Copyright © 2010 Zdzisław Kalinowski

Aptekarz Marian Sikorski 1.
(Nie jest to nota biograficzna tylko wzmianka w formie przyczynkarskiej o jego
działalności na rzecz społeczeństwa rejowieckiego na tle pracy zawodowej.)

Marian Sikorski ( Fotografię wykonano w roku 1946)

Z Rejowcem związany od I wojny światowej. Syn Hipolita i Emilii z Ostrowskich, ur. 30 stycznia

1890 r. w Pawłowie, właściciel 2apteki w Rejowcu,

Jednopiętrowy budynek, w którym mieściła się
Apteka. Widok od strony rynku (południa)
Foto wykonano dnia 25 lipca 1915r.

Ten sam budynek strona północna. Foto wykonano
w roku 1918.

Oprócz pracy zawodowej swój wolny czas postanowił poświęcić dla dobra społeczności rejowieckiej.
Po wielkim a zarazem tragicznym pożarze w lipcu 1915 r. zajął się odtwarzaniem i doposażeniem straży
ogniowej, która w przyszłości skutecznie podjęłaby walkę z ogniowym żywiołem. Między innymi z jego
inspiracji powołano zarząd straży w następującym składzie:

Józefat Budny – prezes (właściciel dóbr Rejowiec)
Marian Sikorski – v-ce prezes (aptekarz)
Adam Sikorski3 – naczelnik straży (handlowiec)
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W Wojsku Polskim porucznik rezerwy.
Posiadał majątki w Wielobyczy, gmina Gorzków, powiat krasnostawski oraz w Łanowcach, gmina Łanowce,
powiat krzemieniecki (Wołyń), które nabył w wyniku spadku po Antonim Drużyłowskim. m. in. prowadził
współpracę gospodarczą z Cukrownią i Rafinerią "Trawniki" Sp. Akc Majątek w Łanowcach był pod opieką
Ludwika Schraga jego prawnego pełnomocnika. W 1938 r. majątek w Łanowicach został rozparcelowany.
3
Adam (handlowiec) był bratem Mariana (aptekarza). Zmarł w Rejowcu w 1922r.
2
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Po ustaniu działań wojennych z bolszewikami doszło w 1921 roku do wyboru nowego zarządu
Straży Ogniowej. Jego skład był następujący:
Marian Sikorski – prezes (aptekarz)
Kazimierz Jarmoc – v-ce prezes (kierownik gorzelni Józefata Budnego)
Zygmunt Dzierżanowski - naczelnik (leśniczy w dobrach J. Budnego)
Maciej Sergjalis – gospodarz (felczer medycyny)

Jego dumą była budowa i oddanie do użytku remizy strażackiej oraz fundacja wraz z poświęceniem
sztandaru strażackiego. Na cmentarzu przykościelnym wbijano gwoździe w drzewce sztandaru. Aktu
poświęcenia dopełnił nie ukrywający wzruszenia ks. proboszcz kanonik Bronisław Zakrzewski –

