
zasłużonych dla carskiej Rosji, były to tak zwane majoraty. Tak się też stało z folwarkiem
Horbów, został on włączony do majoratu Hołowczyce, w skład którego wchodziły majątek
Hołowczyce oraz folwarki Woroblin, Derło, Bonin, Malowa Góra i Horbów.
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„ Najmiłościwiej Darowanego Najwyższym Ukazem z dnia 3 listopada 1867 roku Jaśnie
Wielmożnemu Aleksandrowi Synowi Eustachiego Generał – Lejtnantowi H Nirod II”.
Kim byli Nierodowie? Aleksander Eustachy Nirod I był wojskowym w armii carskiej. W
okresie od 15 do 30 września 1831 roku walczył pod Warszawą, gdzie wsławił się jako
dowódca walczący z obrońcami na szańcach Warszawy. Za zasługi w armii carskiej otrzymał
liczne odznaczenia. Jego syn Aleksander Eustachowicz Nirod, urodzony w 1840 roku,
ukończył szkołę w Newskim Cesarskim Korpusie. Służbę wojskową rozpoczął w 1857 roku.
Właśnie za zasługi w armii carskiej otrzymał wyżej wspomniany majorat. Ponieważ w linii
prostej nie miał spadkobierców, po jego śmierci o powyższe dobra ubiegali się jego cioteczni
kuzyni: Zofia Michajłowna Kirpiczowa i jej brat Aleksander. Wybuch pierwszej wojny
światowej położył kres imperialistycznym roszczeniom Rosjan. E
Właściciele innych folwarków należących do parafii

DescourE
Joachim Jan Piotr Descour pochodził z Marcols w prowincji Vivarais, obecna nazwa
Privas we Francji. Zarówno on, jak i jego brat Jan, zwany Bizoletm, byli oficerami w służbie
francuskiego króla. Podczas jednego z pobytów w rodzinnej posiadłości doszło do sporu
Joachima z sąsiadem. Finałem był pojedynek. W efekcie Joachim opuścił Francję i schronił
się w Polsce, gdzie wstąpił na służbę w wojskach królewskich. W 1740 roku ożenił się z
Klarą Durzaw, ślub odbył się w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie. Z tego
małżeństwa miał dwóch synów, Jana Jerzego i Michała, oraz córkę Marię. W roku 1756
ożenił się ponownie z Karoliną z Buchowieckich, córką Pawła i Rozalii z Chrzanowskich,
małżeństwa Buchowieckich, pisarzy ziemskich województwa brześciańskiego. Karolina
wniosła mężowi folwark Husinkę położony w parafii Horbów. Z drugiego małżeństwa miał
synów, Pawła i Hieronima, oraz pięć córek, które zmarły w dzieciństwie.
Joachim do końca życia mieszkał w Husince. W swojej ostatniej woli pragnął, by jego
doczesne szczątki zostały złożone w kościele Dominikanów w Brześciu. Jego syn .........był w
tym zgromadzeniu. Czy tak się stało? Należy przypuszczać, że tak.
Zarówno Joachim, jak i jego synowie swoje losy związali ze służbą wojskową w nowej
ojczyźnie Joachima, w szeregach wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jan, pułkownik w
wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego, miał pięciu synów: Andrzeja, Jana, Józefa,
Kazimierza i Feliksa. Czterej pierwsi uczęszczali do Szkoły Rycerskiej w Warszawie.
Andrzej brał udział w przygotowaniach Konstytucji 3 Maja. W czasie insurekcji
kościuszkowskiej walczył w stopniu podporucznika. W okresie Księstwa Warszawskiego
został pułkownikiem. Jan Stefan w 1793 roku uzyskał patent na porucznika w I Regimencie
Pieszym Buławy Wielkiej WKL. W czasie insurekcji kościuszkowskiej wzięty do niewoli
rosyjskiej odbył kampanię turecką, walczył przeciw Napoleonowi. Był komendantem miasta
Lure we Francji (uratował to miasto)? Trzeci syn Józef, kapitan III pułku ułanów, walczył w
1809 roku w bitwie obronnej pod Raszynem pod dowództwem księcia Józefa
Poniatowskiego. W czasie kampanii Napoleona na Moskwę w 1812 roku uczestniczył w
bojach pod Mirem i Romanowem. Ranny w jednej z bitew został wzięty do niewoli
rosyjskiej. Do kraju powrócił w 1844 roku.
Został odznaczony krzyżem Virtuti Militari?
Syn Feliks był porucznikiem I pułku strzelców konnych, również odznaczony
krzyżem Virtuti Militari. Ranny w bitwie pod Nadarzynem zmarł w 1808 roku.
Wprawdzie zarówno synowie, jak i wnukowie Joachima mieszkali w różnych stronach
Rzeczypospolitej, to jeden z nich ponownie związał swe losy z Podlasiem. Jan Stefan po
wyjściu z wojska był sędzią pokoju i osiadł w majątku Ruda Talupska na Podlasiu. Tam w
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1830 roku urodził się jego syn Bronisław. Początkowo uczył się w szkole powiatowej w
Łukowie, potem w szkole agronomicznej. Następnie studiował w Warszawie pod opieką
historyka Juliana Bartoszewicza. Ożenił się i osiadł z żoną w folwarku Horostyta w powiecie
włodawskim. Tutaj też zaczęła się jego działalność polityczna i społeczna. W 1860 roku
wstąpił do powstającego Towarzystwa Rolniczego. Po powrocie ze zjazdu towarzystwa w
1861 roku zniósł w swoim majątku pańszczyznę i uwłaszczył chłopów, jednak oni tej
darowizny nie przyjęli, co było dla Bronisława dość bolesnym doświadczeniem. Mimo
wszystko nie zaprzestał swojej działalności. Aktywnie włączył się w przygotowania do
potrzeb przyszłego powstania. Po wybuchu powstania styczniowego brał w nim czynny
udział. Był naczelnikiem cywilnym województwa podlaskiego w stopniu majora kawalerii.
Po upadku powstania w 1864 roku uniknął aresztowania, jednak musiał opuścić kraj. Przez
Drezno i Paryż dotarł do miasta Loure we Francji, które jego ojciec 40 lat wcześniej obronił.
Bardzo tęsknił za krajem, po powrocie osiedlił się we Lwowie. Był jednym z założycieli
Towarzystwa Demokratycznego. W maju 1890 roku współdziałał w zorganizowaniu
Towarzystwa Przyjaciół Oświaty, został jego wiceprezesem. (PSB t 5 str. 130-131)(BDE_dla
moich...)
Starszy brat Bronisława Andrzej, uczestnik sprzysiężenia z 1846 roku, skazany
został na karę śmierci, którą zamieniono na zesłanie na Syberię. Po powrocie z zesłania
również włączył się w przygotowania do powstania styczniowego jako naczelnik powiatu
miechowskiego. Ponownie został zesłany na Syberię.
Potomkowie Joachima rozproszyli się po kraju i świecie. W XIX wieku część z nich
związała się z ziemią sandomierską, potem z Krakowem. Związki z Podlasiem przestały
istnieć.
Nie mniej warto przybliżyć niektóre osoby z tego rodu.
Józef Marian (1861-1915) rysownik, malarz. Studiował filozofię w Pradze, ucząc się
jednocześnie w szkole rysunkowej u F. Cermaka. (?) Następnie studiował w Monachium na
Akademii Sztuk Pięknych, a potem w Paryżu na Academie Julian. (?) Najchętniej wykonywał
rysunki fantastyczno-symboliczne, egzotyczne, antyczne i rodzajowe. Między innymi
wykonał cykl ilustracji do „Baśni z tysiąca i jednej nocy”.
Wnuk Józefa, Andrzej Maria Descur święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 roku.
Natomiast w 1974 roku sakrę biskupią. W 1980 roku mianowany został arcybiskupem, a w
1985 roku kardynałem. Jest Przewodniczącym Honorowym Papieskiej Rady do Spraw
Społecznego Przekazu. Wieloletni przyjaciel papieża Jana Pawła II, mieszka w Watykanie.
W relacji „Podlaskiego Echa Katolickiego” z konsekracji bpa Zbigniewa
Kiernikowskiego, która miała miejsce 20 maja 2002 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie,
jest wzmianka: „W prezbiterium modlą się w skupieniu: kardynałowie Edmund Szoka oraz
Andrzej Maria Deskur.” Na zamieszczonej w artykule fotografii kardynał Deskur błogosławi
nowo konsekrowanego biskupa, który wkrótce rozpocznie posługę na podlaskiej ziemi. Ziemi
o bogatej przeszłości, zawsze wiernej swojemu Kościołowi. Właśnie na tej ziemi przed
wiekami spędził swoje ostatnie lata życia Joachim Jan Piotr Deskur –założyciel polskiej linii
rodu Deskurów, którego potomkiem jest kardynał Andrzej Maria Deskur.
Stanisław Deskur, pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Krakowie, specjalista w
dziedzinie hipologii poszukiwał związków Joachima z Podlasiem. Odnalazł wieś Husinkę, w
której założyciel polskiej linii Deskurów spędził ostatnie lata swojego życia.
Pragnąc upamiętnić ten fakt, potomkowie Joachima w latach 90 ubiegłego wieku
wznieśli w miejscu dawnego folwarku w Husince pomnik z następującym napisem:
"Pamięci
Joachima Jana Piotra
Descura
1703 – 1764
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właściciela majątku Husinka
emigranta francuskiego do Polski
w 1733 r., założyciela polskiej gałęzi rodu
Descours/Deskur
Podpułkownika Regimentu
Pieszego Gwardii Litewskiej."E
Sobolewscy
Wiktor Sobolewski był synem Michała i Scholastyki z Filipowskich, uczestnika powstania
listopadowego. Po upadku powstania Michał podzielił los innych uczestników zrywu
narodowego. Rodzinny majątek Silwanowce na Suwalszczyźnie został skonfiskowany, a on
sam zesłany w głąb Rosji. Tam na zesłaniu w 1837 roku urodził mu się syn Wiktor. Ukończył
on Wyższą Szkołę Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Następnie w stopniu inżyniera
kapitana budował mosty żelazne na terenie carskiej Rosji. Największym jego sukcesem było
wybudowanie około 1866r. mostu kolejowego w Kamieńcu Podolskim. Wszystkie
poprzednie mosty znosiła kra, natomiast most zbudowany przez Wiktora Sobolewskiego
wytrzymał próby. Jako syn zesłańca pragnął wrócić do kraju. Niestety nie wolno mu było
powrócić w rodzinne strony. Jednak car, biorąc pod uwagę jego zasługi jako budowniczego,
zezwolił na osiedlenie się w Królestwie Polskim, tylko że z dala od rodowej siedziby.
Pieniądze, które otrzymał za budowę mostów, przeznaczył na kupno majątku Zalesie, który
nabył w 1872r. Wstępnie zapłacił za nie 8000 rubli, a pozostałe 25000 zobowiązał się
zapłacić w terminie późniejszym. Ożeniony był z Kornelią z Wojdowiczów. Kornelia i
Wiktor mieli czworo dzieci: Michała Norberta, Stanisława, Zofię i Marię. Jako właściciel
majątku Zalesie starał się prowadzić racjonalną gospodarkę. Był nie tylko budowniczym
mostów. Skonstruował również maszynę do kopania ziemniaków. Zmarł w 1897 roku.
Zgodnie z ostatnią wolą majątek Zalesie otrzymał najstarszy syn Michał Norbert. Wiktor
Sobolewski oprócz dóbr materialnych przekazał swoim dzieciom piękny testament duchowy,
jedną myśl, ale jakże głęboką: „Miłość i wzajemna pomoc stanowią siłę rodziny”. Został
pochowany na cmentarzu w Białej obok zmarłej w 1882 roku żony. Wcześniej na jej mogile
zamieścił następującą inskrypcję:
„Ideale dobroci, czystości gołębico
Anielskie miałaś serce i anielskie lica
Dałaś mi szczęście, cóż ja Ci dać
mogę.
Oto świadectwo kładę na Twym grobie
Byłaś mi żoną, dzieciom naszym
matką,
Jakie bywają dość rzadko.
Bo gdyby często traf taki się
Zdażył,
Nikt by samotnym zostać się
nie odważył.”
Po śmierci ojca Michał Sobolewski zajął się prowadzeniem majątku. Ożenił się z
Jadwigą Przesmycką, córką dziedzica z Droblina. Mieli oni pięcioro dzieci: Jadwigę, Janusza,
Wiktora ,Tadeusza i Elżbietę.
Michał Sobolewski był nie tylko dobrym gospodarzem, ale znajdował również czas na pracę
społeczną. Kiedy jego ojciec osiedlił się w Zalesiu, w Horbowie nie było już kościoła i
parafii. Dawna parafia Horbów była wcielona do parafii Piszczac. Dlatego też Michał
Sobolewski czynnie zaangażował się w prace na rzecz odradzającej się na początku XX
wieku parafii w Piszczacu, o czym wspominam przy omawianiu dziejów parafii.
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W czasie I wojny światowej Sobolewscy, podobnie jak sąsiednie dwory i tutejsza ludność,
znaleźli się na terenie dzisiejszej Białorusi.
Po powrocie w 1920 roku, uciekając przed bolszewicką nawałą, ewakuowali się do Radomia,
po czym powrócili do Zalesia.
Po śmierci Jadwigi i Michała Sobolewskich majątek Zalesie prowadziły ich dzieci. Tak jak
ojciec młodzi Sobolewscy zabiegali o powrót parafii Horbów. Włączali się w przygotowania
uroczystości kościelnych.
O ich zaangażowaniu tak donosiła ówczesna gazeta "Podlasiak" z dnia 28 października 1923
roku. Po wyświęceniu w dniu 23 X 1923 roku kościoła w Horbowie „ księża i goście byli
przyjmowani w miejscowej szkole przez młodych obywateli z Zalesia pp. Sobolewskich i
włościan miejscowych z prawdziwą staropolską gościnnością. Nadmienić należy bardzo miły
objaw, iż między młodymi pp. Sobolewskimi a ludem zawiązuje się serdeczna nić przyjaźni."
Włościanie bowiem o tym stosunku wyrazili do piszącego słowa w ten oto sposób: „Ojciec
ich był nam przyjacielem, o ile widzimy, że młodsi sprawach." (Podlasiak 28.10.1923 rok)
W czasie II wojny światowej musieli opuścić swoją posiadłość. Zaangażowali się w walkę z
okupantem. Działali w Armii Krajowej.
