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Fakty a nie mity o ZHP okresu międzywojennego
w szkołach rejowieckich.
Do poruszenia tematu na stronie internetowej o organizacji ZHP okresu międzywojennego w
szkole w Rejowcu zostałem sprowokowany podczas jednej z dyskusji związanej tematycznie z historią
miejscowości i okolic.

Lilijka harcerska.

Krzyże Harcerskie z oznaczeniem stopni harcerskich.

Krzyż Harcerski „ćwika"
na krzyżu lilijka złocona

Krzyż Harcerski „wywiadowcy"
na krzyżu lilijka srebrzona

U dołu nietypowy krzyż harcerski, który przetrwał do naszych czasów.
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Krzyż harcerski. Błąd literowy w przepasce. Po prawej stronie krzyża liście dębowe 1. Na odwrocie wybity
nr. 12. Historia tego krzyża ukarze się na tej stronie internetowej.
W czasie wymiany poglądów na wyżej wymieniona tematykę jeden z adwersarzy zaczął
nieoczekiwanie „piać” z zachwytu jak to nauczyciel Feliks Turewicz 2 bardzo rozbudował tą organizację i
Na wielu, szczególnie przedwojennych krzyżach, po obu stronach znajdował się wieniec dębowy, lub zamiast
laurowego pół-wieniec z trójdzielnych liści głogu (symbolu miłości, posiadania0. Także w niektórych krzyżach
powojennych na próżno szukać wieńca laurowego, gdyż powtarzano wzór przedwojenny Wzruszające są wzory
wykonywane w obozach jenieckich i koncentracyjnych. Po II wojnie światowej w obozach przejściowych na terenie
Niemiec wykonywano różniące się między sobą wzory krzyży.
2
Na podstawie wpisu dokonanego przez Franciszkę Turewicz (żonę Feliksa) w roku 1975 na stronie 28 Księgi
zasłużonych nauczycieli ZNP w Chełmie.
Feliks Turewicz ur. 7 X 1901? (7 XI 1905 – dane z akt osobowych) w rodzinie chłopskiej w Dubience pow.
chełmski w miejscowości Dubienka pow. chełmski, syn Stanisława i Antoniny z Janickich. W 1923r. ukończył
Seminarium Nauczycielskie w Chełmie i zaczął uczyć od 1września 1923 roku w 7 kl. Szkole pow. w Rejowcu śpiewu i
wych. fiz. Tam zorganizował chór i orkiestrę uczniowską w 1927 – 28 r. skończył w Poznaniu kurs wychowania
fizycznego. Interesował się spółdzielczością, był członkiem Komisji Rewizyjnej i członkiem Kasy Stefczyka. Założył w
szkole sklepik uczniowski. Jako członek ZNP prowadził w Ognisku Kasę Samopomocy Nauczycielskiej? Utrzymywał
kontakt z młodzieżą pozaszkolną. Wraz z kol. Mardoniem organizował przedstawienia młodzieżowe. Na początku
okupacji hitlerowskiej opiekował się wysiedleńcami starając się dla nich o lokum i częściowo o zapasy żywności
(wyjeżdżał do pobliskich wsi . W 1940 r nawiązał kontakt z tajna organizacją (przynosił do domu tajne gazetki). 1 IV
1941r. został aresztowany w klasie i wywieziony do Chełma, stąd po przesłuchaniach z torturami (skrwawioną
bieliznę przysłał do domu) został wywieziony do Oświęcimia. 25 stycznia 1942r. żona otrzymała zawiadomienie o
śmierci swego męża Feliksa Turewicza, który zmarł w Oranienburgu”.
Znamienna rzecz, ani słowa o zasługach dla harcerstwa. Czyżby przez zapomnienie? Dla uściślenia: pełnił
obowiązki kierownika szkoły od 23.05.1932r. do 26.09.1933r. podczas urlopu szkoleniowego kierownika szkoły
Stanisława Świcy. Następnie kierownik nowo utworzonej szkoły nr.2 od dnia 18.08.1934 r. do 1.09.1935 r. W tym
kontekście warto przytoczyć ciekawą opinię charakterologiczną wystawioną przez Stanisława Świcę Franciszkowi
Turewiczowi kierownikowi szkoły nr. 2 po podziale na dwie szkoły z zakresu wzajemnej współpracy obu szkół oraz
rolę, jaką odegrał w tym procesie. Świca w oparciu o wiele dokumentów stwierdził: (…) „Współżycie tutejszego
Grona Nauczycielskiego w szkołach Nr 1 i Nr 2 było na ogół dobre, za wyjątkiem p. Feliksa Turewicza kierownika
szkoły Nr 2, który wnosił ferment i niezgodę do naszego środowiska, zatruwając atmosferę szkolną”. I inny odpis z
dokumentacji: (…) „Na początku roku 1936 rozgorzał ze zdwojoną siłą spór pomiędzy Stanisławem Świcą a
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Feliksem Turewiczem. Wszystko zaczęło się od momentu, gdy Turewicz zastępował Świcę w kierowaniu
szkołą, gdy ten był na urlopie szkoleniowym, początkowo były niewielkie animozje, powoli zaczęło się to
przeradzać w gorszący spór, który szokował społeczność rejowiecką. Współdziałanie dwóch kierowników
pod jednym dachem okazało się niemożliwe. Aby sytuację uspokoić Inspektorat z końcem roku szkolnego
1934/35 odsunął Turewicza od kierowania szkołą nr 2… (od autora opracowania) [1 września 1935 roku