Pierwszy Honorowy Strażak Rejowca. W imieniu mieszkańców wręczali sztandar: Anna Olszewska i
Maciej Sergjalis. Następnie Piotr Szedel przekazał Marianowi Sikorskiemu- prezesowi a ten z kolei z-cy
naczelnika Aleksandrowi Mazurkowi.
Na krótko przed wrześniem 1939 roku zostaje zmobilizowany w stopniu porucznika rezerwy
WP. Jego jednostka po dwutygodniowych walkach zostaje rozformowana. Utraciła zdolność bojową. Na
początku października po wielu przygodach w końcu dociera do Rejowca. Zastaje aptekę splądrowaną
przez „oswobodzicielskich czerwonoarmistów” i ludowej władzy robotniczo - chłopskiej. Mimo
dotkliwych strat nie załamuje rak. Powoli i z wielkim trudem oraz nakładem finansowym odbudowuje
zaopatrzenie w dostępne w tamtym czasie medykamenty.
Należałoby wspomnieć, że w aptece mgr Mariana Sikorskiego przed wojną światową pracowali między
innymi:
mgr Teofil Szumacher (absolwent UW z 1883 r) - 1929 r.
mgr Edward Zieliński (absolwent UW z 1929 r.) - 1930 r.
Tadeusz Łakutowicz - 1930 r.
mgr Marian Lorek (absolwent UJ, z 1931 r.) - 1936 r.
Przypadek sprawił, że dotarła do niego elektryzująca wiadomość, ogniomistrz Czapliński z
Zosinka nawiązuje kontakty z ludźmi chętnymi do działalności konspiracyjnej wymierzonej przeciw
okupantowi niemieckiemu. W początkowej fazie konspiracyjnej działalności ogniomistrz zgromadził
wokół siebie Antoniego Niedbałę, Tomasza Dubiela, Szymona Krycha z Kobylego, Jana Bocheńskiego
z Woli Żulińskiej, Piotra Domownika z Rejowca. Dołączył do nich i Marian Sikorski. Wybrano aptekę,
jako jedno z możliwie najlepszych miejsc kontaktowych. Bez wzbudzania podejrzeń mogli się spotykać
pod pretekstem dokonywania zakupów i ewentualnej realizacji recept. Częstymi „interesantami” byli nie
tylko nauczyciele z miejscowej szkoły, ale i z okolicznych miejscowości. Wiele razy odwiedzali aptekę
Stanisław i Bolesław Majewscy, Jadwiga Porfińska z Bańkowszczyzny, Piotr Kulczycki z Niedziałowic,
Józef Zadura z Woli Żulińskiej, Bronisław Gwardiak i wielu innych. W pomieszczeniach organizowano
spotkania konspiracyjne z zaufanymi ludźmi z okolicznych wiosek. Pracownicy apteczni byli
wtajemniczeni, co do celów tych spotkań. Dość szybko ruszył proces tworzenia tzw. „ plutonów
szkieletowych.” Sikorskiego włączono do plutonu w Rejowcu. Oprócz niego znaleźli się w nim: Piotr
Domownik, Bronisław Gwardiak, Mieczysław Horodyski, Stanisław Kulczycki, Aleksander Zając. W
utworzonym Rejonie V ZWZ- AK 4 zostało mu powierzone zadanie związane z zaopatrzeniem
sanitarnym i przeszkoleniem medycznym sanitariuszek i sanitariuszy. Ściśle współpracował z Porfińską
ps. „Grażyna” nauczycielką z Bańkowszczyzny. W jej szkole były prowadzone szkolenia wszystkich
drużyn sanitarnych Rejonu V. Jego zasługą było to, że służba sanitarna została utworzona w drużyny
przy każdym plutonie. Drużyny otrzymały pełne wyposażenie w postaci apteczek polowych, które były
sukcesywnie uzupełniane.
W czasie okupacji wspomagał bezinteresownie też i innych potrzebujących, którzy nie mieli
wystarczających środków finansowych.
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Rozkazem gen. Władysława Sikorskiego formalnie od dnia 14 lutego 1942 roku przemianowano ZWZ na AK
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Na miarę swoich możliwości udostępniał medykamenty społeczności żydowskiej 5. Gdy
ostatecznie zamknięto wyjścia poza teren getta – leki były przemycane na jego teren. Miał świadomość,
że w razie zdrady groziła mu kara śmierci. Nie tylko z rąk gestapo, ale i nacjonalistów ukraińskich,
którzy byli strażnikami getta.
W dniu 23 lipca 1944 roku z Rejowca w popłochu uciekli Niemcy. Koniec okupacji
niemieckiej. Nadciągnęła wielka niewiadoma, o której mówiono z niepokojem. Już wkrótce zaczęła
pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Zaczęły się sprawdzać najczarniejsze scenariusze.
Po wyzwoleniu Rejowca władze komunistyczne w dniu 25.07.1944r zorganizowały Polski
Gminny Komitet Obywatelski, który miał uwiarygodnić nowe porządki w szeroko rozumianej opinii
publicznej. Starano się, aby na czele Komitetu Obywatelskiego stanęli ludzie znani w środowisku ze
swojej uczciwości, szlachetności poczynań i cieszących się niekwestionowanym autorytetem.

