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Jan Koper 
 

1899 – 1967 
Kawaler orderu Virtuti Militari – Krzyż srebrny kl. V. 

(wspomnienie.) 
 
 

               Jan Koper urodził się 24 grudnia 1899 roku. Był najstarszym spośród czterech synów Michała i 
Julii Koper z domu Gałan. Jego ojciec, Polak wcielony został do Armii Carskiej w 1915 roku. Powrócił 
ciężko ranny w bitwach I wojny światowej. Matka również powróciła do Polski na ziemie rodzinne z 
zesłania w Rosji. Oboje doświadczyli okropności wojny niemiecko- rosyjskiej. 

             Jan wychował się w wierze katolickiej, tradycji patriotycznej i żołnierskiej. Swoje dzieciństwo i 
młodość przeżył w Niepodległej Polsce w rodzinnym Rejowcu. Tutaj dorastał, kształtował charakter i 
wiedzę. Ukończył szkołę podstawową. Jego trzej bracia (Władysław, Szczepan, Józef – oficer WP) byli 
żołnierzami utworzonego przez Józefa Piłsudzkiego Wojska Polskiego.  

              Jan Koper został w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, odznaczony przez Naczelnego Wodza 
(Józefa Piłsudzkiego) Orderem Virtuti Militari – krzyżem srebrnym V. 
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Order Virtuti Militari – krzyż srebrny V. 

                         W Kalendarzu Wojskowym z 1928 roku znalazłem o VM. 
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Kartki z tego kalendarza str. 377 i 378 o Orderze VM. 
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               Na temat Jego zachowania i Kazimierza Wojciecha Kalinowskiego w okresie międzywojennym 
krążyły w Rejowcu i okolicach legendy. Ich zachowanie w restauracjach prowadzonych przez Żydów. 
Tematem legend było posiadania przez nich Orderów Virtuti Militari oraz zachowanie Policji 
Państwowej.   
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Poniższy tekst powstał w oparciu o opracowanie napisane przez Bartłomieja i Wacława Koper  -
„Wspomnienie” o Generale LWP Marianie Koper. 

                 [„Rok 1939 początek agresji niemieckiej przeżył Jan w Rejowcu. Nadejście okupanta w końcu 
września poprzedziły bombardowania węzła kolejowego, stacji, ludności cywilnej oraz wycofujących się 
przez Rejowiec oddziałów Wojska Polskiego. W wyniku nalotów, bombardowań i ostrzału ginęła 
ludność cywilna oraz polscy żołnierze. Niszczono ich sprzęt i komie. Zbitych pochowana na cmentarzu 
parafialnym w Rejowcu. 

 
 

 
Zbiorowa mogiła żołnierska oznaczona pionową tablicą pokrytą napisami. Fotografia z przed 

1948 roku. 
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            Imienne, pojedyncze groby żołnierzy polskich. Fotografia wykonana przed rokiem1948. 
 

Zabitych - 16 żołnierzy. 
Zmarło NN - 8 żołnierzy, dnia 17.09.1939r. 
Zmarło w wyniku odniesionych ran, znanych z imienia i nazwiska - 8 żołnierz. 
                              Czynności pogrzebowe przygotowały władze Gminy. Przy grzebaniu zmarłych był też 
sołtys Rejowca. Należy przyjąć, że oprócz wcześniej wspomnianej mogiły zbiorowej, pomiędzy 17 a 27 
września zmarło 8 ciężko rannych i tak: 
 
17 września – 1 (brak sporządzonego aktu zgonu) 
19 września  - 1 
20 września  - 1-(brak ksporządzonego aktu zgonu) 
24 września  - 2 
26 września  - 1(zmarł poza Rejowcem) 
26 września  - 1(zmarł poza Rejowcem) 
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27 września  - 1- (braksporządzonych aktów zgonów). 
 
