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Przedstawiam zarys historyczny bardzo ciekawej 
inicjatywy, jaką podjęto we Włodawie przed wybuchem I woj. św., tj. 
o Okręgowym Towarzystwie Rolniczym we Włodawie, pojawiającym 
się najczęściej pod nazwą Włodawskiego Towarzystwa Rolniczego 
(WTR). Zaznaczam na wstępie, że artykuł traktuję jako zaczyn 
do dalszych badań nad tym tematem, które powinny być 
oparte przede wszystkim na wnikliwej kwerendzie archiwalnej. 
Ja natomiast pragnę przedstawić dzieje WTR przez pryzmat 
artykułów na łamach ówczesnej prasy. Wyjątkowa aktywność 
w tak krótkim okresie istnienia zwracała na siebie uwagę nie tylko 
prasy regionalnej, ale także krajowej i zagranicznej.

WTR powstało w 1907 r.za sprawą aktywnej działalności 
Teodora Libiszowskiego (właściciela dóbr Sosnowica) oraz 
Czesława i Wincentego Karpińskich (właścicieli Nowego Andrzejowa 
i Łysochy). Wszyscy trzej byli działaczami Narodowej Demokracji. 
T. Libiszowski ofiarował na siedzibę WTR stary dwór w Sosnowicy, 
wybudowany przez hetmana Józefa Sosnowskiego w XVIII w., 
w którym miłość swoją do Ludmiły przeżywał Tadeusz Kościuszko. 
Objowszy [tj. dwór], uważałem wprost za obowiązek swój, 
zużytkować go najpożyteczniej dla społeczeństwa1 – uzasadniał 
swoją decyzje Libiszowski. Wsparcia finansowego nie żałowali 
także Karpińscy. W. Karpiński, doktor nauk rolniczych, pracownik 
stacji doświadczalnej w Sobieszynie, kierownik stacji w Grodzisku 
i Jeżewie, kierownik katedry nauk rolniczych na Politechnice 
Lwowskiej, jeden z najuczeńszych, najwybitniejszych naszych 
rolników gleboznawców, dobrze już zasłużony ziemiaństwu 
krajowemu 2,przed śmiercią w 1913 r. cały swój majątek przekazał 
Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu (CTR) z przeznaczeniem 
na utworzenie w Łysosze szkoły rolniczej. Testamentu nigdy nie 
zrealizowano. Karpińscy wspierali działalność WTR pod względem 
naukowo-doświadczalnym, sprowadzając we Włodawskie wiele 
nowych odmian roślin. Rozpowszechniali swoją wiedzę nie tylko 
za pomocą wydawanych m.in. przez WTR broszur, ale także 
za pośrednictwem dodatku rolniczego do gazety „Naród”, którego 
W. Karpiński był redaktorem. WTR niejednokrotnie wspierał 
także Stanisław Karpiński z Wytyczna, ofiarowując m.in. jałówki 
holenderskie na cele konkursowe lub pieniądze na utworzenie 
w Sosnowicy szkoły rolniczej.

Początki tworzenia WTR i kółek rolniczych były trudne 
z powodu obstrukcyjnych działań władz carskich. Jeden 
z korespondentów pisał w 1907 r.: Trudności spotykają założycieli 
kółek rolniczych przy chęci otrzymania legalizacji przez władze, 
co najwytrwalszych nawet zniechęca; to też po porozumieniu 
się z ogółem rolników powiatowych grono założycieli wystąpiło 
do władzy o zatwierdzenie Towarzystwa Rolniczego Okręgowego 
dla całego pow. włodawskiego.3 Cel osiągnięto w dniu 31 sierpnia 
tego roku, kiedy na zjazd założycielski w Sosnowicy zjechało około 
100 okolicznych obywateli i gospodarzy.4 Korespondent z radością 
donosił: Zapoczątkowaliśmy doniosłą dla naszych rolników 
pracę. Po wielu czynionych nam trudnościach uzyskaliśmy 
nareszcie zatwierdzenie okręgowego Towarzystwa rolniczego 