odwołany z funkcji kierownika szkoły Nr. 2 przez Inspektora Szkolnego Jana Lachcika a na jego miejsce inspektor
mianował Antoniego Mardonia wcześniej pracującego, jako p.o. kierownika szkoły w Żulinie 1.08.1935r. –
31.12.1935r.] … „Te posunięcie nie uzdrowiło panującej atmosfery. Kulminacją niekończących się awantur

był miesiąc marzec – kwiecień 1936 roku. Turewicz oskarżył kierownika szkoły nr 1, że ten kradnie
drzewo opalowe szkole nr 2 i wykorzystuje je do ogrzewania swojego mieszkania. Nie pomogły
ttumaczenia. Do kłótni wciągnięci zostali członkowie Dozoru Szkolnego w osobach: Czechak Mieczysław 2
(kierownik szkoły w Marysinie) i Krych Szymon (sekretarz dozoru) oraz dwóch woźnych ze szkół: Nr 1 –
Dorok Juliusz, Nr 2 – Zabielski Jan. O niesłusznych oskarżeniach Świca powiadomił Inspektorat Szkolny
w Chełmie dn.2.04.1936 roku 2. Efekt całej awantury był następujący: - Świca nie wytrzymał nieustającej
presji, jakiej był poddawany przez Turewicza i napisał podanie o przeniesienie do szkoły w innej
miejscowości. Turewicz pozostał w Rejowcu, ale nigdy nie został kierownikiem szkoły pomimo posiadania
takich ambicji.”
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dlatego po latach za poczynione ogromne zasługi i nieskazitelną osobowość słusznie został obrany patronem
Hufca Rejowiec a jego nazwisko „ złotymi zgłoskami” wypisano na sztandarze organizacji, jako wzór do
naśladowania przez potomnych. Jego pełna zapału praca z młodzieżą miała doprowadzić, że ZHP w
Rejowcu urosła do jednej z większych organizacji na terenie powiatu chełmskiego. Nie przestał działalności
w czasie pierwszych lat okupacji niemieckiej. Konspiracyjna działalność instruktorska ze swoimi harcerzami
doprowadziła do jego aresztowania przez gestapo a następnie osadzenia w obozie koncentracyjnym gdzie w
krótkim czasie został zamordowany.
Oponowałem 3 przed takimi stwierdzeniami, ze położył wybitne zasługi dla ZHP. W swoich
krytycznych poglądach na temat jego działalności harcerskiej byłem odosobniony. Wmawiano mi, ze mam
do tej osoby nieuzasadnione negatywne nastawienie. Przyznaję, ze na taką dyskusję, która nieoczekiwanie
potoczyła się w kierunku harcerstwa nie byłem przygotowany. Nie miałem przy sobie żadnych materiałów
czy też notatek, które uprawdopodobniały moje stwierdzenia. Postanowiłem w związku z tym napisać
krótkie uzasadnienie swoich racji w oparciu o znane mi materiały źródłowe, do, których miałem dostęp.
Poczyniłem krótkie acz stosowne notatki, którymi dzielę się z czytelnikami. Poniżej
przedstawiam suche fakty bez nadmiernych komentarzy.
Prawdopodobnie harcerska organizacja istniała w szkole od dość dawna (w przedziale
czasowym 1918 – 1920). Świadczą o tym nielicznie zachowane fotografie z tego okresu przedstawiające
młodzież szkolną ze szkoły w Rejowcu w strojach organizacyjnych przypominające ubiory harcerskie. Czy
istniała ciągłość pracy tej organizacji i kto ją prowadził, a może był to krótkotrwały incydent? Nic mi na ten
temat nie wiadomo. Jak do tej pory nie natrafiłem na zapisy (notatki), które potwierdzałyby taki fakt W
związku z tym traktuję to, jako niepotwierdzoną hipotezę?