                              Zginęli po za rejonem Rejowca i pochowany na cmentarzu w kwaterze wojskowej. Na 
cmentarzu parafialnym pochowano następujących żołnierzy: 
 
Piotr Bylczewski zgon 17.09.1939r. Rejowiec, kapral, jednostka wojskowa SKL  ZBR Zegrze,  
(brak sporządzonego aktu zgonu) 
Anatol Czesław Stanisław  Kamala –Kurhański1 lat 27 syn Józefa ur. 22.07.1913r. Piotrków 
 Trybunalski, zgon 19.09. 1939 r. Rejowiec. Żołnierz, bez dystynkcji, jednostka wojskowa nieznana, akt 
zgonu 72/1939. Pochowany obok mogiły zbiorowej 
Józef Rudnicki - urodzony 26.02.1920 roku, zmarł 20.09.1939r w Ośrodku Zdrowia w Rejowcu  
( brak aktu zgonu)2.Pochowany obok mogiły zbiorowej 
Feliks Mendelewski, lat 25 (dane czyj syn nieznane, rok urodzenia 1914, miejsce urodzenia 
Piotrkowice), zgon 24. 09. 1939 r. Rejowiec. Żołnierz, podoficer, jednostka nieznana, akt zgonu 
84/1939. Pochowany obok mogiły zbiorowej. 
Stefan Radlak lat 23 ur. Ostrów n/Anionem, zm. 24.09.1939 r. Żołnierz, akt zgonu 83/1939 
Janusz – Marian- Gabriel Dołęga-Kalicki3 lat 31 syn Józefa, ur. 9.02. 1908r. Sopockim, zgon  

1 Anatol Czesław Stanisław  Kamala –Kurhański [1916-1939], wachm. podch. kaw. /ppor. [193 Ur. 1916. 
Absolwent szkoły średniej. W okresie od 21 IX 1936 do 15 VII 1937 odbywał służbę wojskową w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Praktyki odbywał w 1 p. szwol. Po odbyciu ćwiczeń w 1938 
awansowany do stopnia podch.wach. rez. kaw. Zmobilizowany w 1939 do WP i mianowany ppor. rez. kaw. 
Walczył w kampanii wrześniowej 1939,  jako z-ca d-cy 2 plutonu w składzie 2szwadronu Warszawskiego Pułku 
Ułanów. Poległ w walce 18 IX 1939 w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie. Pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Krasnymstawie.( Być może są to ci sami żołnierze) 
St. Radomyski. Zarys Historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926=-1939. Pruszków 
1992; J. St. Wojciechowski. 1 Pułk Szwoleżerów J. Piłsudskiego. Pruszków 1995. 
 
2Zdarzało się, że przy pochówkach żołnierzy nie dopełniano obowiązku sporządzenia aktu zgonu. 
Potwierdzeniem tego faktu jest następujący dokument. Przykładem takiego negatywnego postępowania jest 
przypadkowo odnaleziona po latach korespondencja urzędowa o następującej treści: 
Odpis 
Gemeinde Amt Rejowiec                                                  Rejowiec dn. 31 maja 1940r. 
Kreis Chelm 
                                                   Do  
                                                        Pana Rudnickiego Franciszka  
zam. W Bydgoszczy  
ul. Orla 9 m 9  
                Zawiadamiam Pana, że syn Pański Józef Rudnicki ur . 26 II 1920r zmarł w Ośrodku Zdrowia w 
Rejowcu Lub. Gminy tutejszej w skutek odniesionych ran dn, 20 IX 1939 roku. Pochowany został na cmentarzu 
rzymsko-katolickim w Rejowcu. Akt zgonu nie został dotychczas sporządzony przez tutejszą parafię. 
Dokumenty oraz fotografie znalezione przy nim w dniu zgonu w załączeniu przesyłam. Zatrzymałem jedynie 
zaświadczenie rejestracyjne wydane przez zarząd miejski z Bydgoszczy.   
PieczęćokrągłaBurgeremeister 
GemeindeAmt                                                                        / - / Begalke 
Rejowiec                                                                               Z . Begalke 
 