Wiktor Sobolewski(1902-1984)
Będąc jednym ze starszych dzieci Michała, kontynuował wcześniejsze działania ojca na rzecz
tutejszego kościoła. Był prezesem dozoru kościelnego. Włączył się w prace związane ze
wznowieniem parafii Horbów oraz powrotem cudownego obrazu Matki Bożej Horbowskiej w
1924 roku.
Już jako dziesięcioletni chłopiec uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w Siedlcach w 1912
roku. Walcząc w I Pułku Ułanów, został ranny pod Płockiem w czasie działań obronnych
Warszawy. W czasie II wojny światowej czynie walczył w oddziale „Zenona”- majora
Stefana Wyrzykowskiego w od-34 pp.AK pod pseudonimem „Kret”.
Tadeusz Sobolewski, najmłodszy z synów Michała, po opuszczeniu majątku zamieszkał z
żoną Barbarą i synem w Lachówce Małej. Oboje z żoną włączyli się w walkę z okupantem.
W 1944 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na lubelskim zamku. Po
przesłuchaniach i torturach dnia 21.01.1945 roku z lubelskiego więzienia został wywieziony
na Syberię do jednego z obozów „uralskich”, tam pracował w kopalni węgla w Nagoruj,
obłaść Mołotow. Od 02.01.1946r. przebywał w łagrze 523 Uprawlenie Jugurzyn, obłaść
Swierdłowsk. Do kraju powrócił 02.11.1947 roku. (Archiwum MSWiA). Podjął pracę w
PPRD.
Żona Barbara po zakończeniu działań wojennych zamieszkała w Horbowie i pracowała jako
nauczycielka w tutejszej szkole. Po powrocie męża przenieśli się do pobliskiej Husinki, tam
również pracowała w miejscowej szkole.
W latach pięćdziesiątych przenieśli się do Białegostoku, gdzie mieszkali do końca.
Najmłodsza z dzieci Michała i Jadwigi, córka Elżbieta, urodziła się w 1916 roku w Mińsku
Litewskim, gdzie rodzina Sobolewskich się ewakuowała. Szkołę średnią ukończyła w 1936
roku w Warszawie, a w1937 rozpoczęła studia na AWF w Warszawie. Niestety wybuch II
wojny światowej przerwał naukę. Powróciła w rodzinne strony. Wkrótce z pozostałymi
członkami rodziny musiała opuścić majątek w Zalesiu, ponieważ został on objęty zarządem
niemieckim. Narzeczony Elżbiety - Stanisław w 1939 roku został wywieziony do obozu w
Starobielsku. Elżbieta włączyła się w walkę z okupantem. W marcu 1941r. (?) wstąpiła do
34 Pułku Piechoty AK Dywizji gen. „Halki”. Tam pełniła funkcję łączniczki, pseudonim
„Karyna”, pomiędzy dowódcą 24 pp. ps. „Roman” a dowódcą 2 batalionu tego pułku ps.
„Markin”. Łączniczką 34 pp. była do momentu jego rozwiązania, tj. dnia 11 sierpnia 1944r.
Ponieważ 2 batalion pułku pod dowództwem "Markina" nie złożył broni, Elżbieta nadal
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działała na terenie pow. Biała Podlaska. W grudniu 1944 roku jako członek AK, wówczas
nielegalnej organizacji, została zatrzymana przez władze polsko-sowieckie i tymczasowo
osadzona w areszcie w Zalesiu. W czasie przewożenia do bialskiego aresztu zbiegła i
ukrywała się w Lachówce Dużej. Pod przybranym nazwiskiem Kaniewska Ewa znów
rozpoczęła działalność. W czerwcu 1945 roku ponownie nawiązała kontakt z „Konradem”,
komendantem obwodu łukowskiego, który ponownie powierzył jej funkcję łączniczki
pomiędzy nim a terenem powiatów Radzyń i Łuków poprzez łączników: „Bogumiła”,
”Szymona” i „Małego”. W dalszym ciągu posługiwała się pseudonimem ”Karyna”. Kwatera
kontaktowa mieściła się w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Mydlanej. Tam Elżbieta
otrzymywała materiały, które następnie dostarczała osobiście „Konradowi” na punkt
kontaktowy w miejscowości Orle Gniazdo w powiecie łukowskim. W sierpniu 1945 roku z
polecenia "Konrada" została wysłana z papierami AK do Warszawy, 10 sierpnia 1945r.
została aresztowana i osadzona na zamku w Lublinie. W 1946 roku była oskarżona i sądzona
przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie. Wyrokiem tegoż sądu z dnia 08.05.1946
roku została skazana na karę 2 lat więzienia i osadzona w więzieniu w Fordonie k.
Bydgoszczy. Została zwolniona z dnia 12.03.1947 roku na podstawie ustawy o amnestii. W
więzieniu przebyła 1 rok, 6 miesięcy, 3 tygodnie i 6 dni. Po opuszczeniu więzienia mogła
powrócić w rodzinne strony, jednak z obowiązkiem meldowania się w biurze milicji w
Terespolu. Zatarcie skazania nastąpiło 20.04.1963 roku. Po powrocie osiedliła się w
Warszawie. Zmagania wojenne i powojenne represje nadwerężyły zdrowie Elżbiety. Zmarła
17.04.1968 roku w Warszawie. Elżbieta z Sobolewskich Dziarczykowska została pochowana
na warszawskich Powązkach.
Jej pasją były konie i jeździectwo. Do 1960 roku była sekretarzem Zarządu Warszawskiego
Klubu Jeździeckiego. Miała też swojego konia na warszawskim Służewcu.
Tak jak ich przodkowie ostatni właściciele majątku Zalesie walczyli o wolność
Ojczyzny, płacąc wysoką cenę.
Krzyże
„Gdy w krzyżu cierpień, Bóg wskazał nam drogi
Do wielkich zasług i chwały zbawienia,
Naród podlaski, bez lęku i trwogi
Objął krzyż pański , gotów na cierpienia.”
(Matyrologium Podlasia w pieśni X, Józef Pruszkowski, Lublin 1925r.)
Krzyż, symbol naszej wiary, od stuleci złączony z polskim krajobrazem. Stawiany był nie
tylko na mogiłach, ale w różnych miejscach i dla upamiętnienia różnych wydarzeń. Dziś coraz
częściej krzyże drewniane zastępowane są metalowymi. Być może są one trwalsze, ale tamte
drewniane krzyże są częścią naszej historii, niejednokrotnie tragicznej. Dlatego warto, zanim
wymieni się stary drewniany krzyż, przyjrzeć się z uwagą napisom na nim wyrytym. Pomyśleć
chwilę, czy naprawdę trzeba go wymienić, a może warto pozostawić przyszłym pokoleniom
ten znak odległych dziejów podlaskiej ziemi.
Jak piękną była tradycja stawiania krzyży w naszej Ojczyźnie. Kiedy zakładano wieś lub
osadę, to najpierw zaczynano od postawienia krzyży na jej przeciwległych krańcach.
Starodawnym zwyczajem nim wpuszczono krzyż do ziemi, kładziono białe płótno, a dopiero
na nim ustawiano podstawę krzyża. Każda wieś w parafii ma swoje krzyże postawione w jej
przeciwległych krańcach. Były i są wznoszone przez właścicieli posesji dla upamiętnienia
osobistych lub rodzinnych zdarzeń lub jako dziękczynienie za otrzymane łaski, co często
potwierdzano napisem. W Kłodzie Dużej jest krzyż z 1911 roku postawiony przez rodzinę
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Basarabów. Do dziś stoi w Horbowie krzyż wzniesiony w 1912r. przez ojca jako
dziękczynienie za narodzenie długo oczekiwanego syna.
Podobnie krzyż stojący na granicy pól Kol. Horbów i Horbowa. Jego historia nie jest mi znana,
nie mniej stoi tam od ponad stu lat . Wprawdzie sam krzyż był już wymieniany kilkakrotnie,
ale wciąż jest w tym samym miejscu. W latach mojego dzieciństwa od tego właśnie krzyża
zawsze zaczynała się procesja z racji poświęcenia pól dla Kol. Horbów. Były to bardzo długie
procesje do trasy E-30, następnie szosą do krzyża stojącego na granicy pól Kolonii Horbów i
Kłody Małej, dalej drogą do Kłody i tam w polu skręcało się na drogę do Kol. Horbów. Taka
procesja kończyła się pod lasem Kisielnikiem, przy krzyżu stojącym nieopodal gospodarstwa
gajowego Kunasiuka. Była to chyba najdłuższa w całej parafii trasa procesji poświęcenia pól.
Na tą okoliczność krzyże, przy których procesja się zatrzymywała, były przystrojone kwiatami
i zielenią. Podobnie było w innych wsiach w parafii.
We wsiach znacznie oddalonych od kościoła, przed wiejskimi krzyżami mieszkańcy odmawiają
nabożeństwo majowe.
Chociaż nie znamy okoliczności stawiania krzyży we wsiach, to jednak warto czasami z uwagą
przeczytać może już słabo widoczny napis, by przez chwilę zadumać się nad okolicznością jego
wzniesienia. Na wielu podlaskich wsiach w okresie zaborów i prześladowań religijnych krzyże
wznoszono w wielkiej tajemnicy. Ale o nich zachowały się nieliczne przekazy. W Kłodzie
Dużej taki krzyż wzniesiono przy posesji Popławskich (obecnie przy Lipińskich). Tamtejsi
mężczyźni wykonali krzyż i przygotowali miejsce. Natomiast kobiety w obawie, by nie
aresztowano ich mężów za postawienie krzyża, same nocą zaniosły krzyż na to miejsce. W tym
czasie wzniesiony został krzyż na kłodzkim pastwisku i przy nieistniejącej już tzw. bialskiej
drodze. (obok Strojka). Krzyże te zniszczone starością zostały z czasem zamienione na nowe.
A szkoda, gdyż były one niemymi świadkami dziejów tej ziemi i wielkiego zwycięstwa wiary.
W 1905 roku po ogłoszeniu Ukazu tolerancyjnego ludność odetchnęła. Zaczęto z radością
wznosić nowe krzyże. Jeden z takich krzyży stoi na granicy pól przy Kłodzie Małej. Na nim
napis: "Boże zmiłuj się nad nami. Pamiątka oswobodzenia z religijnej niewoli z dnia
30.04.1905r. , staraniem ogółu 31 Maja"
(Wstawić wzmiankę o odnawianiu krzyży) Okoliczna ludność z ogromnym szacunkiem
odnosiła się do mijanych krzyży. Mężczyźni zawsze zdejmowali czapkę, kobiety pobożnie się
żegnały.
Taka jest również tradycja, że do ostatniego krzyża we wsi odprowadzano zmarłych.
Cmentarze
„ Groby ! Jedyna żyjących meto, ostanie schronienie człowieka- na waszem łonie spoczęły
wieki i narody. Ich dzieje skryła niepamięć i czasu zasłona: cała przeszłość w proch się
rozsypała, został tylko krzyż, święte godło zbawienia!” (Bibl. Lwowska t.2)
Na terenie obecnej parafii Horbów znajdują się dwa cmentarze oraz mogiła zbiorowa żołnierzy
poległych w1915r.
Pierwotnie cmentarz katolicki znajdował się przy dawnym kościele łacińskim. (obecnie posesja
L.i H. Lubczuk ) Niewiele z niego zostało. Do dziś zachowały się szczątki pomnika Seweryna
Badeni oraz zarysy mogił. Ostatni zmarły pochowany był w 1919 roku. Jeszcze w drugiej
połowie XIX wieku nieopodal cmentarza znajdowała się kaplica. Cmentarz nie był ogrodzony,
lecz zgodnie z ówczesnymi wymogami obwałowany i obsadzony drzewami, z których już nie
wiele zostało. Po likwidacji parafii katolickiej w Horbowie zabroniono grzebania zmarłych na
tym cmentarzu. Dość długo trwał konflikt między ówczesnym posiadaczem folwarku,
rosyjskim generałem, a miejscową ludnością odnośnie pochówku. Niestety przedstawiciel
zaborcy okazał się silniejszy od miejscowej ludności. Chociaż tutaj nie mieszkał, chyba nie
mógł znieść, że w pobliżu znajdowała się kaplica łacińska i cmentarz. Należy przypuszczać, że
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bez trudu uzyskał u władz gubernialnych zgodę na zamknięcie cmentarza. W uzasadnieniu
podano, że jego położenie stwarza niekorzystne warunki sanitarne dla dworu. Życzeniu grafa
Niroda stało się zadość i cmentarz został zamknięty. Ponieważ i z czasem rozebrano kaplicę,
wierni korzystając z kościoła w Piszczacu lub w Białej, tam też byli zobowiązani grzebać
swoich bliskich. Można sobie wyobrazić rozpacz tutejszej ludności, zważywszy, że byli to
biedni włościanie, nie zawsze posiadający nawet środek transportu, aby dojechać do tak
oddalonych miejscowości.
Z czasem teren dawnego cmentarza i ziemię parafialną wcielono w obręb folwarku. Taki stan
przetrwał do zakończenia I wojny światowej. Wówczas majoraty przeszły na rzecz Skarbu
Państwa i zaczęto je sprzedawać. Tak też stało się z głównym założeniem folwarku Horbów,
który sprzedano łącznie z cmentarzem. Kolejni nabywcy gruntów też nie przywiązywali wagi
do faktu, że jest to teren poświęcony i miejsce wiecznego spoczynku wielu mieszkańców tej
okolicy.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wielkiej trosce o cmentarze obecnego proboszcza ks.
Romana Sawczuka dnia 2 listopada 2003 roku, w Dzień Zaduszny, po kilkudziesięciu latach na
starym cmentarzu odmówiono Anioł Pański za wszystkich tych, których prochy spoczywają na
tym cmentarzu.
Mogiła zbiorowa z 1915 roku.
Jadąc w kierunku kościoła, tuż za wsią Horbów, po lewej stronie na polu widoczny jest na
nim duży, cementowy krzyż. Po obu stronach wyryte napisy: "DER ORT WORAUF DU
STEHST IST HEILIGES LAND", (Miejsce, na którym ty stoisz, jest świętym krajem)
"HIER RUHEN 20 OST REICHER GORBOW 1915". (Tu spoczywa 20 Austriaków, Horbów
1915)
Pochowani tu żołnierze austriaccy zginęli w czasie działań wojennych w 1915 roku. Pamiętam
przy kurhanie rosła grusza, a do niej przybita była niczym mała kapliczka deska z nazwiskami
poległych. Niestety czas, a może ludzka ręka, zrobiły swoje.
