
WPROWADZENIE 

Niniejsza praca nie jest monografią sensu stricte a jedynie opracowaniem fragmentu 

historii miejscowości Żabno i niektórych aspektów codziennego życia jej mieszkańców. 

Początkowo miała dotyczyć tylko kwestii językowych, a w zasadzie słów, zwrotów, określeń 

charakterystycznych dla dawnej gwary żabińskiej, które jeszcze dziś są w użyciu wśród 

starszych mieszkańców Żabna. Jednak w trakcie poszukiwania materiałów dotyczących tej 

tematyki i pod wpływem inspiracji pochodzącego z Żabna Pana dr nauk med. Jana Szafrańca, 

zakres tematyczny niniejszej pracy znacznie się poszerzył. Opracowanie opiera się w głównej 

mierze na publikacjach Stanisławy Dąbrowskiej oraz na informacjach pochodzących od 

mieszkańców miejscowości, zebranych między innymi w formie wywiadów przez badaczy     

z Muzeum Wsi Lubelskiej w latach 70 tych i 80 tych XX wieku. 

Część publikacji S. Dąbrowskiej została tu zacytowana w całości. Zabieg ten jest 

zamierzony i ma na celu „ocalić od zapomnienia” przytoczone przez autorkę fakty dotyczące 

Żabna. Publikacje S. Dąbrowskiej są w pewien sposób weryfikowane przez mieszkańców 

Żabna udzielających wywiadów pracownikom Muzeum Wsi Lubelskiej. Niektóre relacje są 

spójne, w innych zauważa się często daleko idące różnice. Niemniej należy tu podkreślić, że 

nakreślony przez autorkę obraz życia wsi polskiej z początku XX wieku wprowadza              

w specyficzny klimat tamtych czasów, w świat bajek i przypowiastek opowiadanych 

wieczorami przez mieszkańców Żabna, w świat wierzeń żyjących niejako własnym życiem 

obok wyznawanej wiary katolickiej. w świat, który istnieje już tylko na kartach starych ksiąg, 

artykułów w czasopismach, w pamiętnikach.  

Być może dzięki niniejszemu opracowaniu starsi mieszkańcy Żabna przypomną sobie 

wygląd domów swoich przodków, stroje codzienne i świąteczne, metody leczenia różnych 

dolegliwości, zwyczaje kultywowane przed kilkudziesięciu laty, ważne dla wsi i rodziny 

wydarzenia, wspomniane tu bajki i opowiastki. Natomiast młodsi będą mieli okazję poznać 

fragment historii swojej miejscowości, być może zapomniane już zwyczaje, zapomniane 

miejsca i ludzi, którzy tę historię tworzyli.  

Opracowanie nie jest poświęcone spektakularnym wydarzeniom historycznym ale 

kulturze, zarówno materialnej, jak i niematerialnej będącej świadectwem  minionych czasów. 

 

 

 

 

 



KILKA SŁÓW O HISTORII MIEJSCOWOŚCI 

Żabno uzyskało przywilej lokacyjny wcześniej od Turobina, bo w roku 1394 i jest 

jedną z najstarszych miejscowości w gminie Turobin. Z woli Dymitra z Goraja została 

osadzona na prawie magdeburskim przez wójta Jakusza Palucha z Konopnicy. Funkcja wójta 

była dziedziczna
1
.  

 

Mapa 1. Lokalizacja miejscowości Żabno 

 

Źródło: www.google.pl 

Według lokalnej legendy nazwa miejscowości wiąże się z pewnym wydarzeniem. 

Otóż, do jednego z osadników, który swoje gospodarstwo założył w pobliżu sadzawek 

przybył rycerz. Podczas wieczerzy usłyszeli głośny rechot żab i miejsce to, które dotychczas 

nie miało nazwy, określili mianem Żabna.  

W 1493 r. Żabno, podobnie, jak połowę Turobina z przedmieściami, Tarnawę, 

Biskupie, Miejską Wolę, Turbiniec, Olszankę, Czernięcin, Rokitów, Dziadkową Wolę             

i Pstrągową Wolę otrzymała w wianie Katarzyna, jedyna córka Andrzeja Świdwy, 

dotychczasowego właściciela Turobina i okolicznych wsi. Katarzyna Świdwówna zawarła 
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związek małżeński z Łukaszem Górką, herbu Łodzia, tym samym wymienione wyżej 

miejscowości, w tym Żabno przechodzą w ręce rodziny Górków
2
. 

