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HRUBIESZOWSCY SYBIRACY
Jednym, choć nie jedynym związanym z ziemią hrubieszowską
zesłańcem na Syberię był Piotr Du Chateau. Ze znanych postaci represjonowanych, a następnie skazanych na zesłanie był proboszcz parafii
hrubieszowskiej ks. Feliks Troszczyński. Była to postać nieprzeciętna (probostwo hrubieszowskie objął w lutym 1832 roku oraz w roku 1857).
Urodził się w 1804 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1829 roku,
a probostwo hrubieszowskie objął w lutym 1832 roku. Probostwo mieściło się
już wówczas w zabytkowej plebanii z końca XVIII wieku, murowanej, z pięknym łamanym dachem. Plebania odrestaurowana nadal pełni swoją funkcję,
stanowi jeden z nielicznych już przykładów dawnej architektury hrubieszowskiej. Na frontowej ścianie budowli, widnieje tablica „W tym domu
urodził się 20 sierpnia 1847 roku Aleksander Głowacki, Bolesław Prus, twórca
nieśmiertelnych arcydzieł prozy – w 120. rocznicę urodzin pisarza tablicę
tę ufundowało społeczeństwo ziemi hrubieszowskiej 1967 r.”

Plebania parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie, miejsce urodzenia Bolesława Prusa.
2007. Fot. Jan Kalisz.
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Bolesław Prus urodził się w hrubieszowskiej plebanii, ponieważ ksiądz
Feliks Troszczyński był kuzynem jego matki, chcąc jej oszczędzić kłopotów
związanych z porodem w odległym dworku w Żabczu koło Dołhobyczowa,
zaproponował rozwiązanie u siebie. Funkcję proboszcza z małymi przerwami
ksiądz Feliks Troszczyński sprawował aż do Powstania Styczniowego. Te „małe przerwy” to okres, gdy został on aresztowany, a następnie skazany
za przynależność do tzw. „Organizacji 1848”. Zsyłkę na Syberię odbywał
prawdopodobnie w latach 1848-1857, bowiem w 1857 objął ponownie
probostwo hrubieszowskie.

Tablica pamiątkowa na budynku plebanii.