W trakcie procesu wyłaniania patrona zgłaszałem uwagi i zastrzeżenia pod jego adresem, ale ówcześni decydenci
nie chcieli słyszeć o nich i zrobili wszystko tak jak sobie obmyślili i z góry zaplanowali.
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Czerwiec 1928 roku. Młodzież szkolna na kopcu Kościuszki. Dziewczęta w strojach Szkolnego Koła Ligi
Morskiej i Kolonialnej 4 (L M K).

Ze znanej ni dokumentacji wynikałoby, że na szczeblu krajowym z inspiracji J. Piłsudzkiego utworzona została w
roku 1928 Liga Morska i Kolonialna (LMK). Obwód Powiatowy LMK w Chełmie miano powołać do życia w 1931r.
a oddział gminny w Rejowcu w 1932r. W związku z powyższym rodzą się moje wątpliwości co do rzetelności
datowania fotografii. Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej4 (L M K) w Rejowcu wymaga pogłębionego studium
w najbliższym czasie.
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Zespół mandolinistów przed Urzędem Gminy w Rejowcu. Zespół prowadził nauczyciel Feliks Turewicz.
Rok 1929
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Rok szkolny1929/30 W śród tych uczniów zrzeszonych w ZHP są też i dzieci Szkolnego Koła Ligi Morskiej i
Kolonialnej 5 (L M K) . Od lewej Maria Brückowa, Feliks Turewicz, Jadwiga Nieziankowska. Święto sadzenia
drzewek

.
Na wyżej prezentowanej fotografii czapki organizacyjne ozdobione są godłem – kotwicą.

Opiekunowie drużyn harcerskich przy szkołach w Rejowcu.
Lp.

1.

2.

Fotografie

Imię
i nazwisko

Zatrudnienie
w szkole

Jadwiga
Nieziankowska

01.09.1929r. do
lipca 1932r.

Feliks Turewicz

28.08.1923r do
o1.04.1941r

Uwagi

p.o kierownika szkoły
26.09.1933 – 16.07.1934
p.o. kierownika szkoły
Nr. 2. od 18.08.1934 –
01.09.1935

Ze znanej ni dokumentacji wynika, że na szczeblu krajowym z inspiracji J. Piłsudzkiego utworzona została w roku
1928 Liga Morska i Kolonialna (LMK). W Chełmie powołano do życia w 1931r. Obwód Powiatowy LMK, a w
gminie Rejowiec w 1932r. oddział gminny tej organizacji.
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3.

Maria
Harasymówna

01.09.1929r do
30.06.1939r

4.

Tadeusz Imbor

28.08.1929r. do
01.01.1935r

5.

Maria Bośkiewicz

01.09.1922r. do
lat 50-tych XX w.

Od dnia 25sierpnia
wyjechał na W.K.N.
(grupa fizykomatematyczna) do
Poznania. Po ukończeniu
kursu 1 stycznia
przeniesiony do pracy w 7
kl. Szkoły Powszechnej
Nr. 2 w Lublinie. Lubiany
i ciepło wspominany przez
uczniów nauczyciel
przedmiotów ścisłych.
Były legionista.
Komendant Oddziału
Związku Strzeleckiego
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6.

Zdzisław Roman

01.09.1934r, do
28.06.1935r.

Roczna bezpłatna
praktyka 6

7.

Kazimierz Sowa

28.08.1936r. do
01.04.1941r.

8.

Stanisława
Czechówna

Pismem z dnia 8.09.1936r.
Nr. BP – 16820/36
Kuratorium Okręgu
Szkolnego Lubelskiego
mianowało Kazimierza
Sowę kierownika 7 kl.
szkoły powszechnej w
Świerżach z dniem 1
września 1936r.
kierownikiem szkoły Nr.1
w Rejowcu, którym był do
września 1939r.

