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ZMIANY ZALUDNIENIA
W SKIERBIESZOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
Wprowadzenie
Skierbieszowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1995 r. w celu ochrony fragmentu jednego z piękniejszych pod względem krajobrazowym mezoregionów
fizycznogeograficznych Wyżyny Lubelskiej – Działów Grabowieckich. W niniejszym
artykule podjęto temat zmian zaludnienia ze względu na to, że gęstość zaludnienia
jest miarą intensywności antropopresji. Przyrost liczby ludności zwykle oznacza
zmiany w zagospodarowaniu wyrażające się m.in. w zagęszczeniu sieci osadniczej.
Rys historyczny
Obszar ten od niepamiętnych czasów był krainą o charakterze przejściowym,
gdzie stykały się i przenikały wschodnio- i zachodniosłowiańskie elementy osadnicze. Badania archeologiczne z początków naszej ery wykazują opanowanie tych terenów przez kulturę zachodnio-słowiańską, tzw. przeworską, jednak po wędrówkach
ludów Słowianie wschodni przesunęli się na zachód. Do X w. ziemie pomiędzy
Wieprzem i Bugiem były z powodu mieszanego osadnictwa wyraźnie sporne.
W okresie tworzenia się państwa polskiego Piastów w X w. ziemie te znajdowały
się w obrębie państwa polskiego (Ćwik, Reder 1977).
W okresie od końca X w. do połowy XII w. teren dzisiejszego parku krajobrazowego należał do tzw. Grodów Czerwieńskich położonych pomiędzy plemionami
Lędzian na zachodzie i Wołynian na wschodzie. Zarówno w czasach najdawniejszych, jak i w dobie rozbicia dzielnicowego do połowy XIV w. teren ten kilkakrotnie
przechodził z rąk do rąk, czego rezultatem było pojawienie się licznych wpływów
ruskich, zwłaszcza religijnych. W XIV w. nastąpił rozwój gospodarczy tych ziem.
Główne miejscowości otrzymały prawa miejskie: Chełm w 1392 r., Krasnystaw
w roku 1394 r., Hrubieszów w 1400 r. Najwcześniej wzmiankowanymi osadami z
terenu dzisiejszego parku krajobrazowego są w części zachodniej: Stryjów, Orłów
i Bartoszów (dziś nieistniejąca osada leżąca na terenie Kolonii Orłów Murowany) z 1397 r. oraz w części południowo-wschodniej: Łaziska z 1394 r. i Żuków
z 1392 r. Większość miejscowości powstało w XV w. (Czarnecki 1997, 1999).
W końcu XVI w. obserwuje się tu szybki rozwój majątków szlacheckich
i magnackich. W tym czasie powstało największe latyfundium magnackie – Ordynacja Zamojska. W rejestrze folwarków i wsi dziedzicznych Ordynacji Zamojskiej
z 1591 r. wymienione są następujące wsie z terenu parku: Sulmice, Manaster (dziś
Kalinówka), Wiszenki, Huszczka Duża, Huszczka Mała, Krasne.
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W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. południowa i wschodnia część
parku znalazła się pod panowaniem Monarchii Habsburgów Austriackich, północna
i zachodnia część parku pozostała w granicach Królestwa Polskiego. Drugi rozbiór
Polski w 1793 r. nie spowodował zmian w przynależności państwowej terenów
Lubelszczyzny. W wyniku trzeciego rozbioru Polski w 1795 r. cała Lubelszczyzna
znalazła się w obrębie państwa habsburskiego; przy czym przyłączona w wyniku III
rozbioru północna część parku weszła w skład Galicji Zachodniej, zaś południowa
część parku pozostała w granicach Galicji Wschodniej. Panowanie austriackie na
tych ziemiach trwało do 1809 r., kiedy to przyłączono do Księstwa Warszawskiego
tereny Galicji Zachodniej i cyrkułu zamojskiego z Galicji Wschodniej. Księstwo
Warszawskie miało krótki żywot i po odwrocie armii Napoleona teren ten dostał
się pod rosyjską okupację wojskową. W 1815 r. na mocy uchwał Kongresu Wiedeńskiego teren parku włączono do Królestwa Polskiego. Na krótko przed uzyskaniem
niepodległości ziemie te włączono do powstałej w 1912 r. Guberni Chełmskiej,
która przetrwała tylko do 1915 r.
Obszar ten przez wieki wykazywał cechy terytorium granicznego i przejściowego pod względem etnicznym. Zamieszkiwała tu ludność głównie obrządku
łacińskiego i prawosławnego, ale także w niewielkim stopniu wyznania mojżeszowego. Rdzennie polskie wsie to m.in. Franciszków, Łukaszówka, Szorcówka,
Cieszyn. Wsie mieszane polsko-ukraińskie to m.in. Hajowniki, Łaziska, Sady,
Czajki, Bończa, Brzeziny, Zastawie i Podwysokie. Wsie, gdzie duży procent wśród
mieszkańców stanowili Żydzi, to Izbica i Kraśniczyn. Współżycie między tymi
grupami wyznaniowymi nie powodowało konfliktów na tle narodowościowym.
