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Ks. proboszcz Bronisław Zakrzewski. 
                 Więcej do roku 1939 w książce Danuty i Zdzisława Kalinowskich pt. " Rejowiec dawniej i 
dzisiaj - Szkice z dziejów ", w artykułach publikowanych w Gazeta Samorządowa Rejowca autorstwa 
Danuty Kalinowskiej – „Okszy” z 2003 roku Nr 4, 5, 9 i 2004 roku Nr 13 oraz na stronie internetowej 
Zdzisława Kalinowskiego. Jest to uzupełnienie i nowe spojrzenie na temat już wcześniej opisany. 

 

 
Ks. proboszcz kanonik Bronisław Zakrzewski. Foto z roku 1926. 

                   Pierwszy proboszcz Rejowca ks. kanonik Bronisław Zakrzewski urodził się 19 czerwca 
1876 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1900 roku. W Rejowcu na stałe 
przebywał od lipca 1908 roku. Wcześniej na zasadach rezydenta przy kaplicy -kościele filialnym 
podlegał proboszczowi w Pawłowie. Początkowo sprawował Msze św. w kaplicy pałacowej Budnych. 
Położył ogromne zasługi w tworzeniu wspólnoty parafialnej. Był inicjatorem pomysłu budowy 
kościoła i tworzenia parafii. Poza ogromem prac związanych z działalnością duszpasterską 
intensywnie włączał się w problemy dotyczące społeczeństwa gminy Rejowiec i samego miasteczka. Z 
jego inicjatywy w 1909 roku powołano Ochotnicza Straż Pożarną pierwszą w powiecie chełmskim. 
Był też pierwszym jej prezesem. Uczestniczył w organizowaniu szkolnictwa polskiego w okresie 
zaborów jak i po odzyskaniu niepodległości. Był członkiem Dozoru Szkolnego. Z działalności 
Dozoru Szkolnego zachowała się dokumentacja z lat 1924 /1926. W roku 1926 po latach przerwy, 
wznawiało działalność Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, którego długoletnim prezesem był ks, 
Zakrzewski. Inicjował akcje dożywiania biednych dzieci a zwłaszcza biedoty żydowskiej. Organizował 
kursy z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Przeprowadzał akcje sadzenia drzewek. Współtworzył w 
Rejowcu organizację pod nazwą Związek Strzelecki. Był bardzo zaangażowany w tworzeniu 
bankowości rolnej a po 1924 roku Kasy Stefczyka w Rejowcu. Doskonale zdawał sobie sprawę, że 
społeczeństwo Rejowca to konglomerat narodowościowo religijny. Zachwianie dotychczasowej 
równowagi może doprowadzić do nieobliczalnych następstw. Z przeświadczeniem tym protestuje u 
władz wojewódzkich przeciwko akcji zaplanowanej od 15 maja do 15 lipca 1938 r mającej na celu 
burzenie cerkwi. Akcja swym zasięgiem obejmowała powiat chełmski biłgorajski, hrubieszowski, 
tarnowski i włodawski. Nie odmówiono wykonania rozkazu, w Rejowcu zostaje zniszczona kaplica 
cmentarna (w tym miejscu obecnie stoi budynek na stadionie). 
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Bilet kolejowy alumna katolickiego seminarjum duchownego Bronisława Zakrzewskiego. 
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Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 1900 roku z rąk ks. biskupa Franciszka Jełowieckiego. 
 

 
Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej. 
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Ksiądz wikariusz posługujący w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach w roku 1903 

Od 1906 – ks. Bronisław Zakrzewski ( kaplica w Rejowcu) 
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IMPRIMATUR Lublini, die 21 Aprilis 1915 anno. Administrator Dioecesis Lublinensis Zeno Kwiek. 
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IMPRIMATUR Lublini, die 21 Aprilis 1915 anno. Administrator Dioecesis Lublinensis Zeno Kwiek. 
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Po środku ks. Bronisław Zakrzewski. 

 

 

 

                      Zajęcia rozpoczynały się najczęściej od modlitwy w języku rosyjskim za zdrowie cara. 
Modlitwa w języku polskim miała następujące brzmienie, fragmenty cytuję z publikacji, Directorium 
Divisi Officii…,  
Wydanej przez Diecezję Lubelską w 1916 roku str. 122 – 123  1    

                                                            
1  Rzecz znamienna – problematyka nadzwyczaj interesująca , jeszcze w 1916 roku miała taka modlitwa 
obowiązywać w szkołach i podczas Mszy Świętych w kościołach rzymskokatolickich na podstawie – 
IMPRIMATUR Lublini , die 21 Aprilis 1915 anno . Administrator Dioecesis Lublinensis  Zeno Kwiek .  
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IMPRIMATUR Lublini, die 21 Aprilis 1915 anno. Administrator Dioecesis Lublinensis  Zeno 

Kwiek. 
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Itd.: 
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IMPRIMATUR Lublini, die 21 Aprilis 1915 anno. Administrator Dioecesis Lublinensis  Zeno Kwiek 

. 
 

