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KOPIEC KOŚCIUSZKI W REJOWCU .
W październiku 2009 roku przypada 92 rocznica sypania Kopca Kościuszki
w Rejowcu .
,, W dniu 15 października 1 1917 roku w Urzędzie Gminy w Rejowcu odbyło się
zebranie. Uczestniczyli w nim :wójt gminy p. Jan Maleszek, p. Maria Budny , ks. Bronisław
Zakrzewski, Piotr Szedel – kierownik szkoły , sołtys Rejowca - Huba , sołtys Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej , sołtysi poszczególnych sołectw gminy Rejowiec oraz co bardziej znakomitsi
przedstawiciele społeczności rejowieckiej . ,,
Tematem zebrania było - uczczenie przypadającej w tym roku setnej rocznicy śmierci
Tadeusza Kościuszki .Po wielowątkowej dyskusji na wniosek p. Marii Budny i ks. Bronisława
Zakrzewskiego uchwalono , że najlepszą formą uczczenia tej rocznicy będzie usypanie kopca na Jego
cześć przed świątynią p.w. św. Michała Archanioła . Wybrano miejsce nie przypadkowo . Aby
zrozumieć takie postępowanie należałoby się cofnąć w czasie do odległych zdarzeń historycznych
Rzeczypospolitej . Otóż w roku 1875 Rosjanie zamienili świątynię unicką na cerkiew prawosławną ,
a ludność wyznania greckokatolickiego wcielili z urzędu do prawosławia . Prawosławie od zawsze
kojarzone było z zaborcą rosyjskim ,który przyłączył ziemie Rzeczypospolitej do carskiej Rosji .
Tadeusz Kościuszko w 1794r stanął na czele powstania walcząc z zaborcą. Jedna z pieśni śpiewanych
w tamtych czasach zaczynała się od słów :
( …) ,, Kraj gdy z łotrów oczyściemy,

Nieprzyjacioły zniesiemy,
Despotyzm całkiem wywrócim,
Ojczyźnie wolność przywrócim,,..

( fragment pieśni śpiewanej w 1794r)

Tak więc wymowa symboliczna usypanego kopca Tadeusza Kościuszki w tym miejscu
była jednoznaczna .
Należy przypomnieć , że Polska rozdarta przez trzech zaborców nie istniała na mapach
ówczesnej Europy jako samodzielne państwo .
W wyniku ofensywy wojsk prusko-austriackich Rosjanie w połowie roku 1915 zostali
wyparci z większości ziem Królestwa Polskiego , które dotychczas były pod ich zaborem . Tym samym
Rejowiec znalazł się ponownie pod okupacją austriacką .
Dodatkową inspiracją do manifestowania swoich dążeń niepodległościowych była odezwa ,
którą papież Benedykt XV w dniu 28 lipca 1915 roku .skierował do państw walczących w czasie I
wojny światowej . Jedno ze zdań w tej odezwie przestrzegało zaborców -

,,W małym miasteczku szwajcarskim Solurze spędził ostatnie lata życia . W smutku i osamotnieniu
dokonał życia w dniu 15 października 1817 roku . Nie było przy nim nikogo z bliskich i obce ręce złożyły go
do grobu . Dawno nie było w Polsce człowieka ,co by tak kochał Ojczyznę , rozumiał jej bóle , potrzeby i duszę .
Naród uczcił Kościuszkę królewskim pogrzebem .Dnia 23 czerwca 1918 roku pochowano go w grobach
królewskich na Wawelu . Spoczął tam obok trumien dawnych bohaterów, obok towarzysza broni , księcia
Józefa Poniatowskiego .Ale wspanialszy , niż pogrzeb ów i przybytek , gdzie ciało Kościuszki spoczywa , jest
grobowiec jego, usypany rękami ludu polskiego . Wznosi się pod Krakowem mogiła wyniosła ,, Kopcem
Kościuszki ,, zwana . Tysiące rąk znosiło nań ziemię z różnych okolic kraju . Pod kopcem ukryto ziemie z pod
Racławic a na nią sypano inną . Od najwyższych magnatów i panów do chłopów każdy garść ziemi dorzucił.,, Ewa Białynia - ,,Włościanie za Kościuszki ,, . W długich latach niewoli mogiła Kościuszki była dla wszystkich
rodaków widomym znakiem ,że Polska na pewno odzyska Niepodległość .
1

