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Instytucje i organizacje wyższej użyteczności publicznej
w Rejowcu.
Ochrona zdrowia i profilaktyka
Administracja samorządowa w okresie międzywojennym prawie wszystkie sprawy związane
z problematyka zdrowotną gromadziła w specjalnie wydzielonym dziale dokumentacyjnym
zatytułowanym „Zdrowie publiczne”. W danych o Rejowcu pod koniec roku 1920 odnotowano; służba
zdrowia: 1- lekarz, 2- felczerów, 1- akuszerka, 1- apteka. Najbliższy szpital - Miejski Szpital św.
Mikołaja w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 54.

Lekarze

Józef Karpiński w wieku 50 lat zmarł 12. 12. 1906 r. Pochowany na cmentarzu
Rzymsko-katolickim parafii Pawłów
Mieczysław Sosnowski.1
Stanisław Seroczyński – 1924r
Ludwika Sepieta – specjalizacja choroby wewnętrzne. Pracowała do września 1931r.
M. Parysiewicz – lekarz powiatowy wizytował szkołę w zimie 1932/33
J. Woinlos
Wsiewołod Brojakowski 2( 08.07.1894r – 01.11.1965r
Marian Wojtkiewicz – por. AK. ps. „Szczęsny” zginął 12.07.1945r.
Stanisław Kamiński
Mieczysław Sosnowski (1879-1931) Urodził w Lublinie. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego. Studia ukończył w 1904 r. Przez 4 lata doskonalił wiedzę medyczną w Pradze. W 1908 r. osiedlił
się w Rejowcu, gdzie prowadził prywatną praktykę. Od roku1908 w działalność oświatową w Rejowcu bardzo
zaangażował się lek. med. Mieczysław Sosnowski, który od tego roku mieszkał i prowadził praktykę lekarską.
Organizował szkolenia na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. W 1915 r., powołany na front do armii
carskiej, kierował specjalnymi oddziałami epidemiologicznymi. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1918
r. powrócił do Rejowca, jednocześnie pełniąc funkcję lekarza okręgowego. W tymże roku wstąpił do Wojska
Polskiego. W stopniu kapitana rozpoczął służbę lekarza wojskowego, dochodząc do stopnia pułkownika. W 1927
r. wrócił do rodzinnego Lublina i objął stanowisko komendanta 2 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego. Zmarł w
Lublinie i tam został pochowany.
2
Wsiewołod Brojakowski, narodowości ukraińskiej. W czasie okupacji niemieckiej cały czas pracował w
Rejowcu. Po wojnie w latach 1945 – 1947 na terenie Rejowca przebywały trzy Siostry ze Zgromadzenia
Benedyktynek Misjonarek, które prowadziły przedszkole i bursę. Jedna z nich
1

s. Hildegarda Zeńka (Zeńko)
s. Hildegarda Zeńka (Zeńko) pomagała dr med. Wsiewołodowi Brojakowskiemu w prowadzeniu Ośrodka
Zdrowia i wykonywaniu zastrzyków. Początkowo Ośrodek mieścił się w jednym z budynków przy fabrycznych
nazywanym „Pod Tygrysem” należącym do Cukrowni Rejowiec. Następnie przeniesiono go do jednego z
pomieszczeń Pałacu Budnych. Grób dr Brojakowskiego znajduje na cmentarzu parafialnym w Rejowcu.
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Stefan Hałabis – student III roku medycyny prowadził szkolenia (kursy) sanitariuszek
Wojskowej Służby Kobiet (WSK)

Felczerzy3.

Ta grupa zawodowa miała na szczeblu centralnym swój Związek Felczerów Rzeczypospolitej
Polskiej z Zarządem Głównym na czele, którego stał Prezes: Stefan Galuba. Wydawano czasopismo
„Przegląd Felczerski” - oficjalny organ Centralnego Związku Felczerów Rzeczypospolitej Polskiej w
Warszawie.
Działalność felczerów regulowała ustawa z dnia 1 lipca 1921 „o uprawnieniach do
wykonywania czynności felczerskich” D. U. R. P. Nr 64, poz. 396), oraz Rozporządzenie Ministra
Zdrowia Publicznego z dnia 20 marca 1922 r. w przedmowie wykonania ustawy o uprawnieniach do
wykonywania czynności felczerskich (D. U. R. P. Nr 29, poz. 233). Ukazała się też bardzo pomocna
pozycja książkowa ( broszura) pt. „Zbiór przepisów prawnych dotyczących zawodu felczerskiego”,
która zawierała wszystkie przepisy prawne opatrzone komentarzami.
Maciej Sergjalis od 1911r.

Maciej Sergjalis
Stanisław Nowak od 1912r.

Akuszerki 4
Zofia Charzewska
Foll
Roman
Grażyna Janiszewska.