01.01.1933r. do
28.08.1934r.

Odbywała praktykę

25.08.1933r do
15.02.1934r

Nauczyciel kontraktowy7,
z dniem 15 lutego 1934r.
przeniesiony do Włodawy
na stanowisko n-la
etatowego. W 1940 r.
został mianowany
komendantem "Szarych
Szeregów" we Włodawie.

9.

Włodzimierz
Bednarczuk

(…) „Nauczyciele, pragnący otrzymać wcześniej płatną pracę - odbywali roczną bezpłatną praktykę. W szkole
tutejszej takim bezpłatnym praktykantem był też p. Czekierda Mikołaj. Praktykant nie korzystał z żadnych praw, z
jakich korzystali stali lub kontraktowi nauczyciele. Nie mógł na pociąg otrzymać zniżki kolejowej, gdyby chciał
pojechać do jakiejś miejscowości, w sprawach niekoniecznie osobistych, lecz szkolnych. Warto zaznaczyć, że ze
zniżki kolejowej, która wynosiła 2/3 ceny całego biletu korzystały dzieci szkolne, a nauczyciel praktykant nie miał na
to prawa. Po odbyciu rocznej praktyki –praktykant opuszczał szkołę - czekając cierpliwie kilka miesięcy na płatną
pracę. Były wypadki, że praktykanci czekali na pracę rok, dwa i trzy. Uposażenie nauczyciela też było znikome.
Grono tutejszej szkoły otrzymywało od 140 – 190 zł miesięcznie, zaś Urząd Gminy wypłacał nauczycielom stałym
samotnym 15 zł miesięcznie tak zwany dodatek mieszkaniowy na wynaim i opłacenie mieszkania. Nauczycielstwo
stałym żonatym 28,67 zł miesięcznie. Gdy się weźmie pod uwagę dużą liczbę dzieci, przypadającą na jednego
nauczyciela, szczupłe uposażenie – stwierdzić należy, że nauczycielstwo pracowało w warunkach ciężkich i trudnych.
Nauczycielstwo było zatrudniane w ilości 31 godzin tygodniowo mając przeważnie dwa wychowawstwa i dodatkowe
zajęcia, do których zaliczam opiekę nad organizacjami szkolnymi uczniów – Szkolne Koło Ligi Obrony Powietrznej
Państwa (L O P P), Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej (L M K), Spółdzielnie Uczniów, Szkolna Kasa
Oszczędności (S K O), Szkolny Polski Czerwony Krzyż (P C K), dalej opieka nad pomocami naukowymi, ogrodem,
kwiatami, posiedzenia Rad Pedagogicznych itp.”.
7
Pensja nauczyciela kontraktowego 130zl. miesięcznie w tym płatne 10zł.20 gr. na Ubezpieczenie Społeczne.
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Na przełomie marca /
kwietnia 1941 roku
aresztowany za
prowadzenie działalności
konspiracyjnej o
charakterze wojskowym.

