Siedliskie Czwartki

Miejskie targowisko w Siedliszczu czynne jest w każdy czwartek, z wyłączeniem dni
świątecznych.
Dzień targowy w Siedliszczu ma swoją długoletnią tradycję i wiążą się z nim ważne
wydarzenia historyczne. Wojciech Józef Węgleński 16 stycznia 1758 roku nabył dobra
Siedliskie od Wacława Rzewuskiego, w ich skład weszła także Wola Korybutowa, Janowica,
Majdan Zahorodyński. Cały kompleks nabył za kwotę 110 000 tysięcy złotych polskich. W dwa
lata po nabyciu dóbr kasztelan chełmski, starosta buski, Wojciech Józef Węgleński otrzymał
od króla Augusta III Sasa przywilej na lokacje miasta na prawie magdeburskim na gruntach
wsi Siedliszcze. Akt ten został wystawiony 26 marca 1760 roku, rozpoczyna on niedługi okres
w historii Siedliszcza, kiedy posiadało ono status miasteczka. Lokacja ta przypada na okres
intensywnej odbudowy sieci miejskiej po zniszczeniach wojennych połowy XVII i początkach
XVIIII wieku. Można sądzić, że decyzja o lokacji nowego miasteczka miała pewne podstawy ze
względu na dość dogodne położenie Siedliszcza na trasie z Chełma do Łęcznej i Lublina, z
którym krzyżował się szlak o mniejszym znaczeniu- z Rejowca, przez Pawłów, do Cycowa.
Rokowało to nadzieje na rozwinięcie się ośrodka o charakterze rzemieślniczo- handlowym czy
rolniczym z możliwością wymiany towarowej o zasięgu lokalnym.
Pozwolenie na lokację miasteczka, jak napisane jest w akcie królewskim, otrzymuje Wojciech
Węgleński za znaczne zasługi dla Rzeczypospolitej, odważne przeciwstawienie się wrogowi i
wierność królowi.
Powołanie do życia miasteczka w pobliżu funkcjonującej rezydencji było korzystną zmianą.
Szczególnie istotnym było tu ustanowienie jarmarków. Często miasta szlacheckie tym tylko
różniły się od wsi, że posiadały przywileje na odbywanie targów i jarmarków. Królewski akt
lokacyjny zezwalał dziedzicowi na założenie miasteczka na kształt innych w Koronie miast i
zachęcał do sprowadzenia mieszczan, kupców, handlarzy, rzemieślników i wszystkich innych
ludzi oraz zezwalał na skład i sprzedawanie wszelakiego rodzaju towarów. W tym celu zostały
ustanowione targi tygodniowe mające odbywać się w niedziele oraz cztery jarmarki w ciągu
roku. Osiedlający się obywatele mieli być zwolnieni od podatków na rzecz króla przez okres
dwudziestu lat.
W 1763 roku wystawiony został akt lokacyjny wydany przez właściciela konstytuującego się
miasteczka. Jak każdy tego typu dokument stanowi podstawę organizacji nowej jednostki. W
akcie tym dość dużo miejsca poświęca się Żydom z wyraźnym celem zachęcenia ich do
osiedlenia się w Siedliszczu. Wszyscy osiedlający się obywatele mieli być zwolnieniu na 7 lat
od wszelkich podatków na rzecz dworu, dostawali dostęp do wolnego wyrębu w lasach na
czas budowy. Po zakończeniu okresu wolnizny każdy z mieszkańców miał opłacać jedynie
czynsz od placu i domostwa po 20 groszy, bez żadnych innych powinności. Ponadto w
dokumencie zostały określone inne opłaty m. in. od kramu, spustu wódki, piwa, miody, wina
itp.
Obecnie na rynku w Siedliszczu zaopatrują się nie tylko mieszkańcy gminy, targowisko
regularnie odwiedzają wczasowicze przebywający sezonowo w Majdanie Zahorodyńskim i
okolicznych miejscowościach, turyści oraz mieszkańcy sąsiednich gmin: Rejowców, Cycowa,

Puchaczowa a nawet Chełma. Jarmark czwartkowy stał się nie tylko miejscem zakupu czy
sprzedaży towarów. To również miejsce spotkań towarzyskich, wymiany informacji, miejsce
specyﬁczne, zabarwione odwieczną tradycją i niepowtarzalną atmosferą.
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