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Księża obrządku unickiego i prawosławnego parafii Rejowiec
Wiek XIX.
[Uzupełnienie do „Tutejsi (Rusini, Ukraińcy)” z 6.03. 2010r.]
W spisach tabelarycznych majątku duchownego należącego do kościoła i parafii. w mieście
Rejowcu można odczytać: (…) „ dawniej był kościół drewniany, który w roku 1796 rozebrany a w miejsce
jego zaczął kościół murowany dotychczas stojący” (…) „przed dniem 20 października 1720 roku
erygowana przez Seweryna i Wacława Rzewuskich. W roku 1759 w aktach Grodzkich Ziemi Chełmskiej”
…(…) „ Na tym kościele oprócz proboszcza, żadnej służby kościelnej nie ma. Do tej parafii należą:
Miasto Rejowiec - 91
Wieś Wólka
- 133
,,
Kobyle - 149
,,
Rubie
- 109
Wereszcze Małe - 35
Stajne
Majdan Stajeński - 110
------------------------W ogóle ludność parafii głów 647
Kościół parafii Rejowiec odległy jest od kościołów w granicach z nią parafiach:
Kościól w parafii – Krupe wiorst 3
,,
,,
- Żulin ,,
6
,,
,,
- Pawłów ,, 7
,,
,,
- Dypułtycze ,, 8
Bardzo pomocne i ciekawe okazały się spisy inwentarza z 1804 roku, 1862 roku oraz
(…)„konrygnacyja skradzionych rzeczy z Cerkwi Rejowieckiej dnia 28 na 29 stycznia 1852 r w nocy,
przez złodziej niewiadomych”.

Unicki kościół parafialny w Rejowcu. Rycina z Tygodnika Ilustrowanego z 1863 roku
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Śledząc pobieżnie dzieje parafii i kościoła unickiego a później prawosławnego w Rejowcu można
zobaczyć jak w zwierciadle bogatą jego historię, co prawda w skali mikro, ale zsynchronizowaną z
wydarzeniami w zaborze rosyjskim. Miasteczko wielokulturowe i wielowyznaniowe. Przeżywające wzloty
i upadki. Znaczący ślad po sobie zostawili księża uniccy, którzy zapłacili wysoką cenę za dążenie do
wolności tej ziemi. Niektórzy z nich znaleźli wieczny odpoczynek na cmentarzu w Rejowcu. Tylko głupota
i dyletanctwo skutecznie zatarło ślady pochówków.
Trzeba mieć na uwadze to, że m. Rejowiec należało do nielicznych w Rzeczypospolitej, w którym
nie było aż do początku XX wieku parafii rzymskokatolickiej. Uwzględnić i to, że z dniem 2/14
października 1873 roku w unickich kościołach diecezji chełmskiej wprowadzono liturgię prawosławną.
Akt katedralnego unickiego duchowieństwa chełmskiego o połączenie diecezji unickiej z cerkwią
prawosławną cesarstwa, który został podpisany dnia 18 lutego/ 2 marca 1875 roku. Natomiast Urzędowe
połączenie diecezji z wyznaniem prawosławnym dokonane zostało „Aktem” Świętego Synodu
prawosławnego z dniem 11/23 maja 1875 roku. Od tego momentu unici z urzędu zostali uznani za
wyznawców prawosławia.
Przypomnienie księży:
Bazyli Koźmiński
Syn Jana i Marianny Koźmińskich, urodzony 1 kwietnia 1775 roku we wsi Pańkow. Święcenia
kapłańskie otrzymał 15/28 stycznia 1797 roku. Od 1806 proboszcz parafii w Rejowcu. Zmarł w wieku 67
lat dnia 22 kwietnia 1840 roku o godzinie 7 wieczorem. Pogrzebany w Rejowcu. 1

Fragment własnoręcznie spisanego życiorysu.