Piotr Zakrzewski

5

Dentyści (stomatolodzy)

Felczer - z niem. Feldscher (chirurg polowy, wykonujący proste zabiegi) – zawód pomocniczy uprawniający
do świadczenia pomocy medycznej chorym. Kwalifikacje felczera są niższe niż kwalifikacje lekarza. Nie
wymaga się od niego ukończenia wyższych studiów medycznych, a jedynie szkoły średniej (np. liceum
felczerskiego) i zdobycia odpowiednich kwalifikacji na poziomie średnim. Po II wojnie światowej w
początkowym okresie PRL-u byli kształceni też felczerzy. Za przykład można podać dr Bogusława Kozara, jak
sam podaje przygodę z powołaniem lekarskim rozpoczął od ukończenia Liceum Felczerskiego w Chełmie w roku
1954, po ukończeniu studiów na wydziale lekarskim AM w Lublinie w 1963roku został kierownikiem Ośrodka
Zdrowia w Rejowcu. W Rejowcu pracował około 6 lat.
4
Akuszerka - kobieta zajmująca się udzielaniem pomocy rodzącej kobiecie. Określenie już w zasadzie
nieużywane. Współcześnie rolę akuszerki przejęła położna.
5
Piotr Zakrzewski (1878 – 1845). Ożeniony ze Stanisławą Zdrojkowską (1893 – 1945). Brat ks. kanonika
Bronisława Zakrzeskiego proboszcza parafii Rejowiec. Współpracował r ruchem niepodległościowym. Od 1915
roku do 1918 r. dyrektorem cukrowni, który w porozumieniu z Józefatem Budnym sprawował w okresie I wojny
3
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Aptekarze (farmaceuci) i pomocnicy aptekarscy.
Władysław Sawa prowadził aptekę w Rejowcu w okresie powstania styczniowego.
Eward Szlindenbuch s. Wilhelma – uczeń aptekarski (1899)
Aleksander Krotke s. Michała – pomocnik aptekarski (1903r.)
Edmund Kącki s. Romualda – (1913r.)
Walenty Drabikowski s. Kazimierza – pomocnik aptekarski ( 1913r.)
Sieniewicz – około roku 1919
Marian Sikorski 6

Marian Sikorski

Apteka.

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.

Profilaktyka
Epidemie, szczepienia ochronne i szkolenia zdrowotne.
światowej opiekę nad szkołą polską, wspomagając ją finansowo i lokalowo aż do odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Małżonkowie Zakrzewscy zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Rejowcu.
6
Marian Sikorski s. Hipolita, ur. 30 stycznia 1890 r. w Pawłowie, właściciel apteki w Rejowcu, był również
właścicielem majątków 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, pełnomocnika Sikorskiego. W 1938 r. majątek w Łanowicach został rozparcelowany.
Dokumenty rodziny Sikorskich z lat 1921 – 1940. W czasie wojny, członek ZWZ – AK rejonu V dowodzonego
przez „ Rębacza” .Po wojnie, okazały domu i apteka, podlegały nacjonalizacji. Zgodnie z obowiązującymi
wówczas przepisami nie mógł mieszkać w Rejowcu ani najbliższej okolicy.
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Ponury obraz panującej sytuacji zdrowotno – sanitarnej w Rejowcu po ucieczce wojsk
rosyjskich opisał jeden z członków delegacji Lubelskiego Żydowskiego Komitetu Ratunkowego:
(…) „Na pierwszy rzut oka miasteczko objawia ślady przybyłych nieszczęść. Liczba domów i
mieszkańców znacznie się zmniejszyła. Wiele rodzin żydowskich wyjechało, a epidemia cholery, która
się rozpanoszyła w roku 1915 zabrała około 180 –ciu osób, pozostawiła wielkie ilości wdów i sierot 7”
W połowie sierpnia 1915 r. z braku odpowiednich środków higieny wybuchła epidemia
cholery. Początkowo dziesiątkuje żołnierzy austriackich. Zaczyna chorować ludność cywilna. Z każdym
dniem umiera coraz więcej ludności cywilnej. Przejściowo na teren miasteczka Rejowiec przybyło
bardzo dużo uciekinierów z powiatów takich, jak: Zamość, Biłgoraj i Tomaszów Lubelski. Szczególnie
obfite śmiertelne żniwo zbiera w śród tych właśnie nieszczęśników. Na miejsce pochówków
wyznaczono teren w pobliżu kapliczki cmentarnej u zbiegu ulic Szkolnej i Henryka Dąbrowskiego.
Chowane ofiary epidemii, przeważnie, posypywano wapnem, aby uniknąć dalszemu i przypadkowemu
rozprzestrzenianiu się zarazy. Sytuacja żywnościowa ludności była tragiczna. Większość upraw zboża w
rejonie gminy została spalona. Obraz tragedii zobrazują wybrane krótkie fragmenty kronikarskich
zapisów z tamtych lat:
(…) „Dym pożarów płonących wsi był tak gęsty, że 17-go w bitwie pod Rejowcem wypełnił całą
dolinę”.
(…) „Brzaskiem 25 lipca 1915 r. trwający nieprzerwanie od kilkunastu dni pożar wielu wsi
powiatu krasnostawskiego i powiatów sąsiednich, zlał się w jedno ogniste morze. To wojska
moskiewskie ustępując paliły wszystko, co ogień mógł pochłonąć. Paliły się wsie, paliły się pola
dojrzałych zbóż. Ogień i dym przesłaniały wszystko”.
Pod koniec 1915 roku wprowadzono kartkowy system zaopatrzenia na produkty
spożywcze. Spożycie chleba ograniczono do 250 g dziennie. Do jego wypieku należało dodawać 20%
ziemniaków albo mąki pszennej lub jaglanej z prosa. Wypiek pieczywa białego był zabroniony.
Mimo tak restrykcyjnych działań nie zdołano zapobiec pladze głodu. Jak by tego było mało, ponownie,
co jakiś czas pojawiały się ogniska epidemii tyfusu, cholery. Największe żniwo zebrała zaraza grypy –
zwana „hiszpanką”( w roku 1918.)