3Janusz – Marian Gabriel Dołęga-Kalicki (1908-1939), ppor. rez. art. (1932) Ur. 9 II 1908. Absolwent 
gimnazjum. W latach 1927-1928 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Po odbyciu ćwiczeń aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. art. z 
starszeństwem od 1 I 1932 z przydziałem do 21 pal w Bielsku. Ewidencyjnie podlegał PKU Sosnowiec, potem 
PKU Warszawa M II. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy plutonu w 3 pal Leg. w 
składzie 3 DP Leg. Walczył pod Iłżą, potem na Lubelszczyźnie. Poległ w walce z wrogiem 25 IX 1939 w 
Garbniku k. Krasnobrodu. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Krasnobrodzie. Po ekshumacji przez rodzinę 
pochowany na cmentarzu w Rejowcu i tu akt zgonu spisano. 
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26.09.1939 r. Krasnobród.  Żołnierz, podporucznik rezerwy WP, jednostka 3 PAL Leg. akt zgonu 
105/1939. Pochowany obok mogiły zbiorowej. 
Mieczysław Andrzejewski- wojskowy (brak sporządzonego aktu zgonu). Pochowany obok mogiły 
zbiorowej.26.09.1939r. 
Tadeusz Ruszała – ze Strzyżowa n/Wisłokiem, żołnierz, (brak sporządzonego aktu zgonu). Pochowany 
obok mogiły zbiorowej.27.09.1939r. 
 
                           Przed wkroczeniem Wermachtu pojawiły się wojska sowieckie. Sowieci organizowali 
Czerwone Oddziały. Podburzali ludność cywilną (ukraińską i niektórych Żydów) do mordów i grabieży 
właścicieli ziemskich. Z ich rąk zginą wówczas Mieczysław Morawski, właściciel majątku i dworku 
„Dębinka” w Stajnem (Rejowiec Fabryczny). Morawski był wielkim patriotą, wiele swojej ziemi oddał 
na potrzeby rolników.  

                             Mord Kiwerskiego i Morawskiego. Relacjonuje tą tragedię Anna Bańkowska z 
Kiwerskich i Antonina Trzcińska:  

                  ,, ( … ) Jana Kiwerskiego właściciela majątku Stajne k/ Rejowca w województwie lubelskim 
zamordowali miejscowi komuniści zaraz po wkroczeniu Sowietów [ … ] ,, archiwum – listy strat 
ziemiaństwa polskiego 1939 – 1956 ALSZP – zbiory własne Krzysztofa Jasiewicza. Inna relacja ,, - 
Grupa żydowskich komunistów z Rejowca uzbrojona w karabiny z czerwonymi opaskami na lewym 
przedramieniu dokonała rabunku w majątku Morawinek i Stajne. Jeden z żydowskich milicjantów 
strzela w kierunku Jana Kiwerskiego, który zostaje ranny w głowę w okolicy ucha. Ciężko rannym 
zaopiekował się pracownik folwarczny Kopydłowski. Po przewiezieniu do szpitala św. Mikołaja przy ul. 
Hrubieszowskiej w Chełmie, wkrótce umiera. Komuniści okradli posiadłość Morawskiego i Kiwerskiego 
ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość. „  

                   Na temat okoliczności śmierci Jana Kiwerskiego krąży w przekazach ustnych wiele wersji, 
które różnią się a nawet nawzajem się wykluczają. Jedna z tych wersji została przedstawiona z przekazu 
ustnego Edwarda Sałka , podobno świadka tamtego tragicznego wydarzenia a opisał je ks. Henryk 
Kapica w kwartalniku parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym ,, Pokój i Moc ,, 
Nr. 1(27) styczeń – marzec w artykule ,,Ocalić od zapomnienia ,, na stronie 19- 20 . Według tej relacji 
dokonanie zbrodni miało mieć następujący przebieg: 

