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Lato 1915r1.
/ Krótki szkic z rejonu Rejowca ./

(…) „Kiedyż ta ziemia obeschnie z krwi i jakie będzie jej jutro?”
W czasie I wojny światowej, w pobliżu Rejowca toczyły się dwukrotnie krwawe walki. O
rozpoczęciu wojny donosiła w dniu 31 lipca 1914r agencja handlowa w Rejowcu informując cukrownię
Klemensów w wysłanej depeszy (…) „ruch towarowy na kolejach wstrzymany, pociągi zajęte pod przewóz
wojska, amunicji i obozów. Karty rozwieszone na słupach telegraficznych ogłaszają częściową mobilizację
wojsk i koni…”
Pierwszy raz działania wojenne miały miejsce w sierpniu i wrześniu 1914 roku. W dużym skrócie
można powiedzieć że drugi raz wojna „zawitała” do Rejowca powodując jego ogromne zniszczenia, a
rozpoczęło się od bitwy pod Gorlicami 2 ( 2.05.1915r.). Był to początek ofensywy Państw Centralnych 3.
Dość szybko bo już latem 1915r. front przerzucił się na teren guberni lubelskiej.
(…) „Ziemia polska , która tak obficie spływa krwią w wojnie obecnej ma jeden tragiczny trójkąt.
Trójkąt ten leży pomiędzy Wisłą a Sanem. Rozbijająca się w obronie o linię Sanu ofensywa austriacko –
niemiecka wniosła ponownie w ten biedny zakątek kraju nie tylko żagiew pożarów ale i perspektywę
rychłego odwrotu armii wielotysięcznej co grozi nowym ostatecznym już zniszczeniu niewielu pozostałym
wsiom i miastom w powiatach, wystawionych na sztych nieszczęścia…”.
Działania wojenne w lipcu 1915 roku w rejonie Rejowca. Bój pod Krasnymstawem i Rejowcem
trwał od 5 – 18 lipca 1915r. Tak więc walki trwały 13 dni. Pod samym Rejowcem wzięto do niewoli 500
jeńców i 6 dział 4. Zachowała się relacja z tamtego czasu rosyjskiego barona Tornaua, pułkownika
gwardyjskiego Preobrażanskiego pułku:
(…)„W połowie czerwca (1915) gwardię wyładowano z pociągu w Chełmie i zaczęła się ona
stopniowo zbliżać do linii działań bojowych. 5 lipca był pierwszym dniem, w którym pułk wziął aktywny
udział. Straty poniesione przez pułk w tej „Chełmskiej operacji” były bardzo duże a umordowanie ludzi –
nadzwyczajne. Nasza artyleria, pozbawiona amunicji, strzelała rzadko w nadzwyczajnych przypadkach.
Dym pożarów płonących wsi był tak gęsty, że 17-go 5 w bitwie pod Rejowcem wypełnił całą dolinę 6.”
18 lipca 1915 r. niemieccy gwardziści z grupy gen. Aura Arza wyrzuciły Rosjan poza teren
gminy Rejowiec. W odwecie wycofujący się Rosjanie spalili zasiewy. Pod koniec lipca armia austriacka
znalazła się na Lubelszczyźnie. Austriacy zajęli 30 VII 1915r. Lublin.
31 lipca chrzest bojowy przeszedł polski 4 pułk piechoty legionów, sformowany już na
ziemiach Królestwa Polskiego. Do walki doszło pod Jastkowem. Razem z innymi polskimi oddziałami z 1,
2 i 3 brygady atakowali pozycje rosyjskie, jednak bezskutecznie. Dopiero 3 sierpnia zdołano przełamać
stanowiska Rosjan, którzy wycofali się w kierunku Krasienina. Polacy ponieśli dotkliwe straty.
Materialnym świadectwem tej bitwy jest cmentarz legionistów w centrum miejscowości.
1 sierpnia 1915r pada Chełm, natomiast 4 sierpnia twierdza Dęblin. W dniu 5 sierpnia 1915r.
niemiecka 9 armia wkracza do opuszczonej w pośpiechu przez Rosjan Warszawy, witana entuzjastycznie
przez polską ludność. W tym samym czasie pada twierdza Modlin zdobyta przez Niemców. W połowie
września front przesuwa się za linię Bugu. Rosjanie w pośpiech wycofywali się z Królestwa Polskiego.
lato 1915 r. – ofensywa niemiecka i odwrót Rosjan z Królestwa Polskiego; 5 sierpnia Niemcy wkraczają do
Warszawy; Ewakuowano w głąb Rosji większość fabryk i około 1 mln osób w tym wyznawców prawosławia i
prorosyjskich działaczy politycznych.
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243 pułk chełmski został włączony do obrony tego miasta.