7

,, Myśl Żydowska ,, 1917 r. Nr. 9 .
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27 sierpień 1915 rok. Michalina Szedel przyjmuje zastrzyki mające zapobiec
zachorowaniu na cholerę ( Spółka Akcyjna cukrowni i Rafinerii Rejowiec w Rejowcu opłaciła lekarza,
który sprawował opiekę nad pracownikami cukrowni, nauczycielami oraz uczniami szkoły
przyzakładowej w czasie trwania epidemii cholery w Rejowcu).
Na początku października1926r w Rejowcu było kilka wypadków zachorowań na
szkarlatynę, zwłaszcza wśród najbiedniejszej ludności żydowskiej. Gmina wyznaniowa żydowska
wysłała delegację do towarzystwa leczniczego „Tos” do Lublina z prośbą, aby Towarzystwo przysłało
do Rejowca lekarzy celem dokonania zastrzyków ochronnych przeciw szkarlatynie wszystkim
dzieciom. Pierwsze zastrzyki odbyły się w dniu 25 i 27 października. Zastrzyki robiono także i dzieciom
szkolnym. Z przyczyny tej dnia 25 października po południu i 27 października przez cały dzień w
tutejszej szkole nauki nie było. Drugie zastrzyki lekarz lubelski zrobił w tydzień później po pierwszym
zastrzyku, a trzecie zastrzyki odbyły się również w tydzień po drugim zastrzyku.

25 październik 1926 rok . W budynku starej szkoły punkt szczepień ochronnych przeciw epidemii
szkarlatyny. Rejowiec dn.27 października 1926 roku.
Zgodnie z decyzją p. Inspektora Szkolnego z dnia 19 października 1929 roku Nr. 3075
Zarząd Oddziału Czerwonego Krzyża w Chełmie w najbliższym okresie zamierza urządzić w tutejszej
szkole cykl odczytów przy latarni projekcyjnej na następujące tematy:
Gruźlica i jej zwalczanie.
Higiena mieszkań i siedzib wiejskich.
Choroby weneryczne i walka z nimi.
Alkoholizm plaga narodu.
Kierownik szkoły wziął na siebie obowiązek zorganizować odpowiednią propagandę,
przygotować salę, latarnię projekcyjną i obsługę. Ustalono terminy wykładów:
a/ Pierwszy odczyt o gruźlicy i jej zwalczaniu odbędzie się w Sali starej szkoły
dnia 17 listopada br. O godzinie 14 –tej
b/ O higienie mieszkań i siedzib wiejskich dnia 15 grudnia br.
c/ O chorobach wenerycznych i walce z nimi – dnia 12 stycznia 1930 roku
5
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d/ O alkoholizmie – pladze narodu w dniu 16 lutego 1930 roku.
Przy kahale rejowieckim funkcjonował Żydowski Dom Szpitalny przy ulicy Niecałej 8. Od
1929 roku powołano Towarzystwo Ochrony Zdrowia Żydów.(TOZ)
(…) „W dniu 30 czerwca 1931 roku złożył na ręce kierownika szkoły p. Ostrowski Edward
rolnik z Adamowa kwotę 50 zł. W dniu 2 września 1931 roku p. Jan Oleszczuk z Rejowca ofiarował
szkole trzy nowe ręczniki i 12 kawałków mydła. Dnia 6 października 1931 roku ofiarował na cele
szkolne 50 zł.. Pan Marian Lewandowski rządca folwarku w Rejowcu”.
Wybrane fragmenty archiwalnych zapisów odnoszące się do stanu zdrowotno sanitarnego
w Rejowcu a zwłaszcza wśród dzieci szkolnych:
(…) „Z końcem września 1930 roku wybuchła w Rejowcu i okolicy epidemia odry z dość
częstymi wypadkami szkarlatyny. Chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób władze
szkolne zamknęły oddziały I-sze i II-gie tutejszej szkoły na czas od 2 –16 października”.
(…) „W dniu 14 września 1931roku odbyło się w szkole pierwsze zebranie
rodzicielskie, a 1zł na samopomoc lekarską. Ponieważ sprawa wynajęcia p. dr. Sepiety z powodu
wyjazdu tegoż nie doszła do skutku, Opieka Szkolna uprosiła p. Dr Brojakowskiego, by dzieci leczył za
zaniżoną cenę 2 zł i wystąpiła z wnioskiem na zebraniu rodziców by każdy ofiarował 1 zł, a rzeczą
opieki będzie dostarczyć chorym dzieciom pomocy lekarskiej dzieciom bardzo biednym i lekarstw”.
(…) „Dużo uwagi w roku szkolnym 1932/33 poświęciło nauczycielstwo tutejszej szkoły
zachowaniu czystości w szkole, wychodząc z założenia, że w Rejowcu gdzie widzi się bardzo dużo brudu
i niechlujstwa, należy z naciskiem szerzyć kulturę czystości przez szkołę. Chodziło w tym roku przede
wszystkim o odwszenie, tym bardziej, że w okresie zimowym panowała w Rejowcu wśród ludności
żydowskiej epidemia tyfusu. W celu odwszawienia przeprowadzano wielokrotnie we wszystkich klasach
badania włosów i odzieży dzieci. W wielu wypadkach trzeba było dzieci zawszawione wysyłać do domu,
niektóre kilkakrotnie. Na tym tle dochodziło do licznych zatargów z rodzicami, którzy nie od razu
rozumieli konieczność takiego postępowania. Dwukrotnie wizytował stan higieniczny szkoły lekarz
powiatowy dr M. Parysiewicz. Wszystko to wpłynęło na znaczne podniesienie się poziomu higienicznego
szkoły. O czuwaniu nad czystością w klasach i na dziedzińcu szkolnym zostało wspomniane przy
opisywaniu działalności organizacji szkolnych”.
W zimie 1932/33. Wśród ludności żydowskiej panowała epidemia tyfusu.
Fragment z jednego z ogłoszeń publicznych o terminach szczepień przeciwko ospie:
(…) „Wereszce Małe u p. Nowoświatłowskiego . dnia14.05.1936r od godz 8 -12 , dnia22.05. 1936r
o godz.12.
Tomaszówka szkoła . dnia14.05.1936r od godz.14 - .18, dnia 22.05.1936r. od godz.14 - 16
Stajne dnia15.05.1936r od godz. 8 - 12 , dnia 23.051936r od godz10. - 12
" 15. V. 1
-...18 23: V. 14 - 16
Marynln
Rejowiec " o, 16. V, 8 -'j 14 25. V. 10 - 13
"
Ogłaszając powyższy plan, podaję do wiadomości. że:
l) Rodzice obowiązani są doprowadzić dzieci podlegające szczepieniu w dniu wyznaczonym do lokalu. w
którym szczepienie odbywać się będzie,
8