Podczas II wojny światowej ziemie te stały się miejscem bezwzględnej eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. W 1942 r. całkowicie wysiedlono m.in.:
Podhuszczkę, Huszczkę Małą, Huszczkę Dużą, Sady, Skierbieszów, Zawodę, Lipinę
Nową, Iłowiec Łaziska. Wiele miejscowości poddanych zostało brutalnej pacyfikacji,
były to m.in. Bończa, Olszanka, Wiszenki, Wierzba.
Materiały źródłowe
Materiały statystyczne pozwalające na obliczenie liczby ludności dla małych
jednostek administracyjnych, jakimi są obręby wiejskie, odnoszące się do jednego
okresu czasu i obejmujące cały teren obecnego SkPK pojawiają się dopiero w XIX w.
Rzeczypospolita Polska przed rozbiorami nie prowadziła powszechnych spisów ludności, a czynione w tym kierunku próby polegające na sporządzaniu „tabel ludności”
przy spisywaniu „dymów” w 1789 r., nie doczekały się odpowiedniego opracowania.
Wśród materiałów dziewiętnastowiecznych na uwagę zasługuje Tabella Miast, Wsi,
Osad, Królestwa Polskiego...., podająca dane z 1822 r. (Tabella... 1827). Wykorzystano
dane zawarte w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
z przełomu XIX i XX w. (Sulimierski i in. 1905). Dla okresu międzywojennego
wykorzystano szczegółowo i starannie opracowany spis z dnia 30 września 1921 r.
(Skorowidz... 1924). Źródłem danych z okresu II Wojny Światowej są wykazy liczb
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ludności opracowane przez władze okupacyjne. Dla 1978 roku wykorzystano
niepublikowane materiały pochodzące z Wojewódzkich Urzędów Statystycznych
w Chełmie i Zamościu. Informacje z 1999 r. uzyskano, wykorzystując niepublikowane materiały z poszczególnych urzędów gmin.
Zmiany zaludnienia SkPK w latach 1822-1999
W celu prezentacji zmian zaludnienia przedstawiono rozmieszczenie ludności
i rozwój jej skupień. Za najodpowiedniejszy sposób przedstawienia zmian uznano metodę kartogramu, przy pomocy której zilustrowano gęstość zaludnienia w
miejscowościach położonych na terenie SkPK w latach: 1822, 1897, 1921, 1943,
1978, 1999 (ryc. 1). Przy opracowywaniu kartogramów zastosowano stałą sieć pól
pomiarowych przyjmując za takie pole obręb wiejski.
W badanym okresie obszar obecnego parku był najrzadziej zaludniony na
początku XIX w. Teren ten zamieszkiwało wówczas 8081 osób, średnia gęstość
zaludnienia wynosiła 0,23 osób/ha. Najgęściej zaludnione były okolice Kraśniczyna,
Żukowa ze Stanisławką oraz Chomęcisk Małych. Na terenie parku znajdowało się
wówczas 46 miejscowości, z których największymi były: Bończa, Iłowiec, Skierbieszów, Chomęciska Małe, Krasne, Udrycze i Wierzba.
Do końca XIX w. liczba ludności parku wzrosła niemal dwukrotnie. W 1897 r.
zamieszkiwało tu 14 078 osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła 0,36 osób/ha.
Miejscowości o największej gęstości zaludnienia (od 0,30 do 0,91 osób/ha) położone były w dolinie Wolicy, w południowo-wschodniej części parku oraz wzdłuż traktu
z Lublina do Zamościa w południowo-zachodniej części parku. W dolinie Wojsławki gęstość zaludnienia była zróżnicowana, ponieważ w sąsiedztwie miejscowości
o gęstości zaludnienia poniżej 0,30 osób/ha znajdował się Kraśniczyn, gdzie na
1 ha przypadała średnio 1 osoba. Do 1897 r. na terenie parku powstały 4 nowe
miejscowości: Kraśniczyn Aleksandrowski (obecnie Czajki), Lipina Nowa, Zrąb
i Wysokie II.
Do okresu międzywojennego liczba ludności wzrosła niemal trzykrotnie
w stosunku do początku XIX w. Na początku lat dwudziestych XX w.
w parku zamieszkiwało 22 439 osób,
średnia gęstość zaludnienia wynosiła
0,63 osób/ha. Liczba ludności wzrosła
równomiernie na terenie całego parku.
Do 1921 r. na terenie parku powstało
następnych 7 miejscowości: Zastawie,
Marcinówka, Sady, Zawada, Borowina
Starozamojska, Kolonia Orłów Drewniany i Kolonia Orłów Murowany.