Obecny cmentarz grzebalny znajduje się 100 metrów od kościoła. Założony został na
początku lat pięćdziesiątych osiemnastego wieku jako cmentarz unicki. Nowo zakładany o
wymiarach: długość 150 łokci, szerokość 130 łokci, zgodnie z ówczesnymi wymogami
sanitarnymi został ogrodzony wałem usypanym z ziemi. Wał wysoki na 2 łokcie, szeroki u
podstawy na 3 łokcie, a u góry na 2 łokcie, wyłożono darnią oraz obsadzono wierzbiną. Całość
otoczono rowem i obsadzono wierzbiną. Na cmentarz prowadziła brama drewniana
dwuskrzydłowa na 2 słupach, po 8 łokci bieżących w ziemię wkopanych. Prace wykonane
zostały mocno, trwale i z miejscowych materiałów nowych i dobrych. (Akta szcz.Rz gub APL)
Po przejęciu kościoła unickiego na prawosławny od 1875 roku, cmentarz też został zamieniony
na prawosławny. Do naszych czasów dotrwały tylko nieliczne groby z napisami w języku
rosyjskim. Między innymi mogiła Eleny Gerbaczewskiej, najstarszej córki ostatniego księdza
prawosławnego Teodora Gerbaczewskiego. Za jego bytności w Horbowie została wybudowana
nowa cerkiew, obecnie kościół katolicki.
Po erygowaniu parafii katolickiej w Horbowie został także przekazany powyższy cmentarz.
Wprawdzie został podzielony i w jednej części grzebano katolików, a w drugiej
prawosławnych. Jednak w okresie dwudziestolecia międzywojennego teren cmentarza był
kwestią sporną pomiędzy obydwoma wyznaniami. Stara jego część była bardzo zarośnięta
sosnami. Należy zaznaczyć, że w tamtym okresie nie dbano tak bardzo o mogiły jak obecnie.
Na cmentarzu przeważały drewniane krzyże, często bez napisu lub z wyciętymi w drzewie
literami. U bogatszych ludzi pojawiały się tabliczki, na których pisano imię, nazwisko oraz
datę zgonu, czasem wiek zmarłego. Pomników prawie nie było. Na przełomie lat 1920-30
cmentarz został ogrodzony dębowymi ryglami i słupkami, a z czasem częściowo drewnianymi
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sztachetami. W 1933 roku przystąpiono do gruntownego porządkowania cmentarza. W
następnym roku wytyczono alejki i posadzono 150 świerków, niestety zaledwie kilka z nich
dotrwało do końca XX wieku. W 1945 roku przygotowano materiał na ogrodzenie cmentarza.
Jednak nie nastąpiło ono tak szybko. Przez cały ten okres oba cmentarze katolicki i
prawosławny były od siebie oddzielone ogrodzeniem. Dopiero ksiądz Marian Podstawka
ogrodził cały cmentarz, nie rozdzielając go ze względu na wyznanie. Było to wówczas
przedsięwzięcie na miarę ekumenizmu, co w tamtych czasach nie było łatwym zadaniem.
Cmentarz ogrodzono siatką, rozpiętą na cementowych słupach oraz wstawiono kutą, żelazną
bramę i furtkę. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku do cmentarza została
doprowadzona droga asfaltowa. Natomiast w 2001r. proboszcz Roman Sawczuk doprowadził
wodociąg, a w 2002 roku ułożone zostały chodniki na cmentarnych alejkach. Doprowadzona
została również energia elektryczna.
Sam wygląd cmentarza zaczął się zmieniać od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ludzie
coraz bardziej dbali o groby swoich bliskich . Coraz mniej jest już drewnianych krzyży. Na ich
miejscu stawiane są pomniki. Początkowo były to cementowe obwódki z cementowym lub
metalowym krzyżem. Potem pojawiały się pomniki lastrykowe, a ostatnimi laty z bardziej
szlachetnych materiałów. Obserwując ten cichy, wiejski cmentarz, nie sposób nie zauważyć
zachodzących zmian. Ludzie dbają o groby swoich bliskich i nie tylko. W czasie Święta
Zmarłych raczej trudno byłoby znaleźć mogiłę bez chociażby jednej małej lampki na samotnym
grobie. Jest to szlachetny zwyczaj tutejszych ludzi, którzy często może nie znali osoby
spoczywającej w samotnej mogile, a jednak okazują ten piękny gest ludzkiej pamięci.
Nie sposób wymienić wszystkich spoczywających na tym cmentarzu, ale chciałabym
wspomnieć o niektórych ludziach, których szczątki doczesne tutaj spoczywają. Być może, że
chodząc wśród mogił, zastanawiasz się Czytelniku, kim byli ci ludzie, dlaczego tu się znaleźli?
- Adam Chomiński (18...-1931) był pomologiem, mieszkał w Warszawie, tam też zakładał
ogrody. Był teściem Franciszka Ujmy, długoletniego kierownika szkoły powszechnej w
Horbowie.
- Wiktoria Gruszczyńska (1867-1933) i Zbigniew Gruszczyński - matka i brat Marii
Żbikowskiej, nauczycielki, która kilkadziesiąt lat pracowała w szkole powszechnej w Kłodzie
Dużej.
- Zbigniew Kotniewicz - jedyny syn nauczyciela pracującego w szkole powszechnej w
Kijowcu.
- Symboliczne groby braci Knapów z Zalesia.
- Nestor Grzyb - unita i jego żona Maria, dziadkowie księdza profesora Janusza
Chwaluczyka i jego brata Ryszarda.
- Franciszek i Maria Waniek- mieszkali w Kol. Horbów, byli rodzicami Jana Wańka, dzielnego
partyzanta AK, który przebywał jedenaście lat na zesłaniu na Syberii.
- Bolesław Papiński – długoletni kościelny, zawsze z wielkim oddaniem wypełniający swoje
obowiązki.
- Karolina Bielecka z Lachówki Małej – kilkanaście lat pracowała ofiarnie przy kościele w
Horbowie.
- Jan Nesteruk - (...), pierwszy nauczyciel szkoły początkowej w Lachówce, sołtys wsi Horbów
w okresie budowania obecnej świątyni.
- Karol Romaniuk - (...), pełnił funkcję podsołtysa w Horbowie w okresie drugiej wojny
światowej.
- Antoni Zach - był pod sołtysem w Horbowie.
- X.Turecki - leśniczy , przybył do Horbowa jako repatriant.
- Józef Skowron - podoficer WP, zginął od kuli wroga 17.09.1939 roku.
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Są też na horbowskim cmentarzu symboliczne groby braci Knapów: Tadeusz Knap żył lat 23,
zginął 04.091939 r. pod Grudziądzem; Hubert Knap żył lat28, zginął 07.01.1943 roku na terenie
Niemiec.
PARAFIA UNICKA
W Polsce dziś radość wszędzie
Wszyscy łamią opłatek,
Więc ja też po kolędzie
Przychodzę na ostatek;
Sam Pan Jezus mnie wita,
Bom z Podlasia unita.
Ani na mnie pancerze,
Ani błyszczą kontusze,
Lecz trwam w ojców wierze
I w niej oddać chcę duszę;
Cóż po mieczu i tarczy?
Boska pomoc wystarczy.
Przyszedłem do Betlejem,
Przed Panem się uniżę,
Bo w udręczeniu mdlejem
I marzniem na Sybirze!
Udziel, Matko, swej łaski,
By lud wytrwał podlaski.
Lucjan Rydel ”Betlejem Polskie”
Zarys dziejów unii na Podlasiu
Dnia 23.12.1595 roku w Watykanie został podpisany akt Unii Kościoła Katolickiego z
Kościołem Prawosławnym, ogłoszony bullą Magnus Dominus. W przygotowaniu i realizacji
przedsięwzięcia doniosłą rolę odegrali biskupi prawosławni: Cyryl Terlecki - bp łucki i Hipacy
Pociej - bp włodzimirski oraz biskupi polscy, a także król Zygmunt III Waza.
Zgodnie z przyjętymi zasadami Kościół prawosławny łączył się z Kościołem katolickim,
uznając zwierzchnictwo papieża, ale zachowując swój wschodni obrządek.
W Polsce unia została ogłoszona podczas synodu w Brześciu w październiku 1596 roku, stąd
późniejsza nazwa Unia Brzeska.E Przystępując do unii w 1596 roku, duchowieństwo
prawosławne zastrzegło sobie zachowanie obrządku cerkwi wschodniej bez zmiany utrzymania
małżeństw księży oraz zakaz przechodzenia grekokatolików na obrządek łaciński.4
Synod zamojski w 1720 roku wprowadził liczne zmiany w liturgii, upodabniając ją do obrządku
łacińskiego.
Kościół greckokatolicki na ziemiach polskich rozwijał się, stanowiąc znaczną grupę
wyznaniową. Wg Tadeusza Korzona w 1772 roku w państwie polskim mieszkało 3 mln 790
tys. unitów. (Un. Szk pocz. S.39) Jednak po pierwszym rozbiorze Polski sytuacja Kościoła
greckokatolickiego stała się bardzo trudna. Większość diecezji unickich położonych na
wschodnich krańcach Rzeczypospolitej znalazło się pod zaborem rosyjskim. Pogorszenie
sytuacji nastąpiło po kolejnym rozbiorze. Wówczas carska Rosja zaczęła prowadzić politykę
pozyskiwania ludności unickiej dla Kościoła prawosławnego. Wszystkie działania zmierzały do
likwidacji unii na terenach zabranych. Grasujące po Rzeczypospolitej w II połowie XVIII
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wojska rosyjskie burzyły cerkwie unickie i znęcały się nad ludnością. W wyniku III rozbioru
Polski w 1795 roku Rosja zajęła 62% obszaru i 45 % ludności. Rozpoczął się proces likwidacji
unii, który można podzielić na trzy okresy.
Pierwszy etap
W 1795 roku Katarzyna II postanowiła znieść cztery diecezje greckokatolickie: metropolitalną
lwowską, włodzimierską, łucką i pińską. Skonfiskowane zostały dobra biskupie tych diecezji.
W miejsce zniesionych diecezji zostały ustanowione cztery prawosławne diecezje: podolska,
wołyńska, litewska i białoruska. Pozostała tylko unicka diecezja połocka. Na jej terenie na
przełomie XVIII i XIX wieku funkcjonowało 445 unickich cerkwi parafialnych. Podobna
sytuacja była w diecezji słuckiej i brzeskiej. Ogółem w 1804 roku do Kościoła
greckokatolickiego w Rosji należało 1388 parafii oraz 1 398 475 wiernych dorosłych (Unic.
Szk. Par. s.25) Prześladowanie unii chwilowo ustało za rządów cara Pawła. Wskrzeszono
nawet dwa biskupstwa. Również car Aleksander I przyznał unitom pewne ulgi. Jego następca
Mikołaj I zaczął jednak z całą zaciętością zwalczać unię. Od 1827 roku proces likwidacji unii
na „ziemiach zabranych” wciąż się nasilał. Na mocy ukazu carskiego w 1828 roku zostały
zlikwidowane diecezje unickie, łucka i brzeska. Pozostały tylko połocka i wileńska.
Drugi etap
Car Mikołaj I ukazem z dnia 25 marca 1839 roku włączył Kościół unicki do Kościoła
prawosławnego.
Kolejne rozbiory Polski spowodowały, że grekokatolicy znaleźli się w trzech państwach
zaborczych.
W wyniku trzeciego rozbioru Polski unicka diecezja chełmska znalazła się w zaborze
austriackim.
W 1807 roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie. Jednak tereny południowego Podlasia
były wciąż w zaborze austriackim. Zawarty 14.10.1809 roku pokój wiedeński zakończył wojnę
Austrii z Francją. Sukcesy wojsk polskich w tej wojnie będących po stronie Napoleona
spowodowały, że do Księstwa Warszawskiego zostały przyłączone nowe departamenty:
krakowski, radomski, lubelski i siedlecki. (Dz.Pol. s. 485). Tym samym diecezja chełmska
znalazła się w granicach Księstwa Warszawskiego.
Wówczas po śmierci bpa Porfierego Ważyńskiego diecezją zarządzał ks. Ferdynand
Ciechanowski , który w 1810 roku został mianowany biskupem diecezjalnym. W 1812 roku
biskup zasiadał w senacie, reprezentując diecezję i jej potrzeby. Wojna napoleońska
przerwała działalność biskupa. W 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim zaborcy dokonali
nowego podziału Księstwa Warszawskiego. Zostało utworzone Królestwo Polskie, w którym
znalazła się unicka diecezja chełmska. Wg danych z 1815 roku ludność unicka stanowiła
5,5% ogólu ludności zamieszkującej Królestwo. (Szk. Un. S.28) Obejmowała ona parafie
położone w czterech województwach: augustowskim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim.
Podzielona była na 21 dekanatów obejmujących łącznie 285 parafii. W województwie
podlaskim było 8 dekanatów (bialski, kodeński, łosicki, międzyrzecki, parczewski,
sokołowski, wisznicki i włodawski). (Un.szkoł.s.39) Car Aleksander I przywrócił bpa
Ciechanowskiego do pracy w diecezji. Sam był liberalny w stosunku do unii .W 1819 roku w
diecezji chełmskiej było 317 parafii, 400 księży, 227673 wiernych oraz 5 klasztorów. Wg
danych z 1826/27 diecezja obejmowała 21 dekanatów i 287 parafii (zesz.Yuka) W 1825 roku
rządy w Rosji objął car Mikołaj I, który w 1829 roku koronował się na króla Polski, jednak nie
był przychylny Polakom, a tym bardziej unii. Trwało prześladowanie unii na Litwie i Białorusi.
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W 1829 roku zmarł bp Ciechanowski. Na jego miejsce w 1830 roku został mianowany nowym
biskupem Filip Felicjan Szumborski. Wkrótce rozpoczął się również trudny okres dla unii w
Królestwie. Po upadku powstania listopadowego 26.02.1832 roku car Mikołaj I wydał Statut
Organiczny dla Królestwa Polskiego, a tym samym ustanawił je częścią imperium rosyjskiego.
Wynikiem tego była likwidacja polskiego wojska i senatu. (Dz.P.s.518)
Przy komisji wyznań religijnych i oświaty publicznej został utworzony wydział do zarządu
sprawami kościoła unickiego pod kierownictwem Muchanowa. (spr. Kiedy Dz. Kośc. Unic.
Zesz. Big litl) Od 1839 roku po zniesieniu Kościoła greckokatolickiego w Rosji unicka diecezja
chełmska była jedyną na dawnych ziemiach polskich. Na trenach znajdujących się pod zaborem
rosyjskim polityka cara od początku zmierzała do „nawracania” grekokatolików na
prawosławie.
W 1851 roku zmarł bp. Szumborski, po nim rządy diecezją obejmuje bp Jan Teraszkiewicz.