Celowo skrócone przez autora odpisy z oficjalnych dokumentów.
Harcerstwo przy szkołach rejowieckich w latach:
1931/32
18-03-1932 r. - założenie drużyny harcerskiej Jadwiga Nieżiankowska (żeńska - 25), Feliks Turewicz
(męska - 30)
Natomiast znany jest mi z innego okresu oficjalny zapis mający charakter dokumentu w zachowanych
materiałach Dozoru Szkolnego dopiero z roku 1932 a konkretnie notatka wytworzona podczas obrad Rady
Pedagogicznej zawierająca przydział dodatkowych obowiązków poszczególnym nauczycielom w szkole w
Rejowcu pod kierownictwem Piotra I. Grochmalickiego. Informowała, że 18 marca 1932 roku
zorganizowane zostało harcerstwo. Drużyna harcerska dziewcząt liczyła 25 harcerek - opiekę nad nimi
sprawowała p. Jadwiga Nieziankowska. Drużyna chłopców liczyła 30 harcerzy – opiekę nad nimi sprawował
Feliks Turewicz. Na stanowisko drużynowego harcerzy został wybrany uczeń VI oddziału Antoni
Ostrowski, który ze swoich zadań wywiązywał się bardzo dobrze.
1932/33
W dalszym ciągu rozwijały się zorganizowane w roku ubiegłym drużyny harcerskie.
Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej z początkiem roku szkolnego 1932/33 dokonano
następującego podziału pracy:
Maria Harasymówna – wychowawstwo w oddziale III b. Sekretariat Rady Pedagogicznej i opieka
nad żeńską drużyną harcerską.
Tadeusz Imbor - wychowawstwo oddziału IV b i V a i opieka nad męską drużyną harcerską.
Pod ich opieką harcerze odbywali częste zbiórki i ćwiczenia, przygotowywali się do egzaminu na stopień III
i do złożenia przyrzeczenia, co jednak do skutku nie doszło, Dużo zapału i pracy w tej dziedzinie wykonał
jak i w ubiegłym roku drużynowy Antoni Ostrowski – uczeń oddziału VII. Uskarżały się drużyny na brak
funduszów na najpotrzebniejsze podręczniki i przyrządy, to też za zezwoleniem Rady Pedagogicznej
urządziły przed końcem roku szkolnego zbiórkę pieniężną w Rejowcu na ten cel.
1933/34
.
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 5 września 1933 roku dokonano następującego podziału
pracy:
Włodzimierz Bednarczuk – wychowawstwo w klasie II b, opieka nad pracownią fizyko-chemiczną,
harcerstwo – drużyna męska i pomoce naukowe po południu.
W roku szkolnym 1933/34 za mała była opieka nad męską i żeńską drużyną harcerską w skutek, czego obie
te drużyny rozpadły się.

9
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1934/35
Dużym wydarzeniem o charakterze religijnym był Kongres Eucharystyczny zorganizowany w
Chełmie w dniach 8 – 9 września 1934 roku, w którym brały udział harcerki i harcerze starsi ze szkół z
Rejowca.
Przybyły do szkoły Zdzisław Roman – odbywał bezpłatną roczną praktykę. Został zatrudniony w
ilości 30 godzin tygodniowo. Ponadto przydzielono mu prowadzenie chóru szkolnego i męską drużynę
harcerską. Przed końcem roku szkolnego z powodu zaniedbania jej przez opiekuna p. Zdzisława Romana
kierownik szkoły odebrał Romanowi opiekę nad drużyną a ponieważ nie było, komu jej przekazać –
przestała istnieć. Pan Roman mało był zainteresowany harcerstwem, nigdy w nim nie był, więc i drużyna to
mało odczuła. Pan Roman skończył w styczniu 1935 roku 14 dniowy kurs harcerski w Lublinie, jednak to
nie uratowało sytuacji. Wniosek na przyszły rok szkolny - należy ja powołać do życia w roku szkolnym,
1935/36 jeśli szkoła zdobędzie się na dobrego opiekuna – harcerza. Opiekun drużyny harcerskiej musi być
sam harcerzem, inaczej praca nie odnosi pozytywnych wyników, a i organizacja na tym cierpi. Brak drużyny
żeńskiej Szkoła Nr 1 - brak zainteresowania ze strony opiekunów
1935/36
Drużyna harcerska powstaje przy Szkole Nr 2. Szkoła Nr l - tylko drużyna żeńska – opiekunka Maria
Bośkiewicz

Stanisław Świca 8 z uczniami kl 7-ej przed wejściem do szkoły. 1935/36

8

Stanisław Świca po. kierownika szkoły został na własną prośbę przeniesiony do jednej ze szkół w Lublinie.
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1936/37
Drużynę harcerską prowadziła szkoła Nr. 2. Działała tu męska drużyna, prowadzona przez
opiekuna Feliksa Turewicza, do, której należało i kilkoro dzieci ze szkoły Nr 1. Z harcerzy ze szkół Nr l i Nr
2 powstaje między szkolna drużyna harcerska męska. W tym czasie funkcję drużynowego pełnił Edward
Czerniak 9.

Edward Czerniak
W roku minionym 1936/37 szkoła Nr1 założyła żeńską drużynę harcerską. Opiekunką została p. Maria
Bośkiewicz.