Do roku 2004 istniał nienaruszony nagrobek najdłużej pracującego księdza w parafii unickiej w Rejowcu. Dlaczego
został rozbity?, odpowiedziano, - (…) „ musiał ustąpić miejsca nowym pochówkom, gdyż brakuje wolnych miejsc
na cmentarzu”.
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Po zejściu z tego świata z dniu 10/22 kwietnia b.r. księdza Bazylego Koźmińskiego parocha
rejowieckiego opatrzonego Sakramentem Świętym dopełniony został obrzęd pogrzebowy w dniu 24 maja
tegoż miesiąca przy zebraniu się kandekanalnych. Następnie po zlustrowaniu rzeczy cerkiewnych, złożone
zostały funduszowe dokumenta do Archiwum Dziekańskiego J X Justyn Łada Kooperator Rejowiecki
upoważniony tymczasowo do administrowania parafią do dalszego rozporządzenia prześwietnego
Konsystorza o czem niżej raportuje.
Don w Rejowcu dnia 13/25 kwietnia 1840 roku.
X Leon Smolewicz.
3
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Akt zgonu sporządził 5/17 sierpnia 1840 roku X Justyn Łada.
Justyn Łada
W Rejowcu (1840 – 1848). Administrator od 22.04.1840r. Ks. Justyn Łada żył w latach 1817 –
1906, pochodził z gub. siedleckiej. W r. 1840 został wyświęcony na kapłana w obrządku greko-unickim.
Pełnił swą posługę w Rejowcu, następnie w Kopyłowie pow. hrubieszowski. W okresie powstania
styczniowego włączył się w działania patriotyczne. Raport Zarządu Żandarmerii z tamtego czasu
stwierdzał, iż nie było żadnej wątpliwości, że ks. Łada należał do politycznej organizacji,
(...) „Ks. Łada, choć się sam przyznał, że miał propozycję objęcia tylko w parafji stanowiska
naczelnika administracyjno – powstańczego, jednak podług bardzo silnego podejrzenia zajmował wyższą
godność”
W raporcie z 30.XI.1865 r. Zarząd Żandarmerii wylicza winy księdza:
(…) „ zbierał podatki od różnych osób na cele powstańcze ... utrzymywał stosunki z
rewolucyjnym działaczem Witoldem Gratusem ... z innymi agentami powstania i od jednego z nich przyjął
24 worki bojowych pomocy ... miewał narady z dowódcą Grekowiczem, który formował w okolicy partję”
W tej działalności wspierała księdza również jego córka: ... P. Aleksandra Łada w 1863 r. (…)
„była agentką powstania, ciągle jeździła w różne okolice hrubieszowskiego i krasnostawskiego pow.”
Była ona aresztowana od stycznia do kwietnia 1865 r., później otrzymała jeszcze 1 miesiąc
więzienia. Ks. J. Łada był aresztowany od grudnia 1864 r. do kwietnia 1866 r. Zapłacił również grzywnę
200 rubli, za to, że w okresie powstania styczniowego aktywnie działał w organizacji narodowej oraz za
zbieranie dla powstańców pieniędzy, dostarczanie żywności, mundurów, koni i amunicji. W okresie do
1872 r. otrzymał jawny dozór policyjny. W ramach prowadzonej walki z kościołem greko-unickim, w roku
1874 został usunięty przez rosyjskie władze z probostwa w Kopyłowie. Pochowany na cmentarzu w
Radomiu. Kamienny nagrobek zwieńczony krzyżem. Na frontowej ścianie postumentu wykuto napis:
KSIĄDZ JUSTYN ŁADA UNITA USUNIĘTY Z PROBOS. W 1875 R. MIESZKAŁ W
RADOMIU LAT 31 ZM. 25 LUTEGO 1906 R. ŻYŁ LAT89 KAPŁAŃSTWA 66 WIECZNY POKÓJ
JEGO MĘŻNEJ I ZACNEJ DUSZY
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Napis na pomniku zmarłego kapłana.
Natomiast w kościele pobernardyńskim św. Katarzyny w Radomiu znajduje się kamienne
epitafium w nawie bocznej po lewej stronie. Treść epitafium: pod zdjęciem „ Ś.P. Ksiądz Justyn Łada. Były proboszcz unickiej parafii Kryłów guberni lubelskiej usunięty z
probostwa w 1875 r. mieszkał w Radomiu lat 31. Zmarł dnia 26 lutego 1906 r. mając 89 i kapłaństwa 66.
Żywota dokonał, wiary nie złamał. Wieczny pokój jego zacnej duszy”
Hilary Panasiński
Urodził się w roku 1820 z rodziców X Michała i Wiktorii z Kieryłowiczów Panasińskich we wsi
Poletynia powiecie Hrubieszowskim guberni Lubelskiej. W marcu 1849 objął parafię Rejowiec. Żona
Emilia. Czwórka dzieci. Syn Włodzimierz rozpoczął naukę w seminarium duchownym. Administrator
dekanatu lubelskiego.
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15/28 maj 1859 r.
Do