                (…) ,, 2 października 1939 roku przed dwór Stajne – Polesie zajechały samochody z 
żołnierzami sowieckimi . Otoczyli siedzibę Kiwerskich. Część napastników weszła do środka. 
Morawskiego zamknęli początkowo w ubikacji, resztę domowników spędzono do kuchni. Dopytywali się 
o dziedzicz Jana Kiwerskiego, który w tym czasie był na polu w okolicy folwarku Nowiny. Po godzinie 
nieobecności powrócił do dworu. Po drodze mieszkańcy ostrzegali go, że grozi mu niebezpieczeństwo. 
Gdy tylko zajechał pod dwór został zatrzymany i razem z teściem (Morawskim) uwięziony w piwnicy w 
pobliżu dworu. W pewnym momencie bez ostrzeżenia napastnicy zaczęli strzelać do środka przez 
otwarte dźwiczki piwniczne. Morawski ginie na miejscu od postrzału w głowę. Kula rozszarpała mu 
twarz, natomiast Kiwerskiego ciężko zraniono w klatkę piersiowa – kula przebiła mu płuco. Mordercy 
zamykają piwnicę, oddają klucz furmanowi o nazwisku Dudziak i odjechali. Po pewnym czasie 
zamknięci w kuchni zostali uwolnieni. Otworzono piwnicę. Żył tylko Kiwerski. Bojąc się powrotu 
morderców ciężko rannego ukryto w stajni pod słomą. Po dwóch godzinach obawy się potwierdziły. 

J. Łukasiak Wołyńska Szkołą Podchorążych Rezerwy Artylerii. Pruszków 2000; Rocznik oficerski rezerw 1934; P. 
Zarzycki. 3 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów. Pruszków 2005 
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Szukali Kiwerskiego, ale bez skutku. Pomocy rannemu udzielali: karbowy Jan Podlipny z synem i Józef 
Grzywaczewski. Nocą , zaufana służba przewiozła rannego do mieszkania Polichy, którego dom stal 
przy kopalni margla cementowni ,, Firey” ( rejon folwarku Nowiny . Sprowadzono lekarza z Rejowca 
Bryjakowskiego, który stwierdził, że jedynie natychmiastowa operacja może uratować życie. Sam nic nie 
może zrobić Umierający Kiwerski leżał w domu Polichy ponad tydzień, aż do chwili wkroczenia 
Niemców. Natychmiast zostaje przewieziony do szpitala w Lublinie. Mimo wysiłku lekarzy Jan Kiwerski 
umiera. Został pochowany na cmentarzu w Lublinie. Wycofujący się Rosjanie zrabowali doszczętnie 
majątek w Stajnem. Zabrano wszystko, co nadawało się do wywiezienia. Wydaje się, że mordu 
Morawskiego i Kiwerskiego dokonano na zlecenie. „ 

Wersja druga –  

                      W kraju pogrążonym działaniami wojennymi z agresorami: zachodnim i wschodnim 
zaczęły się uaktywniać komunistyczne bandy zbrojne ukraińskie i żydowskie, które mordowały, co 
zacniejszych obywateli nie gardząc tez pojmanymi powracającymi po przegranych bitwach do domu 
żołnierzami. Inspiracja i przyzwoleniem do tych okrucieństw i zbrodni na Polakach wschodnich rubieży 
kraju było wezwanie sowieckiego marszałka Siemiona Tymoszenki. Jego słowa przeszły do historii, 
haniebnej historii. Te barbarzyńskie i zbrodnicze słowa kierował do komunistycznych band działających 
na terenach podbitych przez armię Czerwoną po 17 września 1939r –  

                        (…) „ Chwytajcie za kosy, rżnijcie polskich panów”  

Tak też się działo i w gminie Rejowiec a konkretnie w Stajnem. Ohydna zbrodnię dokonano na wielce 
zasłużonym ziemianinie Morawskim.   

            (…) ,, Już w dniu 26 września 1939 roku wyszli z konspiracji członkowie Komunistycznej Partii, 
tworzą ,, Czerwoną Milicję ,, , jako władzę robotniczo-chłopską. Pojedynczych żołnierzy rozbrajano, 
aresztowano oficerów i inteligencję. Nastały dni bezprawia i gwałtu, dominowali w tym miejscowi Żydzi 
i Ukraińcy, brali udział nieliczni Polacy. Największa inicjatywę przejawiał Szyja Feldman zwany ,, 
Gonciarzem” , który dał początek popełnionym zbrodniom. On zastrzelił właściciela majątku, byłego 
legionistę, Kiwerskiego Jana ze Stjnego. Rozprawiał się z oficerami polskimi, względnie oddawał w ręce 
NKWD. Niedługo został zlikwidowany wraz z Ukraińcem Trociem z Żulina. „ 