Powyżej orginał dokumentu z powołania Polskiego Gminnegom Komitetu Obywatelskiego.
Notatka z rozmowy z Sarą Rab (Urenbojm). Pełne relacje zgodne z oryginałem w opracowaniu książkowym
p.t.”Marjem”. „Uciekliśmy na wozie, wywiózł z Chełma, niby napełnić wodą beczki. Wjechaliśmy do Rejowca,
potem zapędzili do getta najpierw nielegalnie a potem tego do transportu z Czechosłowacji. Jak dowiedziałam
się, że będzie akcja to poszliśmy do M****a za kościołem, żeby dał pracę w gospodarstwie. Nie dał. Poszliśmy do
Wereszcz Małych do Sadoskiego, koło niego była rodzina Żydów on zamknął nas w stodole, dał nam mleko i
chleb. Nigdy tego nie zapomnę jak smakuje chleb i mleko. Poprosiłam o pracę podczas żniw. Szłam za kosiarzem
przedstawiłam się, jako Polka z Warszawy, dobrze mówiłam po polsku. Siostra zachorowała. Dała mi chleb.
Powiedziałam, że idę do kościoła. Moja Siostra leżała koło krów z wysoką gorączką. Poszłam do getta wtedy
byłam w gettcie, ludzie potem zanieśli Siostrę i dał leki pan Sikorski. Niechciał żadnej zapłaty. Dzięki jego
pomocy Judit (Jechudes) tak jak i ja przeżyła wojnę. Mieszkamy w Izraelu.”
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Jak z tego dokumentu wynika funkcję przewodniczącego powierzono wielce szanowanemu
aptekarzowi Marianowi Sikorskiemu. (Znamienny fakt a zarazem dający dużo do myślenia. Nowo
ustanowiony przewodniczący tego protokołu nigdy nie podpisał. Z tego co wiem nie było to w żadnym
przypadku przeoczenie.) Bardzo szybko zoriętował się, że nowej wladzy przyniesionej na bagnetach
sowieckich chodziło tylko o zachowanie pozorów przy wydawaniu „praworządnych” decyzji. Co jakiś
czas ktoś znikał z Rejowc. Szeptano o aresztowaniach
Stosowano sprytny kamuflarz przy przygotowanych represjach w stosunku do środowisk
będacych w opozycji do sposobu prowadzonych nacjonalizacji, reformy rolnej, nowych
komunistycznych porzadków itp.
Nowa wladza miała inne wartości niż te o które walczył w czasie okupacji w szeregach AK. W
jednej z jego notatek natknąłem się na bardzo znamienne zdanie (sformuowanie , myśl) –
- „ Wiem, że kłamią i chyba oni (władza) też wie, że ja wiem, że kłamią. Coraz więcej też wie ,
że posługują się zakamuflowanymi kłamstwami pod którymi ukrywają przygotowywane represje”.
Na nakazanym stanowisku dotrwał do 30.07.1944r. Tego dnia, na zebraniu organizacyjnym
Polskiego Gminnego Komitetu Obywatelskiego, decyzją odgórną, przemianowanego na Gminny Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego Sikorski nieoczekiwanie dla zgromadzonych składa rezygnację z
funkcji przewodniczacego a zarazem i w pracach tegoż Komitetu. Narada odbywała się w siedzibie
Urzedu Gminy. Poniżej najważniejsze fagmenty protokołu z tego posiedzenia:

Uzasadnił swoją decyzję zgloszoną do protokołu w sposób następujący;
- „ ze względu na brak czasu w związku z wykonywaniem swojego zawodu jako aptekarz nie
mogę brać udziału w pracachKomitetu, słuząc zawsze chętnie lecz dorywczo swoją radą.”
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W nowej rzeczywistości jeszcze raz postanawia działać na rzecz Rejowca. Praktycznie od podstaw
należało tworzyć strukturę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wielu druhów nie doczekało końca wojny.