Omawiając powyższy temat nie można pominąć losu hrubieszowskich
unitów, prześladowanych, sądzonych, skazywanych na Sybir. O faktach
związanych z losem unitów z terenu Hrubieszowa i okolic pisał w publikacjach
zamieszczanych w prasie lubelskiej rodowity Hrubieszowianin – Antoni
Wiatrowski (1889-1957) – nauczyciel, historyk, autor m.in. książek pt. Dzieje
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Hrubieszowa i Oporni Unici na ziemi Staszica. Jak sam wspominał, to rok 1875
pozbawił go jakiejkolwiek nadziei na spokojne życie i kultywowanie praktyk
religijnych przodków. Sam wywodząc się z rodziny hrubieszowskich unitów,
represje, które ich spotkały odczuł w sposób szczególny. Dzięki badaniom,
wywiadom, opowiadaniom naocznych świadków, Antoni Wiatrowski opisuje
tragiczny los ludzi opierających się prawosławiu. Represje te trwały od roku
1875 aż do 1905, w którym to roku carskim ukazem zaprzestano prześladowań.
Niemniej jednak na „nieludzką ziemię” popędzono ze Szpikołos: Fidryka
Michała, Kościuka Szymona, Kozłowskiego Emiliana, Lesiuka Grzegorza,
Mikitiuka Teodora i Rudiuka Mikołaja. Większość z nich nie powróciła już
do domu. Podobny los spotkał gospodarzy hrubieszowskich. Do Rosji zesłano:
Szymona Ciesielczuka, Józefa Lebiedowicza, Teodora Olechwira. Ten ostatni
do Hrubieszowa nie wrócił.
Do Hrubieszowa powrócił natomiast zesłany do Solwyczegodska inny
związany z Hrubieszowszczyzną zesłaniec, Piotr Du Chateau. Ród Du Chateau
wywodzi się z południowej Francji z miasta Bessine. Rodzina Du Chateau była
i jest od trzystu lat dziedzicznymi rejentami tego miasta. Polskim protoplastą
tego rodu był Piotr Du Chateau, francuski oficer, urodzony w 1777 roku,
syn Jana i Anny z Bersadour.
Po nieszczęśliwej kampanii moskiewskiej w 1812 roku, ranny, głodny,
ścigany przez Rosjan, znalazł schronienie i pomoc w majątku Platerów na Litwie. Tam poznał panią Antoninę Pawłowską, z którą wziął ślub, oboje parali się
twórczością literacką, on pisał, ona tłumaczyła na język polski z francuskiego.
Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: Emilii, ur. 1817 r., Zuzanny
ur. w 1819 roku, Piotra – Aleksandra, ur. w 1823 r. i Wiktora ur. w 1825 r.
Linię hrubieszowską rodu zapoczątkowali Piotr Aleksander i Wiktor
Du Chateau. Piotr Aleksander Du Chateau ukończył studia farmaceutyczne,
ożenił się z Leokadią Rossochacką, właścicielką majątku Rolle na Litwie
i po sprzedaży tego majątku w 1850 roku zakupił zabytkowy dworek
w Hrubieszowie.
Z tym dworkiem, powstałym na miejscu dworu ufundowanego podobnie
jak Hrubieszów w roku 1400 przez króla Władysława Jagiełłę, są pewne
komplikacje odnośnie właścicielstwa. Różne źródła odmiennie podają ostatnich
właścicieli dworu lub dworku pod koniec XVIII wieku budowla ta nie była zbyt
okazała. Do pierwszego rozbioru dwór był w posiadaniu starostów
hrubieszowskich. Ostatnim starostą był Stanisław Szczęsny Potocki. Należałoby
wspomnieć, iż starostami hrubieszowskimi ze względu na atrakcyjność i dochodowość starostwa byli ludzie z pierwszych stron historii Polski: król Władysław
IV Waza, Stanisław Żółkiewski, Rafał Leszczyński, Łukasz Opaliński,
Jan Tęczyński i inni.
Roman Aftanazy w Dziejach rezydencji na dawnych kresach
Rzeczypospolitej, (Wrocław 1995) wspomina przy temacie tegoż dworku,
że w wyniku pierwszego rozbioru starostwo znalazło się w zaborze austriackim.
W roku 1799, na podstawie umowy rząd austriacki wymienił starostwo
hrubieszowskie z Ignacym Cetnerem, wojewodą bełskim, za jego dobra Solne.
W 1800 roku Cetner sprzedał dobra hrubieszowskie Aleksandrowi i Annie
z Zamoyskich Sapiehom. Rzeczywistym nabywcą był jednak Stanisław Staszic,
który nie będąc szlachcicem nie miał prawa posiadania ziemi na terenie Austrii.
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Dopiero po powstaniu Księstwa Warszawskiego, dobra te przeszły na własność
St. Staszica, który w 1816 roku tworzy statut fundacji „Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego”. Choć zostało ono zatwierdzone przez cara parę lat