Ryc. 1. Ludność Skierbieszowskiego Parku
Obszar parku najsilniej zaludnioKrajobrazowego w latach 1822-1999
ny był z początkiem lat czterdziestych
Fig.1. Inhabitants of the Skierbieszowski
XX w. W latach trzydziestych na terenie
Landscape Park over 1822-1999
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Ryc. 2. Gęstość zaludnienia w miejscowościach Skierbieszowskiego Parku
Krajobrazowego
Fig. 2. Density of the population in the Skierbieszowski Landscape Park by the villages
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parku powstały kolejne 4 miejscowości: Kolonia Dębowiec, Rozdoły, Podkrasne
i Zalesie. Według spisu sporządzonego przez niemieckie władze okupacyjne
w 1943 r. na terenie parku zamieszkiwało 25 376 osób, średnio na 1 ha przypadało
aż 0,71 osoby. Gęstość zaludnienia w najbardziej zaludnionych miejscowościach
wynosiła: w Kraśniczynie 2,07 osób/ha, w Lipinie Starej 1,93 osób/ha, w Wysokim I
1,9 osób/ha, w Sławęcinie 1,71 osób/ha. Niestety w dostępnych statystykach brak
jest danych dotyczących zmian liczby ludności parku podczas II wojny światowej.
Znamy tylko liczbę ludności miejscowości położonych w parku na terenie gminy
Kraśniczyn, zajmującej ok. 1/3 powierzchni parku. W 1946 r. zamieszkiwało
tu 5828 osób (rękopis Kroniki Gminy Kraśniczyn). Spis sporządzony przez niemieckie władze okupacyjne w 1943 r. wykazał, że na terenie Gminy Kraśniczyn
zamieszkiwało 7111 osób (Amtliches... 1943). Na przestrzeni 3 lat, od 1943 r.
do 1946 r. z tego terenu ubyło 1283 osób, co stanowi aż 18% liczby ludności z
1943 r. Należy przypuszczać, że zmiany ludnościowe podczas wojny na terenie
całego parku były równie dramatyczne, ze względu na akcje wysiedleńcze ludności
i brutalną pacyfikację niektórych wsi.
Pomimo, iż po II Wojnie Światowej powstało na terenie parku 6 nowych
miejscowości (Kolonia Bończa, Pniaki, Kolonia Surhów, Wolica, Kolonia Skierbieszów, Kolonia Wiszenki), to jednocześnie rozpoczął się proces powolnego
spadku liczby ludności SkPK. Powstanie nowych miejscowości nie było związane
z napływem ludności na te tereny, ale z nadaniem ziemi pracownikom folwarków
w wyniku reformy rolnej. W 1978 r. na terenie parku zamieszkiwało 19 465 osób,
średnia gęstość zaludnienia wynosiła 0,55 osób/ha. W kilku miejscowościach np.
w Majdanie Sitanieckim, w Huszczce Dużej, w Marcinówce, w Cieszynie czy w
Hajownikach nastąpił spadek gęstości zaludnienia poniżej 0,30 osób/ha. Najgęściej
zaludnione były: Dębowiec – 1,32 osób/ha i Orłów Drewniany – 1,52 osób/ha.
W ciągu ostatniego dwudziestolecia XX w. liczba ludności parku zmniejszyła
się o ok. 3000 osób. W 1999 r. liczba ludności parku wynosiła 16 561 osób, średnia
gęstość zaludnienia wynosiła 0,47 osób/ha. Gwałtownie wzrosła liczba miejscowości o niewielkiej gęstości zaludnienia oraz nastąpił wzrost gęstości zaludnienia w
kilku większych miejscowościach np. w Kraśniczynie, w Skierbieszowie i w Orłowie Drewnianym. Obecnie w skład parku wchodzi 78 obrębów wiejskich, w tym
52 w całości i 26 częściowo. Spośród 26 obrębów wiejskich częściowo położonych
w SkPK, 16 ma zabudowania i część gruntów w parku, zaś 10 ma zabudowania
i część gruntów poza parkiem, a do parku należy tylko część ich gruntów.
Podsumowanie
Tendencja zmian w zaludnieniu SkPK jest typowa dla tzw. „ściany wschodniej”, obejmującej gminy i powiaty położone wzdłuż wschodniej granicy Polski.
Cechą charakterystyczną jest tu duży odpływ ludności i wysoki odsetek ludności
w starszym wieku. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym działem gospodarki na
tym terenie jest rolnictwo charakteryzujące się dużym rozdrobnieniem, można
przypuszczać, że w najbliższych latach proces wyludniania się tych terenów będzie
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się pogłębiał.
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POPULATION CHANGES
IN THE SKIERBIESZOWSKI LANDSCAPE PARK
Summary
The Skierbieszowski Landscape Park was established in 1995 to protect
a fragment of the most interesting landscape subregion of eastern Poland, called
the Grabowieckie Divides. Changes in the population are investigated in consideration of the density of population as a measure of anthropopressure intensity.
An increase in population usually stands for changes in management. Population
changes and population density were described using census results of 1822,
1897, 1921, 1943, 1978, and 1999. The density of population was lowest at the
beginning of the XIX c., and highest in the 1930s. The number of population
in the Skierbieszowski Landscape Park has been steadily diminishing since World
War II. The downward tendency in population is typical of the “Eastern Wall”,
which covers areas close to the eastern border of Poland. There is a characteristic
drop in the number of people, and a high index of old-age people. The main section of the economy is the crumbly agriculture. The process of depopulation in
the Skierbieszowski Landscape Park is supposed to become more intense in the
years to come.
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