
ŚLADAMI  FELIKSA 
STROJNOWSKIEGO 

Z historii naszego regionu 

Źródła: 
Zdjęcia - Internet 

Brankiewicz Z. i in. :Abramowice Kościelne  

i Prywatne „Wędrowiec lubelski”1982r.nr2,3 

„Wieś ilustrowana”, „Lublin i okolice” 

 



POWSTANIE  STYCZNIOWE 

 Największe polskie powstanie 

narodowe wywołane 
przeciwko Rosji.  

  Wybuchło 22 stycznia 1863  
w Królestwie Polskim  
i 1 lutego 1863  
w byłym Wielkim Księstwie 
Litewskim.  

 Trwało do jesieni 1864.  



POWSTANIE  STYCZNIOWE 

 Spowodowane zostało 

narastającym terrorem jaki 
państwo rosyjskie siało  
na ziemiach polskich. 
Objęło tereny Królestwa 
Polskiego, Litwy, Białorusi  
i w mniejszym stopniu Ukrainy.  



 Powstanie styczniowe zostało zakończone militarną 

klęską Polaków. 



PRZEBIEG  POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO 

 Walka od samego początku 

miała nierówny charakter. 

 
Istniała ogromna dysproporcja 
sił między oddziałami  
powstańców a wojskiem 
rosyjskim. 



 Nie istniała regularna armia,  

a jedynie oddziały 
partyzanckie,  
z których zaledwie niewielki 
odsetek walczących był 
wyszkolony  
i dobrze uzbrojony.  

 



SKUTKI POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO  

 Szacuje się, że w powstaniu styczniowym zginęły dziesiątki tysięcy osób.  

 
Około 400 osób stracono z wyroków sądów, 700 wcielono do armii 

carskiej, kilkanaście tysięcy zesłano na Syberię, a dziesiątki tysięcy drobnej 
szlachty z pogranicza polsko-ukraińskiego przesiedlono.  



SKUTKI POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO 

 Klęska powstania styczniowego spowodowała ogromne straty 
materialne i ludnościowe. Te obrazy zostały namalowane po 
powstaniu styczniowym. W dobitny sposób pokazują jego skutki. 
Zniszczenia; gruzy domów; rodziny, które straciły swoich 
najbliższych.  



Głusk i okolice w XIX wieku 

 Na początku XIX wieku 

miasteczko liczyło 82 domy,  
w tym 2 murowane. 

Ówczesnym właścicielem był 
Franciszek Grabowski prawnik  
i senator -wojewoda Królestwa 

Polskiego. 



Głusk w XIX wieku 

 Już w połowie XIX wieku ranga Głuska, jako centrum i główna 

siedziba właścicieli Grabowskich zaczęła spadać.  



Głusk w XIX wieku 

 Miasteczko sparaliżowane było sąsiedztwem dużej aglomeracji, 
nękane pożarami, epidemiami, odsunięte od ruchu turystycznego na 

skutek poprowadzonej nowej szosy Lublin – Piaski.  



Głusk w XIX wieku 

 Od 1852 roku Głusk przeszedł w 

posiadanie rodziny Strojnowskich. 
bowiem Franciszek Grabowski, 
poprzedni właściciel, przekazał go  
w wianie swojej córce Marii i jej 
mężowi Feliksowi, który rodem 
pochodził z Wołynia.  



 Dwór, w którym mieszkali Strojnowscy, znajduje się obecnie  

w miejscu  szpitala neuropsychiatrycznego w Lublinie.  

  



 Do mieszkańców sporego majątku w Abramowicach należały 

wówczas Wólka Abramowicka, Ćmiłów, Wilczopole, Kalinówka, 
Kliny i część Dominowa. 



Był rok 1864… 

 Trwało powstanie styczniowe. Feliks Strojnowski wychowany  

w patriotycznej atmosferze dał wyraz umiłowania Polski.  



 Powstańcom w tamtym czasie brakowało niemal wszystkiego.  

Feliks Strojnowski zajął się więc produkcją i dystrybucją broni. 