później, to jednak tę datę przyjmuje się jako początek istnienia Towarzystwa.
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie było w tamtych latach unikatem, rewolucją, wyprzedzało epokę. W myśl statutu zniosło o kilkadziesiąt lat wcześniej
pańszczyznę, nadawało w dziecięciu wsiach chłopom ziemię na własność,
wprowadzało system opieki i kształcenia. Dwór był jednak z fundacji
wyłączony, a przy dworze także folwark ze spichlerzem i młyn. Jak pisze
R. Aftanazy dwór otrzymał Józef Wężyk-Widawski za zasługi prawne, ale
w jego posiadaniu jak i następnych właścicieli długo nie pozostał. W końcu
na ponad sto lat stał się własnością rodziny Du Chateau.
Wspomniany wcześniej Piotr Aleksander Du Chateau 6 czerwca 1859 roku
aktem notarialnym odkupił w Hrubieszowie od prowizora farmacji, Józefa
Kaliskiego aptekę. W roku 1875 otworzył drugą aptekę, tym razem w miejscu
zamieszkania, a więc w dworku. Apteki Aleksandra Du Chateau nie były pierwszymi w Hrubieszowie, istniały one dużo wcześniej, chociażby apteka
usytuowana w budynku podominikańskiego klasztoru, a należąca do Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. W 1816 roku brat Aleksandra, Wiktor
Du Chateau, urodzony w 1825 roku ożenił się z Karoliną Lesińską. Małżonkowie byli rodzicami siedmiorga dzieci: Walezego, Apoloniusza, Edwarda,
Aleksandra, Henryka, Antoniny i Piotra Du Chateau (1875-1953).
Wracając jednak do tematu dworku, należałoby wspomnieć o jego
zasobach. Jeszcze przed II wojną światową ta patriotyczna i wykształcona
rodzina z wielkim smakiem i pietyzmem zebrała ciekawą i unikatową kolekcję
dzieł sztuki, jak też bogatą, różnorodną bibliotekę. Obrazy w zasobie dworu
to: obraz św. Tadeusza Judy oraz obraz św. Antoniego z XVIII wieku, obraz
kobiety a`la Caravaggio, dwa płótna holenderskie, francuski Manon Lescaut,
obrazy Władysława Czachórskiego, Leona Wyczółkowskiego, Hoffmana,
akwarele Włodzimierza Tetmajera, Bolesława Leszczyńskiego, Teodora
Axentowicza i wiele innych. Do tego należy doliczyć rzeźby, starodruki, dzieła
przyrodnicze w różnych językach, klasykę francuską, angielską, polską, dokumenty, dyplomy i autografy, m.in. J. Piłsudskiego, W. Bogusławskiego,
N. Paganiniego.
Dwór przy dawnej ulicy Pańskiej, a dziś 3 Maja, był własnością rodziny
Du Chateau ponad sto lat. W okresie drugiej wojny światowej stał się siedzibą
władz niemieckiej administracji, po wojnie natomiast siedzibą NKWD,
następnie powrócił ponownie do rodziny Du Chateau, aby w latach sześćdziesiątych drogą sprzedaży stać się własnością władz administracyjnych
w Hrubieszowie, z przeznaczeniem na Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej
im. Stanisława Staszica.
Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że rodzina ta związana z aptekami,
prócz dworku w Hrubieszowie, posiadała także majątek ziemski w miejscowości Strzelce. Majątek posiadał także Piotr Du Chateau (1875-1953),
pochodzący z drugiej linii tego rodu, syn Wiktora i Karoliny z Lesińskich. Nim
zdobył on powyższy majątek przeszedł długą, tragiczną i skomplikowaną drogę.
Pracując w Lublinie w fabryce Hessego należał do PPS. Związawszy się
z tą organizacją brał udział w zgromadzeniach i strajkach. W trakcie jednego
z nich został aresztowany i uwięziony, był to rok 1905. Groziła mu śmierć,
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ale uratował go słynny obrońca działaczy ruchu rewolucyjnego – adwokat
Papieski, spokrewniony z rodziną Du Chateau. Początkowo więziony był
na Pawiaku w Warszawie, wyrokiem sądu zesłany został na Syberię,
do miejscowości Solwyczegodsk, czy jak w innych źródłach Solwyczegodzk.
Trzeba jednak zaznaczyć, że istniała poważna różnica w odbywaniu zesłania
pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Inaczej traktowano włościan,
a inaczej szlachtę, arystokrację czy ziemiaństwo. Piotrowi Du Chateau
pozwolono, aby na zesłaniu towarzyszyła mu żona, Konstancja z Garczyńskich
Du Chateau.