W 1581 r. klucz turobiński składał się z miasta Turobina, 15 wsi i trzech folwarków,     

w tym jeden był zlokalizowany w Żabnie
3
. W roku 1595 Żabno wchodzące w skład włości 

turobińskiej staje się własnością Jana Zamoyskiego, który ją kupił. Na ten temat wypowiada 

się Aleksander Tarnawski, który twierdzi, że „najchętniej nabywał Zamoyski dobra 

obdłużone, obciążone nieraz sumami zastawnymi, a to zdaje się z tego względu, że 

majętności takie łatwiej od innych można było nabyć. W ten sposób nabył na dziedzictwo 

większość swych dóbr ordynackich – włość szczebrzeską, gorajską, turobińską i kraśnicką”
4
. 

W 1598 r. klucz turobiński był w posiadaniu czterech stawów rybnych. Jeden z nich 

zwany „kleparskim” był na rzece „żabieńskiej” i ostatni również był usytuowany w Żabnie 

ale „od dawna pusty”
5
. 

 

Jak wspomniano wójtostwo było dziedziczne, ale można było je odsprzedać. Do 

najbardziej znanych (za sprawą licznych procesów) wójtów Żabna należą: Piotr Orchowski     
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z Orchowa, nazywany także Żabieński, Czelużyńscy, Gruszeccy. Tomasz Józef Zamoyski, co 

prawda odkupił wójtostwo od rodziny Gruszeckich, ale musiał procesować się z rodziną 

Morawieckich, Pączkowskich, Małeckich i Zarabeckich, które to rodziny posiadały prawa 

dziedziczne do Żabna. U schyłku XVI w. wieś Żabno posiadała 31,5 łana. Zamieszkiwało ją 

28 kmieci i 1 zagrodnik.  

Na początku XX wieku Stanisława Dąbrowska tak pisała o wsi Żabno: „Rzadko się 

zdarza widzieć wieś tak piękną jak Żabno. Zazwyczaj wsie nasze budowane są ciasno, w ten 

sposób, że wąska i najczęściej wgłębiona droga rozdziela jeden szereg chałup od drugiego 

stając się na wiosnę i w jesienie nieprzebranym zbiornikiem błota, przeciwnie Żabno jest to 

wieś rozłożona szeroko, w której odległość miedzy jednym szeregiem chałup wynosi 250 do 

450 kroków, długość zaś jej czyni około 3 km. Cała ta przestrzeń zamurawiona i usadzona 

gęsto grupami wierzb nazywa się błoniem. Dwa strumyki wypływające z pobliskich stoków 

wiją się w zygzakach przez całą długość wsi po szmaragdowym błoniu zdobiąc je srebrną 

wstęgą. Kilkanaście krzyżów (fundacja gospodarzy) wznoszących się tu i ówdzie przed 

chałupami, a otoczonych grupami drzew dopełnia wdzięcznej całości”. 

FOLWARK 

Żabno, jak cała Turobińszczyzna  należało do Ordynacji Zamojskiej. Do II wojny 

światowej we wsi był jeden folwark. W pobliżu były też folwarki w Turobinie, Wierzchowinie   

i Czernięcinie 

Dwór żabiński był zbudowany na planie prostokąta „trójdzielny, dwutraktowy z sienią 

na osi. W jednym trakcie izba biała, wielka, ogrzewana zielonym piecem kaflowym i komórka. 

W drugim trakcie izba z piekarnią. W sieni studnia”
6
. Wybudowany był przed 1642 r. a jego 

właścicielką z tego okresu była Piasecka
7
. 