Ponieważ ludność unicka przechodziła na obrządek łaciński, od lat 60-tych XIX wieku władze
rosyjskie przestrzegały unickiego pochodzenia ludności i nie uznawały dokonanej wcześniej
zmiany obrządku z greckokatolickiego na łaciński.
Po zmarłym w 1863r. biskupie Teraszkiewiczu następcą został bp. Jan Kaliński (1863-66)
Klęska powstania styczniowego wzmogła prześladowanie unii na Podlasiu. W 1864 roku
dyrektorem do spraw wyznań zostaje kniaź Czerkaskij, zacięty wróg polskości i katolicyzmu.
Kolejne ukazy cara coraz bardziej ograniczają działalność unii. Ukaz z 14/26.07.1864 r. znosił
patronów cerkwi unickiej, jednocześnie polecał tworzenie dozorów kościelnych, tym samym
odbierając księżom możliwość zarządu
majątkiem cerkiewnym.
Kolejny ukaz z
18/30.06.1866r. wydany przez Aleksandra II wyznaczał księżom pensje 300-500 rubli rocznie,
odejmował biskupowi prawo przenoszenia księży oraz ustanawiał funkcję diaka przy cerkwi.
Dnia 18/30.06 tego roku aresztowano biskupa Kalińskiego, zesłany do Wiatki, tam zmarł
19.10.1866 r. Był wielkim obrońcą unii na Ziemi Chełmskiej, swoje życie oddał w jej obronie.
W 1867 roku zaszły kolejne zmiany w rządzie. Po usunięciu Czerkaskiego zarząd nad
Komisją ds. Wewnętrznych i Religijnych na krótko objął hr. Berg. Zanim jednak odszedł,
wydał z dniem 31.01.1867 roku przepisy zabraniające duchownym unickim i łacińskim
wszelkich kontaktów: księża łacińscy nie mogli odprawiać nabożeństw w cerkwiach unickich,
głosić kazań podczas świąt i odpustów, jak to miało miejsce wcześniej. Podobnie musieli
postępować księża uniccy. W zasadzie rok 1867 obfitował w liczne rozporządzenia kierowane
do duchownych, zwłaszcza gdy po wywiezieniu bp. Kalińskiego diecezją chełmską usiłował
rządzić ks. Józef Wójcicki. Wychodzące przepisy dotyczyły m.in. zakazu głoszenia kazań w
języku polskim, pozwolono tylko na j. rosyjski. Polecono usunąć z cerkwi ławki i konfesjonały.
Natomiast we wrześniu 1867 roku wydano specjalne rozporządzenie zobowiązujące księży
unickich, aby wspólnie ze starostami cerkiewnymi w obecności wójta gminy lub sołtysa
usuwali z cerkwi organy. Muzykę należało zastąpić śpiewem. Polecono znieść śpiewanie
Godzinek, Gorzkich żali, zabroniono odmawiania Różańca, noszenia szkaplerza oraz
odprawiania nabożeństw, które podkreślałyby związki z Kościołem katolickim. Władze
świeckie, policja i żandarmeria zostały zobowiązane do kontrolowania realizacji wydanych
rozporządzeń. Nowe przepisy spowodowały opór ze strony ludności unickiej, która nie chciała
tych zmian, tym samym wzmogło się prześladowanie. Tam, gdzie byli najbardziej oporni,
gubernator siedlecki Gromeka nakładał kontrybucje, mieszkańcy musieli żywić kozackie sotnie
stacjonujące we wsiach, zabierano dobytek, osadzano w więzieniach. Wyniszczano ludność
unicką. Kapłanów wspierających swoich parafian karano grzywną, osadzano w więzieniu lub
deportowano.
W latach 1868-71 biskupem diecezji był Michał Kuziemski. Jego prekonizacja odbyła się
22.06.1868 roku. Nowy biskup przybyły z Galicji również zaczął wprowadzać swoje
rozporządzenia, m.in. dzieciom przy chrzcie nie można było nadawać imion polskich, zabraniał
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żołnierzom - unitom służącym w wojsku przyjmowania sakramentów od księży katolickich.
Zakazał unitom zapisywania się do bractw kościelnych, różańcowych lub szkaplerznych,
istniejących przy kościołach katolickich, gdyż w unickich zostały one wcześniej zniesione.
W Wielki Czwartek 1871 roku bp Kuziemski został odwołany, a nominację otrzymał ks.
Marceli Popiel, który 18 lutego 1875r. w Chełmie przyjął prawosławie. Już wcześniej po
odwołaniu bpa Kuziemskiego, Popiel nieoficjalnie sprawował rządy diecezją. W październiku
1873 roku skierował do dziekanów okólnik z mocą obowiązującą od 01.01.1874 roku, aby
poinformowali księży o zakazie odprawiania w cerkwiach nabożeństw o „naleciałościach”
łacińskich. Przyjęcie powyższego do wiadomości i realizacji musieli księża poświadczyć
własnoręcznym podpisem. Lokalne władze miały sprawdzać realizację poleceń biskupa i
donosić o opornych księżach. Najbardziej sprzeciwiali się temu księża na Podlasiu. Już
wcześniej za niewprowadzenie obrządku prawosławnego w cerkwiach usunięto z 7 parafii
księży. Osadzono ich w zamienionym na więzienie, pobernardyńskim klasztorze w
Radecznicy k. Lublina. Wśród nich znalazł się ks. Emilian Starkiewicz, proboszcz horbowski i
ks. Leon Szokalski, proboszcz z Kijowca.
Natomiast ks. Grzegorz Terlikiewicz, proboszcz z Dobrynia, liczący 75 lat został usunięty z
parafii i odesłany do Galicji, zmarł w Krakowie w 1879 roku. Jego syn Józef Terlikiewicz,
proboszcz Koszoł, został również wydalony do Krakowa.
Taki los spotkał podlaskich księży unickich pracujących wśród tutejszego ludu, wielkich
bojowników o wiarę.
Od 1877 roku komisja śledcza prowadziła dochodzenia w sprawie przynależności przodków
do wyznania unickiego czy łacińskiego. (?) Natomiast w 1888 roku z rozkazu generała Hurki
tysiąc rodzin unickich z diecezji chełmskiej wywieziono do guberni orenburskiej. (Wasilewski
Leon, Dzieje męczenników Podlasia i Chełmszczyzny, [w:] Ksawery Zdański, Przyczynki do
powiatu brzesko –litewskiego i ziem nim objętych , W-wa 1939r., s.38)
Wielkim orędownikiem unii i męczenikiem był Jozafat Kuncewicz, arcybiskup połocki,
zamordowany przez kozaków w Witebsku. W 1705 roku car Piotr I zajął Połock, niszcząc tam
bazylianów, chciał też zniszczyć trumnę z ciałem Jozafata, ale została ona wywieziona do
Białej i ukryta na zamku radziwiłłowskim. Rozwijał się kult Jozafata. Władze powstania
styczniowego ogłosiły biskupa i męczennika patronem powstania.
W 1765 ciało zostało przeniesione do klasztoru bazylianów w Białej. Spowodowało to rozwój i
umacnianie kultu. Licznie zaczęła pielgrzymować okoliczna ludność, modląc się o jego
wstawiennictwo i otrzymując łaski. Na doroczny odpust, który odbywał się w listopadzie, do
kościoła bazylianów w Białej przybywały tysiące ludzi. Władze zaborcze postanowiły
zniweczyć rozwijający się kult świętego. Pod pozorem remontu cerkwi pobazyliańskiej w
Białej postanowiono usunąć relikwie św. Jozafata, znajdujące się w ołtarzu cerkwi.
Postanowiono trumnę z ciałem świętego po zdjęciu z ołtarza przenieść do zakrystii, a następnie
do podziemi. Prace te miały być wykonane we wczesnych godzinach rannych dnia 27.05/7.06
1873 roku. Zdjęcia relikwii i wyniesienia mieli dokonać księża wezwani na ten dzień do Białej.
Byli to: dziekan Filewicz oraz trzej księża, m.in. ks. Leon Szokalski, proboszcz z Kijowca.
Oczywiście nie podano przyczyny, dla której musieli przybyć do Białej. Po wyjawieniu
powodu wezwania ks. Szokalski
kategorycznie odmówił udziału i wówczas został
aresztowany. Należy nadmienić, że władze na ten dzień wezwały również kilku miejscowych
urzędników, straż ziemską, starostę, kilku wójtów i członków bractw. Cerkiew otoczono
wojskiem. Trumnę z relikwiami odkręcono od ściany i kazano zdjąć dwóm pozostałym
księżom. Kiedy ci odmówili, tego barbarzyńskiego aktu dokonali strażnicy. Zdjęli trumnę i
umieścili w niszy pod kościołem, którą po opieczętowaniu zamurowano. (Dz. Kos. Un)
W 1916 roku przewieziono ciało Świętego do Wiednia, a w 1949 roku złożone zostało w
Rzymie.
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W 1923 roku diecezja podlaska obchodziła 300. rocznicę męczeńskiej śmierci św. Jozafata.
Uroczystości poprzedziło, rozpoczęte 11 listopada we wszystkich kościołach diecezji,
trzydniowe nabożeństwo oraz nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Główne
uroczystości odbyły się 14 listopada w Białej pod przewodnictwem biskupa ks. dra
Czesława Sokołowskiego. [Podlasiak,nr, 46 z 18.11.1923]
W 1875 roku została zniesiona diecezja chełmska, a ludność unicką uznano za
prawosławną. Rozpoczął się okres strasznych prześladowań unitów, który trwał ponad 30 lat.
Dnia 30 kwietnia 1905 roku w lesie Sumierz koło Kozłów, na pograniczu trzech powiatów,
odbyły się tajne misje dla unitów na Podlasiu. Zorganizowane zostały przez Towarzystwo
opieki nad unitami. Misje prowadzili dwaj księża z Warszawy, ks. Gąsiorowski i ks. Merklein.
W lesie urządzono kaplicę, księża cały czas chrzcili, spowiadali, udzielali ślubów. Zgromadziło
się na nich tysiące unitów. Odbyły się one w wielkiej tajemnicy. Były to ostatnie tajne misje
unickie. Tego dnia został wydany przez cara Mikołaja ukaz tolerancyjny. (Podlasiak nr 17-18
z 1923 r., Dwudziestopięciolecie Ostatniej Misji na Podlasiu.)
Dnia 17/30 kwietna 1905 roku ukazu o tolerancji, mówiącego o wolności sumienia.
„ Ukaz Tolerancyjny z 17/30 kwiecień 1905 roku”
"Rozkazujemy uznać, że odpadnięcie od religii prawosławnej do innej chrześcijańskiej
religii lub nauki nie podlega prześladowaniu i nie powinno pociągać za sobą żadnych
następstw szkodzących pod względem praw osobistych i cywilnych."
Mikołaj

Po ogłoszeniu Ukazu ludność zaczęła masowo przechodzić na katolicyzm. Tego procesu nie
mogła już zatrzymać żadna siła zaborcy. Na polskie pola i drogi znów powróciły krzyże. A
medalików, szkaplerzy i różańców już nie nosili w ukryciu.
E Dzieje Unii na Podlasiu wyraźnie obrazuje wiersz z tamtych czasów. Odtworzyła go z
pamięci Anna Arseniuk z Wyczółek, urodzona w Lubence zmarła w 1954 roku.
Wiersz ten pochodzi ze zbiorów ks. kanonika Romana Soszyńskiego.
Polak
Jeszcze Polaku chcesz żyć utrapiony
A przecież toniesz we łzach, poniżony!
Kiedy Ojczyznę, ach trudno dać wiary
Na długie lata kładą na mary!
Dziś schizma wzięła moc nad Polakami,
A cary wciąż nas biją ukazami,
Lud wypędzają z rzymskiego kościoła
Padają trupy, ach nieszczęsna dola!
Zdradził nas Francuz , zdradziła Austryja
W Królestwie Polskim męczy się Unija.
Ale Polaku będziesz pocieszony
Co Cię wywożą w schizmatyckie strony
Nie smuć się wiele. Jeszcze Bóg na niebie.
I choć o wodzie i o suchym chlebie
Choć wszystko wzięli i pusto w komorze
130

Jeszcze zobaczysz miłosierdzie Boże!
Każdy znał Boga swego jak należy
Co dzień pobożnie odmawiał pacierze,
A teraz w cerkwiach popy się kłaniają,
Carską familię tylko wyliczają.
Ksiądz Kalinowski mówił do nas śmiało
„Bracia Unici” – aż serce truchlało,
Ciemny narodzie osiadły nad Bugiem
Co nic nie umiesz tylko orać pługiem
Idź Uniacie do kościoła śmiało
Na Jasną Górę, jeśli ci tu mało
Tam Cię pociesz Królowa Maryja
Powróci kiedyś ta święta Unija
Albo się udaj do Gułowskiej Woli
Proś o ratunek w tej ciężkiej niedoli
Śpiewaj różaniec ten wieniec Maryi
I proś o powrót tej świętej unii
Z osady Łomaz i wsi zwanej Kozły
Tam nie jednego na Sybir wywiozły
We wsi Lubenka Tam ludzie Cierpieli
Wyjadło wojsko co tylko tam mieli!
Choć tym biedakom dać by było trzeba
Pięćdziesiąt rubli brali za pogrzeby
Z tej wielkiej biedy płakali mój Boże
A kto nie płacił musiał siedzieć w kozie
W Radziwiłłowskich dobrach, mieście Biały
Tam trzy kościoły Księstwo zbudowały
Jeden dla chwały Bazyla Wiekiego
Drugi u fary dla Jana Kantego
A trzeci zakon Ojców reformatów
Leśna i Kodeń przez książąt magnatów,
Pobudowane, w nich Maryi obrazy
A lud się modli koło tych ołtarzy
Ziemio Podlaska czemuś tak nie godna
Żeś utraciła święty obraz z Kodnia
Obraz cudowny, śliczny, honorowy
Przewiezion został , aż do Częstochowy
Książe Sapieho coś stawiał Kościoły
Z twoich już kości sypią się popioły
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Cudowne obrazy z ołtarzy wydarte.
Wstań Radziwille! Popatrz na swą pracę
Jak prosty naród nad kościołem płacze!
A tyś chciał żeby do świata skończenia
W Twoich kościołach brzmiały święte pienia
Ciało Świętego Józefata w Biały
Leżało w trumnie przez czasy nie małe
Gdzie nieme, głuche odbierały mowę
Ślepe i chrome już tam były zdrowe.
Ale Moskale w niego nie wierzyły
Bo go w Witebsku toporem zabiły
Wzięły z ołtarza te klejnoty drogie
Zamurowały w lochu pod podłogą.