1 „Wieś Ilustrowana”, z. XII z 1910 r., s. 28.
2 „Wieś i Dwór” nr 5/6 z 1913 r., s. 22
3 „Naród”, nr 86 z 1907 r., s. 2.
4 „Nowa Gazeta”, nr 208 z 1907 r., s. 3

na pow. włodawski.5 Na prezesa wybrano C. Karpińskiego i funkcję 
tą sprawował do czasu rozwiązania WTR. Warto nadmienić, 
że C. Karpiński od 1912 r. był delegatem w Radzie Państwa Cesarstwa 
Rosyjskiego, a podczas I woj. św. tworzył Komitet Narodowy Polski. 
Zarząd uzupełniali: sekretarz Bolesław Ratajewcz, T. Libszowski, 
Konstanty Czupryński (ziemianin z Dębowca), Tomasz Kurlak 
z Uścimowa i P. Czarkowski.

WTR za główny cel działalności przyjęło podnoszenie 
poziomu wiedzy rolniczej wśród średnich i małych gospodarzy. 
Kierunek ten uzasadniono następująco: Uważając, że niski stan 
gospodarstw, szczególnie mniejszej własności, oraz wszystkie 
popełniane błędy, jak wadliwa uprawa roli, brak paszy i zanik 
inwentarza, złe obchodzenie się z obornikiem, itp., są skutkami 
braku oświaty zawodowej, co największe szkody przynosi 
rolnictwu.6 Ponadto działalność ta objęła obszar, gdzie praca 
społeczna rolnicza do tej pory nie była rozpoczęta.7 W celu 
podniesienia wiedzy swoich członków finansowano młodzieży 
włościańskiej (np. Aleksandrowi Eleszukowi z Woli Wereszczyńskiej, 
T. Kurlakowi) edukację w Szkole Rolniczej w Nałęczowie 
i innych ośrodkach rolniczych (np. w Pszczelinie). W 1908 r. 
do szkoły w Nałęczowie wysłano 9 synów włościańskich, a na kursy 
w Warszawie, Lublinie i Siedlcach – 30. Kończąc kurs Eleszuk 
wygłosił na zebraniu WTR w Sosnowicy referat pt. „Czego nas 
uczono i jak żyliśmy w szkole rolniczej w Nałęczowie”. Po opisaniu 
domu szkolnego, internatu, wspólnego życia, wycieczek szkolnych, 
prelegent szczegółowo zdał sprawę z przedmiotów i programów 
wykładanych nauk, poświęcając serdeczne wspomnienie kolegom, 
nauczycielom i dyrektorowi kursów.8 Sprawozdanie wysłuchane 
było z tak wielkim zacięciem, że zarząd T-wa postanowił 
wydać je drukiem9 , ze sprzedaży której dochód przeznaczono 
na kształcenie kolejnych uczniów. Na zebraniu słuchacze 
wysłuchali też odczyt Kurlaka „o oborniku” – odczyt tak ciekawy 
i dobrze napisany, że Tow. Rolnicze wyda go swoim kosztem 
w druku, by i ci, którzy na zebraniu nie byli, mogli z sumiennej, 
a i pouczającej pracy gospodarza Kurlaka, korzystać10 – pisała 
jedna ze słuchaczek. Włościanin, konserwatysta zawzięty, wierzyć 
zaczyna w postęp i odrzuca powoli dawną rutynę gospodarczą. 
To młodzi wychowańcy niższych szkół rolniczych wnieśli do chat 
nabytą świeżo odrobinę wiedzy. Ich szczery entuzjazm pociąga 
i przekonywa: krok za krokiem idzie zmiana ku lepszemu 
pod względem uprawy ziemi oraz intensywności pracy11 – pisano 
o roli młodych członków WTR. Po tych sukcesach młodych 
członków WTR podjęto nawet zamiar utworzenia szkoły rolniczej 
w Sosnowicy i na ten cel S. Karpiński zapoczątkował rb. 10012, ale 
planów nie udało się zrealizować. Organizowano też wycieczki dla 
włościan do rolniczych stacji doświadczalnych, np. Sobieszyna, jak 
również wyjazdy na wystawy rolnicze, nawet do Lwowa.