Jednym z dzierżawców był Stefan Franciszek Kowerski. Wraz z żoną Zofią osiedlili 

się w Żabnie po powrocie z zesłania około 1870 roku
8
. Stefan Kowerski poznał swoją żonę    

w Siemionowie, w guberni niżnonowogrodzkiej. Zofia, 20 lat młodsza od Stefana 

towarzyszyła dobrowolnie na zsyłce swojej matce, Zofii z Koźmianów Przewłockiej – 

Goniewskiej. Pobrali się w 1865 r. Mimo, że matka Zofii Kowerskiej nie mieszkała w Żabnie, 

warto o niej wspomnieć, gdyż jej postawa wobec sytuacji politycznej w kraju uciskanym 

przez zaborcę miała znaczący wpływ na działalność córki. Zofia Przewłocka – Goniewska 
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(1818 – 1907), bratanica poety Kajetana Koźmiana to przykład pełnej poświęcenia patriotki, 

realizującej pozytywistyczne hasła pracy u podstaw a właściwie pracy od podstaw.  

Uczyła wiejskie dzieci nie tylko podstawy rachunku i alfabetu ale też dostrzegając ich 

zdolności dawała lekcje śpiewu i gry na instrumentach. Może się to wydawać mało istotne, 

ale w tym czasie starano się ratować to, co polskie, co pozwalało przetrwać represje, 

prześladowania, kontrybucje. „Naród bez kultury martwy jest”, dlatego Zofia Przewłocka – 

Goniewska i wiele jej podobnych starało się zachować od zapomnienia ducha narodu, 

zwyczaje, tradycje, ludowość. Zachować, to udokumentować. Włączyła się więc w akcję 

rozpoczętą przez Oskara Kolberga i gromadziła teksty pieśni ludowych, między innymi            

w Żabnie. Taką samą postawę przyjęła też jej córka Zofia Kowerska żona Stefana Franciszka, 

dzierżawiącego majątek w Żabnie.  

Na temat Zofii Przewłockiej – Goniewskiej wypowiada się B. Limanowski „Patriotka 

w dość wysokim stopniu wykształcona, artystycznie, grająca na fortepianie, utworzyła            

w swym domu rodzaj pensjonatu przygotowującego panny do zawodu nauczycielki. Zawsze 

więc tam było liczne towarzystwo”
9
. W żabińskim dworku bywał pianista i śpiewak Zdzisław 

Rulikowski.  

Jedną z form życia kulturalnego rodzin ziemiańskich było organizowanie tzw. 

biblioteczek latających, czyli najogólniej mówiąc wędrującej biblioteki. Nie wiadomo 

dokładnie kiedy i gdzie powstały pierwsze, wiadomo jednak, że cieszyły się na 

Lubelszczyźnie wielkim powodzeniem. Na przełomie XIX i XX wieku działała na 

Lubelszczyźnie wędrująca biblioteka, skupiająca kilkanaście majątków z trzech różnych 

powiatów: lubelskiego, janowskiego i krasnostawskiego. W powiecie krasnostawskim książki 

docierały do majątków w Stawcach i w Żabnie do rodziny Kowerskich oraz do Targowiska     

i Tarnawki. Książki z Żabna przekazywane były do Osmolic zaś z Tarnawki do Strzyżewic
10

. 

Zofia Kowerska wychowywała syna w duchu patriotyzmu, tak jak ją wychowywała 

matka. Chłopiec wyniósł z domu rodzinnego przywiązanie do wartości i tradycji narodowych.   

Stefan Franciszek Kowerski był dobrym gospodarzem i patriotą. Sytuacja polityczno – 

gospodarcza w okresie po powstaniu styczniowym często zmuszała ziemian do 

wyprzedawania majątków, wiele zostało skonfiskowanych, wysokie grzywny i kontrybucje, 

dugi i wroga postawa chłopów niejednokrotnie nie tylko spowalniały rozwój ale przyczyniły 

się do upadku majątków ziemskich. Sytuacja Kowerskich z okresu przebywania w Żabnie 
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również nie była łatwa. Z rękopisów Zofii Kowerskiej, znajdujących się w zbiorach stefana 

Dembego wynika, że rodzina żyła bardzo skromnie. Zofia z Przewłockich, pisała: „Początki 

gospodarstwa naszego w Żabnie były skromne i trudne. Mieliśmy lichą kucharkę, której 

dojrzeć nie miałam czasu, mając dużo zatrudnienia w ogrodzie, przy dzieciach i w domu. 