Wybrano nowe władze jednostki w następującym składzie:
Marian Sikorski- prezes
Marian Tycner – v-ce prezes
Maciej Sergjalis – gospodarz
Jerzy Gruczyński – naczelnik
Józef Bydler – v-ce naczelnik

Jednostka OSP w pełnym składzie na tle drzwi frątowych apteki. Od lewej w pierwszym szeregu: Jerzy
Gruczyński – naczelnik, Stefan Górnicki 6, Marian Sikorski – prezes, ?, Józef Bydler - z-ca naczelnika
W niedługim czasie zostaje aresztowany. Należy podkreślić, że komunistycznym organom
bezpieczeństwa nowej władzy nigdy nie ujawnił swoich związków z AK. Miał dużo szczęścia, nikt go
też nie zdradził.
Po opuszczeniu miejsca odosobnienia wraca do swojej ukochanej apteki. W nowej rzeczywistości coraz
trudniej o medykamenty. Z dnia na dzień potęguja się kłopoty zaopatrzeniowe. Coraz większe
obciązenia podatkowe. Jakby tego było mało co jakiś czas nękany tzw. domiarami.
Komuniści programowo od samego początku po przekroczeniu rzeki Bug nacjonalizowali wszystko
co im wpadlo pod rękę. Zaciekłość w upaństwowianiu tłumaczyli „aktem sprawiedliwości dziejowej”.
Prywatnym właścicielom zabierano nie tylko fabryki, przedsiębiorstwa ale i niewielkie warsztaty
rzemieślnicze. Fala upaństwowiania w początkowej fazie ominęła apteki. Czyzby przez sentyment do
pracy aptekarzy? Nie. Chodzilo o pieniądze, których skarb państwa nie posiadał aż tyle aby mógł
reaktywować zaopatrzenie farmaceutyczne po działaniach wojennych. Komuniści wiedzieli bardzo
dobrze, że czas w tym przypadku będzie działał na korzyść państwa. Prywatni właściciele swoim
Pełnił funkcję I zastępcy sekretarza gminy w Rejowcu od 1.05.1937 r . W okresie okupacji niemieckiej I
Hilfssekretar w gminie Rejowiec od 18.12.1940r.
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sumptem postawią apteki na nogi. Gdy odbudują struktury apteczne przejmie się je z całym
dobrodziejstwem inwentarza. Pod koniec lat czterdziestych pokazali jakie jest ich perfidne działanie.
Gdy co jakiś czas w środowisku farmaceutów wypływały pogłoski, że będą nacjonalizowć, uspokajano
to środowisko, że to tylko wrogie państwu plotki. Tak też było w ostatnich dniach grudnia 1950 roku.
Uspokajał i zapewniał minister przemysłu H. Minc na łamach prasy rządowej, że nic takiego nie będzie
mialo miejsca. Tego co wkrótce nastapiło nikt się nie spodziewał. Kompletne zaskoczenie. W nocy z
soboty na niedzielę 8/9 stycznia 1951 roku pojawiła się w mieszkaniu Mariana Sikorskiego (nie tylko
jego) trzyosobowa komisja, która oświadczyła, że działają na podstawie upoważnienia wydanego przez
Ministerstwo Zdrowia. Działaja na podstawie ustawy o przejęciu apteki na własność Państwa (Dz.U.Nr
1,poz.1 z 08.01.1951r.) W związku z powyższym apteka nie jest już pana. W komisji przejmującej
aptekę byli ludzie, których (jak wcześniej mu się wydawało) bardzo dobrze znal. Niejednokrotnie
korzystali z jego pomocy. Jak się zachowywali? Najoględniej mówiąc tak jak ci, co posiadają
nieograniczoną władzę. Podobnie jak osławieni aktywiści ZMP wysyłani do rozkułaczania na wieś.
Musiał od zaraz oddać klucze nie tylko od pomieszczeń aptecznych, ale tez do prywatnego mieszkania a