W gospodarstwach członków stosowano uprawy i nawożenie 
doświadczalne, zarówno nawozami sztucznymi, jak i zielonymi. 

5 „Naród”, nr 173 z 1907 r., s. 3.
6 „Naród”, nr 269 z 1909 r., s. 2.
7 „Nowa Gazeta”, nr 208 z 1907 r., s. 3.
8 „Kuryer Warszawski”, nr 184 z 1909 r., s. 4.
9 „Ziemia Lubelska”, nr 225 z 1910 r., s. 1.
10 „Ziemia Lubelska”, nr 136 z 1908 r., s. 2.
11 „Nowa Jutrzenka”, nr 41 z 1909 r., s. 324.
12 „Ziemia Lubelska”, nr 191 z 1909 r., s. 4.
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Przeprowadzone próby miały głównie zadania demonstracyjne dla 
uwidocznienia korzyści z użycia nawozów sztucznych.13 Co jakiś 
czas poletka doświadczalne odwiedzali członkowie zarządu WTR. 
Na ogół gospodarstwa drobne u nas jeszcze wiele pozostawiają 
do życzenia, ale pod wpływem Tow. i jego organów – kółek, 
widocznie zmieniają się na lepsze – i hodowla i uprawa roli czynią 
niezaprzeczalne postępy. Bo też w pow. Włodawskim szczerze 
ludzie pracują, garnąc się do kółek, a Tow. rolnicze liczy bez mała 
300 członków z drobnej własności. Chętnych do oświaty rolniczej 
na szczęście nie brak14– pisano po jednym z takich objazdów. 
Najlepszym gospodarstwom doświadczalnym wręczano nagrody. 
W 1908 r. były to 3 jałówki holenderskie i brony sprężynowe, a rok 
później – kultywator i zboża pod zasiewy. W 1909 r. konkurs wygrał 
Andrzej Niziak z Parczewa, który prócz wzorowego gospodarstwa 
na 18 morgach przedstawił szczegółowe rachunki dochodów 
i rozchodów gospodarskich. Nagrodzeni zostali też Stefan Stroński 
z Lubowierza i Ludwik Krzeski z Chmielowa. Podziękowanie 
od Towarzystwa otrzymali Józef Gołacki z Parczewa i Michał 
Perchuć z Chmielowa. Postanowiono wtenczas, że w kolejnych 
konkursach uczestnicy będą musieli obligatoryjnie wykazać 
się prowadzoną rachunkowością, a to do zachęcenia włościan 
do zapisywania wszystkich swoich dochodów i rozchodów, bez 
czego nie można dobrze gospodarować15. 

W sosnowickim dworku utworzono kasę pożyczkowo-
oszczędnościową oraz spółkę hodowli nasion, którą kierował W. 
Karpiński. Na utworzenie drugiej ofiarodawcy przekazali 2000 
rubli i wystąpili z prośbą o dofinansowanie do Głównego Zarządu 
Rolnictwa w Petersburgu, jednak odpowiedzi nie otrzymali. 
Nakłaniano również rolników do zakładania kółek rolniczych, 
które pełniły funkcję zamiejscowych oddziałów WTR. W powiecie 
włodawskim do 1907 r. istniały tylko trzy, tj. w Jedlance-Uścimowie 
(„Świt”), Parczewie i Wisznicach. Kółka pracują owocnie, 
co zaznaczyło się w przeprowadzeniu licznych prób nawozowych 
i nasiennych, w sprowadzeniu bron sprężynowych, kultywatora, 
kilku pługów dwuskibowych, w zakupie wspólnego buhaja 