Wielmożnego Biskupa
Bełzkiego
Administratora Diecezji Chełmskiej
Kawalera Orderu Świętego Włodzimierza i Świętej Anny
Dziekan r.g.u. Krasnostawski
Ma obowiązek odraportować Jaśnie Wielmożnemu Pasterzowi, iż dnia 4/16 maja r.b. o
godzinie 11-tej w nocy, przeniósł się do wieczności PJ ksiądz Hilary Panasinski proboszcz Rejowca,
dziekan lubelski licząc zaledwie lat 38 a w wieku kapłaństwa lat 15-cie, dekanat utracił gorliwego kapłana
a diecezja pewnych nadziei dobrego urzędnika. Pogrzeb dopełniony został z odpowiednia przyzwoitością
w obu kapłanów dwóch dekanatów na dniu 19 maja. Parafia rejowiecka oddana została J.P-u Janowi
Grzegorzewskiemu administratorowi Dypułtycz w tymczasowy nadzór, a na nie J.P-u Demetrzemu
Zrudzińskiemu *proboszczowi Pawłowa do dalszej decyzji Jaśnie Wielmożnemu Pasterzowi.
X Ignacy Sieniewicz
Dziekan g.u Krasnostawski
Żdżanne dnia 8/20 maja 1859 roku.
*

Dymitr Zaradziński
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Zabytkowe nagrobki Panasińskich. Widoczne slady dewastacji.

Napis na pomniku zmarłego proboszcza
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Jan Grzegorzewski
W 1859 roku tymczasowy administrator parafii Rejowiec po śmierci Hilarego Panasińskiego.
Wcześniej administrator Dypułtycz
Michał Lipiński

Urodzony 15 listopada 1822 roku. Rodzice X Aleksander Lipiński i Ewa Bojarska.

W Rejowcu pełnił funkcję administratora w 1841 roku. Sprawował też godność dziekana chełmskiego.