Zburzony w czasie likwidacji getta.
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2) W wypadku wyjątkowej niemożności doprowadzenia dziecka, (który musi być usprawiedliwiony przed
sołtysem). Dziecko należy doprowadzić obowiązkowo w dniu kontroli,
3) Rodzice, którzy uchylają świadomie doprowadzenia dziecka do szczepienia zostaną 'ukarani grzywną
do 200 zł. lub aresztem do dni 14.
4) Rodzice zobowiązani są dzieci przed szczepieniem wykąpać i odziać w czystą bieliznę P. p, Sołtysów
wzywam, aby powiadomili ludność swego sołectwa o dniu i miejscu szczepienia, aby w dniu szczepienia
stawili się sami lub ich zastępcy w punktach szczepiennych wraz z dziećmi do szczepienia wykazami
imiennemi tych dzieci
Gdy chodzi o zajęcie lokalów szkolnych dla szczepień. sprawa ta została uzgodniona z p. Inspektorem
szkolnym.
Chełm, dnia 6 maja 1936 r.”.
Czerwonka. (…) „Okres letnich miesięcy jest okresem nasilenia ostrych chorób żołądkowo kiszkowych,
między innemi czerwonki, która rok rocznie zabiera liczne ofiary, szczególnie spośród dzieci, jako
organizmów słabszych i mniej odpornych na wszelkie choroby. Lata 1934 i 1935 były szczególnie
niepomyślne i czerwonka zabrała wiele ofiar z szeregów młodego pokolenia. Otóż czerwonka pozostaje
przez zakażenie organizmu, a właściwie przewodu pokarmowego przez laseczniki Shiga-Kruze”.
Ze struktury samorządowej gminy Rejowiec wyłoniono stałą Komisję Zdrowia
Publicznego, której zadaniem najogólniej rzecz ujmując było stanie na straży zdrowia mieszkańców,
prawidłowości przebiegu szczepień ochronnych, czystości ujęć wody pitnej (studnie i pompy)
, urządzenia sanitarne: indywidualne i publiczne. Wytworzone przez te komisje (przez szereg lat),
obszernej dokumentacji, znajdują się różnego rodzaju wykazy ludności zaszczepionych w
poszczególnych sołectwach i Rejowcu. Wykazy pomp, studni. Terminy wywozu nieczystości z ubikacji
podlegających Urzędowi Gminy. Ilości wydanego i zużytego wapna i innych środków odkażających.
Uwagi do pracy lekarzy itp.
W czasie okupacji niemieckiej powołano na stanowisko do walki z tyfusem kierownika Hałobisa.
Prawie w całości zachowała się dokumentacja z tego okresu.