1

Copyright © 2009 Zdzisław Kalinowski

( ... ),, Narody nie umierają ! Upokorzone i podbite , dźwigają ze zgrzytem

nałożone na siebie jarzmo, gotując odwet i przekazując ponure dziedzictwo nienawiści
i zemsty z pokolenia w pokolenie ,, ... .
W roku 1917 nadal intensywnie toczyły się działania I wojny światowej .

,,14 października 1917 r ( niedziela ) pochód Kościuszkowski w Chełmie .,,[ oryginalny napis na
odwrocie fotografii ]
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,,14 października 1917 r Chełm .,, [ oryginalny napis na odwrocie fotografii ]
Sypanie kopca rozpoczęto w poniedziałek dnia 22 października 1917 roku a
zakończono w sobotę 27 października 1917 roku .Prace wykonano w rekordowym tempie – w
przeciągu jednego tygodnia .

Ładowanie ziemi na furmanki i zwożenie na Kopiec Kościuszki .,, 22 październik 1917 rok,, [
oryginalny napis na odwrocie fotografii ]
Ziemię na kopiec zwożono z placu pomiędzy cmentarzem prawosławnym a cmentarzem
żydowskim ( kirkutem ) . To miejsce od 2 stycznia 1918 roku zostało przeznaczone na cmentarz
grzebalny rzymsko-katolików .
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Początkowa faza sypania Kopca Kościuszki.,, 22 październik 1917 rok .,, [ oryginalny napis na
odwrocie fotografii ]
Na szczycie umieszczono krzyż łaciński z tablicą informującą o nazwie kopca. Wewnątrz
umieszczono akt erekcyjny a na pamiątkowym głazie z jakiej okazji został usypany .

Kopiec Kościuszki, przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Henryka Dąbrowskiego widziany z okna
kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła .Układanie darni .
,,22 - 27 październik 1917 rok ,, [ oryginalny napis na odwrocie fotografii ]
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Prace przy formowaniu kształtu Kopca Kościuszki. Układanie darni - nadzoruje ks. Bronisław
Zakrzewski .,, 22 – 27 październik 1917 rok.,, [ oryginalny napis na odwrocie fotografii ]
.

Mieszkańcy Rejowca sypali kopiec z wielkim zapałem nie licząc czasu i trudu jaki w to
przedsięwzięcie włożyli . Ileż w nich było patriotyzmu i odwagi. Trwała wojna , a czas niepewny . W
każdej chwili mogli wrócić moskale .
Przez całe 20-lecie międzywojenne uroczystości z okazji świąt 3-Maja i 11 listopada
rozpoczynały się i kończyły przy Kopcu Kościuszki .
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Uroczystość 3-Maja przy Kopcu Kościuszki .

Młodzież szkolna na, Kopcu Kościuszki w dniu zakończenia roku szkolnego .
Sobota 28 czerwca 1929 roku
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Uroczystość 3-Maja w 1930 roku .

7

Copyright © 2009 Zdzisław Kalinowski

Kopiec Tadeusza Kościuszki w czasie pierwszych lat okupacji niemieckiej .
Przed wybuchem II wojny światowej tylko nieliczni mieszkańcy gminy Rejowiec otwarcie
przyznawali się do swoich ukraińskich korzeni .
Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z narastającego konfliktu w stosunkach polsko – ukraińskich,
który został z potęgowany po roku 1938 .Niemcy umiejętnie wykorzystali Ukraińców w czasie wojny
, kierując ich do walki z Polakami . Dawano do zrozumienia ,że wszelkiego rodzaju akcje zbrojne
przeciw Polakom znajdą przychylność i pomoc ze strony Niemców .
Generalny Gubernator Hans Frank na naradzie w dniu 16 grudnia 1941 roku stwierdził :