Bliski współpracownik Hilarego Panasińskiego.
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Józefat Lebedyński
W Rejowcu administrator i proboszcz 1860r.
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WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO.
Naczelnik Wojenny Okręgu Lubelskiego donosił Władzy Wyższej, że z
okoliczności zdjęcia oznak rewolucyjnych z krzyża powieszonego przy kościele w
mieście Rejowicach, pomiędzy miejscowym proboszczem X Lebedyńskim i
Burmistrzem Hirnerem powstały najprzód nieporozumienia a następnie
wzajemne skargi o obrazę pierwszego jego charakterze kapłańskim i religii a
drugiego w jego urzędzie. Z tego powodu wprowadzone było na miejscu śledztwo,
10
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z którego okazało się, że burmistrz Hirner, otrzymawszy polecenie względem
zdjęcia z krzyżów napisów i ozdób rewolucyjnych wziął kilku ludzi w celu
zniszczenia takiegoż napisu na rzeczonym krzyżu stojącym około kościoła, lecz
spotkany przez nich ksiądz odwiódł namową mieszkańców od zdjęcia napisów
grożąc im karą Boską za podobne świętokradztwo, że wówczas burmistrz odniósł
się do naczelnika powiatu z zapytaniem jak ma postąpić i otrzymawszy
polecenie wykonania rozporządzenia Rządu powtórnie o godzinie 6-tej rano
przyszedł z ludźmi do i zniszczyć napisów, że w tym czasie według objaśnienia
burmistrza, ksiądz wyszedłszy z kościoła w którym oprócz służby kościelnej nie
było, pozwolił sobie obrazić burmistrza jako odstępie i …. . Ksiądz Lebedyński zaś
skarżył się, że burmistrz Hirner przyszedł do krzyża z ludźmi o godzinie 10-tej
gdy w kościele odprawiało się nabożeństwo i przy modlących się zdejmował napis
skutkiem czego lud płakał, a gdy ksiądz wyszedł w pontyfikalnych szatach
Hirner lżył go słownie. Zapytanie w tym względzie ludzi, którzy zdejmowali z
krzyża rewolucyjne ozdoby i napisy w zupełności potwierdzili zeznanie
burmistrza, skargę zaś księdza odparli. J.W-go p.o. Naczelnika Królestwa
znajdując, że w sprawie tej okazało się jawne sprzeczności księdza Lebedyńskiego
zawieszania na krzyżu ozdób i napisów rewolucyjnych, że przy śledztwie złożył
kłamliwe zeznanie i niesłusznie oskarżył burmistrza reskryptem z dnia 29
kwiecień/11 maj r.b. Nr. 1997 polecił, aby ksiądz Lebedyński przeniesiony był do
innej parafii dla usunięcia powodów do zetknięcia jego z burmistrzem i aby
urządzony został nad nim dozór, jeżeli zaś napotka się przeszkoda do takowego
przeniesienia, w takim razie ma być doniesienie i temu JW.-ci p.o. Naczelnika,
dla ukarania X Lebedyńskiego za poniesione postępki. Komunikuję niniejszym
JW.-ci Panu powyższe polecenie, mam zaszczyt prosić Go, abyś zawiadomić mnie
raczył czy i do jakiej parafii X Lebedyński będzie mógł być przeniesiony a
niezależnie od tego urządził nad postępowaniem jego ze swej strony dozór.
Radca Tajny 2
Działalność burmistrza Ferdynanda Hirnera w bardzo złym świetle stawiała nie tylko jego samego,
ale i właściciela prywatnego miasta Rejowca księcia Floriana Adama Woronieckiego. Bez jego
przyzwolenia nic się nie mogło dziać. Właściciel miał duży wpływ na obsadę stanowisk samorządowych w
swoim mieście. Woroniecki, jako kolator świątyni parafialnej nic nie zrobił, aby uchronić kapłana przed
utratą wcześniej przyznanego mu beneficjum. Być może książę miał problem moralny w decydującym
momencie dla dalszych losów zniewolonej Polski, po której stronie stanąć: wolnego kraju od zaborcy czy
być lojalnym poddanym cesarstwa rosyjskiego 3. Opisane wydarzenie z 7/19 maja 1862 roku w pośredni
sposób zaświadcza o świadomości patriotycznej mieszkańców, którzy w niedługim czasie, w znaczący
sposób poparli powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Po wybuch działań
powstańczych burmistrz uciekł z Rejowca w obawie o swoje życie.
Władza duchowna powiadomiona została o decyzji świeckich organów śledczych:
Ten sam o którym pisał „Kurier Warszawski” 1859 r. Nr 233 s. 1266 ,, Z Chełma. 2 września. Przybył tu kurator
Okręgu Naukowego Warszawskiego i dyrektor Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i duchowych, radca tajny
Paweł Aleksandrowicz Muchanow, który odwiedził miejscowego biskupa Tereszkiewicza obrządku greckounickiego, a także zwiedził nowo wyrestaurowany gmach seminarium, katedrę grecko-unicką i miejscowy kościół
parafialny. Następnie w powrocie do Warszawy, odwiedził J.O. księcia Adama Woronieckiego, marszałka szlachty
guberni lubelskiej, w jego pięknej miejscowości, Rejowiec”.
3
Generał wojsk rosyjskich i Marszałek szlachty polskiej guberni lubelskiej
2
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(…), „ która poleciła przenieść do innej parafii ks. Józefata Lebedyńskieg
administratora parafii w Rejowcu i urządzić nad nim dozór za jawne sprzeciwianie się ks. Lebedyńskiego
niezniszczeniu na krzyżu ozdób i napisów rewolucyjnych, niesłuszne oskarżenie burmistrza m. Rejowiec
niemniej złożenie przy śledztwie kłamliwych zeznań. D. Ch przystąpić niezwłocznie do wykonania nad
tegoż polecenia. W tej myśli zawezwał do Chełma ks, Lebedyńskiego i ogłosił mu decyzję JW. p.o.
Naczelnika Królestwa – ks. Lebedyński, po wysłuchaniu wyroku tak osobiście ustnie, jak i przez pisemnie
podanie z dnia 17/29 maja t.r.”
Zwierzchnicy duchowni unickiej diecezji chełmskiej starali się o złagodzenie orzeczonych kar.

Fragment korespondencji w jego sprawie.

Tłumacząc między innymi tym:
(…), „ że będąc kapłanem lat 6 niespełna już na trzeci zostaje probostwo, przez co nie
tylko nie mógł do niniejszego nawet pod względem materialnym przyjąć, aby tu, ale nawet nie możliwości
zdobyć funduszu koniecznego na wyprowadzenie się po raz czwarty z Rejowca wygospodarowując włożone
tutaj znaczny wkład pieniężny pozyskany przez pożyczkę i że przeniesienie do innej parafii zagraża ks.
Lebedyńskiemu ostateczna zmiana majątkowa tak duża, iż w następstwie pozbawiony by został środków
wyżywienia siebie z żoną i troje małoletnich dzieci”.
Wstawiennictwo na niewiele się zdało, kara musiała być bezwzględnie wykonana. Decyzja:
(…) „ Naczelnika Królestwa, także poleca przenieść do innej parafii ks. Józefata
Lebedyńskiego administratora parafii w Rejowcu i urządzić nad nim nadzór za jawne sprzeciwianie się
księdza Lebedyńskiego niszczeniu na krzyżu ozdób i napisów rewolucyjnych, niesłuszne …” ( 25 maj/6
czerwiec 1862r.)
Marcin Wilczyński