Zesłańcy polityczni przebywający w Solwyczegodzku w Rosji.
Fot. wykonana prawdopodobnie w latach 1905-1910.
Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, Cyfrowe Archiwum
Tradycji Lokalnej, fot. udostępnił Jan Kalisz.
(https://osa.archiwa.org/dokumenty/PL_2024_024_0001_0013)

Solwyczegodzk znany był od XIV wieku jako osiedle nad jeziorem
słonym, własność rodu kupieckiego, a w późniejszych wiekach arystokratycznego, Strogonowów. Wybudowali oni szereg wspaniałych świątyń
istniejący do dnia dzisiejszego. Ciekawostką jest fakt, że tak daleko na północ
wysuniętą miejscowość koło Wołogdy w okresie „wielkiej smuty” zdobyli
i złupili wraz z Kozakami, Polacy. Jak sama nazwa miejscowości wskazuje
w Solwyczegodzku wydobywano sól, przy jej wydobyciu i pracach z tym
związanych zatrudniano skazańców. W 1923 roku założono zakład przyrodoleczniczy, a obecnie miasto słynie z uzdrowiska balneologicznego, lotniska
i Muzeum Historii i Sztuki, a także Muzeum Zesłańców Politycznych w domu
w którym zesłanie odbywał w tym samym czasie co Piotr Du Chateau, Józef
Stalin. Według nie do końca sprawdzonych informacji zesłańcy ci znali się
i utrzymywali kontakty nie tylko na zesłaniu, choć dowodów na to nie ma.
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Tam w roku 1908 przyszedł na świat późniejszy profesor, Stefan Du
Chateau, oprócz Stefana państwo Du Chateau doczekało się jeszcze trójki
dzieci, Edwarda (1901-1920), Haliny (1906) i Jadwigi urodzonej w 1910 roku.
Po powrocie z zesłania, prawdopodobnie około 1910 roku, osiadł wraz
z rodziną we Władzinie, folwarku koło Uchań w powiecie hrubieszowskim.
Władzin stanowił część wsi Bokinia, wchodzącej w skład dóbr uchańskich,
na przestrzeni wieków własność Daniłowiczów, Cetnerów, Potockich, Hilewskich, Dzibańskich, Ossolińskich, Kuszlów, Balińskich.

Dworek we Władzinie, własność rodziny Du Chateau. Fot. Jan Kalisz.

Za udział w powstaniu listopadowym Aleksander Sieniuta-Baliński został
pozbawiony majątku, w tym wsi Bokinia. Nabył ją od władz carskich
Jan Popławski i częściowo Józef Chrzanowski. Ten ostatni odsprzedał swoją
część hrabiemu Poletyłło. W 1913 roku Władzin był w posiadaniu księcia
Stefana Lubomirskiego, który rozparcelował w tymże roku powyższy folwark;
290 mórg tego folwarku kupił za 26 649 zł Piotr Du Chateau.
W majątku tym, przy niezbyt okazałym dworku, niewiele różniącym się
od budynków mieszkalnych miejscowych bogatszych gospodarzy, założył Piotr
Du Chateau sad owocowy kilkuhektarowy, rozbudował domostwo, wybudował
nowe murowane zabudowania gospodarcze. Gospodarzem był dobrym.
Jak wspominali go nieżyjący już dziś sąsiedzi: Bolesław Jaroszyński czy
Henryk Bitner: ten niewielkiego wzrostu, ruchliwy, żwawy człowiek potrafił
w swoim gospodarstwie wprowadzić wiele innowacji. Przy tym był dobrym,
życzliwym sąsiadem. Większą część areału przeznaczył na produkcję roślin
opłacalnych, w tym buraków cukrowych, które dostarczano koleją wąskotorową
z poblis-kiego Jarosławca do cukrowni w Nieledwi. Rozwinął Piotr hodowlę
krów mlecznych i innych zwierząt. W okresie międzywojennym udzielał się
społecznie, pełnił przez kilka kadencji funkcję prezesa dozoru szkolnego i wójta
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Uchań. W okresie okupacji był represjonowany, aresztowany, bity, wytrwał
prowadząc nadal gospodarstwo, potajemnie angażując się w walkę z okupantem.
Także lata powojenne nie były łatwe, obowiązkowe dostawy, kolektywizacja
nie sprzyjały spokojnej egzystencji. Majątek powoli zaczął upadać, przyczynił
się do tego nieubłagany upływ czasu.