PCK

Organizacja wyższej użyteczności publicznej
Należy podkreślić, że rejowiecka PCK działała bardzo prężnie, zwłaszcza, gdy funkcję prezesa
Gminnego Koła PCK w latach 1932 – 1936 pełnił Stanisław Świca kierownik miejscowej szkoły. Ideę
Czerwonego Krzyża przenoszono na grunt szkolny. Powstało w pełni zorganizowane Szkolne Koło
Polskiego Czerwonego Krzyża, które zostało powołane w kwietniu 1936r przez p. Jadwigę
Misiaczkową. Szczególną aktywność przejawiała sekcja sanitarna. Podstawowym celem było
propagowanie higieny w śród młodzieży szkolnej. Koło urządziło po raz pierwszy w dniu 24 maja 1936
roku „Święto Matki”.
Prawdziwym sprawdzianem skuteczności działania praktycznego PCK był tragiczny czas września
1939r.
(…) „Na polecenie wójta gminy Rejowiec Józefa Pośpiecha w miejscowej szkole zorganizowano
szpital polowy (punkt sanitarny) dla rannych żołnierzy. Opiekę nad nimi objął dr. Wsiewołod
Brojakowski narodowości ukraińskiej, miejscowy lekarz dobierając do pomocy felczera medycznego
Macieja Sergialisa, dr. weterynarii Halickiego, obowiązki sióstr szpitalnych sprawowały: Janina
Wójcik, Elżbieta Madeńska, Zofia Madeńska, Halina Madeńska, Zofia Księżopolska, Wiera Sapiecha,
Czesława Mizgalska”.
W czasie okupacji po delegalizacji wszystkich organizacji polskich Niemcy pozwolili jedynie
na działalność: Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (PCK), Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Stołecznemu Komitetowi Samopomocy Społecznej, którego zadania zostały przejęte w marcu 1941 r.
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przez Radę Główną Opiekuńczą (RGO). Na jej czele stał Adam Ronikier. Miała ona zajmować się
pomocą materialną dla Polaków.
W 1940 roku wznowilo działalność rejowieckie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża.
Prezesem zostala Helena Jarmoc, sekretarką – skarbnikiem Halina Madeńska (Lasocka). Reaktywowana
instytucja służyła pomocą i radą ludności wysiedlonej z terenów wcielonych do Rzeszy jak i zbiegłych z
terenów Wołynia w czasie rżeźi dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich. Była to pomoc nie do
ocenienia ale i nie doceniona po wojnie. Postarano się o to, by, nie pamiętać.

Pismo Polskiego Czerwonego Krzyża wystawione w dniu 17 XII 1940 roku na nazwisko
Madeńska Halina.
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Wybrane legitymacje członkowskie Polskiego Czerwonego Krzyża, Koła w Rejowcu min: ks. Mikołaja
Puacza (wikary miejscowej parafii), Joanny Kukulskiej (nauczycielka szkoł rejowieckich, więźniarka
Ravensbruck) i Michała Wójcika (sekretarza gminy, rozstrzelany przez Niemców).

Działalność charytatywna i dożywianie dzieci.