Inna wersja mówi; na podstawie dokumentu poniżej prezentowanego: 
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                                      „] 

                           Na potrzebę budowy domu oddał działkę rodzicom Mariana. Wraz nadejściem Armii i 
władzy niemieckiej jesienią 1939 roku, rozpoczął się okres okupacji. Przez węzeł kolejowy przetaczały 
się pociągi zaopatrujące niemiecki front wschodni oraz zaprzyjaźnione wojska włoskie. Ze wschodu 
transportowano rannych żołnierzy, surowce i materiały. Tędy przywożono Żydów do Rejowca oraz 
wywożono do Krychowa, Sobiboru, Majdanka i innych miejsc. Droga przemarszu do Rejowca i z 
powrotem na stację Rejowiec oraz „przystanek Kadzinek”, usiana była trupami zabitych zwana przez 
miejscowych „drogą śmierci”..  Chowano ich w przydrożnych rowach lub przewożono do wspólnej 
mogiły na Kirkut – cmentarz żydowski w Rejowcu. Na potrzeby Rzeszy Niemieckiej pracowały pełną 
mocą zakłady przemysłowe takie jak: cementownia, cukrownia, tartak i gorzelnia. Na chłopów 
nakładano przymusowe kontynenty płodów rolnych i zwierząt hodowlanych. Obowiązywała godzina 
policyjna. Wywożono na przymusowe roboty. Panował powszechnie terror i łapanki uliczne. Wśród 
ludności ukraińskiej szerzył się nacjonalizm i nawoływano do mordowania Polaków. W czasach wojny 
służyli w AK. Zaprzysiężenie przyjął (oficer) Józef Koper. Broń zdobywano między innymi z niemieckich 
transportów kolejowych, przejeżdżających przez Rejowiec. Znacząca była walka z oddziałami 
niemieckimi i ukraińskimi pacyfikującymi wsie, Marynin, Żulin i inne. Zginęło wielu członków AK w tym 
Władysław Koper – zastrzelony w Chełmie. Zastrzelonych wielu innych związanych z ruchem oporu. 

                    [ „ W trzeciej dekadzie lipca 1944 roku specjalny oddział wojska niemieckiego, planowo i 
systematycznie wysadzał przy pomocy trotylu urządzenia, budynki związane z węzłem kolejowym w 



Copyright © 2015 Zdzisław Kalinowski 

Rejowcu. Niszczono tory kolejowe. Świadek tamtych dramatycznych wydarzeń opisał je w następujący 
sposób: 

                                ( …) „21 lub 22 lipca, kiedy Niemcy zaczęli wysadzać tory, rozjazdy i budynki na stacji 
4 oraz na odcinku od Chełma do Rejowca. W Rejowcu wysadzili wszystkie rozjazdy, dworzec, wieżę 
ciśnień 5 ( typowy obiekt dyrekcji radomskiej (PKP ) oraz dwie murowane nastawnie rozjazdów z 
odległości , rampę i magazyn towarowy a także murowany dom mieszkalny piętrowy ( jeden taki jest w 
Chełmie do dziś ) 8-mieszkalny . Został tylko jeden tzw. Pół-koszarek murowany, w, którym mieszkał 
zawiadowca odcinka drogowego Jan Burewicz i mieściła się kancelaria odcinka” 6. 

                             Cofające się w popłochu wojska niemieckie z powiatu chełmskiego rozpoczęli w dniu 21 
lipca 1944 roku niszczenie urządzeń i torów kolejowych od stacji Chełm do Rejowca. 