13 „Głos Warszawski”, nr 37 z 1909 r., s. 2.
14 „Wiadomości Codzienne”, nr 6 z 1908 r., s. 2.
15 „Słowo”, nr 270 z 1909 r., s. 2.

i siewnika rzędowego. Członkowie Kółka „Świt” przeszli z uprawy 
zagonowej na uprawę pruską, sprowadzili przeszło 100 korcy nasion 
wyborowych, obsadzili znaczną przestrzeń wydm i nieużytków. Trzy 
wsie przystąpiły do podziału wspólnych pastwisk.16 W następnym 
roku „Świt” sprowadził 142 szczepy drzewek owocowych, którymi 
założono sad doświadczalny. Rozwój tego koła (z końcem 
1909 r. liczyło 154 członków) sprzyjało wygranie na wystawie 
w Lubartowie w konkursie spółek najwyższej nagrody – siewnik 
rzędowy.17 W kolejnych latach członkowie koła zorganizowali straż 
ogniową ochotniczą, spółdzielczy sklep spożywczy, a obecnie 
zakładamy kasę pożyczkowo-oszczędnościową. W najbliższym 
czasie zamierzamy założyć mleczarnię spółkową. Słowem 
dzięki istnieniu kółka rolniczego i niezmordowanej pracy jego 
prezesa ks. proboszcza Kostkowskiego wkroczyliśmy na drogę 
racjonalnego postępu w gospodarstwie i w pracy społecznej18- 
chwalił się na łamach prasy jeden z członków. Aktywne było 
też koło w Parczewie, u boku którego założono również kółko 
kobiece. Za główny cel działalności panie postawiły poprawę 
stanu higieny, zakładając plan budowy łaźni. Przy łaźni i łazience 
ciepłej mogłaby istnieć pralnia. Sądzę, że nakład nie byłby 
znaczny, a ludność zdecydowana myć się i kąpać, chętnie za te 
rozkosze zapłaci19 – uzasadniała przewodnicząca koła. W 1909 r. 
doprowadzono do utworzenia czwartego koła w Sobiborze. Zjazd 
założycielski odbył się w Uhrusku 6 czerwca. Prezesem wybrano 
Mieczysława Polikowskiego, jego zastępcą został E. Markowski, 
sekretarzem – Mieczysław Bielawski, a skarbnikiem – Józef 
Malewski. Komisją rewizyjną kierował ks. Piotr Kozakiewicz, 
proboszcz Uhruska. 

Po roku działalności WTR liczyło już około 400 członków, 
zbliżając się w 1909 r. do 500. Członków bezpośrednich było 
oczywiście mniej (najwięcej 154), ale liczono też członków 
kółek rolniczych, dla których Towarzystwo było ogniskiem, 
dającem inicjatywę, kierunek i pobudkę do pracy.20 Podkreślić 
należy, że wśród towarzystw okręgowych Włodawskie należy 

16 „Wiadomości Codzienne”, nr 31 z 1909 r., s. 2.
17 „Kuryer Warszawski”, nr 184 z 1909 r., s. 4.
18 „Ziemia Lubelska”, nr 292 z 1911 r., s. 3.
19 „Ziemia Lubelska”, nr 3 z 1910 r., s. 3.
20 „Ziemia Lubelska”, nr 220 z 1910 r., s. 1.