Nigdy dotąd w historii Rejowca nie była na tak szeroką skalę organizowana pomoc potrzebującym
jak w latach 30-tych XX wieku. Dla zobrazowania skali pomocy zacytuję wybrane fragmenty
niektórych sprawozdań odnoszące się do dzieci szkolnych ze szkół Nr, 1 i Nr. 2. Po raz pierwszy w
historii szkoły od początku roku szkolneg1931/32 kierownik szkoły Piotr I. Grochmalicki
zapoczątkował akcję dożywiania biednych dzieci. Pomocy potrzebowała dość znaczna liczba dzieci z
obu szkół. Poniżej wybrane fragmenty oryginalnych sprawozdań:
(…) „Od 15 stycznia 1932 roku przystąpiono do akcji dożywiania dzieci. Taką formą
opieki objęto 141 uczniów przy wydatnej pomocy pana Józefata Budnego pracowników cukrowni i
części społeczeństwa. Józefat Budny ofiarował 399 kg mąki pszennej i 80 kg cukru. Pomocy w akcji
dożywiania dzieci udzielił Komitet Pomocy dla Bezrobotnych w Chełmie w postaci 25 kilogramów cukru
i 1674 kostek kawy. Z ofiar pieniężnych zebrano 265,50zł za co kupiono mleko, kakao, bułki. Akcja
dożywiania dzieci trwała do 30 maja 1932 roku”.
(…) „W roku szkolnym 1932/33 p. Józefat Budny ofiarował na dożywianie dzieci po raz
pierwszy 20 kwintali pszenicy, p. inż. Huskowski 150 kg cukru, zaś p. Żytkiewicz objął akcją zbiórki
pieniężnej w śród urzędników i pracowników Cukrowni, a także wśród społeczeństwa z miasteczka.
Zbiórka pieniężna dała nadzwyczajne rezultaty, bo po skończonej akcji dożywiania dzieci pozostała
kwota powyżej 600 zł., która na mocy zgody ofiarowana na grodzenie szkoły. Społeczeństwo widząc
pożyteczne wyniki tej pracy, widząc oszczędności i dobrą gospodarkę ich groszem, poczęła darzyć
szkołę pełnym zaufaniem”.
(…) „W Rejowcu było dość dużo rodzin żyjących w ubóstwie, ale były wśród nich też i
przypadki skrajnej nędzy. Nauczyciele próbowali mobilizować miejscowe społeczeństwo do niesienia
pomocy humanitarnej potrzebującym. Zachowała się jedna z list 9 datków pieniężnych nauczycieli dla
rodziny Turczewskich z uzasadnieniem:
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Lista ofiar dla Turczewskiego
Z tego co można odczytać ofiarowali pieniądze między innymi: Turewiczowie,
Zdunkowa, ks. Jan Mróz, Świca, Bośkiewiczówna, Zofia Śliwińska, Ks. Zakrzewski, Harasymówna,
Antczak.
(…) „Akcja dożywiania dzieci zapoczątkowana w ubiegłym roku szkolnym rozwinęła się
w tym roku jeszcze bardziej i dała wyniki nadspodziewane, mimo, że nie otrzymano jak w roku ubiegłym
pomocy od Komitetu Pomocy Bezrobotnym w Chełmie. Dzięki niestrudzonym zabiegom kierownika
szkoły p. Świcy i gorącym poparciu go w tej sprawie przez przewodniczącego Opieki Szkolnej p. Fr.
Żytkiewicza zgromadzono drogą doraźnej kwesty i zadeklarowanych miesięcznych składek takie zasoby
w naturze i gotówce, że wystarczyło na dożywianie 138 biednych dzieci w czasie od 6 grudnia do 13
maja i pozostało w gotówce 600 zł. Pozostałą sumę 600 zł postanowiono na zebraniu ofiarodawców i
Opieki Szkolnej przeznaczyć na ogrodzenie szkoły. Podkreślić należy ofiarność przede wszystkim
właściciela majątku Rejowiec p. J. Budnego i dość wydatną ofiarność pracowników cukrowni i
nauczycielstwa miejscowego, które opodatkowało się 1 zł miesięcznie. Najmniej ofiarni okazali się
Żydzi, chociaż na dożywianiu była większość dzieci żydowskich. Forma dożywiania była taka jak w roku
ubiegłym to jest – otrzymywały drugie śniadanie. Dzieciom anemicznym rozdano ponadto kilka litrów
tranu. Dożywianie trwało nawet pod czas trzytygodniowych ferii zimowych”.
(…) „Przewodniczącym dożywiania dzieci szkolnych na rok 1933/34 został wybrany p.
Żytkiewicz Franciszek. Dożywianie rozpoczęło się 14 grudnia 1933 roku i trwało do dnia 14 czerwca
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1934 roku. Razem 130 dni. Przeciętna ilość śniadań dziennie wynosiła106,5. Za cały okres
wydano13852 śniadań. Zużyto mleka wirowanego1244 litrów i 54 litry zwykłego, cukru wydano 100 kg.
Z cukrowni Rejowiec, 10 kg. Z Komitetu Dożywiania w Chełmie, 5 kg pozostało z roku ubiegłego, 18 kg
od p. Kopały i 3 kg kupiono. Razem wydano 136 kg. Mąki zużyto na bułki 1149 kg . P. Portko ofiarował
2 kg bułek, pozostało mąki jeszcze na rok szkolny 1934/35 u p. Kornblita 28 kg i 6 ½ kg u p. Świcy
Stanisława. Mąkę ofiarował p. Józefat Budny a pieniądze na pokrycie kosztów dożywiania zbierał z
cukrowni p. Żytkiewicz Franciszek a na terenie miasteczka Rejowiec p.Turewicz Feliks. Do kasy
dożywiania dzieci wpłynęło 606 zł 20 gr . Oprócz śniadań anemiczne dzieci dostawały tran ofiarowany
przez p. Mariana Sikorskiego w ilości 9 litrów”.
(…) „W roku szkolnym 1934/35 p. Józefat Budny ta jak w latach poprzednich przekazał
20 kwintali pszenicy, p. Huskowski 100 kg. cukru, zas p. Żytkiewicz zajął się zbiórką ofiar pieniężnych,
angażując do tej pracy p. Horodyskiego Mieczysława z Cukrowni oraz wszystkich członków Opieki
