
Chmielowiec Jan – majster murarski, strażak, spółdzielcza, radny, założyciel elektrowni. 
  
Urodził się 7 stycznia 1877 roku w Radomyślu nad Sanem, cyrkułu tarnobrzeskiego, 
austriackiej Galicji, w rodzinie rolniczej.  
Ojciec Franciszek, Matka Ludwika z d. Niedzielska 
Zmarł, dnia 22 grudnia 1952 roku w Kraśniku. 
 

Męska część rodziny od pokoleń specjalizowała się 
w budownictwie sakralnym. Prowadzili budowy 
szczególnie na wschodnich ziemiach Polski, Podlasiu 
i Podolu, a nawet bywali w rejonie Odessy. Szkoły w 
zakresie podstawowym i budowlanym ukończył w 
zaborze rosyjskim i wraz z rodziną budował kościoły, 
zaliczane do trudnej sztuki budowlanej. 
Rodzina Chmielowca budowała kościół w Zezuli na 
Podlasiu. Organistą w tym czasie był ojciec 
późniejszego kardynała – Stefana Wyszyńskiego, a 
on sam – jako chłopiec biegał po rusztowaniach 
budowanego kościoła. 

 
(Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Zezuli, wzniesiony został w latach 1908 
- 1913 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego). 
Dnia 17 lutego 1903 roku we wsi Potok Wielki, mając 26 lat, zawarł związek małżeński z 
Zofią Gorczyca, włościanką, panną, lat 18, urodzoną we wsi Studzieniec, parafii Nisko, 
austriackiej Galicji, zamieszkałą we wsi Potok Radwanówka, córką Katarzyny Gorczyca. 
Niestety niedługo potem, młoda żona zmarła i Jan został młodym wdowcem. 
29 stycznia 1907 roku, jako 30 letni wdowiec poślubia Zofię Rudzińską, lat 22, pannę, przy 
rodzicach w Kraśniku zamieszkała i tu urodzoną, córkę Feliksa i Anny z domu Rycerz, 
małżonków Rudzińskich. 
Z tego związku urodziło się co najmniej dwoje dzieci: 
- córka Stanisława urodzona 17 listopada 1907 roku – w 1931 roku poślubiła Edwarda 
Pasiecznego sekretarza kraśnickiego Sądu Pokoju, zmarła 23 listopada 1982 roku 
- córka Maria urodzona 15 września 1910 roku – 24 kwietnia 1937 roku poślubiła Stanisława 
Barankiewicza, zmarła 13 grudnia 1999 roku 
Jan Chmielowiec poślubiając Zofię Rudzińską wnuczkę Wincentego Rycerza, na stałe 
związał się z Kraśnikiem. Gospodarował na wniesionym przez żonę posagu - gospodarstwie 
rolnym, a zamieszkał w domu, który zbudował na rogu ulic Kościuszki i Wierzbowej. 
Budownictwo było zajęciem, które umiał robić najlepiej, ono wypełniło mu długie lata życia. 
Mistrz murarski, wówczas majster budowlany stworzył ekipę, która przez szereg lat okresu 
międzywojennego rozbudowała w znacznym stopniu stare miasto. 
 
Osobnym rozdziałem działalności budowlanej Jana Chmielowca było budownictwo dla 
wojska. W okresie międzywojennym, wszystko to, co związane było z budową, przebudową i 
rozbudową koszar 24 Pułku Ułanów, realizował On przy współpracy z majorem Jerzym 
Deskurem - szefem infrastruktury i gospodarki kraśnickiego pułku. 
 
Obok zasadniczej działalności budowlanej. Jan Chmielowiec znajdował czas na pracę 
społeczną. Był jednym z założycieli i udziałowców Stowarzyszenia Spożywców 
„Przyszłość”. Zachowana w dokumentach rodzinnych książeczka udziałowa nosi numer 37 i 



została wydana w roku 1912. W tym czasie w Spółdzielczym Zarządzie prezesem był ksiądz 
Mikołaj Filipowicz, a sekretarzem dr Leon Gosztowtt.  
 
Jan Chmielowiec, wiele lat życia poświęcił straży pożarnej. Był już w straży, gdy miała ona 
siedzibę na terenie klasztornym (do niedawna Muzeum). Wśród działających wówczas w 
Ochotniczej Straży Pożarnej są znani kraśniccy społecznicy: Stefan Rybka, Aleksander 
Rybka, Jan Golec, Józef Duś, Szczepan Rokicki i inni. Wiele lat zajmował stanowisko 
gospodarza straży, co wiązało się z opieką nad całym majątkiem, wydawaniem sprzętu na co 
dzień i do akcji oraz udziałem w akcji. 
Był Jan Chmielowiec w różnych okresach swojego życia radnym miasta, w czasie 
międzywojennym, jak i przed pierwszą wojną światową. Największe zaangażowanie 
przypada na okres, gdy wieloletnim burmistrzem był Karol Mazurkiewicz. W okresie 
międzywojennym był Jan Chmielowiec założycielem i udziałowcem pierwszej prywatnej 
elektrowni w Kraśniku. Był to budynek przy ulicy Jagiellońskiej nad rzeczką, gdzie mieścił 
się młyn. Elektrownia dawała niewielką moc, ale takie były początki elektryfikacji. 
Budynek istnieje do dzisiaj, a właścicielem był pan Antoni Minicki. Z pokolenia tego nie ma 
już ludzi na świecie, lecz pozostały ślady ich działalności. 
 Po Janie Chmielowcu szereg budowli, które służą ludziom i miastu do dzisiaj, mimo że 
szereg z nich dobiega już do setki. 
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