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Kłamstwa nad grobami żołnierzy WP z września 1939r. 
 
                     Cmentarz w Rejowcu jest prawdopodobnie jedynym gdzie polegli żołnierze nie zasłużyli na 
krzyże. Trawersując znaną sentencję, w tym miejscu pochowani żołnierze wolności krzyżami nie 
mierzą. To, co wieńczy pomnik trudno nazwać znakiem wiary w Boga, to jakaś parodia wyimaginowanej 
alegorii Krzyża Orderu Virtuti Militari. Nawet z zasady bezbożnym bolszewikom poległym pod Osowem 
w 1920r., po latach ustawiono krzyż - znak wiary A tak na marginesie opinia publiczna powinna znać 
nazwisko autora (autorów) tego wspaniałego „artystycznego dzieła”, bo o rozpisanym konkursie na 
pomnik nie słyszałem i nie słyszałem czyj projekt został wybrany przez szacowna komisję konkursową, 
aby, po wsze czasy przypominał o poległych.  Od kiedy zdawałoby się, że żyjemy wolnym kraju, nie 
powinno być ono chronione ścisłą tajemnicą.. Spirala kłamstwa nad grobami żołnierskimi w dalszym 
ciągu trwa. Jeżeli było tak dobrze jak jest opisane w gazecie samorządowej „Oksza” nr.7(147) str. 5-6 
2011r. w notatce zatytułowanej „Jedni się starają, drudzy kłody rzucają” to nasuwa się podstawowe 
pytanie, – po co ta zmiana pierwotnego napisu i znaczne koszty związane z tą operacją? Nikt nikomu nie 
chce rzucać kłód pod nogi tylko o rzetelność w przedstawianiu faktów historycznych, których 
pomysłodawcom zabrakło. W tych grobach bezspornie spoczywają żołnierze września 1939r. i o nich to 
całe zamieszanie. Im się należy chwała i cześć. Tyle i aż tylko tyle.  Poprzedni napis, o czym 
informował? Proszę porównać zamieszczone fotografie   
 

 
 

 
Stan prac na dzień 1 lipca 2010 rok 
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Pomnik na dzień 4 sierpnia 2010 roku. Ze względu na kontrowersyjny napis (na tym miejscu) nakazano 

jego przebudowę lub rozebranie. 
 
                     W czerwcu 2011 roku Urząd wojewódzki w Lublinie jeszcze raz przypomniał o obowiązku 
przebudowy pomnika, tak, „aby przywrócono integralny charakter mogiły” informujący zarazem o 
pochowanych w niej żołnierzach września 1939 roku. 
                Dla uniknięcia tak kompromitującego zdarzenia (rozbiórki pomnika i wielu złośliwych w tym 
względzie komentarzy) wystarczyło tak niewiele: przyjąć stosowną metodologię prowadzonych badań 
archiwalnych oraz szeroką konsultację z zawodowymi historykami. Jeżeli tego by było mało poprosić o 
pomoc archeologów oraz ekipę ze znanego programu telewizyjnego „ Było nie minęło” Pana Adama 
Sikorskiego i wszystko by było jasne w myśl zasady, że „In claris non fit interpretacja” - w sprawach 
jasnych nie dokonuje się interpretacji.  
             Co by w tym względzie nie powiedzieć to nadal żyjemy w czasach gdzie służalstwo przysparza 
przyjaciół a głoszona prawda rodzi nienawiść, której w Rejowcu za prawdę aż nad to zaznałem. Nie 
baczono nawet na powszechnie uznawaną łacińską maksymę – „Mala causa silenda est”( W złej sprawie 
należy milczeć!) 
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Nowy pomnik i z nowym napisem w dniu 16 września 2011r. 

 
             Zgodnie z pismem wysłanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa R – IV/ 34226 
2426 / RW/ 2011r., czerwiec 2011 r., w którym wyraźnie stwierdzono, „ że na mogile zostaną 
zamieszczone znane nazwiska i stopnie pochowanych w tej mogile poległych żołnierzy WP z 1939r.” 
Polecenia nie wykonano. Patrz wyżej prezentowana fotografia.  
             Jeżeli prezentuję fakty to zawsze występuję pod pełnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem, 
pod, który należy zgłaszać nie tylko pochlebne, ale przede wszystkim krytyczne uwagi. Swoje 
wiadomości opieram na archiwaliach i jestem gotów prezentować je przed najwyższymi autorytetami 
historycznymi nie bojąc się opinii, że konfabuluję. Proszę z łaski swojej zapoznać się ze skróconym 
(celowo) opracowaniem na tej stronie internetowej a zamieszczonym w dniu 6 lipca 2009r. pt. „Wrzesień 
1939.” W nim zasygnalizowałem, na czym opieram swoje stwierdzenia. Celowo nie podawałem nazwisk 
poległych, aby nie narzucać swoich racji. To tylko ogólna wskazówka i zadanie dla tych, którzy na serio 
zajmują się tą sprawą. Nazwiska podam i to z pełnymi danymi, jeżeli wyczerpiecie swoje możliwości 
przy badaniu archiwaliów, bo dokumenty w tej sprawie są podstawą a nie domniemania jak przykładowe 
stwierdzenie (…) „ Ofiar Kataklizmów”. Obszerne i całościowe opracowanie o roku 1939 w Rejowcu 
będzie można znaleźć w publikacji „Rejowiecki wrzesień 1939” 
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           Nie należy uważającego się (cytuję słowa Pani Redaktor) (…) „ za wyrocznie w zakresie historii 
Rejowca – zresztą niesłusznie” - słuchać. W tym przypadku powinniście zastosować znaną mi już 
metodę w Gminie Rejowiec „ po łbach, po łbach”. Nasłać Policję, zgłosić do Prokuratury, powiadomić 
Prasę i będzie na jakiś czas pozorny spokój. Ale to i tak nic nie zmieni.  
                            Mieszkańcom Rejowca wcześniej czy później będą znane nazwiska poległych żołnierzy 
oczywiście cytowane z dokumentów archiwalnych.   
                W ostatniej chwili nadesłano mi drogą elektroniczną dokument, z którego moim zdaniem 
wynika, że w „Okszy” dopuszczono się dowolnej interpretacji faktów. Poniżej zamieszczam do celów 
porównawczych najistotniejsze fragmenty z tego pisma.  
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                     Poniżej pełny tekst zamieszczony w „Okszy”. Ocenę tych dokumentów pozostawiam 
czytającym. We wcześniejszych tekstach o grobach żołnierskich też były i inne dokumenty związane z tą 
sprawą. 
 



Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski 

6 

 

 
 
                  W moim przekonaniu krytyka i stawiane zarzuty są wielce nieuzasadnione, mijające się  
z faktami, a co gorsze, że jest na takie jawne żonglowanie faktami przyzwolenie zdawałoby się 
rozsądnych mocodawców. Pozwalam sobie przypomnieć, że żyjemy w czasach społeczności 
informatycznej, gdzie prawie każda sprawa może być bardzo szybko zweryfikowana. Mijanie się  
z prawdą, szybko pada. Trzeba tylko wiedzieć jak i gdzie szukać „Rzeczą ludzką jest błądzić”, ale klasę 
człowieka poznaje się po przyznaniu się do błędu a nie obarczanie nim innych. Należy mniej biegać 
głosząc jedynie słuszną linię „swojej partii” a zabrać się do solidnej pracy w tym temacie. Tu nie 
wystarcza zadowolić się wygraną laptopa i plagiatowanie historii Rejowca. Czemu ma służyć ten tak 
bardzo spóźniony apel: (…) „Towarzystwo apeluje do społeczeństwa o dzielenie się wiedzą – rzeczywiście 
sprawdzoną i pewną – na temat nazwisk i stopni poległych mieszkańców Rejowca i gminy.” A kto mówił 
lub pisał kiedykolwiek, że polegli i pochowani w tej mogile żołnierze września 1939r. - to mieszkańcy 
Rejowca i gminy? To jakiś obłęd! Czyżby szykowała się jeszcze trzecia zmiana płyty i napisu. Robicie 
wszystko odwrotnie niż inni. Najpierw winniście zbierać potrzebne materiały faktograficzne związane z 
tym miejscem, następnie przeprowadzić szeroko pojętą konsultację, ogłosić konkurs na pomnik, wybrać 
projekt ze skonsultowanym i zatwierdzonym napisem, następnie zająć się zbiórką pieniędzy, wybrać 
wykonawcę po ogłoszonym przetargu, poświęcić i dopiero upragnione święto z wystawianiem piersi 
(„zasługi i ordery”). Jak tego nie przeprowadzono poprawnie, nie miejcie nieuzasadnionej pretensji jak 
przysłowiowy garbaty o to, że ma proste dzieci.  
       Następny szykowany kwiatek; 
            (…) „Towarzystwo zapewnia, że dotychczasowe tablice wykonane za pieniądze zebrane podczas 
kwest znajdą godne miejsce na terenie gminy …” – tak? Poczekamy na kataklizmy, może trzęsienia 
ziemi, pogromy i niszczące fale tsunami. Płyty ku chwale zniszczeń na pewno staną w strefie zero w tzw. 
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„alei pomników”. A gdzie indziej mogłyby pasować z takim oryginalnym napisem? Tylko w tym 
miejscu. 
               Nie byłem i nie jestem „rozkochanym w historii Rejowca” (jak niektórzy tak o sobie mówią), bo 
to źle służy w obiektywnym postrzeganiu i przedstawianiu faktów. Materiały, które posiadam, staram się  
z Państwem dzielić wyznając zasadę, kto chce je czytać – jest mi bardzo miło, a kto krytykuje, to mnie 
nie martwi. Obiektywizm zawsze służy korygowaniu błędów. Takie są rygory i zasady przy prezentacji 
publicznej. Poroszę mi uwierzyć, nie narzucam się i nie „rozpycham” ze swoją znajomością historii 
Rejowca. Bardzo chętnie zapoznam się z innymi opracowaniami obejmującymi swoim zakresem 
tematykę przeze mnie prezentowaną na stronie internetowej pod zbiorczym tytułem „Kartki z dziejów 
Rejowca”. Nie oczekiwałem i nie oczekuję od władz lokalnych obiektywnej oceny za to, co robię, ale 
jedynie „neutralnej obojętności’ W zamian, co mam? Nieuzasadnioną nienawiść. Czy się boję tego, nie, 
za stary jestem, aby się bać kogoś lub czegoś?  Ci, którzy mnie znają wiedzą, że od zawsze taki byłem  
i taki jest mój świadomy wybór. 
Jak widać w dalszym ciągu w Rejowcu prezentowanie faktów mija się z celem jak dyskusja z daltonistą  
o kolorach. W tej miejscowości obowiązują specyficzne zasady i inne reguły niż powszechnie 
akceptowane.  