Organizatorzy imprez sportowych w ramach organizacji strzeleckiej w Rejowcu. Uroczystości 3 Maja 1937
roku. Maszerują ul. Piłsudzkiego patrząc od lewej: Feliks Błasiak – członek drużyny strzeleckiej, Aleksander

Adam Zachtaj ps, „Leoś” zakłada w Rejowcu placówkę „Organizacja Zbrojna”, do której należy w latach 1940 –
1942 Edward Czerniak ps. „Puszczyk”.
9
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Dubiel – komendant drużyny strzeleckiej, Władysław Czerniakiewicz 10 – członek drużyny strzeleckiej,
Czesław Danielczuk – członek drużyny strzeleckiej, Jan Małysz – członek drużyny strzeleckiej, Antczak –
komendant policji, Edward Czerniak - harcerz (drużynowy) i inni.
1937/38
W dniu 8 grudnia 1937 roku opiekunem drużyn harcerskich ze szkoły Nr.1 i Nr. 2 zostaje Kazimierz
Sowa. Uroczyste przyrzeczenie członków I Męskiej Drużyny Harcerskiej nastąpiło w obecności
komendanta Hufca Chełm – Mariana Pilarskiego 12.
11

Komendant Hufca Chełm – Marian Pilarski.
I Rejowiecka Męska Drużyna Harcerzy im. Henryka Dąbrowskiego była reprezentowana na
zlocie Hufca, który odbył się w czasie Zielonych Świąt w Zawadówce w roku 1938.

Janusz Sowa – drużynowy, syn

Facsimile (faksymile) drużynowego Janusza Sowy oraz firmowa

Władysław Czerniakiewicz – członek drużyny strzeleckiej w Rejowcu. Zmobilizowany w 1939 roku. Uczestnik
walk pod Iłżą. W niewoli sowieckiej. Przeszedł wiele łagrów. Wyprowadzony z niewoli przez gen. Okólickiego. Brał
udział w walkach o Monte Casino w dywizji gen. Sulika.
11
W listopadzie 1934r u Kazimierza Sowy - kierownika w Świerżach została skonfiskowana odezwa sprzeciwiająca
się zapisom reformy o ustroju szkół powszechnych z roku 1932 .
12
W czasie okupacji używa ps . ,,Maryśka ,, . organizator i komendant ,,Szarych szeregów ,, w pow. Chełmskim .
12
10
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kierownika szkoły Nr. 1.

pieczątka I. Rejowiecka Drużyna Harcerzy im. Henryka Dąbrowskiego
w Rejowcu Lubelskim.

Na fotografii pierwszy z lewej - Drużynowy Janusz Sowa. Opiekunem drużyny był kierownik szkoły
Kazimierz Sowa. Przed wymarszem na zlot.

Las Zawadówka. Rok 1938. Przed namiotem drużyny i zastępem „Lisów”.
13
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Przy kuchni obozowej. Kucharze drużyny smażą kotlety.
1938/39
Drużyna przetrwała do pierwszego roku okupacji niemieckiej, którą prowadził opiekun Kazimierz Sowa.

Delegacja uczniów wyruszająca ze szkoły do Urzędu Gminy. Dnia 28.04.1939 roku.
Na pierwszym planie w mundurku harcerskim Niedbała Ludmiła.
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Zastęp harcerzy ze szkoly w Rejowcu. Zajecia szkoleniowe w terenie. Bieg na wytrzymalośc (podbieg szosą
na tzw. „Górkę Krasnystawską”). Po lewej zarośla po wycietym lesie „Klin” oraz ognisko harcerskie.W
dole we mgle Rejowiec. Pierwszy na rowerze opiekun drużyny kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej
stopnia III Nr. 1 im Henryka Dąbrowskiego Kazimierz Sowa. Maj 1939 roku.
Podczas okupacji niemieckiej nie zaprzestaje pracy konspiracyjnej ze starszymi harcerzami. Po
doniesieniu na gestapo aresztowany 01.04. 1941r. następnie stracony.
Oddzielną kartę historii zapisała organizacja harcersko – pionierska żydowskiej gminy wyznaniowej
w Rejowcu.

15
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Fotografię wykonano w 1928 roku

Członkowie żydowskiej drużyny harcerskiej 13w Rejowcu.
Więcej na te zagadnienia w dwóch pozycjach książkowych przygotowanych do druku; „Zarys dziejów
oświaty w Rejowcu 1905 – 1951” i „Marjem”.

Faktycznie była to organizacja młodzieży tzw. „Czerwony Pionier”, której instruktorem w Rejowcu był Azryl
Szporer.
13
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