nawet do strychu. Miał tam podręczny magazyn z ziołami. Przeszukano mu kieszenie czy nie ukrył
pieniędzy, kosztowności. Nacjonalizacji podlegały pieniądze i czeki zgromadzone w kasie aptecznej.
Dosłownie wszystko. W jednej chwili stał się nędzarzem. Jego praca zawodowa i społeczna zostaje
gwałtownie przerwana. Po upaństwowieniu apteki zostaje bez srodków do zycia. Stracił wszystko na co
pracował przez dziesiatki lat. Jakież było potworne upokorzenie, nie dość, że zabraki mu wszystko(
lokal, meble, medykamenty, pieniądze z kasy) to jeszcze na protokóle przejęcia musiał się podpisać jako
były właściciel apteki, która od tego momentu stała się społeczną – państwową. Skalkulowano, że i tak
państwo skorzystało w ostatecznym rachunku na opóźnionej nacjonalizacji.
Tak oto aparat komunistyczny dopełnił aktu „sprawiedliwości dziejowej”. Aptekę zabrano
wyzyskiwaczowi. Tylko dzięki dobrym znajomym nie umarł z głodu. Dla władz był pasożytem – nikim.
Burżuj, który nie powinien istnieć.
Rząd oparł nacjonalizację na czterech podstawach prawnych ogłoszonych 8.I.1951r.:
1. ustawa o przejęciu aptek na własność Państwa (Dz.U.Nr 1,poz.1 z 08.01.1951r.)
2. ustawa o aptekach (Dz.U.Nr 1,poz.2 z 08.01.1951r.)
3. ustawa o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych
(Dz.U.Nr 1,poz.4 z 08.01.1951r.)
4. ustawa o zniesieniu izb aptekarskich (Dz.U.Nr 1,poz.3 z 08.01.1951r.)
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Ukazało się też słynne pismo adresowane do Wszystkich Prezydiów Wojewódzkich Rad
Narodowych. Ministerstwo Zdrowia zalecało:
„ podać do wiadomości wszystkich kierowników i pracowników aptek przejętych z dniem
dzisiejszym pod zarząd państwowy, że apteka jest placówką służby zdrowia, której zadaniem jest
sprawne zaopatrywanie społeczeństwa w środki lecznicze.”
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Pismo motywujące potrzebę nacjonalizacji aptek wydane przez Dyrektora Departamentu Zaopatrzenia i
Farmacji Ministerstwa Zdrowia. W podpisie dr Ignacy Kelner. Dnia 9 stycznia 1951roku.
Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami Sikorski nie mógł mieszkać w Rejowcu ani najbliższej
okolicy. Skończył się jego pobyt w ukochanym Rejowcu. Z bólem patrzył na funkcjonującą aptekę i na cmentarz
gdzie była pochowana żona.
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,,Grób Maryli” 7
Tylko ta złamana kolumna na jej grobie, symbolizująca gwałtownie przerwane życie stała się jak gdyby
wróżebna i dla niego. Wszystko się skończyło.

Po latach płętując tragedję człowieka można by powiedzieć, „że tylko prawda oparta na faktach
może w dobie dzisiejszej jeszcze jakoś zaciekawiać”.
W pierwszych latach po nacjonalizacji aptekę Nr. 38 w Rejowcu prowadzili między innymi
następujący magistrowie farmaceuci: Aleksander Drozdowski, Zbigniew Mystowski.

Maryla Sikorska z domu Sergjalis. Nagrobek symbolizuje utraconą miłośc i brutalnie przerwane życie, młodej
żony i matki. Żyła w latach 1900 – 1925.
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