 Przekaz z tego okresu mówi 

o wykryciu przez Kozaków 
transportu broni dla 
powstańców na rogatce 
dzisiejszego Placu 
Bychawskiego.  



 Broń miała być produkowana w gorzelni lub kuźni w Dominowie  

i przewożona w beczkach na wódkę.  



 Feliks Strojnowski wraz z towarzyszami został osaczony przez 

wojska kozackie. 



 Źródła różnie podają. Jedne 
twierdzą, że Polski szlachcic 
popełnił samobójstwo  mając 
do wyboru Sybir,  katorgę, 

albo śmierć wybrał tę ostatnią. 
Drugie zaś utrzymują, 

że go zastrzelono.  



 Feliks Strojnowski zginął w 1864 roku w pobliżu stawów swojego 
majątku. Pozostawił w smutku żonę Marię i dwójkę małoletnich 

dzieci Waleriana i Marię. Jego najmłodszy syn Staś odszedł tuż przed 
nim wczesną wiosną. 

  



Maria z Grabowskich Strojnowska 

 Wnuczka ostatniego wojewody lubelskiego Franciszka Grabowskiego 

była zasłużoną obywatelką. Zmarła w Lublinie przeżywszy lat 89. 
Była wybitną filantropką i niemal do ostatniej chwili swego życia 
wspierała hojnie liczne rzesze potrzebujących.    



Ślady z przeszłości 

 Na pamiątkę śmierci męża Feliksa 

Strojnowskiego jego żona Maria 
ufundowała figurę Matki Bożej, 

która do dziś stoi przed 
Archikatedrą lubelską. Twarzą 
zwrócona jest ona w kierunku 

Abramowic.  



 Dokładnie można obejrzeć figurę Matki Bożej od strony ul. Królewskiej. 

  
Lublinianie przyzwyczaili się do niej, turyści zazwyczaj nie zwracają na 

nią uwagi. Matka Boża wygląda jakby oczekiwała na kogoś, kto ma 
przybyć ul. Zamojską. 



Ślady z przeszłości 

 O śmierci Feliksa Strojnowskiego 

przypomina również brzozowy krzyż 
stojący na pomniku - kurhanie,  
w pobliżu kotłowni dzisiejszego 
szpitala w Abramowicach. 

 



Ślady z przeszłości 

 Upływający czas zatarł 
wszelkie ślady po kurhanie. 
Okoliczna ludność i pracownicy 
szpitala pamiętają jednak  
o krzyżu. Stawiają przy nim 
lampki, wyrywają chwasty czy 
konserwują stare drewno. 



Ślady z przeszłości 

 Na placu zaś przy kościele pod 

wezwaniem Świętego Jakuba 
Większego Apostoła w Lublinie - 
Głusku wystawiony został 
snycerski, żelazny krzyż. 

 



 Na nagrobku znajduje się napis: 



Ślady z przeszłości 

 Innym wotum wobec tego miejscowego bohatera jest nazwanie 

jednej z ulic na południowo-wschodniej części Lublina jego 
nazwiskiem:  „ulica Strojnowskiego”  



Jest rok 2010 … 

 Uczniowie Zespołu Szkół w Kalinówce podjęli się pracy 
nad projektem „Śladami przeszłości” realizowanym  
w ramach CEO.  

 W związku z projektem grupa badawcza udała się  
w miejsca pamięci po Feliksie Strojnowskim.   



 Na pomnikach historii uczniowie zapalili znicze. 



 Z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli  
w pracach porządkowych.   



 Zapoznali się z tablicami pamiątkowymi. „Przewodnik 

wycieczki” opowiedział zebranym o historii powstańca Feliksa 
Strojnowskiego.  



 Dzięki „żywej” lekcji historii 
młodzież doceniła i zrozumiała 
naszą dbałość o regionalną 
przeszłość.  

 
 Projekt pomógł uczniom 

docenić, iż nawet najmniejsza 
część naszego domu 
rodzinnego mieści w sobie 
jakąś tajemnicę, zagadkę, o 
której warto jest pamiętać i się 
nią zająć.  
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