Szkolnej obejmując jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Dożywiania Biednej Dziatwy
Szkolnej. Dożywiało się 160 dzieci z obu szkół w Rejowcu. Ze szkoły Nr 1 – 74 dzieci, reszta ze szkoły N
2. W tej liczbie dożywiało się 43 –je dzieci żydowskich. Stwierdzić należy a jest to fakt, że Żydzi bardzo
obojętnie ustosunkowywali się do akcji dożywiania dzieci, wyzyskując ofiarność społeczeństwa
katolickiego tym bardziej, że sami zadeklarowali się na kwotę 200 zł., a z wielką trudnością ściągnięto z
nich 34 zł., co z ofiarnością społeczeństwa katolickiego – stanowi bardzo mały, a nawet znikomy
procent. Pomimo takiej dysproporcji – nie odsunięto dzieci żydowskich od dożywiania by nie robić
różnic w szkole. Jednak w roku szkolnym 1935/36, o ile społeczeństwo żydowskie nie przestanie żerować
na ofiarności społeczeństwa katolickiego – katolicy zorganizują dożywianie wyłącznie dla dzieci
chrześcijańskich, co byłoby niepożądane na terenie szkoły. W sprawozdaniu za rok szkolny 1934/35
wydano 14498 śniadań dla biednych dzieci dla obu szkół. Na śniadanie składało się: porcja kakao i
bułka. Na powyższy cel zużyto 1119 kg i 44 dkg bułek pszennych z mąki pszennej 50%. Pszenicę mielono
w młynie p. Budnego, bez żadnej zapłaty. Bulki piekł piekarz w Rejowcu p. Korenblit, dając za 1
kilogram mąki 1 kilogram bułek bez dodatkowej zapłaty. Kakało zużyto 15 kg., cukru 150 kg., mleka
pełnotłustego 467 litrów i mleka odtłuszczonego ofiarowanego też przez p. Budnego 1844 litry.
Niezależnie od powyższego p. Marian Sikorski właściciel apteki w Rejowcu dostarczył dla biednych
dzieci 10 litrów tranu. Tran spożywały dzieci w szkole. Śniadania gotowano w kuchni kierownika szkoły
p; Stanisława Świcy. Za gotowanie śniadań płacono p. Dorokowej żonie stróża 10 zł. miesięcznie”.
(…) „Dnia 27 października 1934 roku po raz pierwszy w historii szkoły powołano Koło
Matek. Działalność tego koła obejmowała społeczności obu szkół. Celem ich działania było:
zaopiekowanie się najbiedniejszymi dziećmi szkolnymi, po drugie integracja rodziców z życiem szkoły,
oraz po trzecie dokształcanie w dziedzinie wychowawczo- pedagogicznej, co pozwoli na lepsze
oddziaływanie wychowawcze na swoje dzieci. Do zarządu weszły – „matki inteligentnie czynne”. Skład
zarządu przedstawiał się następująco:
Prezesem koła była - p. Ewa Lewandowska
sekretarz - p. Henryka Jarmocowa
skarbnik - p . Maria Wąsikowa
Do komisji rewizyjnej weszły:
p.p. Helena Dolewska, Zofia Najdowa, Estera Szenkierowa, JoannaStefańska. Na przewodniczącą tej
komisji wybrano Zofię Najdową.
Do Sekcji Oświaty Koła Matek wybrano jednogłośnie na przewodniczącą p. Zofię Szkulnikową,
następnie p.p. Zofię Najdową i Henrykę Jarmocową.
Do Sekcji Pomocy Biednym Dzieciom wybrano na przewodniczącą p. Helenę Prokopczykową,
następnie p.p. Annę Krychową, Julię Adamczykową, Cyrlę Szenkierową, Zofię Niedbałową, Bruchę
Sznablową, Jutanię Partową,Helenę Pasztułową, Zofię Mizgalską, Henę Libhaberową, Marii
Ogrodniczykową”.
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(…) „Matki odbyły do dnia 11 maja 1935 roku pięć zebrań, na których wygłaszano
referaty z dziedziny wychowania, zaznajomiono matki z problemami szkolnymi oraz inne sprawy
związane z zamierzeniami Koła.
Sekcja Pomocy Biednym Dzieciom zebrała następujące kwoty:
z folwarku w Rejowcu
-12,45 zl
od pracowników Cukrowni
- 12,20 zł
od urzędników Cukrowni i p. Budnego Józefata -51,00 zł
od mieszkańców Wólki Rejowieckiej
- 9,80 zł
chrześcijan w Rejowcu
- 5,70 zł
społeczeństwa żydowskiego w Rejowcu
- 19,95 zł
dzieci szkolnych
- 5,00 zł
ofiary anonimowe
- 4,45 zł
Razem
120,55 zł
Pieniądze te rozchodowano w następujący sposób:
za jedną parę butów
10,00 zł
za reperację śniegowców
00,45 zł
za flanelę i cajg na ubrania
54,10 zł
za uszycie ubrań
14,50 zł
na przybory szkolne dla biednych dzieci
20,00 zł
Pozostała kwotę w wysokości 21, 50 zł przelano do kasy obu szkół w Rejowcu z
zaznaczeniem, iż kwota ta ma być przeznaczona na kupno przyborów szkolnych dla najbiedniejszych
dzieci w roku szkolnym 1935/36.
W zbiórce pieniężnej brały udział następujące panie: Lewandowska, Prokopczykowa,
Pasztułowa, Kwiatkowska, Czekierdzińska, Listhausowa, Ogrodowczykowa i Sznablowa.
Na prowadzenie akcji dożywiania dzieci Opieka Szkolna otrzymała :
od pana Budnego Józefata
- 1100 kg mąki pszennej
z cukrowni Rejowiec
- 50 kg cukru
z Wydziału Powiatowego - 20 kg kawy słodzonej oraz 200 zł
z ofiar wpłynęło - 20 zł
składki na garnuszki - 32 zł. „.
Charakterystyka społeczności rejowieckiej przedstawiona przez kierownika szkoły Nr 1
Stanisława Świcę w roku szkolnym 1935/36:
(…) „Ludność Rejowca stanowią w 75% Żydzi, zajmujący się handlem i częściowo
rzemiosłem (szewstwo, krawiectwo, stolarstwo). Zajmujący się handlem to przeważnie drobni
sklepikarze i handlarze wiejscy, szmaciarze itp. Kilku Żydów jest pośrednikami u miejscowych i