O jak szczęśliwa, Ty Książęca Biało
Co Witebsk stracił tobie się dostało
I zabłysnęło wielkimi cudami,
Opiekowało się uniatami.

O Józefacie w Litwie i Koronie
Ciebie błagamy cudowny patronie
Przyczyń się, przyczyń za nami grzesznymi
Tyś Ojcem Naszym a my dziećmi Twoimi.
Maryjo! Matko i Królowo nasz
Cały kraj Polski do Ciebie się zgłasza
Ratuj nas ratuj jak swoje własności,
Nie daj nam zginąć od Moskiewskiej złości
Schylcie ramiona rozturchajcie włosy
Śpiewajcie różaniec płaczliwymi głosy
Ach módl się, módl się Królowa Maryja!
Niech się nam wróci ta święta unija.
Zachowała się również pieśń religina unitów podlaskich będąca trawestacją pieśni „Boże, coś
Polskę”.
Modlitwa
Boże, szczoś Polszu czerez douhi lita
Protiw każdomu bronił wordzu,
A potem daweś nas na pośmiech świta
Nasław nes hodu newolu trewdzu.
Prosim Tia Boże I twajoho Syna
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Nech Wsi znów budem jednaja rodyna
Kołyś to Lachy na wojni stawły
Płatyły hroszy na patreby kraju.
Za to my pole im , sobi orały
Byłyśmo w zhodi żyłośmo jak w raju.
Prosim Tia Boże...
Pryszły Moskali i wsio pomeszały
Wsio nam moskowski paradok zawiły
Wecznu newolu nas panom oddały
I na zahuby z nimi posfaryły.
Prosim Tia Boże...
Iszcze ne chodi naszej horkoj doli
Bo te per wiru od nas odbirajut,
A kto z nas jedno ne sluhaje woli
To honiat w Sybir , albo zabiwajut
Prosim Tia Boże...
Mnoho już naszyh , tyi worodi zły
Hdeś tam daleko od nas pohnały
To w szczo obernutsia sieroty tyi
Kotorym batków moskali zabrały.
Prosim Tia Boże...
Wże pratulińskie i Drelowski lude
Zawiru naszu krow swaju dały
Oświatyj Boże ! Pokul toho bude
Douho nas budut muczyły moskali?
Prosim Tia Boże...
Zal sia, Żal Boże, z tej naszej peczeli,
Nech majem swoje i pola i chaty!
Nech dity nasze neberut w moskali
A pany dla nas nech budut jak braty
Prosim Tia Boże...
Werny, nam Boże! Werny dobru dolu.
Dawniejszu sławu i dawnyj dostatok
Daj nam prawdiwu nemoskowsku dolu
Nechaj ze dworu i malenkij chatok
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Prosim Tia Boże...
Nelekko dawna powernetsia dola
Chrystus krow leju, sam odkupyw ludy!
To koły taka, Boże twoja wola
Nech desiat zhynie – sto szczastliwych bude!
Prosim Tia Boże i Twojoho Syna
Nech zmiłowania pryjde hodyna.E
Erekcja parafii
Pierwsze wzmianki o parafii unickiej w Horbowie pochodzą z II połowy XVII wieku.
Dnia 18.06.1678 roku ówczesny właściciel
Horbowa, Tomasz Kazimierz Łuzecki,
podkomorzy wendeński i jego żona Zofia Anna Zarżewska uczynili zapis na rzecz cerkwi
unickiej we wsi Horbów.
Fundacja obejmowała:
a) place pod cerkiew, zabudowania i ogrody,
a) grunty kąłowo, pola z częścią zarośli alias borem,
b) prawo pobierania zwyczajnego targowego w dzień Przemienienia Pańskiego,
c) wolnego mlewa w miejscowych młynach bez opłaty i miary,
d) prawa pobierania dziesięciny pieniężnej od włościan wsi Horbowa i Zalesia corocznie po
15gr z pół włóki na restaurację i potrzeby cerkwi.
Właściwie ziemia zapisana przez fundatorów była w dziewięciu kawałkach.
Zapis został dokonany wobec księdza Marka Samoiłowicza.
Fundację Tomasza potwierdził dnia 03.01.1707r. jego syn Stanisław Łuzecki, kolejny
właściciel dóbr Horbów.
Zapis ten został oblatowany 17.02.1763 roku w Aktach Ziemskich Brzeskich. (kw. Dóbr
Horbów, wydz. k.w B.P.)
Zapewne parafia miała dośc duży zasięg, gdyż w Inwentarzu majętności Horbów alias
Lachówka z 1720 roku znajdujemy wzmiankę, iż pop z Horbowa ma poddanych z Dąbrowicy
Małej i Kijowszczyzny.
Na początku XVIII (XIX) wieku uposażenie cerkwi grecko-unickiej było niewielkie. W 1818
roku dochody z gruntu, czynszu, propinaci, najmu domów stanowiły 50 złp. Proboszcz unicki
horbowski nie posiadał dziesięcin, czynszów ani kapitałów. Miał tylko jedną włókę gruntu
podług funduszu danego. Natomiast roczne wydatki były następujące: podymne 13złp 13gr,
liwerunek 35złp 15gr, subsydyum charitativum 20gr.
W tym czasie liczba wiernych wynosiła:
Horbów - 78,
Zalesie - 118,
Kłoda - 90,
Lachówka - 48,
Razem - 344 dusz.
Z relacji dziekana bialskiego, podanej w 1820 roku wynika, że unicka parafia Horbów ma 261
wiernych. Trudno powiedzieć, co spowodowało zmniejszenie liczby parafian. W zasadzie
wydatki proboszcza podane wyżej nie uległy zmianie. Podany został tylko dochód z jura stolae i
wynosił on: 88 złp 15gr w 1817r., 72złp 0gr w1818r., 81złp 3gr. Należy nadmienić, że
parafianie uniccy z parafii horbowskiej nie dawali dziesięciny na rzecz Kościoła łacińskiego,
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jak to miało miejsce w innych parafiach. (APL, Akta Konsystorza Chełmskiego,Akta gruntowe
tyczące się cerkwi parafialnych, Dekanat Bialski. Syg. 215,)
Na początku lat dwudziestych XIX wieku proboszcz parafii łacińskiej ks. Grzegorz
Woytkowski, ubiegając się o należne świadczenia z Mapy Radziwiłłowskiej dla swojego
kościoła, również występował o takież dla cerkwi unickiej. Dotyczyły one zapisów
uczynionych przez pierwszego dobrodzieja i fundatora cerkwi horbowskiej. Niestety z dawnych
zapisów na mocy wyroku komisji Radziwiłłowskiej utrzymano tylko prawo „wolnego mlewa
bez miarki na rzecz cerkwi grecko –unickiej w Horbowie.”
Grunty ofiarowane przez Łuzeckich dla parafii unickiej w Horbowie położone były w 9
kawałkach. Ksiądz Starkiewicz przy kolonizacji chłopów w 1854 roku zamienił rozdrobnione
działki i otrzymał pole w jednym kawałku nad rzeką Krzną. Grunty cerkiewne wynosiły 175
mórg, w tym ziemi ornej było 87m. 105pr., ...........
W latach pięćdziesiątych XIX wieku do parafii należały wsie Horbów, Kłoda, Lachówka,
Zalesie. Najwięcej unitów było w Horbowie - 33 domy, w majątku Zalesie - 4 domy.
Wg danych z 1861 roku w w dalszym ciągu znajdowała się parafia unicka pw. Przemienienia
Pańskiego.
Świątynie
Świątynia fundacji Tomasza Łuzeckiego była niewielka. Budowniczym tej świątyni miał być
cieśla Trofim Zahor (Zagor), który budował cerkwie w Rokitnie (1676 lub 1704 ?) i w
Woskrzenicach. Cerkiew otrzymała tytuł Przemienienia Pańskiego.
Zachował się jej opis z wizytacji generalnej, która miała miejsce 08.04.1726 roku. "Cerkiew
drewniana, dach słomiany, na nim dwa krzyże żelazne. Okna trzy, jedno żelazne. Drzwi do
babińca na biegunach a przy nich kuna żelazna. Drzwi do cerkwi na stupnych zawiasach z
zamkiem zewnętrznym. Posadzka w cerkwi nie porządna. Chór nie dokończony przy progu.
Potema drewniana z wodą święconą. Stella nowa, kratki druciane, prostej roboty. Deesis z
apostołami nie cały, ma obrazów trzy z ołtarzykami. Obraz Przemienienia Pańskiego
porządniejszy, malarz nie znany. Cesarskie drzwi stolarskiej roboty ubogacone słabo. Ołtarz
wielki na, pod baldachimem drewnianym, ma tylko cztery malutkie obrazy.(acemodowany).
Cyborium lepsza część przy dacie. Lichtarze wszystkie drewniane, par cztery. Krzyży
pospolitych dla benedikowania trzy. Krzyż procesyjny z pasyją malowaną. Aspersi znajduje się
dwa. Trzy obrazy: św. Mikity, św. Mikołaja i Najświętszej Matki. Innych obrazów małych 10.
Polenysz z boku na słupach, słomą kryta.
Cyna, miedź, sprzęty.
Puszka cynowa bez wierzchu, kielich, patena i łyżeczka cynowe. Mirnica cynowa
pojedynkowa, kadzielnica mosiężna stara. Krzyżyk intarsiowany, drugi krzyżyk cynowy.
Mitalik spiżowy jeden, dzwonów w dzwonnicy trzy a u ołtarza jeden. Szaty liturgiczne. Księgi
cerkiewne: ewangeliarz, służebnik pisany, trebnik, iryd.
Zalecenia powizytacyjne by dach pokryć gontem i dzwonić na pacierze rano i wieczorem."
Posługę kapłańską pełnił wówczas Filip Terlikiewicz – prezbiter horbowski.
Do parafii Horbów należały wówczas wsie Horbów, Kłoda, Zalesie. (APL.ChKG-101,k.299)
Jak wynika z powyższego opisu, była to świątynia niewielka i trochę zaniedbana.
Zapewne właściciele dóbr Horbów utrzymywali też i inne świątynie w swoich posiadłościach.
Natomiast uboga ludność wiejska nie była w stanie remontować i wyposażać świątyni.
Tradycja mówi, że ta świątynia spaliła się w czasie pożaru wsi, ponieważ stała w niewielkiej
odległości od zabudowań wiejskich.
Nowa cerkiew została pobudowana w pewnej odległości od wsi, nad brzegiem rzeki Krzny. Jej
fundatorami mieli być nowi właściciele Horbowa - Radziwiłłowie. Wzniesiona została
prawdopodobnie w 1772 roku. (Niestety nie jest znana dokładna data budowy.)
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Była to świątynia drewniana, zbudowana z bali 6-calowych, łączonych w węgieł, kryta gontem.
Wymiary w tym: nawa długość 16,5 łokcia, szerokość 13,5 łokcia, wysokość od podwalin do
wierzchu belek 8,25 łokcia; prezbiterium - długość 7,25 łokcia, szerokość 7,25 łokcia.
Wysokość 8,25 łokcia. Do tego dwie boczne przystawy o długości 4,25 łokcia, szerokości 3,25 i
wysokości 4,50 łokcia. W nawie i przedsionku ułożona była posadzka z cegły.
Wśród wielu czynności i przedsięwzięć mających na celu likwidację unii w Królestwie
Polskim, były remonty cerkwi unickich przeprowadzane z funduszy rządowych. Był to proces
przygotowawczy do mającego nastąpić w przyszłości zabierenia cerkwi unickich na
prawosławne. Podobnie stało się w Horbowie.
W 1843 roku przystąpiono do remontu tej cerkwi. Wykonano wówczas podłogę w prezbiterium
i nawie z tarcic na legarach, wstawiono balustrady przed ikonostasem, ułożono dwa stopnie z
drzewa dębowego oraz prestoł i żertwenik.
Wzmocniono również podkłady belek dachowych oraz 4 okna w nawie wzmocniono i
wyprostowano, wmontowano 6 sztuk lisic, w tym wprawiono 4 nowe okna.
Zaplanowano również i przystąpiono do dobudowania nowego babińca o wymiarach: długość i
szerokość 4 łokcie, wysokość 4,5 łokcia.
Remont cerkwi trwał od 1843 do 1855 roku. Całkowity jego koszt wyniósł 861 rubli srebrnych
50 kopiejek. Kto był projektantem świątyni, nie wiadomo. Jej architektoniczna forma
przypominała okręt, ołtarz zwrócony ku wschodowi. Zachowała się też cerkiew budowana w
1772roku. (?) Była to świątynia drewniana , wyposażona w ikonostas i carskie wrota, nie było
natomiast organów. (dane z 1861r.) (M. Maliszewski i G. Welik, Unici Podlascy. Przewodnik
historyczny)
Powyższa cerkiew unicka została zabrana i przemianowana na cerkiew prawosławną w 1875
roku. Przetrwała do XX wieku i na jej miejscu została wzniesiona cerkiew prawosławna.
(APL,RGLej5,lit.H.nr48)
W 1812 roku wojska rosyjskie podążające za Wielką Armią Napoleona zniszczyły i zrabowały
kościół katolicki i plebanię w Horbowie. Wówczas ówczesny proboszcz ks. Grzegorz
Wojtkowski odprawiał nabożeństwa w cerkwi unickiej.
W latach pięćdziesiątych XIX wieku uporządkowano również sprawę cmentarza grzebalnego.
Cmentarz o długości 34 sążnie i szerokości 26 sążni opasano wałem szerokim u podstawy 3
łokcie, a u góry 2. Wykopano dokoła rów. Obsadzono wierzbą oraz wykonano bramę
wejściową o długości 150, szerokości 130 łokci i wysokości 2 łokcie. (APL,RGL) Ten cmentarz
poszerzany na przestrzeni lat do dziś jest cmentarzem parafialnym.
Proboszczowie parafii unickiej
O proboszczach z XVIII wieku niewiele wiadomo. Na przestrzeni stuleci niektórzy
proboszczowie pełnili swą funkcję długie lat, były jednak okresy, kiedy Horbów był parafią
wakującą.
Zarówno stan świątyni, jak i parafii zależał od zarządzającego parafią i od kolatorów.