                   Praktycznie wysadzali wszystko, co napotkali na swojej drodze. Ładunkami wybuchowymi 
rozrywali tory. Dziwnym zbiegiem okoliczności zapomnieli o przystanku w Zawadówce. Doszczętnie 
zniszczyli urządzenia i przystanek ,, Kadzinek” specjalnie wybudowany i przystosowany w czasie 
okupacji z przeznaczeniem do deportacji Żydów z Getta Rejowiec do obozu zagłady w Sobiborze. W 
godzinach popołudniowych pododdział niemieckich minerów (saperów) dotarł do stacji kolejowej w 
Rejowcu. Pracownicy kolejowi wraz z rodzinami zdołali wcześniej uciec i schroni się po okolicznych 
wsiach.  Pod wieczór rozległy się silne detonacje. Nad stacja kolejową widać było ogień i duże 
kłębowisko dymu, który przesłaniał cały teren. Noc z 21/22 lipca 1944 roku była przerażająca. Nad 
ranem ucichło wszystko. Świt ukazał przerażający widok. Stacja kolejowa przestała istnieć. Po pięknym 
piętrowym dworcu zostały gruzy i zgliszcza. Wszystko na terenie stacyjnym było wysadzone w powietrze. 
Pozostało rumowisko po dworcu kolejowym, wieży ciśnień, domach mieszkalnych (w tym 8-io 
rodzinnych), magazynach, nastawniach i itp. Tory główne i boczne uszkodzone. Porozrywane na 
kawałki i poskręcane od wybuchów ładunków trotylu. Siłą podmuchu porozrzucane na znaczne 
odległości. Nie nadawały się do ponownego użycia. Rozjazdy, nastawnie przestały istnieć (uszkodzone 
krzyżownice i iglice – zasadnicze części rozjazdów). Budynki nastawni wysadzone do fundamentów. W 
sposób metodyczny , Niemcy ,, rozprawili” się z ważnym węzłem kolejowym. Skala zniszczeń była 
ogromna. Pozostawili po sobie gruzy i spaloną ziemię.  

                        Okupacja niemiecka trwała: od 2 października 1939 na teren powiatu chełmskiego 
wkraczają zwarte oddziały wojska niemieckiego. Okupacja trwała do dnia 23 lipca 1944 roku, kiedy to 
radzieckie jednostki zdobyły stację kolejową Rejowiec. Władza ludowa w roku 1946 przejmuje wszystkie 
dobra Stajewskie na rzecz Skarb Państwa w. Stało się to na mocy dekretu PKWN z 6 września 1944r. 

4  21 lub 22 lipca 1944 roku. Dotyczy stacji Chełm. 
5 Jest jeszcze inna relacja związana ze zniszczeniem wieży ciśnień : ( … ) ,, W czerwcu tr. ( 1943 ) komendant ,, 
Rębacz ,, wezwał do siebie d-cę plutonu Rejowiec , plt. ,,Kanię ,, i dał mu polecenie zniszczenia wieży ciśnień na 
stacji w Rejowcu , z której korzystały lokomotywy składów pociągów zdążających na wschodni front . Ruch 
pociągów był wzmożony ze względu walk , które przybliżały się do granic Polski przed 1939r.,, Kania ,,, został 
przeszkolony w Siennicy Nadolnej jako pirotechnik , a w miesiącu lipcu wspólnie z Zalewskim Józefem z 
Rejowca wysadzili wieżę ciśnień z urządzeniami. Zaopatrzenie w wodę przestało być użyteczne , zdążające 
lokomotywy musiały zaopatrywać się w Chełmie , do stacji Rejowiec wodę czasami dostarczano cysternami ,, [ 
Na podstawie notatek Komendanta Rejonu V AK ppor. Czaplińskiego Jana ,, Rębacz ,, oraz plt. Zająca 
Aleksandra ,, Kania ,,  plutonu Rejowiec z placówki Nr. 1 . ] 
6 Jan Michalczuk - ,, Odbudowa urządzeń kolejowych w rejonie Chełma – Rejowca ,,  Eksploatacja 
Koleji Ne. 7 / 84 .  
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                  O tych zniszczeniach wspomina wójt Gminy Rejowiec w specjalnym dokumencie z 
dnia.12.09.1946 roku.  
Fragment tej ankiety ma następujące brzmienie:   
                      ( …) „ W roku 1944 przy wycofywaniu się Niemcy wysadzili w powietrze stację kolejową 
Rejowiec, stację Kadzinek i wszystkie domy kolejowe, magazyny i rampy oraz tor kolejowy od Rejowca 
do Zawadówka”. 