sąsiednich majątkach ziemskich. Są oni dobrze sytuowani, są bogaci. Reszta jest mało zamożna, zaś
drobni sklepikarze, szmaciarze, handlarze wsiowi, szewcy - to przeważnie Żydzi biedni i tych jest
najwięcej. Stąd dzieci żydowskie uczęszczające do szkoły stanowią 52% ogółu dzieci. Są to dzieci
przeważnie średniozamożne i biedne. Dzieci chrześcijańskie, to dzieci przeważnie rolników
średniozamożnych (Kobyle, Wólka Rejowiecka, Adamów Kolonia, częściowo i Rejowiec) oraz
sezonowych robotników - przeważnie dzieci biedne. Ponieważ w szkole stosunkowo dużo jest biednych
dzieci, – przeto od roku 1931 prowadzona jest akcja dożywiania tych dzieci. W roku szkolnym 1935/36
dożywiało się w tutejszej szkole 110 dzieci, dzięki ofiarności p. Józefata Budnego, który dostarczył mąkę
na bułki oraz mleko wirowane. Cukrowni, która dostarczyła 100 kg cukru, oraz dzięki miejscowemu
społeczeństwu, które drobnymi ofiarami stale zasilała fundusz dożywiania dzieci. W roku szkolnym
1935/36 dożywianie dzieci było prowadzone wspólnie ze szkołą Nr 2. Ogółem dożywiało się 210 dzieci.
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Dożywianie trwało od 28 stycznia do 9 czerwca 1936 roku. Ogółem w tym czasie wydano 16298
śniadań. Akcje dożywiania dzieci zorganizowałem w ten sposób, że byłem u pana Budnego Józefata
prosząc go o mąkę i mleko, pana inżyniera Huskowskiego Tadeusza – administratora cukrowni
Rejowiec – prosiłem o cukier. Niezależnie od tego chodziłem z członkami Komitetu Dożywiania Dzieci
do domów zbierając na listę drobne kwoty. Komitet Dożywiania Dzieci zajął się dostarczeniem bułek z
piekarni (p. Prokopczyk Józef). Dostarczeniem mąki do piekarni – p. Jarmuż. Dostarczeniem zboża do
młyna – p. Lewandowski 10. Prezesem Komitetu Dożywiania Dzieci był początkowo p. Żytkiewicz a po
jego wyjeździe do Lublina p. Jarmuż Kazimierz. Skarbnikiem Komitetu był p. Horodyski Mieczysław z
Cukrowni. Społeczeństwo żydowskie mniej interesowało się akcja dożywiania dzieci, chociaż dzieci
żydowskich dożywiało się około 40%. Niechętnie Żydzi składali ofiary na ten cel – wymuszano je pod
różnymi presjami. Zbiórką pieniędzy na dożywianie dzieci w śród Żydów zajmował się p. Kraft Calet –
nauczyciel religii mojżeszowej tutejszej szkoły, człowiek uspołeczniony, uczynny i chętny do pracy”.
(…) „Zakupiono dla obu szkół kuchenki żelazne, ustawiono je na korytarzach parteru.
Dla użytku dzieci zakupiono dla obu szkół po 40 garnuszków o pojemności ¼ litra. Dożywianie trwało
od 5 lutego do 3 czerwca 1937 roku. Ze szkoły Nr 1 korzystało 72 dzieci, ze szkoły Nr 2 85 dzieci. Dzieci
otrzymywały garnuszek kawy i bułeczkę wagi 80 gr”.
(…) „Akcja pomocy dzieciom w formie dożywiania prowadzona była w roku szkolnym
1937/38 przez 81 dni w okresie od 7 lutego do 8 czerwca 1938 roku. Ogółem wydano 14185 porcji dla
dzieci obu szkół. Na cele dożywiania otrzymano i wydatkowano w ty okresie:
Otrzymano z Powiatowego Komitetu Pomocy Dzieciom - 220 zł
Z opłat od dzieci - 17,20 zł
Pozostałość z roku szkolnego 1936/37 - 6,18 zł.
Razem: 243,38 zł.
Wydatkowano:
Na żywność - 192,85 zł.
Za gotowanie – 37,50 zł.
Inne
- 1,10 zł.
Pozostało na rok następny 11,93
Razem - 243,38 zł.
W naturaliach otrzymano:
Z Cukrowni Rejowiec 100 kg cukru wartości – 100 zł.
Od pana Budnego 1000 kg mąki wartości – 400 zł.
Ze Spółdzielni Spożywców 0,5 kg kawy wartości - 1 zł.
Pozostałość mąki z roku 1936/37 w ilości 131,7 kg wartości - 52,68 zł .
Razem 1232,2 kg wartości 553,68 zł.
Wszystkie naturalia zostały wydatkowane”.
Z pośród wielu majętnych ludzi na terenie gminy Rejowiec jedynie Józefat Jakub Budny
udzielał pomocy biednym dzieciom uczęszczającym do szkoły w Rejowcu. Był zawsze na każde
zawołanie o pomoc. Na tle innych właścicieli dóbr w obrębie gminy Rejowiec to wzór człowieka
pochylającego się nad każdym potrzebującym. To On min. był twórcą szkoły polskiej w Rejowcu od
1905r. Niech wspomnę o kościele, czy powołaniu parafii. Wielką szkodę o Jego pamięci uczynili
miejscowi działacze PZPR. Komunistyczna propaganda zrobiła swoje.

Marian Lewandowski długoletni administrator w majątku Józefata Budnego . Sadził las „Osowica” przy szosie
z Rejowca do Chełma na tzw. Górze Adamowskiej. Legionista 7pp . Walczył przeciw bolszewikom w wojnie
1920 roku . Odznaczony orderem Virtuti Militari. Po II wojnie światowej więziony za to przez komunistyczne
władze PRL na Zamku Lubelskim, represjonowany. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Rejowcu. ( z relacji
pisemnej jego syna Antoniego Lewandowskiego )
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Ochrona zwierząt i roślin
Lekarze weterynarii.
Halicki
Skobicki – po wojnie

Agronomowie gminni.

Hawryłko, w czasie okupacji niemieckiej, narodowości ukraińskiej
Wowczenko w czasie okupacji niemieckiej, narodowości ukraińskiej
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