Ks. Bazyli Pajewski
Ksiądz Bazyli Pajewski, ur.28.02.1770 roku w Horodyszczu (pow. Kamieniec Litewski). Jego
rodzicami byli Marcin i Maryanna z Karpowiczów. Po śmierci rodziców chłopcem zajął się
stryj i z jego domu poszedł do seminarium w Brześciu Litewskim. Po jego ukończeniu i
przyjęciu święceń w 1795 roku został wyznaczony na proboszcza do parafii Horbów w pow. i
obwodzie bialskim, woj. podlaskim. W tutejszej parafii przepracował 44 lata. Dodatkowo
administrował parafią Woskrzenice. Zmarł 24.04.1839 roku w Horbowie. Musiał być kapłanem
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bardzo szanowanym, gdyż na jego pogrzeb przybyli wszyscy księża z dekanatu bialskiego oraz
sąsiednich. Pogrzeb odbył się przy zwykłych obrzędach religijnych, a doczesne szczątki
złożono do ziemi. Należy tu dodać, że kiedy wojsko kozackie w 1812 roku zniszczyło kościół
katolicki w Horbowie tak, że groził zawaleniem i nie można było odprawiać nabożeństw,
ksiądz Pajewski udostępniał księdzu Woytkowskiemu cerkiew do odprawiania nabożeństw.
Po jego śmierci parafię Horbów powierzono w dozór ks. Grzegorzowi Terlikiewiczowi,
proboszczowi parafii unickiej w Dobryniu. Był on również zięciem ks. Pajewskiego. Parafia
Woskrzenice została przyłączona do Białej.
Tak przez długie lata parafia horbowska była wakująca, a administrowali nią sąsiedni
proboszczowie.
W latach 1842-44 administratorem był ks. Karol Starkiewicz. Po nim w latach 1844-47 ks.
Ignacy Pyszczyński, absolwent seminarium w Chełmie. W latach 1847-48 ponownie ks. Karol
Starkiewicz, późniejszy proboszcz parafii Kijowiec. Natomiast w okresie 1848-49 parafią
administrował jego brat Aleksander, nauczyciel religii i moralności w Szkołach Powiatowych
Bialskich. Posługiwał się kilkoma językami, znał polski, łacinę, ruski, początki francuskiego,
niemieckiego i greki.
Ks. Emilian Starkiewicz
„Dobroczynność tego stanu na ród ludzki, wpływ, tudzież godność jego sama przez się
spowodowały mnie do obrania stanu duchownego” - tak Emilian Starkiewicz uzasadnił swoją
decyzję o wstąpieniu do seminarium.
Urodził się w 1819 r. w Modzyniu (gubernia lubelska). Jego rodzicami byli Antoni i Prakseda.
Ojciec był duchownym unickim. Również dwaj bracia Karol i Aleksander (proboszcz Łomaz,
wydalony w 1872r.) byli duchownymi. Uczył się w szkołach hrubieszowskich. Wstąpił do
seminarium w Chełmie, tam końcowe egzaminy zdał 15/19.06.1849 roku i otrzymał święcenia
kapłańskie. Od dnia 17/29.01.1849 (?) roku został administratorem parafii Horbów i
Woskrzenice. Zamieszkał w Horbowie. Postanowieniem Rządu Administracyjnego Królestwa
Polskiego nr 9892 z dnia 23.12/04.01. 1852/53 został mianowany proboszczem tej parafii,
jednocześnie pozostając administratorem sąsiednich Woskrzenic.
Kiedy tu przybył, rozpoczęte były prace remontowe w cerkwi. Wybudowano dom dla diaka, w
którym znalazło się pomieszczenie na szkołę. Została otwarta szkoła początkowa. Po objęciu
parafii kontynuował remont świątyni, którą częściowo rozbudowano.
Jednak najważniejszą sprawą w pracy duszpasterskiej księdza Starkiewicza była posługa
tutejszej ludności. Był wielkim orędownikiem obrządku unickiego. Bronił wiary i zasad. Kiedy
po upadku powstania styczniowego carat nasilił prześladowania, szczególnie ludności unickiej,
proboszcz horbowski dzielnie trwał przy swoim obrządku i przekonaniach.
Od 1866 roku nie podpisał ani jednego protokołu dotyczącego odprawiania w obrządku
cerkiewnym (prawosławnym), a wciąż skłaniał się do odprawiania w obrządku unickim.
Kiedy w 1868 roku Chełmski Konsystorz przesłał do wszystkich parafii nowe modlitewniki, ks.
Starkiewicz odmówił ich przyjęcia i z tego powodu zapłacił 25 rubli kary. Ostatecznie przyjął
je, ale nie posługiwał się nimi. W październiku tegoż roku zabronił diakowi śpiewać w cerkwi
dokoła i wymawiać słowo „prawosławny”, tylko używał określenia prawowierny.
W 1869 roku podczas pobytu w horbowskiej szkole zwrócił uwagę na to, że w miejscu portretu
cara powinna wisieć ikona, a książki, z których uczono dzieci, nie uczą prawdy, lecz kłamstwa.
W czasie odprawianych u siebie nabożeństw nigdy nie wymieniał carskiej rodziny. Natomiast
cara Rosji nie tytułował carem, tylko królem, co widocznie uważano za obraźliwe.
Był ogromnym oparciem nie tylko dla swoich parafian, ale także dla okolicznej ludności
unickiej. Spowiadał, udzielał komunii unitom z Piszczaca, Łomaz. Zdarzało się, że w czasie
Wielkiego Postu w Piszczacu nikt nie przystąpił do spowiedzi, bo unici wyspowiadali się w
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Horbowie u proboszcza Starkiewicza. Licznie przybywającym do niego unitom z okolicy wciąż
radził, „by trwali mocno w swojej wierze”. Podtrzymywał na duchu unitów z Łomaz, a kiedy
oni sprzeciwiali się łomaskiemu proboszczowi, władze carskie uznały, że dzieje się tak za
namową księdza Starkiewicza.
Przez cały okres swojej posługi kapłańskiej w Horbowie zachowywał w czasie liturgii formy
łacińskie, co władze uznały za bardzo szkodliwe. Horbowscy parafianie trwali przy swoim
proboszczu i długo nie akceptowali nowych form. Kiedy usunięto księdza Starkiewicza z
Horbowa, przyjechał ksiądz z Woskrzenic, by odprawiać nabożeństwo wg obrządku
prawosławnego, kobiety znajdujące się w cerkwi najpierw zaczęły płakać, a potem opuściły
świątynię.
Przedstawione powyżej postępowanie proboszcza horbowskiego uznano za niewłaściwe. Ciągły
opór przeciwko wprowadzeniu prawosławia uważano za naganny i szkodzący carskiej Rosji.
Postawione zarzuty, skrzętnie zbierane przez zaborców, spowodowały usunięcie
ks.
Starkiewicza z Horbowa. Został umieszczony w Radecznicy k. Lublina. Tam w zabranym
wcześniej klasztorze utworzono dom dla księży „potępionych”, tzn. tych, którzy nie chcieli
wyrzec się obrządku unickiego i przyjąć prawosławia. Mieli tam odbywać pokutę. Ksiądz
Starkiewicz przybył do Radecznicy 21 sierpnia 1873 roku. Ponieważ wciąż trwał przy obrządku
unickim i nie zgodził się przejść na prawosławie, został osadzony w więzieniu w Warszawie, a
następnie zesłany w głąb Rosji. Przez 24 lata pracował w Horbowie, był ostoją i wsparciem dla
swoich parafian, jak i okolicznej ludności. Do końca trwał w wierze unickiej, broniąc jej zasad
i obrządku. Był ostatnim proboszczem unickiej parafii Horbów. Zmarł po 1875 roku.
(APLsyg...Matyrologia unitów podlaskich, str. 246)
Zaborca stosował różne metody represji wobec ludności unickiej, chcąc zmusić ją do przejścia
na prawosławie. Ewangeliczne "Uderzę w pasterza, a rozproszą się owce trzody." (Mat.26, 31)
można w pełni odnieść do sytuacji horbowskich unitów. Jedną z nich było pozbawienie
wiernych księdza, który był ich wsparciem i ostoją. Do tego doszły prześladowania ludności
przez oddziały kozackie.
Wkrótce przydzielono też nowego proboszcza.
Stosując znaną metodę kierowania na Podlasie księży prawosławnych z Galicji, do Horbowa
władze przysłały Jakuba Lesiuka (w 1872 r. był proboszczem w Mszanie), który zaczął
nawracanie tutejszej ludności na prawosławie.
Od 1875 roku unicka parafia w Horbowie przestała istnieć.
Jak dziwne są drogi Bożej Opatrzności, to tylko On jeden je zna i wie. Za pomoc i
potrzymywanie na duchu unitów z Łomaz ks. Starkiewicz został zesłany. I oto po ponad stu
trzydziestu latach, dnia 2 maja 2004 roku, w czasie uroczystości Jubileuszu Powrotu Obrazu
Matki Bożej Horbowskiej w tutejszym kościele, wzniesionym w miejscu dawnej cerkwi
unickiej, zagrała Bogu i Maryi na chwałę orkiestra dęta OSP z Łomaz. Być może byli pośród
nich potomkowie łomazkich unitów, tych, co przed laty przybywali do Horbowa po pomoc i
wsparcie. Zaiste nieodgadnione są drogi, którymi prowadzi nas Boża Opatrzność.
Ludność unicka
"Unici mówiący po rusku noszą sukmany z sukna brązowego, na lato zaś mają płótniaki z
sukna białego, czapki na zimę wysokie całe baranie, na lato kapelusze słomiane lub czapki
rogatki z sukna brązowego bez podszewki. Mówiący po polsku mają kapoty z sukna siwego,
formy przydłuższej czamany (?) z taśmami, na lato zaś z płótna swojej roboty w paski lub kratki
szafirowe z białym tejże formy; czapki w zimie noszą niskie, czarne rogatywki z czarnym lub
siwym barankiem na lato zaś czapki z daszkiem, nie używają kapeluszy. Jeżdżą w jednego, ale
dobrego konia zaprzężonego w hołobla, tj. dwa dyszle i duhę, tj. kłębek nad chomątem ładny,
malowany, często nawet rzeźbą zdobny i nazywają mówiących po rusku Litwinami; siebie zaś
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podlasiakami." Tak charakteryzował ludność unicką w drugiej połowie XIX wieku ks. Emil
Bańkowski- kanclerz i profesor seminarium w Chełmie. (Ruś Chełmska, str.109-110) Zapewne
tak też prezentowali się tutejsi mieszkańcy. Niewiele wiadomo o obyczajach ludności unickiej z
parafii Horbów. Lata prześladowań unii nakazywały milczenie. Mimo to wielu unitów
zmuszonych do przejścia na prawosławie zachowało w głębi serca umiłowanie obrządku
unickiego. Do końca swoich dni nosili głęboko ukryte pod ubraniem szkaplerze, a najczęściej
odmawianą modlitwą był Różaniec. Towarzyszył im w pracy i w drodze.
Ukaz tolerancyjny
Czas prześladowań –KoniuszewscyE
„Lud tej ziemi przez wieki dawał niezliczone
dowody wiary w Chrystusa
i przywiązania do Jego Kościoła,
zwłaszcza w obliczu wielorakich doświadczeń
i krwawych prześladowań
oraz ciężkich prób dziejowych”
(Z homilii Jana Pawła II wygłoszonej 10.06.1999r.
na siedleckoch Błoniach)

Liczne prześladowania unitów na Podlasiu nie ominęły też parafii Horbów. Aby złamać opór
wiernych, pozbawiono ich kapłana, w którym przez długie lata mieli oparcie. Władze carskiej
Rosji doskonale wiedziały, że zabierając księdza, osłabią wiernych. Na miejsce księdza
Starkiewicza przysłano nowego duchownego z Galicji – Jakuba Lesiuka. Przy pomocy
kozaków rozpoczęło się nawracanie horbowskich unitów na prawosławie.
Rządy nowego duchownego zapisały się tragicznie w tutejszej parafii. We wsi Ukaźna (obecnie
Kłoda Mała) żył Józef Koniuszewski z żoną Anastazją i kilkuletnią córeczką Ewą. Józef
pochodził ze wsi Dąbrowica z rodziny unickiej. Anastazja była córką Karola i Praksewy
Lesiuków z Połosek. Tam urodziła się ich córeczka Ewa. W czasie kolonizacji Kłody osiedlił
się tu wraz z rodziną na niewielkim gospodarstwie. Utrzymywali się z pracy w okolicznych
dworach. W 1874 roku Koniuszewska spodziewała się drugiego dziecka. Pilnowano, kiedy
nastąpi rozwiązanie, by dziecko ochrzcić w cerkwi. Ówczesne przepisy nakazywały, że w
ciągu siedmiu dni od dnia narodzin należy dziecko ochrzcić w cerkwi. Dziewczynka przyszła
na świat 25 września w Piszczacu. Dlaczego tam, nie wiadomo, być może Anastazja obawiała
się urodzić dziecko w swoim domu, by siłą go nie zabrano i nie ochrzczono wbrew woli
rodziców, jak to miało niejednokrotnie miejsce w innych parafiach. Koniuszewscy nie chcieli
chrzcić dziecka w cerkwi prawosławnej. Początkowo nakładano na rodzinę kary pieniężne,
które wójt konsekwentnie egzekwował, szydząc przy tym i dokuczając zrozpaczonym ludziom.
Koniuszewski był nieustępliwy, wówczas wójt nałożył na niego karę pieniężną, musiał płacić
za kolejne dni 2 zł. Następne 5, 10 i 20 zł, kiedy już nie miał czym płacić, osadzono go w
więzieniu w Białej, stamtąd powrócił po kilku tygodniach z wybitymi zębami. To jednak nie
zmogło go, nie poddawał się. Niestety władze nie zaprzestały represji, zabrano mu sukmanę, a
w końcu jedyną krowę. Do kar fizycznych dochodziły zniewagi, które jeszcze boleśniej
upokarzały biednego człowieka. Życzliwi sąsiedzi radzili Koniuszewskiemu, aby udał się po
pomoc do dworu hrabiny Jadwigi Łubieńskiej w Kolanie, która słynęła z matczynej troski o
unitów. Niestety nie zdecydował się, prześladowania odebrały mu siły, a ucisk ze strony władz
carskich wciąż się wzmagał. Dowiedział się, że wkrótce przed samym Bożym Narodzeniem
mają mu siłą odebrać dziecko i ochrzcić w cerkwi, nie zniósłby tego. Minęło kilka dni od tych
zdarzeń i Koniuszewscy zaczęli żegnać się i przepraszać sąsiadów, oznajmiając przy tym, że
wybierają się w drogę. Ludzie przypuszczali, że Koniuszewscy wybierają się gdzieś do swoich
krewnych. W wigilię Święta Matki Bożej Koniuszewska napiekła chleba z ostatniej mąki, jaka
139

im pozostała. Noc z (28 listopada)10 na 11 grudnia 1874 roku była ciemna, mróz zelżał, a od
czasu do czasu padał śnieg. Około godziny 10 wieczorem mieszkańców Ukaźnej obudziły
krzyki. Paliła się stodoła Koniuszewskich. Ludzie wybiegli z domów, kierując się do zagrody,
gdzie był pożar. W chacie Józefa i Anastazji zobaczyli stół nakryty do wieczerzy, na nim chleb
i miskę z jakąś potrawą. Sądzili, że gospodarze wyruszyli w drogę, nie wiedząc, co się w ich
obejściu wydarzyło. I naraz z głębi stodoły do zgromadzonych dotarły słowa modlitwy – pieśni.