Stefan Du Chateau z nieznaną kobietą, lata 30. XX wieku.
Fot. ze zbiorów Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej
im. Stefana i Krystyny małżonków Du Chateau w Hrubieszowie.

Po śmierci Piotra w 1953 roku ziemia i dworek stały się własnością córki
Jadwigi i jej męża Aleksandra Sławickiego. Nowi właściciele nie poradzili
sobie w nowej sytuacji, powoli wyprzedawali majątek, ziemię, zabudowania.
Wreszcie przenieśli się do Warszawy. Jeszcze wg akt gminnych w roku 1947
Piotr posiadał 32 hektary ziemi uprawnej – 17 ha, łąk – 8 ha, pastwisk – 2 ha,
1 ha uprawy specjalistyczne i 4 ha inne działy specjalistyczne. Na rok przed
śmiercią, w kartce wysłanej do Paryża relacjonował synowi Stefanowi o problemach związanych z naprawą ciągnika, młockarni, a także o problemach
zdrowotnych.
Nadzieją i radością Piotra Du Chateau był syn Stefan urodzony na zesłaniu w Solwyczegodzku w 1908 roku. Była to także postać nieprzeciętna,
mieszkał w rodzinnym Władzinie, do gimnazjum uczęszczał w pobliskim
Hrubieszowie, następnie studiował architekturę we Lwowie. Gdy wybuchła
druga wojna światowa przedostał się do Francji, gdzie walczył w randze
podporucznika w 5 pułku II Dywizji Armii Polskiej. Po kapitulacji Francji
przebywał w oflagu dla oficerów francuskich. W niewoli kontynuował naukę
w zakresie projektów urbanistycznych. Po wyzwoleniu uzyskał dyplom
w Polskiej Szkole Architektonicznej w Londynie. Z sukcesem zajął się projektami rusztowań rurowych, za nowatorstwo zyskał uznanie i sukcesy materialne.
W Paryżu otworzył własną pracownię architektoniczną. Niezwykle
pracowity, pomagał innym, wielu Polaków było gośćmi Stefana, wiele razy
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odwiedzał Polskę z odczytami, w tym także Hrubieszów. Pod koniec życia
założył w Hrubieszowie Fundację Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej
imienia Stefana i Krystyny Małżonków Du Chateau, której celem jest pomoc
innym w zdobywaniu wiedzy o Francji oraz prezentowanie dorobku profesora.
Zmarł w Paryżu w 1999 roku.

Dwór rodziny Du Chateau w Hrubieszowie,
obecnie siedziba Muzeum im. ks. Stanisława Staszica,
Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego
oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina. Fot. Jan Kalisz.

Historia hrubieszowskich zesłańców niestety nie zakończyła się
na Piotrze Du Chateau. Najnowsza historia Polski lat wojny, okupacji i okresu
powojennego przyczyniła się do tego, że cmentarze Ziemi Hrubieszowskiej
zaroiły się byłymi więźniami łagrów sowieckich. Niektórzy z nich żyją, jak pan
Józef Mołodecki, przewodniczący Związku Sybiraków w Hrubieszowie,
więzień obozu Borowice. Wraz z nim aresztowano i zesłano w 1944 r. 17 osób
z jednej tylko miejscowości Stefankowice koło Hrubieszowa. Innego rodzaju
byli zesłańcy z kresów wschodnich w okresie tzw. zsyłek z terenów
okupowanych przez ZSRR. Ci zesłańcy, późniejsi żołnierze armii gen. Władysława Andersa, zdobywcy Monte Cassino, po wojnie osiedli na Ziemi Hrubieszowskiej, w Horodle, Trzeszczanach, Werbkowicach, Hrubieszowie. Grobami
tymi opiekuje się młodzież, a szczególnie Klub Kolekcjonera działający przy
Hrubieszowskim Domu Kultury.
***
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