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EWOLUCJA STATUSU PRAWNEGO CERKWI W KORCZMINIE 

Kościół greckokatolicki w Polsce od momentu powstania w 1596 r. narażony był na częste 

zmiany swojego statusu prawnego. Działo się tak dlatego, że Kościół prawosławny, nie 

mogąc pogodzić się ze stratą dużej liczby wiernych i licznych dóbr materialnych, usilnie 

dążył do powtórnego włączenia go w swoje struktury.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie ewolucji statusu prawnego majątku 

będącego w posiadaniu Kościoła greckokatolickiego, na przykładzie zabytkowej cerkwi w 

Korczminie, położonej w powiecie tomaszowskim w województwie lubelskim. Opracowanie 

składała się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej została omówiona - ograniczona do 

najważniejszych wydarzeń - ewolucja uwarunkowań historyczno-prawnych działalności 

Kościoła greckokatolickiego w Polsce, w drugiej zaprezentowane zostały wyniki badań 

dotyczące cerkwi w Korczminie. Artykuł ukazuje jak decyzje władz centralnych wpływały na 

sytuację obiektu i jego właścicieli. Autorzy zwracają ponadto uwagę na wciąż istniejący 

problem braku ostatecznej regulacji statusu prawnego wielu obiektów należących do Kościoła 

greckokatolickiego, pomimo upływu ponad 20 lat od przemian, które dokonały się w Polsce. 

 

THE EVOLUTION OF THE LEGAL STATUS OF THE ORTHODOX CHURCH IN 

KORCZMIN 

Ever since its inception in 1596, the Greek Catholic Church in Poland has been compelled to 

alter her legal status several times. This was caused by the desire of the Orthodox Church, 

unable to come to terms with the loss of numerous adherents and property, to seek to 

incorporate the Greek Catholics back into its structure.  

This paper discusses the evolution of the legal status of the property held by the Greek 

Catholic Church, namely a historical Orthodox church in Korczmin near Tomaszow Lubelski, 

the Lublin region. The study has been structured into two main parts. The first covers the 

major facts of the evolving historical and legal aspects of the Greek Catholic Church in 

Poland; the other shows the outcomes of the research done on the Orthodox church in 

Korczmin. The authors demonstrate how the central government's decisions affected the 

status of the property and its owners. Further, they underscore the existing problem of failure 

to ultimately resolve the legal status of many immovables owned by the Greek Catholic 

Church, despite the twenty years that have passed since the political transformation in Poland. 

 