                        W czerwcu 1908 roku z woli księdza biskupa Franciszka Jaczewskiego obowiązek 
duszpasterski podjął na stałe ks. Bronisław Zakrzewski. W tamtym okresie proboszczem parafii 
Pawłów był ks. Antoni Wójcikowski a obowiązki wikariusza pełnił ks. Andrzej Tacikowski. 
Natomiast rezydentem przy kaplicy w pałacu Budnych a później w wybudowanym kościele ks. 
Bronisław Zakrzewski, który położył ogromne zasługi przy tworzeniu parafii i wspólnoty religijnej 
w Rejowcu. 
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Kościół św. Jozafata B i M w Rejowcu.(Fotografia współczesna) 
                                        

W rok po wybudowaniu kaplicy- kościoła, zdarzyła się rzecz nieoczekiwana i bardzo istotna dla 
kościoła i przyszłej parafii, otóż: Maria i Józefat Budny otrzymują przesyłkę2, wraz z listem od księcia 
Adama Woronieckiego h. Korybut 3. List miał następującą treść: 

              ,, Kanie 05 maj 1908 rok. 
                                            Szanowni Państwo! 
           Pozwalam sobie ofiarować do obecnego Kościółka Rejowieckiego relikwie Św. 
Jozafata, które tu znalazłem i niech będą one dla was fundatorów i dla przyszłej parafii 
rejowieckiej zalążkiem błogosławieństwa Bożego przez stawiennictwo tego Świętego 
Patrona. Do szkatułki z relikwiami dołączam dwa dokumenty zaświadczające ich 
autentyczność, trzeba je starannie przechowywać. 
                                                             Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania. 
                                                                                               Ks. Adam Woroniecki. ,,  
 

                       Należy podkreślić następujące słowa „obecnego Kościółka”. Przekazane relikwie miały 
wpływ na wybór „dla przyszłej parafii” patrona pod wezwaniem św. Jozafata Kuncewicza Biskupa i 
Męczennika.  

C i K Komenda Powiatowa w Chełmie decyzją z dnia 02.01.1918 roku, zezwoliła na budowę nowego 
cmentarza dla rzymsko katolików. Natomiast w dniu 27 października 1918 roku ks. Wincenty 
                                                            
2 W/w dokumenty były oprawione w złoconej ramie przez ,, Pracownia pozłotnicza robót kościelnych i 
salonowych – W. Zauski,,. Warszawa ul. Marszałkowska 119. 
3  W tamtym czasie był już księdzem. 
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Hartman 4 (ur.2.04.1862r., proboszcz parafii Pawłów), dziekan chełmski poświęcił ziemię pod 
budowany cmentarz. 

 

 
Fotografię wykonano w czasie uroczystości jubileuszu 50 -lecia kapłaństwa infułata Wincentego 

Hartmana 
Ks. Wincenty HARTMAN (ur. 2.04.1862 r.) w latach 1889-1893, w dalszych latach dziekan dekanatu 
Chełmie;  

                          Konsekrował kościół, który wybudowano wiatach 1906- 1907. To niezaprzeczalne znaczące 
i historyczne wydarzenie - konsekracja ( uroczyste poświęcenie kościoła, ołtarza i naczyń liturgicznych) miało 
miejsce w dniu 29 maja 1919 r. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie Świętych Doroty i Felicjana. Na 
widok publiczny wystawiono relikwiarz z relikwią patrona kościoła i parafii św. Jozafata Koncewicza Biskupa i 
Męczennika. Relikwie przekazał kościołowi i parafii w 1908 roku książę Adam Woroniecki mieszkający w 
pobliskim Kaniem.  
 
 
 

                                                            
4 Ks. Wincenty Hartman ur.2 kwietnia 1862 r. w Hrubieszowie, syn Karola i Tekli z Piotrowskich. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1884r. Proboszcz parafii Pawłów wspierał budowę świątyni 
w Rejowcu. Od roku 1908 kanonik, scholastyk od 1918 roku, od roku 1919 proboszcz kolegiaty, 
infułat, dziekan Kapituły Zamojskiej, odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta. W 
wieku 85 lat zmarł 25 marca 1847 r. Pogrzeb poprowadził ks. bp Stefan Wyszyński. 
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Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej. 
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Ks. kanonik Bronisław w bryczce z bratem Bolesławem. 
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W połowie roku 1948 w wieku 72 lat przechodzi na zasłużony odpoczynek po 48 latach kapłaństwa z 
tego 44 w Rejowcu.  