Szyłam sama wszystko. Jednakże znosiliśmy wszelkie niewygody z lekkim sercem. Mąż mój był 

uszczęśliwiony, że ma dach nad głową i warsztat do pracy, a ja byłam niewymagająca             

i zadowolona”⁹.  

O pracy ojca opowiada Stefan Kazimierz Kowerski, zanany lubelski społecznik 

„Kadencja w Dyrekcji – wspominał Stefan Kazimierz Kowerski z Józwowa w powiecie 

lubelskim – trwała cztery miesiące w roku, dwa w lecie i dwa w zimie, i Ojciec na niedziele     

i święta jeździł zawsze do Żabna. [...] Wyjeżdżał z Lublina w sobotę po trzeciej, po biurze,      

a z Żabna w poniedziałek do dnia, żeby zdążyć do biura na dziewiątą rano”
11

.  

Stanisława Dąbrowska tak pisała o Żabnie (pisownia oryginalna) „Ziemia w Żabnie 

jest żyzna, więc i urodzaje dobre. Najwięcej sieją pszenicy, potym idzie żyto, owies, jęczmień i 

koniczyna, kartofle, kapusta i konopie. Tatarki [gryka] mało kto sieje. Warzyw jak oto: 

marchwi, pietruszki, cebuli - nie sieją wcale. „Chudoba” (inwentarz żywy) zamożniejszych 

gospodarzy składa się z 4 – 6 koni, z 8 sztuk bydła, (z jałowacizną) i kilku sztuk nierogacizny. 

„A baby se majo i po dwadzieścia gęsi i kurów” Mniej zamożni chowają parę koni, troje 

bydła i „dwoje świni”. Inwentarz martwy stanowią: pługi, brony, radła, sieczkarnia ręczna       

i takoż młocarnia (u bogatszych), młynek do […] zboża i „załobiczki” (?), to jest sanki, 

któremi jeżdżą do kościoła” 
12

. 

 W okresie największego rozkwitu, w posiadaniu folwarku było około 1000 ha 

gruntów, w tym gruntów ornych, pastwisk, lasów i nieużytków. 

 W 1846 r. w Żabnie było ogółem  53 domy, 1 spichlerz, 46 stodół, 1 szopa, 31 obór      

i 5 chlewów. Wieś była w posiadaniu 1300 morg ziemi i 130 prętów. W tym okresie 

włościanie nie odrabiali żadnej pańszczyzny, stałej ani niestałej ale uiszczali opłatę pieniężną 

pod nazwiskiem czynszów. Byli jednak zobowiązani do pewnych powinności wobec dworu, 

do których należały: 

1. warty do dworu (według kolejności) 

2. sadzenie i okopywanie kapusty 

3. 6 mat od każdego gospodarza każdego roku 

4. po dwie fury drzewa do propinacji  
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5. Po pół korca jęczmienia albo ćwierć korca reczki na krupy (te powinności przejściem 

z pańszczyzny na czynsz zostały uchylone) 

Ponadto wieś według inwentarza była zobligowana do najmu przymusowego. Obejmował 

on następujące powinności: 

1. Odpracowanie jednego dnia z kosą, cepem, sierpem, siekierą, do siana lub młynka za 

15 groszy lub 7,5 kopiejek za dzień pracy 

2. Praca przy plewieniu, grabieniu, rozrzucaniu gnoju za 7,5 gr. (równowartość 3 i ¾ 

kopiejek). (Po przejściu z pańszczyzny na czynsz nie było to wymagane) 

Podobna zmiana zaszła w kwestii wywozu zboża do Wisły lub do innego miejsca             

w odległości do 10 mil. Wcześniej z tej powinności musiał się wywiązać każdy gospodarz 

jeden raz w roku. 

Wieś Żabno zobowiązana była przez proboszcza parafii Turobin do dziesięcin na miarę 

zwaną „Turobińska kłodnią”, na mocy układu z 1741 r. Obejmowała ona daninę w postaci: 

15 korców żyta, 15 korców owsa i 6 zł. stołowego. 

