
Kazimierz Spaleniec, realizator cyklu spo
tkań pt. „Regionalizm jako forma promocji regio
nu”, historyk, regionalista, animator kultury, dłu
goletni pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury
w Lublinie, autor i redaktor wielu publikacji poświę
conych upowszechnianiu historii, kultury i ruchu
regionalistycznego. Posiada na swoim koncie wiele
dokonań, m.in. związanych z aktywną realizacją
konkursu „Dni Miejscowości” i tworzeniem izb pa

mięci. Szczególne zasługi położył jako animator towarzystw regional
nych. Z jego udziałem powstało 78 towarzystw na ponad 125 aktualnie
prowadzących działalność na Lubelszczyźnie. Pod jego redakcją uka
zały się m.in.: Studia z dziejów Grabowca, Lublin–Grabowiec 2003;
Dzieje Uchań 14842006, Uchanie 2006, II wyd. poszerzone i uzupeł
nione, Uchanie 2009, album Historia wykuta w kamieniu. 40 lat twór
czości artystycznej Witolda Marcewicza, Lublin 2008, a także Dzieje
Krzczonowa 13592011, Krzczonów 2012.

1000 ha lasu z majątku Teratyn i na
wykarczowanej części założono wieś
Odlatajkę. W 1909 pozyskano fol
wark i las Drohiczany, w ten spo
sób powstała Kolonia Staszic. W ro
ku 1816 powołano z inicjatywy Sta
nisława Staszica Towarzystwo
Rolnicze Hrubieszowskie z siedzi
bą w Dziekanowie. W statucie te
go towarzystwa Stanisław Staszic
szczegółowo określił zasady funk
cjonowania tego organu społecz
nogospodarczego. Zniósł niewolę
osobistą chłopów i pańszczyznę.
Ziemię będącą w posiadaniu dwo
ru oddał na własność Towarzystwu
po uprzednim przekazaniu jej
w wieczyste użytkowanie członkom
TRH. Stanisław Staszic stworzył
dzieło, które stanowi istotny wkład

do rozwoju oświaty i postępu rol
niczego w Polsce.

Od roku 1808, aż do śmierci
piastował funkcję prezesa Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk w Warsza
wie. W latach 18071812 był człon
kiem Izby Edukacyjnej, a od 1810
roku ministrem stanu Królestwa
Polskiego. Wiele podróżował i pro
wadził badania geologiczne. Jest
autorem pierwszej mapy geologicz
nej Polski, a także autorem publi
kacji książkowych: „Przestrogi dla
Polski”, „Ród ludzki”, „O ziemio
rództwie Karpatów”. Stanisław Sta
szic uznawany jest za prekursora
i twórcę polskiego ruchu spółdziel
czego. Zmarł 29 stycznia 1826 ro
ku w wieku 71 lat. Pochowany zo
stał na Bielanach.
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Prowadzenie Kazimierz Spaleniec

Uczony, pisarz, publicysta, dzia
łacz społeczny i gospodarczy zwa
ny tez „ojcem” polskiej geologii.
Urodził się 6 listopada 1755 roku
w Pile w rodzinie mieszczańskiej,
z wykształcenia był duchownym.
Jego główną życiową maksymą by
ło „Być użytecznym narodowi”.
W latach 17811794 był wychowaw
cą synów byłego kanclerza koron
nego Andrzeja Zamoyskiego.

Pamiętać należy, iż Polska
w drugiej połowie XVIII wieku ży
ła w oczekiwaniu wielkich prze
mian wewnętrznych. Ówczesny pol
ski gmach państwowy, pełen pęk
nięć, wymagał solidnej i gruntownej
naprawy. Toczone niemal ze wszyst
kimi sąsiadami wojny, ze Szwecją,
Brandenburgią, Rosją, Tatarami
i Siedmiogrodem, powodowały
zmierzch Rzeczypospolitej jako mo
carstwa europejskiego. Najwięk
szym nieszczęściem dla kraju była
wojna domowa na Ukrainie w 1648
roku. Następnie po roku 1720 Pol
ska weszła w strefę stałych wpły
wów państw ościennych. 17 lutego
tego roku car Piotr I zawarł z wład
cą pruskim Fryderykiem Wilhel
mem I traktat przymierza, gwaran
tujący współdziałania Rosji i Prus
w utrzymaniu w Rzeczypospolitej
podstaw dawnego ustroju z groź
nym liberum veto i niebezpieczną
wolną elekcją na czele. Każdy
z trzech sąsiadów Rzeczypospoli
tej miał stałą regularną armię 150
200tysięczną, dziesięciokrotnie li
czebniejszą od wojska polskiego.

Stanisław Staszic, podobnie jak
Hugo Kołłątaj oraz odpowiedzial
ni wychowankowie szkół Komisji
Edukacji Narodowej –pokolenie,
z którego rekrutowało się wielu po
słów Sejmu Czteroletniego 1788
1792, widział potrzebę wielkich
przemian wewnętrznych państwa
polskiego. W „Uwagach nad życiem
Jana Zamoyskiego”, wydanych
w 1785 roku, pisał: „Ten obywatel
jest niegodziwy, który w nieszczę
ściu ojczyzny pracować dla niej
zrzeka się i służyć jej nieprzyjacio
łom wychodzi, ten złoczyńcą naj
większym, który dla dopełnienia
zemsty i dopięcia swojej pychy cu
dzoziemskie wojska do kraju wpro
wadza”. Postępowi publicyści tego
okresu domagali się uwolnienia sej
mu od zmory liberum veto, odda
lenia od sejmików szlachty gołoty,
powiększenia wojska, które wzmoc
niłoby obronność kraju i uratowa
ło ojczyznę od takich katastrof, ja
kim był I rozbiór Polski w 1772 ro
ku. Żądali też dla mieszczan
przedstawicielstwa w sali poselskiej
obok szlachty, dla chłopów równej
z innymi stanami sprawiedliwości
oraz nieusuwalności z gruntów.

Stanisław Staszic w roku 1801
nabył dobra hrubieszowskie: tj.
część Hrubieszowa i wsie do niego
przynależne: Pobereżany, Brodzi
ca, Dziekanów, Jarosławiec, Szpi
kołosy Starościańske, później ob
szar ten był powiększony. W 1856
roku zakupiono pozostałą cześć
Szpikłos i Białoskóry, w 1885 nabyto

Spotkanie historyczne z cyklu „Postacie niezwykłe”

SS tt aa nn ii ss łł aa ww SS tt aa ss zz ii cc
((1177555511882266))