Kursy dla włościan w Szkole Rolniczej w Nałęczowie, 1908r.
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do tych, w których większość ogromną członków stanowią drobni 
gospodarze21 , a członków spośród wielkich właścicieli ziemskich 
było tylko 12. Korespondentka jednej z gazet, Maria Zawadzka 
z Sosnowicy, podkreślała, że duży udział stanowiły kobiety, 
a chętnych na wysłuchanie odczytów jest tak dużo, że obszerna 
sala w pałacu sosnowickim nie może pomieścić już wszystkich 
członków. Zarząd Towarzystwa postanowił przez wycięcie bocznej 
ściany powiększyć lokal.22

Członkowie początkowo zbierali się w Sosnowicy 3-4 
razy w roku, a później nawet co 2 miesiące, gdyż zjazdy rolnicze 
są już oczekiwane przez masy z upragnieniem, bo przekonał się 
naród, że co się na nich mówi, to dla jego korzyści. Czy widział kto 
na Podlasiu u chłopa kilkunastumorgowego kultywator lub bronę 
sprężynową? Dziś młocarnia, a nawet siewnik nie jest rzadkością. 
To też na polu naszem coraz więcej zielono, a nieużytki znikają23– 
pisała Maria Zawadzka. Na zebraniach tych odczytywano referaty 
z rozmaitych dziedzin rolnictwa, obradowano nad wszelkiemi 
sprawami rolniczemi, na dobie będącemi, udzielano sobie 
wzajemnie rad i wskazówek gospodarczych.24 W dyskusji nad 
odczytami […] zabierało głos wielu włościan, a wypowiadane przez 
nich poglądy, stosowane do prelegentów pytania świadczyły, 
że mamy przed sobą rolników, którzy z zupełnem zrozumieniem 
słuchali słów prelegenta, są w stanie krytycznie je ocenić i pragną 
z tych wspólnych obrad wynieść jak najwięcej praktycznych rad 
i wskazówek dla zastosowania ich na własnym zagonie.25 W lipcu 
1909 r. w obradach uczestniczył Władysław Reymont, który przybył 
do T. Libiszowskiego w celu poznania losu ludu unickiego (opisał 
to w książce „Z Ziemi Chełmskiej”). Najdemokratyczniejsze 
Towarzystwo rolników w kraju wita dziś u siebie całym sercem 
najrzetelniejszego polskiego demokratę26 – powiedział 
na powitaniu prezes C. Karpiński.

Efekty działalności WTR pojawiły się dość szybko. 
W październiku 1909 r. napisano, że dzięki staraniom okręgowego 
Towarzystwa rolniczego i Kółek rolniczych rozpowszechnia się 
coraz bardziej posiłkowanie się nawozami sztucznemi przez 
rolników drobnej i średniej własności. W roku bieżącym zużywali 
oni sami, nie licząc większej własności, za 18.000 rb superfosfatu 
i tomasówki. Syndykat rolniczy siedlecki otworzył świeżo sklep 
i składy rolnicze we Włodawie, a z wiosną otworzy specjalnie 
dla drobnych rolników skład nawozów sztucznych w Sosnowicy. 
Do Nałęczowa na 5-miesięczne kursy rolnicze zimowe wsyłano 
z Włodawskiego 17-u uczniów.27 Jako jedyne w kraju zaczęło 
wydawać swoje broszury: „Nawozy sztuczne i zastosowanie ich 
w gospodarstwach rolnych” W. Karpińskiego, „Główne zasady 
uprawy roli” i „Praca w kółkach” C. Karpińskiego oraz wspomniana 
„Czego nas uczono i jak żyliśmy w szkole rolniczej w Nałęczowie” 
A. Eleszuka. W broszurach tych Karpińscy nakłaniali do stosowania 
rodzimych odmian roślin uprawnych, sprowadzane bowiem 
z zagranicy prędko się wyradzają i w większości wypadków nie 
odpowiadają miejscowym warunkom kultury i klimatu, powodując 
często duże straty.28 Podobne poglądy głosili w zakresie hodowli: 
Sprowadzamy modne dziś białogrzbiety z Galicji, płacąc je niemal 
na wagę złota, a nie zwracamy uwagi, że w naszych oczach ginie 
tak wybitny i nieoszacowanych zalet typ krowy „nadbużańskiej”, 