Urodził się 2 listopada 1807 roku, syn X Bartłomieja i Marianny z Raczyńskich. Duchowny od 25 marca/6
kwietnia 1838 roku. Od dnia 2/14 lutego 1843 roku administrator parafii Rejowiec.
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Fragment raportu X Leona Smoleńca z dnia 8/20 lutego 1843 roku.
Modest Torczyński (Tarczyński)
Proboszcz prawosławny w Rejowcu. Wyniesiony do godności protojereja. Z kronikarskiego
zapisu:
(…) ,,Stała piękna cerkiew w Rejowcu, tylko jedna, ludzie mieszkający w miasteczku i okolicy
przychodzili do niej chrzcić dzieci. Tej ceremonii dokonywał między innymi ks. Modest Tarczyńskij.
Sytuacja była dość dziwna, „miejscowi”- mówili, że świątynia była raz unicka a raz mówili, że
prawosławna, czasami w ogóle stała pusta”
Dość skomplikowana i zawiła jest sprawa z pisownią jego nazwiska. Na formularzach
metrykalnych ( ustalony wzór cywilno – religijny dekretem księcia warszawskiego z 1808r a w chełmskim
obowiązującym od 1810 roku) występują jego podpisy z roku, 1886 jako ks. Modest Tarczyński
(Swijaszczennik Modiest Tarczinskij). W jednym z opisów świątyni tamtego czasu, występuje też inaczej
pisane nazwisko niż na płycie nagrobnej Jedną z wielu rozważanych możliwości, być może, że pisownię
nazwiska zaczerpnięto od nieodległej miejscowości Torczyn na Wołyniu.
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Płyta z piaskowca zerwana z grobu protojereja Modesta Torczyńskiego.
Ksiądz proboszcz parafii prawosławnej w Rejowcu zmarł dnia 20 kwietnia1893 roku. Pochowany
przy murze świątyni od strony zachodniej naprzeciwko okna pomieszczenia (zakrystii), do, którego się
wchodziło od południa. W trakcie prac restauracyjnych kościoła po roku 1990 zerwano płytą z grobu i
odrzucono na bok, przeszkadzała prawdopodobnie w pracach murarsko-tynkarskich. Uległa zniszczeniu.
Ciągle przerzucano ją z miejsca na miejsce. W trakcie wykonywania wykopu pod nowy grobowiec na
cmentarzu parafialnym w pobliżu ściany zachodniej świątyni pw. św. Michała Archanioła osunęła się
ziemia odsłaniając ścianę przednią zapomnianego grobowca protojereja Modesta Torczyńskiego.
Grobowiec posiada sklepienie łukowate wykonane z białego kamienia ( opoki).
Tylko przez przypadek prawie powróciła ( została inaczej ułożona niż pierwotnie) na właściwy grób
późną jesienią 2009 roku. Być może ta płyta, którą przekładano wielokrotnie i poważnie uszkodzono (
połamano), wróci na swoje miejsce w pierwotnym kształcie. Słowo wandalizm za taką dewastację to mało.
Znaczenie terminów:
proboszcz - łac. parochus od tego paroch.
pleban - łac. Plebanus. Duchowny, na ogół w stopniu prezbitera prezbitera (księdza),
zarządzający gminą kościelną (parafią)
administrator parafii – w niektórych Kościołach chrześcijańskich (m.in. katolickim) ksiądz
zarządzający parafią w trakcie wakatu lub trwałej przeszkody w
sprawowaniu władzy przez proboszcza. Dodany rzeczywistemu
proboszczowi w razie jego niedołęstwa umysłowego lub
nieobecności do zarządu duchownego lub ekonomicznego, zwał się
kooomendarzem, ponieważ władza duchowna wydawała mu
czasową tylko komendę, nie instalując go kanonicznie.
protojerej – proto pop, starszy pop, przełożony kleru katedralnego w cerkwi prawosławnej
lub proboszcz dużej parafii. Porównywalny do godności kanonika w kościele
katolickim.
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Niniejsze krótkie opracowanie powstało między innymi w oparciu o kwerendę w Archiwum
Państwowym w Lublinie i filii w Chełmie, szczególnie o dokumentacje aktową z zespołu: Chełmskiego
Konsystorza Greckokatolickiego [Delo Reeveckago prichoda cholmskago blagočinija. ( Akta parafii
Rejowiec, dekanat i powiat krasnostawski) w tym akta osobowe obejmujące lata 1782 – 1881.
Przedstawione w tej pracy fragmentaryczne „skany” dokumentów pochodzą z wyżej
wspomnianych zasobów archiwalnych.
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