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Gminy Komarów - Osada 



Gmina Komarów-Osada w XVIII w. 



Gmina Komarów-Osada to bogata historia miejsc i ludzi. Najstarsze ślady pobytu człowieka 
pochodzą sprzed 150-35 tys. lat. Stałe osadnictwo trwa tutaj nieprzerwanie od blisko 7 tys. lat. 
Pierwsze wzmianki o najstarszych miejscowościach z gminy pochodzą z I połowy XV wieku (z 1435 
o Komarowie, z 1439 o Zubowicach, z 1442 o Dubie, z 1447 o Śniatyczach, choć w okolicach istnieje 
datowane na X-XII w małe grodzisko wczesnośredniowieczne). Świadkami i pamiątką dziejów są 
liczne kapliczki, figury i krzyże przydrożne, które przez wieki zrosły się z komarowskim krajobrazem. 

 



obok Kościół drewniany w Komarowie-Osadzie, ok. 1902 r., fot. ze 
zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu 

Pierwszą świątynią rzymskokatolicką 
w Komarowie-Osadzie była drewniana 
kaplica wzniesiona w 1752 r., z fundacji 
Jana Miera, starosty tyszowieckiego. 
Większy kościół, również drewniany, 
zbudowany został w r.1765. W r. 1905 
bp Franciszek Jaczewski erygował tu 
parafię. Powstała ona na skutek podziału 
parafii łabuńskiej.  

 

Kościół w Komarowie-Osadzie 



Obecny kościół w Komarowie-Osadzie 

Obecny kościół wybudowany został 
dzięki staraniom mieszkańców 
Komarowa w latach 1904 - 1911 wg 
projektu Kazimierza Skórewicza. 
Neogotycki, trzynawowy, murowany z 
cegły (wypalanej w miejscowych 
cegielniach), kryty blachą miedzianą. 
Uszkodzony w czasie działań 
wojennych w latach: 1939 - 44, 
odnawiany w latach 1944-45. 

 



Będąc w kościele warto zwrócić uwagę 
m.in. na:  

•Ołtarz główny barokowy z początku w. 
XVIII, w nim późnobarokowy krucyfiks z 
2. poł. w. XVIII.  

•Chrzcielnica rokokowa z 3. ćw. w. XVIII, 
zwieńczona pokrywą w formie ażurowej 
korony.  Krucyfiks barokowy koniec w. 
XVII.  

•Obraz Trójcy Św. z 1. poł. w. XIX (w 
nowszym ołtarzu bocznym).  

 

Wnętrze kościoła w Komarowie-Osadzie,  

w głębi ołtarz główny, po lewej ambona. 



Kościół w Dubie 

Pierwszy kościół parafialny, z drzewa, został ufundowany 

przez Dobrogosta Dubieńskiego vel Drohiczyńskiego 

przed r. 1543 (może w r. 1541?). Drugi, również 

drewniany, ufundowany ok. 1626 przez Aleksandra 

Myszkowskiego. Świątynia została spalona w 1648 r. 

przez kozaków. Nowy drewniany kościół został 

wzniesiony w latach 1667-90, staraniem Jana Aleksandra 

Myszkowskiego z Mirowa, podkomorzego bełskiego. 

Kościół obecnie istniejący, pw. Niepokalanego Poczęcia 

NMP i św. Marii Magdaleny, został wybudowany w r. 

1778 staraniem proboszcza Józefa Kobylińskiego. 

Odnawiany w latach: 1788 i 1809, rozbudowany około r. 

1880 przez dobudowanie kruchty i zakrystii. 

Remontowany w latach 1982-2000. 



Ołtarz główny regencyjny 2. ćw. XVIII w., ujęty w 
pary kolumn, z późnobarokowymi rzeźbami 
Doktorów Kościoła: św. Ambrożego, Augustyna, 
Grzegorza i Hieronima oraz Trójcy Św. w 
zwieńczeniu, prawdopodobnie z ok. poł. w. XVIII; 
w polu środkowym obraz NMP Niepokalanie 
Poczętej z 1. poł. w. XVIII, częściowo 
przemalowany. Ołtarze boczne, architektoniczne: 
Ambona regencyjna z 2. ćw. w. XVIII z 
baldachimem i schodkami. Chrzcielnica 
przyścienna regencyjna z 2. ćw. w. XVIII, z rzeźbą 
św. Jana Chrzciciela na baldachimie i obrazem 
Chrztu Chrystusa na zaplecku, gruntownie 
przemalowanym. Kropielnica zapewne z w. XVIII, 
kamienna. Obok kościoła, w południowo-
zachodniej części cmentarza kościelnego, stoi 
drewniana dzwonnica (zapewne współczesne 
kościołowi). Jest to konstrukcja słupowo - 
ramowa, oszalowana, dach namiotowy z 
ozdobnym żelaznym krzyżem.  

