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10 czerwca1934r. Pierwszy sztandar szkoły podstawowej w 
Rejowcu. 

 
7-io klasowa publiczna szkoła                                       Publiczna Szkoła Powszechna 
powszechna Nr1 im. Henryka                 -                     stopnia III Nr 1 im. Henryka  
Dąbrowskiego w Rejowcu                                              Dąbrowskiego w Rejowcu. 

                                                                                                                                                 
                         Po raz pierwszy opieczętowano dokument pieczęcią szkoły z imieniem patrona - 
Henryka Dąbrowskiego przed oficjalnym nadaniem tego imienia szkole.1 Nastąpiło to w dniu 20 
października 1930 roku Szkoła Powszechna w Rejowcu otrzymuje patrona i zostaje przemianowana 
na Szkołę Powszechną im. Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu 2 ( Rozporządzenie MWR i OP z 
dnia 21 listopada 1933 roku „O organizacji publicznych szkół powszechnych” w dzienniku MWR i 
OP Nr 14 pozycja 194 wprowadzało, że dotychczasowe szkoły zatrudniające 1 i 2 nauczycieli 
zaliczano do szkół stopnia I, szkoły zatrudniające 3 i 4 nauczycieli zaliczono do stopnia II a szkoły 
o 5 i większej liczbie nauczycieli zaliczono do szkół stopnia III)  
 

Sztandar szkolny. 

                          W lutym 1934 roku zapada decyzja o zakupie sztandaru dla społeczności szkolnej. 
Inicjatywa zakupienia sztandaru dla szkoły wyszła od dzieci klasy VII.  Na zebraniu samorządowym. 
W miesiącu lutym 1934 roku postanowiły dzieci opodatkować się na rzecz sztandaru i równocześnie 
wydać odezwę do wszystkich dzieci szkolnych, aby każde dziecko choćby najmniejszym datkiem 
przyczyniło się do kupna sztandaru. Projekt kupna sztandaru został omówiony na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej i Opieki Szkolnej. Przy pomocy odezwy wydanej do dzieci przez klasę VII zaczęły 
wpływać pieniądze do poszczególnych wychowawców.  Sztandar zamówił p. Feliks Turewicz w 
Stowarzyszeniu „Płomień" w Lublinie za cenę 195 zł.3, bez drzewca, które zostało zrobione w 
Rejowcu. Uroczystość poświęcenia sztandaru została wyznaczona na dzień 10 czerwca 1934 roku. W 
tym celu p. Feliks Turewicz udał się do Chełma, aby zaprosić na tę uroczystość pp. Inspektorów 
Antoniego Pikulskiego i Stanisława Pieczkowskiego, zawiózł zaproszenie i gwoździe. Na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 maja 1934 roku omówiono szczegółowy program 
uroczystości i równocześnie wybrano na sztandarowego na rok szkolny 1933/34 i 1934/35 ucznia 
klasy VI Koperskiego Mieczysława a jego zastępcą został wybrany uczeń klasy VI Ogrodowczyk 
Michał. Przybocznymi zostały wybrane uczennice klasy V a Żytkiewiczówna Janina i uczennica 
klasy VI Gromkówna Władysława.  

1 Henryk Dąbrowski to Jan Henryk Dąbrowski  
2 Należy zaznaczyć ,że szkoła w Rejowcu uzyskała specjalne zezwolenie na używanie w swojej oficjalnej 
nazwie nazwiska patrona . Wszelką dowolność w tej materii uregulował inspektor szkolny Leonard Krupczak 
na polecenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego wprowadzając z dniem 6 lipca  1932 roku zakaz 
używania w oficjalnych nazwach szkół , nazwisk patronów przyjętych ale nie zatwierdzonych przez ministra . 
Dz.U.M. nr 19 poz.124  ( APL Och ISzCh syg,114 – organizacja szkół – sieć szkolna 1932 – 1933 .  
3 W dużym przybliżeniu siła nabywcza ówczesnej waluty złotowej kształtowała się następująco : 
wykwalifikowany robotnik zarabiał miesięcznie od 160 zł do 200 zł , czyli na godzinę pracy wypadało od 
80groszy  do 1 zł . na godzinę .  Cena  1 kg chleba  wynosiła 42 grosze . , kilogram mąki pszennej – 60groszy. 
, mięsa -1,70 , słoniny – 140, cukru – 1,00 , masła – 2 zł . Litr mleka kosztował 34 grosze . Zasiłek 
bezrobotnego na 4-ro osobową rodzinę wynosił w granicach 80 złotych .  Tak więc cena sztandaru nie była 
zawrotna . Potwierdzało to o nienadzwyczajnej jakości wykonania  sztandaru .  
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                      Opiekun Główny p. Żytkiewicz Franciszek wspólnie z p. Turewiczem Feliksem ułożyli 
listę chrzestnych. Pierwsza para p. Józefat Budny z p. Kopałową Emilią, druga para p. inżynier 
Huskowski Tadeusz dyrektor cukrowni Rejowiec z p. Lerandowską Ewą, trzecia para p. płk. 
Kossobudzki Józef z p. Horodyską Ireną, czwarta para p. Sikorski Marian z p. Szentagową Zofią.  