( … ) ,, Ukraińcy są szczególnie przydatni , aby stanowić przeciwwagę w stosunku
do Polaków,, .
W czasie okupacji niemieckiej okazało się ,że Ukraińców jest o wiele więcej niż
wcześniej deklarowano . Niespodziewanie stali są dość znaczącą liczebnie mniejszością narodową .
Odradzający się żywiołowo nacjonalizm ukraiński na Ziemi Chełmskiej otrzymał duchowe
wsparcie w autokefalicznym ukraińskim kościele prawosławnym. W krótkim czasie w Chełmie została
powołana do życia na potrzeby Ukraińców prawosławna diecezja chełmsko-podlaska, którą pod koniec
roku 1940 za przyzwoleniem władz niemieckich podniesiono do godności arcybiskupstwa, a biskupa
Iłariona intronizowano na archimandrytę . Celem działań władyki Iłariona oprócz sfery duchowej było
jak najszybsza ukrainizacja Ziemi Chełmskiej i Podlasia prowadząca do powstania wielkiego państwa
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ukraińskiego pod protektoratem Niemiec. Archimandryta Hiłarion kładł duży nacisk na szeroko
pojmowana oświatę począwszy od działalności oficyn drukarskich po najniżej zorganizowane szkoły,
wydawnictwo książek i szkoleniu kadry ukraińskich nauczycieli. Wspierał szkolnictwo ukraińskie nie
tyko duchowo ale i finansowo . Jako arcybiskup Iłarion zajmował się rewindykacją zajętych przed II
wojna światową przez katolików prawosławnych świątyń . Tak też stało się ze świątynią p.w. św.
Michała Archanioła w Rejowcu , którą Ukraińcy przejęli na swoje potrzeby i reaktywowali parafię
prawosławną ,
Społeczność rejowieckich Ukraińców przy akceptacji niemieckich władz
okupacyjnych usunęła kopiec Tadeusza Kościuszki z przed świątyni p.w. św. Michała Archanioła .
Świątynię przejęło ponownie po 21 latach przerwy , prawosławie. W swoich poczynaniach czuli się
bezpieczni mając poparcie we władzy gminy .Zezwolenie na rozwiezienie ziemi z Kopca Kościuszki
wydał wójt gminy Danyło Kowpanenko .W tym miejscu będzie trafny następujący cytat :

( … ) ,, Na apele popa Marjana Tkacza z Rejowca i sekretarza gminy Jana
Najdy zlikwidowano ,, Kopiec Kościuszki ,, znajdujący się w miejscowym parku w
bliskości cerkwi . Głównymi wykonawcami byli nacjonaliści jak A….. Leon z Kobylego ,
który zabrał z kopca akt erekcyjny , wyśmiewając i szydząc z Polaków . A….. z Wólki
Rejowieckiej , K…. Aleksander i Bronisław , B…. Antoni wszyscy z Kobylego , M…… z
Rejowca i inni ,, . 2
Głaz z Kopca Kościuszki został przewieziony furmanką do wsi Kobyle gdzie został
złożony na jednej z posesji .
Duzy wpływ na to co się działo w Rejowcu miała tzw.,, Grupa Kaszczukowców ,, (
trzej bracia ) bardzo silnie związanymi z ,, Mełnykowcami ,, .
O poczynaniach ukraińskich nacjonalistów w Rejowcu można przeczytać w różnych
publikacjach i dokumentach np. Grzegorz Gill w książce zatytułowanej ,,Kopce w krajobrazie
kulturowym Polski ,, Kraków 2006 . lub na stronie www.kopiecpomnik.pl/pliki/ksiązka.3kopce.pdf
.Rozdział XIII. Kopce Tadeusza Kościuszki , insurekcji i Konstytucji 3 – maja . Pozycja 21 – Tadeusz
Kościuszko w Rejowcu Osadzie str.168 .
( … ) ,, W 100 . rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki w 1917 r. mieszkańcy