 

Wnętrze kościoła w Dubie, w tle ołtarz główny. 



KAPLICA W ŚNIATYCZACH  

Kościół unicki istniał tutaj już w XVIII w. (r. 1722 
pw. Św. Jana Chrzciciela). Obecnie istniejący, został 
wybudowany w r. 1838, również przez unitów, pw. św. 
Jana Ewangelisty, z fundacji hr. Antoniny Załuskiej. 
Po roku 1875 był on zamieniony na cerkiew 
prawosławną, w 1918 r. oddany katolikom. 
Restaurowany w r. 1919. W latach sześćdziesiątych 
naszego wieku gruntownie wyremontowany. Warto 
zwrócić uwagę na ołtarz główny rokokowy z 2. poł. 
w. XVIII, z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
z tegoż czasu, malowany na desce, w sukience 
drewnianej i metalowych koronach. Transkrypcja nad 
drzwiami świątyni: „Na Cześć i Chwałę BOGU w 
Tróycy Świętey Iedynemu pod tytułem S. Iana ewg. R 
1838 postawiona” 



KOŚCIÓŁ W ZUBOWICACH 

Dawna cerkiew greckokatolicka, pw. Michała 
Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki. 
Wg tradycji wzniesiony w  XVII w., 
prawdopodobnie pochodzi jednak z w. XVIII 
(może z r. 1777). Ok. r. 1870 zamieniony 
na cerkiew prawosławną, od r. 1918 kościół 
parafii rzymskokatolickiej. Przed r. 1955 
podwyższono na kościele jedną wieżę 
i dobudowano zakrystię. Dzwonnica 
wzniesiona w r. 1777. Usytuowana 
w południowo-zachodniej części cmentarza 
kościelnego. Ołtarz główny z bramkami i dwa 
boczne z w. XIX o charakterze 
klasycystycznym; w ołtarzu głównym znajdują 
się obrazy MB Anielskiej i św. Józefa. W 
ołtarzach bocznych: po lewej stronie 
Miłosierdzia Bożego, a po prawej - św. 
Antoniego. Chrzcielnica została wykonana 
przez miejscowego stolarza. 



 

KOŚCIÓŁ W 

ZUBOWICACH 

 



KAPLICZKI 
PRZYDROŻNE 

Przydrożne krzyże i kapliczki rozsiane w krajobrazie 
są wspaniałym, milczącym świadectwem bogactwa 
kultury ludowej Gminy Komarów-Osada. Na ogół 
mijamy je obojętnie, nie zastanawiamy się nad tym, 
dlaczego i kto je postawił. Tymczasem każda z nich 
ma swoją historię. Fundowane z potrzeby serca, z 
pobożności, jako pokuta za grzechy oraz jako wota – 
w intencji ocalenia wsi od wojny, zarazy, klęski 
głodu, lub też w podzięce za wysłuchane modlitwy. 
Przy kapliczkach gromadzono się na nabożeństwa 
majowe, śpiewano pieśni religijne i odprawiano 
msze. Stąd wyruszały procesje święcenia pól, czy 
pokarmów w Wielką Sobotę.  

 

Na zdjęciu Kapliczka przydrożna murowana, 

zwieńczona krzyżem w Antoniówce z ok. 1900 r. 



Dub, Figura Chrystusa na postumencie, ok. 1937r 

Krzyże i kapliczki stawiano w miejscach 
ważnych dla mieszkańców: w centrum wsi 
wyznaczając jej punkt centralny, przy polnych 
drogach, na rozdrożach, gdzie żegnano 
odchodzących, na początku lub na końcu 
miejscowości wytyczając jej granice. Zgodnie 
ze zwyczajem, (w niektórych miejscowościach 
przetrwał do dziś) przy tych krzyżach 
zatrzymywano się z konduktem pogrzebowym, 
proszono wówczas Zbawiciela o miłosierdzie 
dla zmarłego i żegnano go z wioską i jej 
mieszkańcami. Kapliczki i krzyże chronić miały 
przed zarazą, morowym powietrzem, pożarem i 
powodzią.  



Kapliczka przy szkole w Komarowie-Osadzie 
usytuowana wg tradycji na szwedzkiej mogile w 
kształcie kopca. Pochodzi najprawdopodobniej 
z XVIII w. Czworoboczna, przysadzista. 
Dwukondygnacjowa, na cokole, ogzymsowana; 
w dolnej kondygnacji trzy wnęki zamknięte 
półkoliście, górna otwarta z trzech stron 
głębokimi arkadami; daszek namiotowy, 
murowany, zwieńczony żelaznym, kutym 
krzyżem. We wnękach kamienne rzeźby Matki 
Boskiej Bolesnej,  św. Jana Ewangelisty oraz 
Chrystusa Frasobliwego, zapewne z w. XVIII, 
o charakterze ludowym. 