21 „Nowa Gazeta”, nr 163 z 1910 r., s. 5.
22 „Ziemia Lubelska”, nr 261 z 1908 r., s. 2.
23 „Ziemia Lubelska”, nr 191 z 1909 r., s. 4.
24 „Ziemia Lubelska”, nr 220 z 1910 r., s. 1.
25 „Ziemia Lubelska”, nr 225 z 1910 r., s. 1.
26 „Wiadomości Codzienne”, nr 151 z 1909 r., s. 3.
27 „Wiadomości Codzienne”, nr 247 z 1909 r., s. 3.
28 „Ziemia Lubelska”, nr 261 z 1908 r., s. 2.

a gospodarze-hodowcy ubożeją z roku na rok29 – pisał 
C. Karpiński. Niezaprzeczalnie WTR było w ówczesnych latach 
jednym z najbardziej aktywnych towarzystw w Królestwie Polskim. 
Działając w jednej z najbiedniejszych i mniej oświeconych okolic 
naszego kraju, potrafiło ono skupić znaczną ilość gospodarzy 
drobnych, przełamać obojętność, nieufność i różne obawy 
i dać podstawy owocnej i trwałej pracy na korzyść gospodarstwa 
rolnego. Powodzenie Tow. włodawskiego i osiągnięte przezeń 
wyniki dowodzą jasno, że byle się znalazła garść ludzi dobrej woli, 
obdarzonych rozumem i energją, to wiele nawet w obecnych ciężkich 
warunkach zrobić mogą.30 Sukces towarzystwa w podnoszeniu 
poziomu życia we Włodawskiem podkreślano także w prasie 
żydowskiej: W jednej z najbiedniejszych i najmniej oświeconych 
okolic kraju i najokropniej politycznie skrępowanej, potrafiło jednak 
skupić, złamać obojętność, konserwatyzm, nieufność ubogiej 
wiejskiej ludności i de facto zapoczątkowaną jest tam kultura, 
kultura podstawowa… A ta, choć wolno, daje tej Włodawszczyźnie 
uczciwie zdobywany dobrobyt, a z czasem zamożność, cenną siłę 
współpracy, uspołecznienia, oporność i wiarę w siebie.31 W tym 
krótkim okresie istnienia WTR nie udało się jedynie utworzyć 
szkoły rolniczej, co było jednym z głównych priorytetów.

WTR zamknięto w 1910 r. decyzją Wydziału Siedleckiego ds. 
Stowarzyszeń. Ostatnim czynem zamkniętego Towarzystwa było 
wydanie powtórne popularnej broszury Czesława Karpińskiego 
p.t. „Główne zasady uprawy roli”.32 Sprawę zamknięcia WTR 
komentowano nawet poza granicami Imperium Rosyjskiego: 
I takie ognisko kultury dla licznych gospodarstw na Podlasiu 
zamknięto, odejmując ludności jedno z narzędzi, niezbędnych 
dziś dla skutecznej pracy nad podniesieniem dobrobytu.33 Nie 
pomogły zabiegi C. Karpińskiego u najwyższych władz. Na próżno 
zarząd Towarzystwa z energicznym prezesem na czele poruszał 
wszystkie sprężyny zależnych sfer o odwołanie zamknięcia. Zdaje 
się, że Towarzystwo przestało egzystować. Natomiast chełmskie 
bractwo prawosławne uzyskało pozwolenie na własne odczyty 
w kwestjach rolniczych34 – pisała korespondentka z Włodawskiego. 