Wszystkich ogarnęło przerażenie, zrozumieli, w jaką drogę wyruszyli Koniuszewscy i że to
była ich ostatnia modlitwa i droga na tej ziemi.
Nazajutrz znaleziono w zgliszczach ciała Anastazji i Józefa oraz ich dwóch córek Ewy i Łucji
Zrozpaczeni rodzice sami ochrzcili dziewczynkę z wody, dając jej imię Łucja.
Władze guberniane zezwoliły na pogrzeb, który odbył się (30 listopada) 12 grudnia. Ciała ich
złożono w dwóch trumnach, lecz w jednej mogile.
Tragedia rodziny Koniuszewskich odbiła się echem w Europie, gdyż konsulowie
akredytowani przy dworze carskim w Warszawie informowali rządy swoich państw o tym
wydarzeniu.
Niestety mocarstwa ówczesnej Europy nie zareagowały na tragedię męczeńskiego Podlasia.
Tylko podlascy unici starali się choćby pacierz zmówić przy grobie tych, co zginęli w obronie
wiary.
Czas prześladowań trwał, wiele spraw z tamtych lat pozostało w tajemnicy. Niewiele się o tym
mówiło. A jednak przez woskrzenickie błota, rozciągające się nad rzeką Krzną, wiódł unicki
szlak. Tradycja mówi, że w lesie na Popówce, zwanym popularnie lasem Korycińskiego, a
stanowiącym obecnie własność Waldemara Darczuka, był miejsce tajnych spotkań unitów
horbowskich. Tam, nad brzegiem Krzny, gromadzili się na spotkania z tajnym misjonarzem,
kto wie, może był tu ks. Jankowski, pierwszy tajny misjonarz na Podlasiu. Ale to już była ich
tajemnica.
A jak było silne przywiązanie tutejszego ludu do swego kościoła, świadczą ich czyny i
modlitwy. Pomimo rozlicznych prześladowań dawni parafianie uniccy w wielkiej tajemnicy
odmawiali Różaniec, śpiewali Godzinki i nosili szkaplerze. Oni też byli cichymi bohaterami
tamtych dni, gdyż tradycje tych modlitw przekazali swoim potomkom.
Ukaz tolerancyjny wydany przez cara 30 kwietnia 1905 roku pozwolił na wolność religijną.
Spowodowało to masowy powrót do wiary ojców. Podobnie było w parafii Horbów.
Przejście ludności prawosławnej z parafii Horbów na katolicyzm odbywało się w bialskim
kościele pw. św. Anny.
Dane z tamtego okresu:
Dnia 23.06.1905r.
Zalesie - 74 oraz 4 osoby w latach 1913-14.

Dnia 25.06.1905r.
Horbów wieś - 21,
Horbów folwark - 50,
Lachówka - 54,
Kłoda -129,
Ukaźna - 96.
Razem 424 + 4 (1913-14).
Dnia 29.06.1905r.
Husinka - 85, w późniejszym okresie -14.
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Rok 1905 - przechodzenie na katolicyzm
Minęły lata ucisku i walki, ale pamięć o tych tragicznych wydarzeniach pozostała wśród
okolicznej ludności. Upadła potęga carskiego tronu, powstał wolna ojczyzna, a Horbów miał w
końcu swoją parafię i proboszcza.
Z inicjatywy pierwszego proboszcza parafii Horbów, księdza Józefa Urbańskiego oraz Jana
Nowotarskiego, kierownika szkoły w Horbowie, powstaje Komitet Budowy Pomnika Pamięci
Koniuszewskich w Kłodzie Małej. Do realizacji powyższego zadania włącza się Kółko
Rolnicze „Zorza” oraz Rada Gminy Dobryń. Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości są
trudne, dlatego ówczesny wójt gminy Dobryń - Andrzejuk zwrócił się za pośrednictwem prasy
z apelem do społeczeństwa powiatu bialskiego o pomoc finansową w budowie pomnika.
(AKDS tom 2 dział 4 poz. 5 Ap Hor)
W 1925 roku we wsi Kłoda Mała w miejscu, gdzie znajdowała się zagroda Koniuszewskich,
stanął pomnik. Poświęcenia pomnika dokonano 4 czerwca przy licznym udziale okolicznych
kapłanów, ziemiaństwa, stowarzyszeń młodzieży z Tucznej, Białej, Husinki i Horbowa oraz
starosty i urzędników z Białej.
Ogniwa łańcucha, znaku niewoli i ucisku opasują ramiona krzyża. Poniżej umieszczono napis o
następującej treści :
„Wrogom naszym ziemi
Polskiej nigdy nie oddamy”
"Pomnik ten stawiają
Rodacy Rodzinie
Ś+P
Koniuszewskich
spalonej za rządów Moskali
na tem miejscu
na wiarę katolicką
I Polskę
W roku 1874
Poświęcono 8/5 1925 r."E
Prawosławie na Podlasiu
W pierwszej połowie dziesiątego wieku na Rusi Kijowskiej istniała gmina chrześcijańska.
Natomiast pogański książę Włodzimierz po podbiciu w 977 roku Kijowa nawrócił się i w 988
roku przyjął chrzest w Bizancjum. Data chrztu Włodzimierza Wielkiego uważana jest za
przyjęcie chrześcijaństwa przez Ruś. Wkrótce dotarło ono na zachodnie tereny państwa
kijowskiego. W 992 roku Włodzimierz Wołyński stał się siedzibą prawosławnej diecezji, która
w przyszłości objęła tereny późniejszej Chełmszczyzny i Podlasia. W 1054 roku nastąpił
rozłam w kościele. (ekskomunika na patriarchat w Konstantynopolu) W 1205 roku w Uhrusku
nad Bugiem została erygowana prawosławna diecezja. W 1240 roku jej siedziba została
przeniesiona do Chełma. W XII wieku tereny te weszły w skład Księstwa HalickoWołyńskiego, które wówczas już miało silnie rozbudowaną strukturę cerkwi prawosławnej.
Religia prawosławna cieszyła się poparciem i opieką książąt ruskich.
Ziemia brzesko-drohicka należała wówczas do prawosławnej diecezji włodzimiersko-brzeskiej.
Pod koniec XIV wieku ziemia brzesko-drohicka weszła w skład państwa polsko-litewskiego.
Król Władysław Warneńczyk w 1443 roku wydał przywilej równający w prawach Kościół
katolicki i prawosławny. W 1458 roku dziewięć biskupstw z państwa Jagiellonów utworzyło
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odrębną metropolię w Kijowie. Była ona podporządkowana
patriarchatowi w
Konstantynopolu.
W 1478 roku powstał w Jabłecznej nad Bugiem klasztor prawosławny.
W XVI wieku prawosławny arcybiskup miał tytuł metropolity kijowskiego, halickiego i całej
Rusi, w jego jurysdykcji było 10 diecezji.
W tym czasie w Koronie były 3 diecezje: chełmsko-bełzka, połocko-witebska, łucko-ostrogska,
a Wielkim Księstwie Litewskim 7.
W !517 luteranim.
W 1596 roku w Brześciu nad Bugiem została podpisana unia między Cerkwią prawosławną a
Rzymem. Część biskupów prawosławnych przystąpiło do unii i przyjęło zwierzchnictwo
papieża.
Do końca XVI wieku w granicach Rzeczpospolitej znajdowało się 8 diecezji prawosławnych.
W Koronie były one podzielone na namiestnictwa, w WKL na protopopie. W namiestnictwie
brzeskim było 8 parafii, łuckim 6, chełmskim 5. (Kościół praw.....praca zbiorowas.51-3)
W latach 1607 i 1609 Sejm wydał dwie konstytucje, które oficjalnie uznawały prawa Kościoła
prawosławnego w Rzeczpospolitej. Początek XVII wieku to okres przechodzenia obrządku
prawosławnego do obrządku unickiego. Rozpadowi uległa hierarchia prawosławna. Dopiero
król Władysław IV w 1633 roku reaktywował hierarchię tego Kościoła. W 1635 roku nastąpił
podział diecezji między prawosławnymi a unitami.
W połowie XVII wieku metropolia kijowska posiadała biskupstwa kijowskie, lwowskie, łuckie,
przemyskie, mścisławskie i czernichowskie od 1650r. (s.54) Brześć należał do biskupstwa
łuckiego.
W tym czasie Kościół unicki posiadał władyctwa: kijowskie, połockie, przemyskie, chełmskie,
włodzimierskie, pińskie i od 1656 roku smoleńskie. Jak wynika z powyższego, Kościół
prawosławny dominował na środkowo i południowo-wschodnich terenach Korony, natomiast
unia w północno-zachodniej części i w Wielkim Księstwie Litewskim. Co nie oznacza, że
wyznawcy jednego lub drugiego obrządku nie zamieszkiwali na tych terenach.
W zasadzie stabilizacja wyznaniowa na tych terenach trwała do wybuchu powstania kozackiego
pod wodzą Chmielnickiego w 1648 r. Kolejną destabilizację wprowadzała rozpoczęta w1654
roku wojna Moskwy z Rzeczpospolitą.
Druga połowa XVII wieku spowodowała znaczne zmiany w Kościele prawosławnym. W 1686
roku patriarchat konstantynopolski zrzekł się zwierzchności nad metropolią kijowską na rzecz
patriarchatu moskiewskiego. Na mocy Traktatu Grzymałtowskiego zawartego między
Rzeczpospolitą a Rosją w 1686 r. metropolicie kijowskiemu została przyznana jurysdykcja nad
Kościołem prawosławnym na terenie państwa polskiego. Przyszłość miała pokazać, jak zgubne
okazały się dla Polski skutki tego postanowienia. Dawało ono metropolitom kijowskim, a
potem moskiewskim, w końcu carom rosyjskim prawo ingerencji w sprawy Kościoła
prawosławnego w Polsce.
Sytuacja taka trwała długo. W 1789 roku Sejm Wielki zamierzał utworzyć strukturę Kościoła
prawosławnego niezależną od Moskwy. Na zjeździe w Pińsku w 1791 roku powołany został
Konsystorz Najwyższy Obrządku Grecko-Orientalnego w Królestwie Polskim i WKL. Miał
on być naczelną władzą Kościoła prawosławnego w Polsce. Na mocy konstytucji sejmowej z
21.05.1792 roku zwierzchnictwo
metropolitalne nad Kościołem prawosławnym w
Rzeczpospolitej przyznawano metropolii carogrodzkiej. Wojna polsko-rosyjska i rozbiory
Polski uniemożliwiły realizację postanowień sejmowych. Po III rozbiorze cały Kościół
prawosławny znalazł się pod jurysdykcją rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Nastąpił okres
tragiczny dla wszystkich trzech obrządków. Podporządkowany polityce carów rosyjskich
moskiewski Kościół prawosławny włączył się w proces rusyfikacji na ziemiach
Rzeczpospolitej, którą skreślono z mapy Europy na ponad 120 lat.
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E Kościół prawosławny w Królestwie Polskim powstał na mocy ukazu z dnia 24 II / 18III
1825 roku. Wszedł w życie 1832 roku na mocy decyzji Komisji Rządowej Spraw Duchownych
i Oświecenia Publicznego. Zarząd duchowny dla całego Królestwa Polskiego został utworzony
w Warszawie, podlegał on arcybiskupowi wołyńskiemu w Żytomierzu. Głównym celem
zarządu była budowa cerkwi oraz szkół dla diaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
tereny zamieszkałe przez ludność unicką. Kolejnym etapem umacniania prawosławia w
Królestwie Polskim było utworzenie w 1841 roku Archidiecezji Warszawskiej z Arcybiskupem
Warszawsko-Modlińskim. Zasięg Warszawskiego Konsystorza Prawosławnego początkowo
obejmował tylko kilka miejscowości, gdzie znajdowały się cerkwie i klasztory obrządku
wschodniego. Po zniesieniu unii w 1875 roku i likwidacji biskupstwa chełmskiego działalność
konsystorza objęła pounickie tereny guberni lubelskiej i siedleckiej. W 1876 roku została
utworzona nowa diecezja chełmsko-warszawska, w jej skład weszło 12 dekanatów z guberni
lubelskiej i 9 dekanatów z guberni siedleckiej.
Na mocy ukazu synodu z dnia 28 czerwca 1905 roku na terenach wyłączonych z granic diecezji
chełmsko-warszawskiej powstała chełmska diecezja prawosławna obejmująca swoim zasięgiem
Chełmszczyznę i Południowe Podlasie. Biskupem nowo utworzonej diecezji został Eulogiusz,
jeden z głównych pomysłodawców utworzenia guberni chełmskiej. Chełmski Zarząd
Duchowny przemianowano na Konsystorz Prawosławny w Chełmie. ( ALPprzewodnik po
zasobie arch tom 1 str 155)E
Religia prawosławna wciąż była łączona z zaborczą polityką Rosji wobec Polski, a zwłaszcza
z rusyfikacją narodu i uważana za pozostałość po latach zaborów i niewoli. Dlatego po
zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości ograniczano
działalność Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości Kościół
prawosławny w Polsce w roku 1922 ogłosił autokefalię, tj. pełne uniezależnienie się od
Kościoła moskiewskiego. W 1925 roku uzyskał ją od patriarchy konstantynopolskiego.
Zlikwidowano prawosławną diecezję chełmską. (1924?)
W okresie II Rzeczypospolitej prawosławie było drugim co do wielkości obrządkiem
wyznaniowym na jej terenie. Powstała jedna metropolia, w której wdzielono 5 diecezji:
wołyńską, podolską, grodzieńską, wileńską i warszawską.
W czasie II wojny światowej tereny Południowego Podlasia weszły w skład utworzonej przez
okupanta Generalnej Guberni. Tym razem władze niemieckie uznały się za opiekuna
prawosławia. W 1940 roku restytuowano prawosławną diecezję chełmsko–podlaską, którą
ponownie zlikwidowano w 1945 roku. W 1947 roku ludność prawosławną w akcji „Wisła”
przesiedlono na Ziemie Odzyskane. Tym samym liczba parafii prawosławnych na tych terenach
bardzo się zmniejszyła.