                       W drugiej połowie 1941 roku kościół parafialny został pozbawiony dzwonu. Zostało to 
dokonane na mocy dekretu z dnia 4 sierpnia 1941r wydanego przez Rząd Generalny Gubernatorstwa. 
Wydział Główny Spraw Wewnętrznych wezwał wszystkich kierowników kościołów do dostarczenia 
dzwonów do dyspozycji III Rzeszy. Wszyscy proboszczowie parafii dostali pisma od Dystryktu 
Lubelskiego -Sekcji II Starostwa Chełmskiego nakazujące dostarczenia dzwonów ze wszystkich 
świątyń. Za odstawione dzwony każda parafia dostała pokwitowanie. Z całą pewnością dzwon z 
naszego kościoła parafialnego został zdemontowany na podstawie powyższych działań. Jak 
dotychczas nie natrafiłam na dokument, który mógłby świadczyć, że nasz dzwon został odebrany w 
punkcie zdawczym? Brak jest też zapisków i danych o tym, kto demontował i kto go przewoził. Z 
niepotwierdzonych przekazów można wnioskować, że dzwon został zdjęty i ukryty - zakopany przy 
zachowaniu szczególnych zasad konspiracji. W niektórych parafiach takie działania były. Znając 
zapobiegliwość ks. Zakrzewskiego można byłoby sugerować, że nasz dzwon nie został oddany na rzecz 
III Rzeszy, jeżeli tak byłoby to, dlaczego po wojnie zainstalowano zupełnie nowy dzwon.  Jest to jedna 
z niewyjaśnionych kwestii w historii naszego Rejowca. Jeżeli czytelnicy Okszy mają wiedzę na ten 
temat, to myślę, że podzielą się z nami swoimi wiadomościami. Dzięki opatrzności Boskiej kościół 
przetrwał całą wojnę w stanie nienaruszonym. W okresie okupacji ks. Bronisław Zakrzewski 
angażował się w akcję pomocy Żydom w Getcie w Rejowcu. O jego pomocy od dawna głośno mówią 
uratowani z zagłady. W połowie roku 1948 w wieku 72 lat przechodzi na zasłużony odpoczynek po 
48 latach kapłaństwa, z czego 44 w Rejowcu. 

                   Ksiądz senior w trakcie wykonywania prac inwentarsko - gospodarczych ulega 
wypadkowi. Pracujący kierat miażdży prawe ramię i goleń prawej nogi. W wyniku doznanych obrażeń 
ks. Zakrzewski umiera w dniu 17 października 1950r. 
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Grób księdza proboszcza kanonika  Bronisława Zakrzewskiego, wieloletniego zasłuzonego 
duszpasterza parafii Rejowiec  w latach 1908 – 1948 . Pierwszy proboszcz tejże parafii . 

 
Bracia kanonika: 
 
 Piotr Zakrzewski - Z wykształcenia i zawodu - lekarz dentysta Ożeniony ze Stanisławą Zdrojkowską  
(1893 – 1945).  Brat ks. kanonika Bronisława proboszcza parafii Rejowiec. Współpracował z ruchem 
niepodległościowym. Od 1915 roku do 1918 r. dyrektorem cukrowni, który w porozumieniu z 
Józefatem Budnym sprawował w okresie I wojny światowej opiekę nad szkołą polską, wspomagając ją 
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finansowo i lokalowo aż do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Małżonkowie Zakrzewscy 
zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Rejowcu. 
   
Bolesław Zakrzewski – niepełno sprawny. Zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, brata 
ks. kanonika Bronisława. 
 
Organiści pracujący w parafii: 
  

    
Pierwszymi organistami pracującymi w parafii Rejowiec byli: Kazimierz Bandos i Tadeusz 

Czuryszkiewicz5. 

 

                          Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego zaczyna zyskiwać na popularności Sekta 
Hodurowców tak nazywana w tamtym czasie, którą propagowali wyznawcy mieszkający w parafii 
Podgórze. 

                        

                                                            
5 Tadeusz Czuryszkiewicz syn Konstantego i Marianny z domu Wojtaszkiewicz. Urodzony 23 czerwca 1905 w 
Karczmisku pow. Puławy. Pracę organisty w parafii Rejowiec rozpoczął od 1930 roku. Na początku 
października 1961 roku odszedł na zasłużoną emeryturę. 
 