Rejowca usypali na placu przed kościołem unickim pamiątkowy kopiec .Miał on
wówczas wysokość 7 m i szerokość podstawy 20m. W jego wnętrzu umieszczony był
specjalny pojemnik z aktem erekcyjnym . W 1941 r. miejscowi nacjonaliści ukraińscy
zburzyli kopiec , niszcząc również akt erekcyjny ( Prożogo 1999 ) ,, .
Cytat z dokumentu Zarządu Gminy w Rejowcu z dnia 12.09.1946r. –

( … ) ,, Ukraińcy znieśli w os. Rejowiec kopiec Kościuszki …. ,, .

Tak więc usunięto symboliczny znak dążenia wielu pokoleń Polaków do wolnej Ojczyzny
i ich wielkiego przywiązania do Niej .
Po zakończeniu działań wojennych gmina Rejowiec nie stała się
automatycznie jednorodną narodowościowo. Mimo operacji przesiedleń Ukraińców , na terenie gminy
pozostało wiele osób tej narodowości . Dane oficjalne nie są dokładne z wielu przyczyn , bowiem
część Ukraińców za wszelką cenę chcąc pozostać na terenie naszej gminy szukała ratunku w nagłej
zmianie religii i poświadczeniach obywatelstwa polskiego itp..
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W nowej rzeczywistości (po wojnie ) nikt do idei Kopca Kościuszki nie wracał .Pod
wieloma względami dla ówczesnych władz temat ten był niewygodny. Powoli jego istnienie zacierało
się w pamięci mieszkańców a jeżeli ktoś pamiętał to bał się o tym wspominać .
Po roku 1989 niektórzy próbowali zainteresować stosowne władze możliwością odbudowy
Kopca .Spotkali się z niezrozumieniem . Otrzymali w zamian kpiny i niewybredne uwagi pod swoim
adresem . Zapomniano o idei , symbolice oraz jego patriotycznym przesłaniu .
Sypanie kopców to był piękny obyczaj . Dziś zapomniany i wydałoby sie wręcz archaiczny
ale wyrażał w swojej prostocie więź wielopokoleniową Polaków. Władysław Bełza w legendzie o
garści ziemi polskiej w 1913 r. pisał

,, Ojców naszych ziemio święta
Ziemio wielkich cnót i czynów,
Tyś na wskroś jest przesiąknięta
Krwią ofiarną twoich synów ,,.

Zamiast sypania kopca , w jego miejscu , przykładowo , mógłby to być ułożony głaz z
odpowiednim oznaczeniem – tabliczką . Spełniałby podobną rolę jak pierwotnie usypany Kopiec
,kiedy inaugurowano przy nim uroczystości rocznicowe o charakterze państwowo-patriotycznym .
Może być wiele i innych rozwiązań w zależności od inwencji i możliwości technicznych i
finansowych gminy . Ale pamiętać warto .
------------------ ,, -----------------W Pawłowie , Kopiec Kościuszki z roku 1917 . 3 przetrwał do naszych czasów
pomimo różnych niekorzystnych wydarzeń . Mieszkańcy tej miejscowości z uporem przechowywali
pamięć o nim .Dbają o niego .
----------------- ,, -----------------Zamieszczone fotografie w tym tekście , własność autorów . Wcześniej były prezentowane w
publikacjach Danuty i Zdzisława Kalinowskich :
1 Książka - ,, Rejowiec dawniej i dzisiaj . Szkice z dziejów ,, . Polihymnia . Rejowiec –
Lublin 2003 .
2 Album - ,, Rejowiec w starej fotografii ,, . Rejowiec 2005 .

Kopiec Kościuszki w miejscowości Pawłów - gmina Rejowiec Fabryczny .Na kamieniu umieszczono
następujący napis : ,, 1817-1917. Tadeuszowi Kościuszce w setną rocznicę zgonu - Gmina Pawłów".
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