Autokefalię polskiego Kościoła prawosławnego patriarchat moskiewski uznał dopiero w 1948
roku.
W1989 r. została reaktywowana była diecezja chełmska jako lubelsko-chełmska. Początkowo
siedzibą diecezji był monaster w Jabłecznej. Następnie siedzibę biskupa przeniesiono do
Lublina. Rządy nad odrodzoną diecezją objął biskup Abel.
Od 199... arcypasterzem diecezji jest bp Sawa.
W styczniu 2000 roku przybył do Polski patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Odwiedził
wówczas klasztor prawosłany w Jabłecznej, w którym znajduje się ikona św. Onufrego, oraz
bialska parafię.
Parafia prawosławna
Po internowaniu w 1873 roku proboszcza unickiej parafii Horbów, ks. Emiliana Starkiewicza,
początkowo nabożeństwa odprawiał proboszcz z pobliskich Woskrzenic. Ale tutejsi parafianie
nie chcieli przejść na wiarę prawosławną. Nie były w stanie złamać tutejszych unitów represje
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stosowane przez władze carskie ani kozackie nahajki. Do wielkich obrońców wiary unickiej
należał Józef Koniuszewski z Ukaźnej. Niestety, kiedy ks. Starkiewicz został wywieziony z
Horbowa, tutejszej ludności zabrakło kapłana. W takiej sytuacji władze duchowne kierowały
do parafii księży z Galicji, przeciwnych unii. Z dniem 12 października 1873 roku pismem nr
1923 do parafii Horbów został skierowany ksiądz Jakub Lesiuk. Pochodził z Galicji, urodzony
w Zbarażu, uczęszczał do klasycznego gimnazjum w Biereżaniu, a potem wstąpił do
Seminarium Duchownego w Chełmie.
Nowy duchowny skoncentrował swoją pracę na nakłanianiu unitów do przejścia na
prawosławie. Po likwidacji unii w Królestwie Polskim w 1875 roku parafię unicką w Horbowie
przemianowano na parafię prawosławną, a cerkiew unicka została zabrana na cerkiew
prawosławną. Była to ta sama świątynia opisywana wcześniej. Kilkakrotnie remontowana. W
1880 roku przeprowadzono kapitalny remont cerkwi, finansowany przez święty synod oraz
moskiewskiego kupca Wasyla Anurowa. Jednak był to stary budynek Dokonujący w 1898
roku oględzin diecezjalny architekt stwierdził, że świątynia jest w niezadawalającym stanie.
Ściany pod szalunkiem pogniły, podstawa kopuły częściowo podgnita, dach przeciekał. Jak
wynikało z przekazów, dawna cerkiew unicka była drewniana, zbudowana na kształt okrętu,
ołtarzem na wschód, z jedną kopułą. Miała osiem okien z żelaznymi kratami, czworo drzwi.
Dwoje drzwi prowadziło do (npumbopa?), z zewnątrz były jedne drzwi do zakrystii. Natomiast
dwoje drzwi prowadziło z części ołtarzowej do diakonii i zakrystii. Ogrodzenie cerkwi było
stare. Znajdująca się obok cerkwi dzwonnica znajdowała się również w złym stanie i groziła
zawaleniem. Dlatego ksiądz Teodor Gerbaczewski, który w sierpniu 1892 roku został
proboszczem horbowskiej parafii prawosławnej, postanowił wznieść nową świątynię. (Klirowe
Vedymosti syg.46 ,1900r)
Budowę cerkwi rozpoczęto 30 maja 1904 roku, a zakończono w 1908 roku. Poświęcenia
świątyni dokonał biskup chełmsko-lubelskiej diecezji Eulogiusz dnia 17 sierpnia 1908 roku.
Nowa cerkiew została zbudowana na kamiennych fundamentach z bali sosnowych, na
zewnątrz szalowana i malowana farbą olejną. Wewnątrz tynkowana, ozdobiona malowidłami
przedstawiającymi sceny biblijne. Na podłodze ułożono posadzkę z dużych płyt cementowych.
Dach pokryto dachówką i blachą ocynkowaną. Na dachu były trzy kopuły zakończone
pozłacanymi krzyżami. Antymon był z 1892 roku.
Zgodnie z tradycją Kościoła wschodniego świątynia ma ołtarz zwrócony na wschód, a główne
wejście jest od strony zachodniej.
Prace ciesielskie wykonywał Kazimierz Rozwadowski ze Studzianki.
Natomiast parafianie pracowali przy budowie, wykonując prace niefachowe. Zbierano i
zwożono kamienie polne na fundamenty. Sceny biblijne na ścianach i suficie były wykonane
techniką, jaką są pisane ikony w kościele wschodnim, m.in. do farb dodawano jaja.
Cerkiew była budowana ze środków konsystorza i funduszy zapisanych przez moskiewskiego
kupca Anurowa.
W 1907 roku cerkiew ogrodzono drewnianym płotem i obsadzono drzewami.
W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku zostały zbudowane na terenie parafii dwie
kapliczki. Jedna nieopodal wsi Lachówka, a druga we wsi Kłoda.
Przy cerkwi działało bractwo założone w 1882 roku skupiające mężczyzn i kobiety.
Przewodniczącym bractwa był miejscowy duchowny (ksiądz Gerbaczewski). Posiadało ono
swój kapitał, który wynosił ponad sto rubli.
Dobra należące do parafii unickiej stały się z urzędu własnością parafii prawosławnej.
Informacja z 1876 roku przedstawia przynależności gruntowe: ziemia o powierzchni175 mórg
położona w pobliżu rzeki Krzny, w tym: 2 morgi pod zabudowaniami, 1m. pod ogrodami, 57m.
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ziemi ornej, 36m. łąki, 12m. pastwisk, pustkowia 36m. Taki stan posiadania gruntów przez
parafię pozostał do wybuchu I wojny światowej.
Oprócz gruntów zgodnie z wysokim rozkazem cara Aleksandra III z 23.06.1878 roku
horbowska cerkiew od 1886 roku otrzymywała z państwowego lasu Leśnictwa Janów 12
kubicznych sążni sosnowego drzewa i 10 wozów żerdzi do ogrodzenia oraz prawo połowu ryb
w rzece na odcinku, gdzie pola parafialne przylegają do jej brzegów.
Cerkiew posiadała również sumy kapitałowe.
Na cerkiewnej ziemi w 1876 roku zaczęto budować nową drewnianą plebanię.
Widocznie ta plebania nie spełniała wymogów, gdyż na początku XX wieku ówczesny
proboszcz zbudował nowy dom z kilkoma pokojami i kuchnią, kryty dachówką. W następnych
latach przeprowadzony został remont budynków gospodarczych.
Przez dłuższy okres nie było domu dla psalmisty. Wynajmował on mieszkanie i na opłacenie
czynszu otrzymywał 30 rubli zapomogi z chełmsko-warszawskiego konsystorza.
W 1909 roku staraniem księdza Gerbaczewskiego został zbudowany dom dla psalmisty.
Budynek był dość duży: trzy pokoje, kuchnia, komora i pod nią piwnica. Dom ten stoi nadal na
skraju wsi i jest jednym z najstarszych .
Służba kościelna
Oprócz duchownego w parafii pracował psalmista. Był nim Gawryło Markiewicz z Łomaz,
skierowany do Horbowa w czerwcu 1874 roku.
Od 1856 roku starostą cerkiewnym był Łukasz Darczuk z Horbowa.
Od 15.01.1894 roku do 1909 roku starostą cerkiewnym był Dymitr Panasiuk z Kłody.
Stan parafii prawosławnej na przestrzeni lat:
rok 1884 - 668 wiernych,
rok 1885 - 664,
rok1887 - 692,
rok 1888 - 675, - (Pam KniZ.S>GUB)
rok 1902 - 808,
rok 1903 - 816,
rok1904 - 825,
rok1905 - 779,
rok1907 - 571,
rok1908 - 573,
rok 1909 - 604. (Klirowyje wedomosti)
W 1915 roku proboszcz prawosławnej parafii opuścił Horbów. Po zakończeniu działań
wojennych horbowska cerkiew stała opuszczona. Parafia została zniesiona, a wierni
prawosławni przypisani do parafii w Kijowcu, potem do Kobylan.
Obecnie kilka rodzin prawosławnych mieszkających w Horbowie należy do pararfi pw. św.
Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej.
EKUMENIZM
"Panie, Panie złącz w Twym Kościele, rozdzielonych
braci. Złącz wszystkich nas w miłości Twej."
(refren pieśni na wyjście śpiewanej na zakończenie
ekumenicznego Nabożeństwa Słowa Bożego w BP)

Rozłam w kościele nastapił w 1054 roku.
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Położona na pograniczu Rzeczypospolitej parafia Horbów była miejscem wyznawania religii
chrześcijańskiej w obrządku zachodnim i wschodnim. Przez stulecia żyli i pracowali na tym
skrawku podlaskiej ziemi katolicy i unici, potem katolicy i prawosławni, uświęcając tę ziemię
modlitwą, pracą i cierpieniem. Chrześcijanie wielbiący jednego Boga, dla których
przewodnikiem jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, modlący się według
odrębnych kanonów, reguł i tradycji.
Te same Sakramenty Święte, wielki kult Matki Bożej i świętych.
Historia pokazała, że przeszłość tej ziemi była trudna i bolesna, a mimo to czas spowodował, że
obrządki te wzajemnie się przenikały, tworząc wspólną tradycję.
Przesłanie Chrystusa wypowiedziane Modlitwą Arcykapłańską przed męką: ”Ojcze, spraw,
aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli jedno w nas, aby
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J17,21-22) jest wciąż aktualne.
W 1439 roku odbył się we Florencji Sobór Ekumeniczny.
Starania o jedność chrześcijan zostały podjęte podczas Soboru Watykańskiego. W listopadzie
1964 roku Ojcowie Soboru przyjęli dekret o ekumenizmie. W tym też roku w Jerozolimie
papież Paweł VI spotkał się ze zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego Atenagorasem I
Patriarchą Konstantynopola. Były to pierwsze po wielu latach kroki ku jedności.
Ogromne wysiłki papieży, a zwłaszcza Jana Pawła II, o jedność chrześcijan zaowocowały
modlitwami ekumenicznymi. Stało się tradycją kościoła, że każdego roku w dniach od 18 do 25
stycznia w kościołach chrześcijańskich odbywa się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan.
Dnia 19 stycznia 2004 roku w Sankuarium Diecezjalnym Miłosierdzia Bożego w Białej
Podlaskiej odbyło się w ramach modlitw ekumenicznych Nabożeństwo Słowa Bożego.
Przewodniczył mu ordynariusz diecezji siedleckiej biskup Zbigniew Kiernikowski.
Współcelebransami byli ksiądz arcybiskup Abel - biskup diecezji lubelsko–chełmskiej
Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskup Zdzisław Tranda,
reprezentujący Kościół ewangelicko-reformowany. W modlitwach uczestniczyli również
kapłani należący do powyższych Kościołów.
Papież Jan Paweł II często powraca do sprawy jedności Kościoła zachodniego i wschodniego.
W swoich rozważaniach przed modlitwą „Regina Coeli” dnia 2 maja 2004 roku powiedział:
„Wszyscy jesteśmy powołani do pracy ekumenicznej.” Znamiennym jest również to, że w dniu
29.06.2004 roku, w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie papież Jan
Paweł II spotkał się z Bartłomiejem I Patriarchą Konstantynopola. W tym dniu została
podpisana wspólna deklaracja miedzy Kościołami katolickim i prawosławnym zobowiązujaca
do pełnej służby na rzecz jedności chrześcijan.
„Katolicy i prawosławni są powołani do tego, by kontynent europejski nie zapomniał o swoich
chrześcijańskich korzeniach”.
Matko Pojednania
Matko Jezusa, Matko Pojednania,
Tyś go dla wszystkich ludzi porodziła,
Bóg Tobie zlecił dzieło wychowania,
Abyś Synowi i nam Matka była.
Bóg Cię nagrodził za udział w Ofierze,
Przy tronie Bożym królujesz na wieki,
Kościól rozdarty błaga Ciebie szczerze,
Szukając Matko u Ciebie opieki!
Bądź dla Kościoła Matką Pojednania,
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Ukaż, którędy do jedności droga,
Aby w jedności, z krainy wygnania,
Człowiek przez miłość mógł trafić do Boga!
[w:] ks. Wacław Gapiński, ks. Michał Grzybowski , Z Jezusem Chrystusem-Modlitewnik, PWD,1975, s. 398

Słownik
Arenda, arendarz - dzierżawa, dzierżawca. (gloger encyklop staropolska)
Kolator – ten, co budował kościół i opatrywał go funduszem, zarówno on sam, jak i jego
potomkowie mieli nadane sobie od kościoła prawo prezenty, tj. wybierania i przedstawiania
biskupowi kapłana na wakujące w tym kościele beneficjum, czyli prawo kolacyii albo patronatu
i zwani są potocznie kolatorem lub patronem. Samo wybudowanie kościoła kolatorem jeszcze
go nie czyniło. Według powszechnego w Polsce zwyczaju kolator podczas uroczystych procesji
miał przywilej prowadzenia celebransa pod rękę, w kościele miał zwykle w prezbiterium ławkę
kolatorską.
Lamus – budynek służący do przechowywania starych zbroi, dokumentów, ksiąg , uprzęży.
Przy dworach szlacheckich służył do przechowywania wędlin, zapasów, narzędzi i uprzęży.
Podymne – opłata pieniężna z domu mieszkalnego pobierana w Polsce od 1629 roku, na wsi
opłata od każdego komina na dach wyprowadzonego, gdzie go nie było, od każdego domu
zamieszkałego. Zwolnione były lazarety, szpitale, domy plebańskie, szkolne, kuźnie,
słodownie, cegielnie, browary.
Bierwiono – cienkie nie wyrośnięte drzewo najwyżej 6-8 cali grubości.
Dranica – rodzaj gontów.
Gumno – stodoła na zborze lub zabudowania gospodarcze albo zabudowania i podwórze
gospodarskie.
Gumienko – podwórko.
Wołownia – obora na woły przy gorzelniach.
Sklep – piwnice.
Praczka – kijanka do prania.
Alienacja – przeniesienie własności na drugą osobę.
Dominium – duża posiadłość ziemska.
Donator – fundator, ten, co zrobił darowiznę na cele społeczne.
Dwoisty – podwójny.
Dyl – pień , bal, gruba deska.
Jasło – żłób.
Ostrokół – palisada, ogrodzenie.
Pomost – rodzaj podłogi nad czymś.
Tarcice – deski.
Kantor – śpiewak w chórze.
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