Oficjalnie WTR zamknięto z powodu niestosowania 
w prowadzonej dokumentacji języka rosyjskiego, a właściwe 
za wysłanie zaproszeń w języku polskim na organizowaną przez 
WTR parczewską wystawę rolniczą. Zamykając Włodawskie 
Towarzystwo dla tego powodu siedlecki urząd do spraw 
o stowarzyszeniach stanął w sprzeczności z obowiązującemi 
przepisami co do języka, w jakim ma być prowadzona biurowość 
stowarzyszeń w Królestwie Polskiem. Według wyraźnego brzmienia 
tych przepisów stowarzyszenia, poza stosunkami z władzami 
i osobami lub instytucjami, zwracającemi się w języku rosyjskim, 
obowiązane są do prowadzenia w dwóch językach jedynie 
papierów i ksiąg podlegających kontroli władzy, to jest listy 
członków, księgi protokułów i księgi kasowej; korespondencja 
zaś może być prowadzona w języku polskim. Towarzystwo 
Włodawskie miało więc niewątpliwie prawo do wysyłania listów 
w języku polskim.35 Ponadto zamknięcie nastąpiło za naruszenie 
ministerialnej instrukcji, w której czytamy: w miejscowościach 
z wyłączną ludnością ruską lub litewską cała biurowość 
i prowadzenie wszelkich spraw w stowarzyszeniach ma się 

29 „Ziemia Lubelska”, nr 41 z 1910 r., s. 1.
30 „Wiadomości Codzienne”, nr 40 z 1910 r., s. 1.
31 „Izraelita”, nr 5 z 1910 r., s. 5.
32 „Nowa Gazeta”, nr 369 z 1910 r., s. 3.
33 „Kuryer Śląski”, nr185 z 1910 r., s. 2.
34 „Ziemia Lubelska”, nr 52 z 1911 r., s. 2.
35 „Wiadomości Codzienne”, nr 182 z 1910 r., s. 1.
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odbywać w języku rosyjskim.36 Problem w tym, że powiat włodawski 
do takich nie należał. Zdanie dziennikarzy podzielał miński sędzia 
Jarmołowicz, który jedyny z członków wydziału złożył od decyzji 
votum separatum, dowodząc, iż nie można karać całego T-wa 
za wykroczenie komitetu wystawowego.37 Faktycznie powodem 
zamknięcia mógł być wielotysięczny wiec w Sosnowicy z udziałem 
Romana Dmowskiego przeciwko wydzieleniu Chełmszczyzny 
z Królestwa Polskiego. Na zebranie likwidacyjne stawili się 
w komplecie wszyscy członkowie stowarzyszenia. Załatwiwszy 
formalności rozjechano się do domów. Smutek znać było 
na wszystkich twarzach…, niejedna łza zaświeciła się w oczach. 
Wszelako, mimo krótkiego istnienia, Tow. pozostawiło po sobie 
trwałe ślady, zapoczątkowało istotny postęp w gospodarstwie 
rolnem.38 Pod koniec 1911 r. Senat postanowił decyzyę urzędu 
siedleckiego uchylić i sprawę ponownie rozważyć39, ale wyników 
jego postępowania już nie poznajemy. 

Faktem jest, że WTR działalności przed wybuchem wojny 
światowej już nie wznowiło. Nastąpiło to dopiero w czerwcu 1923 
r., na zjeździe w dworku T. Libiszowskiego. Licznie zebranych 
uczestników zjazdu nie mogła pomieścić duża sala, a spóźnieni 
przybysze z różnych stron powiatu zmuszeni byli przysłuchiwać się 
obradom pod drzwiami.40 Zapisało się 140 gospodarzy, którzy złożyli 
wkład przekraczający 2 mln marek. Prezesem wybrano Edwarda 
Karpińskiego, syna Czesława. Pomimo tak entuzjastycznego 
otwarcia WTRnie rozwinęło już tak aktywnej działalności, jak 
przed wojną, i nie odgrywało większego znaczenia.