 
 

 
Budynek dworca kolejowego, zbudowanego w latach 1922-1924 
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Wieża ciśnień. 
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Fotografię udostępniła Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym. 
                    W czerwcu 1944 roku wycofujące się wojska niemieckie zburzyły stację kolejowa, budynek 
wierzy ciśnień tory kolejowe, zrywając podkłady kolejowe z Chełma do Rejowca. Niszczyli transport 
kolejowy. 

 

 
Rejowiec – ( zabudowania kolejowe ), pozostałośc po 8- rodzinnym domu mieszkalnym. 

Foto z  listopada 1946 r. 
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Rejowiec –ruiny po nastawni nr.1. Foto z listopada 1946 r. 
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Rejowiec – nastawnia nr. 2. Foto z listopada 1946r. 
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Pozostalości po wieży ciśnień. Fotografia z listopada 1946 roku. 
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Fragmenty wysadzonej w powietrze wieży cisnień. Foto z listopada 1946r. 
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                          Zdjęcia ziszczonych urządzeń kolejowch w Rejowcu Fabrycznym otrzymałem od 
PawłaWira pracownika Delegatury WUOZ w Chełmie.”] 

                         Nie dal się schwytać oprawcom. Ukrywał się dniem i nocą. Samotnie spał na polach, 
łąkach i torfowiskach. Wkraczające oddziały sowieckiej Armii Czerwonej i Ludowego Wojska 
Polskiego pod dowództwem generała Berlinga. Musieli te wszystkie zniszczenia odbudować własnymi 
siłami. Nowa władza wprowadziła w lipcu 1944r przymusowy pobór do wojska. W sierpniu 1944 roku 
wielu młodych AK –owoców zostało wcielonych do LWP. Zamykano w więzieniach znaczących ludzi 
II Rzeczpospolitej. Powstawał nowy ustrój i porządek. Zasłużeni dla Polski byli pomijani i skazani na 
niebyt (zapomniani). Tak się stało i z Janem Koprem. Dożywał swoich dni zapomniany przez władzę. 
Sąsiedzi, zwykli ludzie na przekór wszystkim i wszystkiemu - pamiętali. 

 

 
Skromna płyta nagrobna wykonana z cementu na cmentarzu parafialnym w Rejowcu. 

 
 

Ś.P. 
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Jan Koper 
 

Kawaler Krzyża 
Virtuti Militari 

ur. dn. 24 XII 1899r. – zm. dn. 3.III.1967r. 
Pokój Jego Duszy. 

 
 

 
 
 
                       Byłem przeciwny pomysłowi jednego z radnych GR w Rejowcu upamiętnienia Kawalera 
VM spoczywającego na miejscowym cmentarzu parafialnym. Kazałem mu z uwagą rozejrzeć się po 
cmentarzu i odszukać wielu mu podobnych, nie tak okazałych nagrobków a zapomnianych. 
Powiedziałem:, jeżeli honorujemy jednego – to należy uczynić to ze wszystkimi nie zależnie od czasu i 
statusu kiedy zostali uhonorowani. Na szczęście, po moich słowach, niefortunny pomysł radnego na 
razie upadł i został odsunięty w czasie. Na jak długo nie wiem? 
 
                            Tekst powstał na podstawie opracowania „ Wspomnieniowego” o Generale LWP 
Marianie Koper 7(2 VII 1925r – 1993r.) Napisany i podpisany przez Bartłomieja i Wacława Koper.  

7 Marian Koper (ur. 12 lipca 1923r. w Stajnem k/Rejowca, zm. 20 września 1993 r. w Poznaniu – generał 
brygady LWP. W 1937 skończył szkołę powszechną w Rejowcu, podczas okupacji był monterem na stacji 
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Gen. Marian Koper ur. 1923 r. syn Michała 

 
Bracia Koper. Rejowiec 1973 r. 

kolejowej. Od 27 VIII 1944 służył w WP. Elew Podoficerskiej Szkoły Czołgów, następnie Oficerskiej Szkoły 
Broni Pancernej w Chełmie, którą skończył w maju 1945 ze stopniem podporucznika.  
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