 



Kapliczka murowana, dwukondygnacyjna, pocz. XX 
w. w Komarowie-Wsi 

Spotykane na terenie gminy kapliczki 
są murowane, w większości mają 
formę słupową (czworościenne słupy 
z wnęką lub kolumny kamienne 
zakończone m.in. kapliczką, figurą, 
krzyżem) są bielone albo malowane 
na odcień błękitu. Kapliczki miały 
swoją symbolikę. Cztery ściany 
oznaczały cztery rzeczy ostateczne - 
śmierć, Sąd Boży, czyściec i piekło. 
Sklepienie symbolizowało niebo.  

 



Obelisk „Kolos” znajduje się w 
Kraczewie, miejscowości założonej 
przez  Karczewskiego w początku XIX 
wieku. Jest to pomnik wykuty z 
piaskowca z napisem: „Kolos wiecznej 
pamięci nowo założonej wsi, Kraczew 
nazwanej, w r. 1808 wystawiony”. W 
roku 1937 obelisk został 
wyremontowany przez ówczesnego 
właściciela posesji Pana Ignacego 
Walczyszyna. W trakcie remontu 
zwieńczono obelisk krzyżem usuwając 
pierwotne zwieńczenie w postaci kuli. 
W roku 2018 obelisk przeszedł kolejny 
gruntowny remont. 

 



Na kapliczkach przydrożnych możemy spotkać 
wyryte lub namalowane farbą napisy, np. na kapliczce 
z figurą Matki Bożej (na zdjęciu obok) widnieje napis:  

 

„PRZECHODZISZ TUŻ OBOK ZAGUBIONY, 
ZATROSKANY, CZĘSTO NIE WIDZISZ MNIE, 

LECZ JA CZEKAM, BY U KRESU TWEJ 
ZIEMSKIEJ WĘDRÓWKI PRZYGARNĄĆ CIĘ” 

 

Kapliczka w Księżostanach Kol., pocz. XX w 



Kapliczka przydrożna w Dubie przy drodze do 
Niewirkowa. Późnobarokowa, zapewne z 2. 
poł. w. XVIII. Murowana z cegły, otynkowana. 
Dwukondygnacjowa, na rzucie trójkąta o 
narożach ściętych z pilastrami 
podtrzymującymi belkowanie, nad drugą 
kondygnacją wygięte półkoliście w górę. W 
polach pomiędzy pilastrami w dolnej 
kondygnacji nisze, w górnej płyciny, w 
obramieniach z wygiętymi gzymsami. W 
zwieńczeniu żelazny, ozdobny, kuty krzyż. 
Niegdyś gzymsy kryte dachówką (trzy dalsze, 
rzekomo analogiczne kapliczki, rozebrane 
przez Niemców w czasie drugiej wojny 
światowej). 

 



Obok Figura św. Jana Nepomucena na postumencie w Janówce Wsch, rok 
1908. 
 

Często wśród kapliczek spotykamy Figurę św. Jana 
Nepomucena. Stawiano, bo wierzono, że patron 
trudnych czasów będzie orędownikiem u Boga za 
społecznością wsi w czasie powodzi, gradobicia, 
suszy. Miał też przypominać mieszkańcom, by strzegli 
się przed obmową i plotkami. Św. Jan jest przede 
wszystkim obrońcą ludzi, którzy stali się przedmiotem 
kpin, oszczerstw obmów, pomówień, jako że sam 
został tak zniesławiony. orędownika. Za jego 
wstawiennictwem ginął mór, głód, wojna, nieurodzaj, 
pożoga. 

 



Kapliczka w Hucie Komarowskiej, 1919 Kapliczka w Krzywymstoku 



Kapliczka w Janówce Górnej Kapliczka w Tomaszówce, pocz. XX w. 



Kapliczka w Komarowie-Osadzie na ul. Polnej Kapliczka trójkondygnacyjna w Komarowie-

Dolnym, pocz. XIX w. 



Figura Matki Bożej na postumencie, 1944, Sosnowa-Dębowa 

Dziś wiele krzyży i kapliczek niszczeje i ginie 
bezpowrotnie. Niektóre z nich są rozbierane, a na ich 
miejscu stawia się nowe. Kapliczki i krzyże 
przydrożne podlegają konserwatorskiej ochronie, ale 
chronić je, jest niezwykle trudno. Przydrożne kapliczki 
i krzyże należą do polskiego folkloru, stanowią 
ozdobę krajobrazu, ale przede wszystkim są wyrazem 
wiary minionych pokoleń. Pamiętajmy, że żadna z 
nich nie powstała przypadkowo, każda do czegoś 
nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu.  
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Dziękuję za uwagę! 

Kinga Pełypyszyn 