Na zakończenie można śmiało przyjąć tezę, że krótka, 
ale bardzo intensywna działalność WTR podniosła na wyższy 
poziom włodawskie rolnictwo. Nieznane prawie zupełnie dawniej 
nawozy sztuczne weszły w powszechne użycie […], zaczęto 
również stosować na dużą skalę nawozy zielone, obchodzić się 
umiejętnie z obornikiem, przechodzić na płaską uprawę, używać 
siewników rzędowych i innych udoskonalonych narzędzi, zmieniać 
ziarno siewne, zwracać pilniejszą uwagę na hodowlę bydła 
i trzody chlewnej, ubezpieczać ruchomości od ognia, jednem 
słowem, dzięki pracy Towarzystwa, drobne gospodarstwa rolne 

36 „Zorza”, nr 33 z 1910 r., s. 522.
37 „Ziemia Lubelska”, nr 2 z 1912 r., s. 5.
38 „Wiadomości Codzienne”, nr 201 z 1910 r., s. 3.
39 „Nowa Gazeta”, nr 1 z 1912 r., s. 7.
40 „Ziemia Włodawska”, nr 11 z 1923 r., s. 10.

w pow. Włodawskim zrobiły pod każdym względem olbrzymie 
postępy.41 Wartym podkreślenia jest, że doskonałe rezultaty, 
jakie osiągali [tj. członkowie WTR], przekonywały wymownie ich 
sąsiadów o korzyściach racjonalnej gospodarki i bez przesady 
twierdzić można, że po kilkunastoletniej pracy Towarzystwa 
postęp rolniczy przeniknąłby do wszystkich zakątków tej części 
Podlasia.42 Przykład brano od najlepszych. O gospodarowaniu 
Karpińskich możemy przeczytać, iż prócz starannej uprawy 
doborowych nasion, hodowla inwentarzy i trzody przynosi pokaźne 
dochody i budzi z letargu starych i zacofanych hreczkosiejów, zaś 
najbardziej dodatnio oddziaływa na kolonistów i włościan, którzy 
i nawozy sztuczne zaczynają stosować i kupują prosięta i cielęta, 
aby mieć lepsze i korzystniejsze okazy.43 

Najlepszym podsumowaniem kilkuletniej działalności WTR 
niech będą słowa jednego z członków: Zamknięcie Towarzystwa 
Włodawskiego, wierzymy w to mocno, nie przerwie jednak pracy 
nad podniesieniem rolnictwa i kultury. Rzucone przez Towarzystwo 
ziarna trafiły na grunt podatny i przez długi czas wydawać będą 
obfite owoce, raz rozpoczęta praca będzie i nadal prowadzona, 
aczkolwiek w innych formach, bo jest ona wpływem elementarnego 
instynktu samozachowawczego, gorącego umiłowania ziemi 
ojczystej, związanej z nią przeszłości, a więc uczuć dość silnych 
do przezwyciężenia najtrudniejszych przeszkód, zakazów 
i ograniczeń.44 W podobnym tonie wypowiedział się Dionizy 
Maczuga z „Rolnika i Hodowcy”: Chociaż zburzono piękny gmach 
pracy kulturalnej, pozostał posiew, a jego plonów nie zniszczą 
ani grady, ani susze biurokracyi i „ciasnego nacyonalizmu” 
bojowników wyodrębnienia Chełmszczyzny. Jakkolwiek nastąpiła 
dezorganizacya w normalnem życiu gospodarczem ludności, 
ciążącej ku słońcu cywilizacyi, jakkolwiek odebrano jej instytucyę 
zdrową, zapewniający zdrowy i spokojny rozwój ekonomiczny, 
zapoczątkowana praca pójdzie dalej i ludność, na którą spadł 
obuch administracyjny, nie da się zrujnować doszczętnie, potrafi 
pracować owocnie w najcięższych warunkach.45

41 „Nowa Jutrzenka”, nr 33 z 1910 r., s. 271.
42 „Ziemia Lubelska”, nr 225 z 1910 r., s. 1.
43 „Głos Podlasia”, nr 4 z 1911 r., s. 7.
44 „Ziemia Lubelska”, nr 225 z 1910 r., s. 1.
45 „Rolnik i Hodowca”, nr 34 z 1910 r., s. 401.

Zjazd WTR w Sosnowicy, 1910r.
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Fot. Przemysław Budzyński
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