W 1846 r. wieś opłacała czynsz w wysokości 855 rubli i 69 i ½ kopiejek srebrem. Opłaty 

na rzecz rządu obejmowały tzw. podymne, w wysokości 67 rubli i 57 i ½ kop. ,kontyngens 

liwerankowy – 24 rb. i 42 kop., szarwark drogowy – 42 rb 60 kop., szarwark sprzężajny – 

144 dni w roku i 68 dni przeszłego. 

 W 1936 r. miała miejsce częściowa parcelacja folwarku w Żabnie. Sprzedano 

wówczas część ziem najniższej klasy i nabywali ją rolnicy z Żabna, zazwyczaj około 1 do       

2 ha. Ponadto umożliwiono wówczas zakup ziemi przez fornali. Mogli oni zakupić do 4 ha 

gruntu i do 1 ha łąki. Spłaty dokonywano w długoterminowych ratach. Po 7 ha gruntów oraz 

po 1 ha łąki otrzymali czterej zasłużeni z Polskiej Organizacji Wojskowej – tajnej organizacji 

militarnej, założonej w sierpniu 1914 r. przez Józefa Piłsudskiego w Warszawie, powstałej      

w wyniku połączenia działających w Królestwie Polskim konspiracyjnych Związku Walki 

Czynnej i grup Armii Polskiej. Z osiedlenia się na rozparcelowanych dobrach folwarku 

powstała Kolonia Żabno. Całkowitej parcelacji dokonano zgodnie z reformą rolną 

przeprowadzoną po zakończeniu działań wojennych. Z informacji uzyskanych od mieszkanki 

Żabna Kolonii, Leokadii Bartosik wynika, że przybyszami byli legioniści: Błasiak Józef          

z Baranicy, Godula Piotr z Tarnawki, Tomasz Jurek z Krupego albo z Siennicy Różanej oraz 

Wincenty Puławski z Gorzkowa – jej ojciec.  

 

 

 



Fot. 1. Karta z Archiwum Państwowego w Lublinie – Protokół ustalenia granic gruntów 

 

 



 



 

 Stałą służbę gospodarczą folwarku tworzyło 12 rodzin fornalskich, zamieszkujących 

na stałe w folwarku. Nazywano ich „ludźmi dworskimi”, [w Turobinie służbę folwarczna 

nazywano dworusami] i nie cieszyli się oni sympatią mieszkańców. Fornale podobno 

ordynarnie odnosili się do mieszkańców wsi. Chłopów nazywali chamami. „Byli niedobre, 

choć to byli ludzie poddani panu. Później już, przy końcu to się zmieniło”
 13

.  

Na temat „dworusów” wypowiada się też Krystyna Nankiewicz, urodzona i przez 

wiele lat mieszkająca w Żabnie. Twierdzi, że ludzie nie lubili dworusów, a jeśli ktoś ze wsi 

chciał się żenić „z dworską”, to wszyscy mu odradzali, chociaż „dworskie” mieli szersze 

pola
14

. 

 Na zarobek do folwarku, zwłaszcza do prac polowych chodzili też mieszkańcy Żabna. 

Zazwyczaj otrzymywali oni zapłatę w naturze, np. siano, cukier itp. Pani Karolina Kalamon 

również chodziła „na zarobek” do folwarku i pracowała od wschodu do zachodu słońca za 45 

dkg. cukru. „Chodziłam do dworu na zarobek cukru, bo dzieciom trzeba było a cukru nie było 

bardzo. Nie wolno było chłopu buraków sadzić na własny użytek, bo była cukrownia 

ordynacka w Klemensowie, i tylko ci, z którymi dwór zawarł kontraktacje mogli sadzić 

buraki”
 15

.   

Ostatnimi dziedzicami folwarku w Żabnie byli Chróścikowscy. 

W okresie międzywojennym kilku mieszkańców Żabna wyjeżdżało do pracy 

sezonowej do Niemiec. Stanisław Kalamon mówi: „parę złotych przywieźli, smalcu. W 

Niemczech przed wojną kultura była wysoka. Jaki tam mieli asfalt” 
16

.  
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