 

             Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Powszechnej w Rejowcu. 

                      Uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego było wielkim świętem szkoły i wywarła 
ogromne wrażenie na dzieciach jak również na rejowieckim społeczeństwie. Należy podkreślić kilka 
momentów podniosłych jak: wręczenie sztandaru przez Opiekuna Głównego p. Franciszka 
Żytkiewicza panu Feliksowi Turewiczowi p.o. kierownikowi szkoły, jak również wręczenie 
sztandaru przez p. Turewicza sztandarowemu uczniowi Koperskiemu.  

. Uroczyste poświęcenie sztandaru Szkoły Powszechnej im. Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu, 
odbyło się w dniu 10 czerwca 1934 roku.  
 
                       „Dzień był pogodny i ciepły. Wszystkie dzieci zgromadziły się przy szkole i o godzinie 
9, 00 wyruszyliśmy do kościoła. Na uroczystość poświęcenia sztandaru przybył podinspektor szkolny 
p. Pieczkowski Stanisław i bardzo dużo osób z miejscowego społeczeństwa szczególnie z cukrowni. 
Poświęcenie sztandaru i wbijanie gwoździ odbyło się na boisku szkolnym. Uroczystość rozpoczęła się 
od poświęcenia sztandaru przez prefekta szkolnego ks. Jana Mrożą i jego przemówieniu a potem 
nastąpiło wbijanie gwoździ.” 
 Wymieniona uroczystość została opisana w zachowanych dokumentach w sposób następujący: 
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      Uroczyste przyjęcie po poświęceniu sztandaru szkoły.     
 
              

 

                           Uroczyste przyjęcie po poświęceniu sztandaru 7- kl. Szkoły Powszechnej im. 
Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu w dniu 10 czerwca 1934 roku. Na pierwszym planie od prawej: 
Maciej Sergialis, Michalina Szedel z córką. ppłk. Józef Kossobudzki. Po drugiej stronie stołu: trzeci 
od lewej Kazimierz Wojciech Kalinowski, przy sztandarze ks. Bronisław Zakrzewski. Fotografię 
wykonał były kierownik szkoły Piotr Szedel. 
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Ta sama fotografia wykonano techniką czarno – białą. 
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                 Dnia 11 listopada 1938 roku. Poczet sztandarowy OSP (Piotr Mikołajczyk) i  Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Dąbrowskiego  w Rejowcu (Józefa Wodyk) przy Urzędzie Gminy w czasie 
Święta Niepodległości.  

 

 

 
                 .  
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Rejowiec 21czerwiec 1939r. Uroczyste powitanie, ks. biskup udaje się na boisko szkolne. Towarzyszą 

mu: z lewej Mardoń, ks. prefekt Puacz i z prawej Sowa.   
 

                             („Władysław Goral (1897-1945), decyzją Piusa XI z 10 sierpnia 1938 r. został 
mianowany biskupem pomocniczym w diecezji lubelskiej. Święcenia biskupie przyjął 9 października 
1938 r. z rąk bp. Mariana Fullmana. Swoją funkcję pełnił nieco ponad rok; 5 listopada 1939 r. w 
parafii w Czerniejowie odbył ostatnią wizytację biskupią, połączoną z bierzmowaniem. 17 listopada, 
wraz z bp. Marianem Fullmanem i 11 innymi księżmi, został aresztowany, uwięziony na Zamku i 
skazany na śmierć przez niemiecki sąd doraźny. 4 grudnia 1939 r. wywieziono go do obozu 
koncentracyjnego Sachsenhausen - Oranienburg, osadzono w celi nr 11 izolowanego bloku, jako 
więźnia nr 5605, później 13981. W obozie przeżył prawie 5, 5 roku, poddany torturze samotności, 
głodu i chorób. Już wtedy otoczony był opinią świętości. W czasie stopniowej likwidacji obozu, na 
przełomie luty - kwiecień 1945 r., bp Goral zginął w bliżej nieznanych okolicznościach. 13 czerwca 
1999 r. Jan Paweł II beatyfikował 108 męczenników II wojny światowej, w grupie tej znalazł się bp 
Władysław Goral.”) 
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Przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu na rok szkolny 1939/40. 
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W pierwszym szeregu od lewej uczeń Czuba, w drugim szeregu pierwsza od lewej Helena Bojarska. 
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Sztandar szkoły wraz z pocztem.               

                     

Głowica sztandaru. 

 
 
 

 

12 

 



Copyright © 2015 Zdzisław Kalinowski 

 
 Rejowiec 21czerwiec 1939r. Wizytacja w Cukrowni Rejowiec. Od lewej: Własciciel Dóbr Rejowiec 

Antoni Budny, ks. bp. Władysław Goral, ks. proboszcz Bronisław Zakrzewski. W głębi po prawej 
stronie poczet sztandarowy szkoły. Dziewczęta w białych strojach sypią kwiaty. 
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