Korespondent „Tygodnika Ilustrowanego” pisał: „ Rok mija, a oto z południowych powiatów Lubelszczyzny, które
ledwie wyszły z krwawej kąpieli „wielkiej bitwy galicyjskiej” znów dobiega nas ponury odgłos, które gromadzą w
historycznych już dzisiaj kierunkach Kraśnika, Biłgoraja, Zamościa, Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego.
Wody Tanwi wieprza i Bugu znów zaczynają się krwią czerwienić”.
4
Антон Антонович Керсновский, История Русской армии, Голосъ, Москва 1999.
5
Była to data 17 lipca 1915r.
6
Сергей Александрович Торнау, С родным полком 1914–1917. XIII Холмская операция. Отход к БрестЛитовску, Берлин 1923.
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( Uważnego czytelnika może zastanawiać niezgodności i niespójność w datach różnych relacji.
Należy domniemywać, że powstawały z dwóch przyczyn: a) w tamtym czasie i na tym terenie obowiązywał
wówczas kalendarz juliański.(w zaborze rosyjskim) Natomiast daty w tekstach współczesnych zapisane są
wg kalendarza gregoriańskiego. Różnica w datach wynosi 13 dni czasami 12 (data juliańska + 13 = data
gregoriańska), b) relacje były spisywane po upływie jakiegoś czasu.)

Ewakuacja ludności cywilnej w 1915 roku

Wycofywaniu wojsk rosyjskich, towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę akcja ewakuacyjna
ludności cywilnej. Pierwsza ewakuacja tzw. „bieżeństwa” rozpoczęła się latem 1915 roku, gdy cofające
się przez armiami niemieckimi i austrowęgierskimi. Ewakuację ogłosił gubernator lubelski Ilji Sterligow
dnia 7/20 czerwca1915r.(…) „cała ludność męska z miejscowości zagrożonych zajęciem przez
nieprzyjaciela, powinna bezwarunkowo uchodzić w ślad za cofającymi się wojskami rosyjskimi, aby nie
dopełniono nią szeregów armii nieprzyjacielskiej”.
Za cofającymi się wojskami, ciągnęły gromady zbiegów, pędzone ze spalonych lub na wpół
zrujnowanych siedzib z nakazem: za Bug! Od wsi do wsi pędzili Kozacy i podpalali wsie i osady, dając
ludności zaledwie tyle czasu, ile trzeba było na ujście z płomieni. Kozacy, używając często nahajek, pędzili
ludność całych wsi wraz z jej inwentarzem martwym i żywym.
Palono nie tyko opuszczane wsie ale i zasiewy, aby pozostawić wrogom “spaloną ziemię”. Padły
twierdze w Modlinie i w Brześciu nad Bugiem. Niemcy zajęli Wilno i Grodno.
Taktyka „spalonej ziemi” – niszczenia całych wsi i osad spowodowała ogromne straty. Świadek
tamtych wydarzeń, przemierzający w dniach 7 - 25 września trasę Ryki – Lublin – Krasnystaw – Zamość –
pisał: (…) „Pierwsze ślady systematycznego niszczenia osad ludzkich występują dopiero o parę mil za
Lublinem; osada Piaski jest prawie w 2/3 spalona, Siedliszcze spalone całkowicie, Pawłów nie istnieje
zupełnie, został bowiem doszczętnie spalony (nawet kościół zrujnowany)... Stosując (wprawdzie później
formalnie odwołany) nakaz ewakuowania całej ludności z terenu opuszczanego przez wojska rosyjskie –
gnały one przed sobą dziesiątki tysięcy rodzin, część których... powraca obecnie spod Kobrynia, Pińska itd.
... Ludność prawosławna, prowadzona przez popów, prawie cała opuściła kraj, tak że są gminy, w których
pozostało 15 - 25 % mieszkańców. Tylko tzw. inteligencja miejska, często nawet nie przynaglana do
wyjazdu: lekarze, adwokaci itd. opuściła kraj razem z Rosjanami. Około połowy ziemian też wyemigrowało
do Rosji”.
Podobny obraz wydarzeń przedstawiono w relacji (…) „Brzaskiem 25 lipca 1915 r. trwający
nieprzerwanie od kilkunastu dni pożar wielu wsi powiatu krasnostawskiego i powiatów sąsiednich, zlał się
w jedno ogniste morze. To wojska moskiewskie ustępując paliły wszystko, co ogień mógł pochłonąć. Paliły
się wsie, paliły się pola dojrzałych zbóż. Ogień i dym przesłaniały wszystko” 7.
W wyniku masowej ewakuacji 1915 r., Lubelszczyzna poniosła ogromne straty w zaludnieniu,
sięgające blisko 1/4 stanu przedwojennego. Na podstawie niektórych zapisów statystycznych:
Zmniejszenie liczby ludności powiatu w latach 1913 - 1916
-------------------------------------------------------------------------------------------------pow. Chełm
Ogółem ludności
Miasto
Wieś
125363
8123
117240
Zmniejszenie liczby ludności wg wyznania w powiecie
-----------------------------------------------------------------------------------------------chełmskim
Rz. kat. Prawosł. Żydzi Protest. Gr. kat.
25907
62658
7685
29194
103

Alicja Głaz, Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 r. Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, Vol. LVI, Sectio F, s. 113, Lublin 2001.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Miejscowość
Rok 1905
Rok 1921
wyznanie Rz. kat. Prawosł.
Rz. kat. Prawosł. i grekokatolicy
------------------------------------------------------------------------------------------------------Chełm miasto
3440
4896
9492
1445
Bukowa
3938
3249
4733
1267
Cyców
4794
4282
5541
1491
Krzywiczki
3316
5564
5103
1869
Olchowiec
1916
6345
2279
2774
Pawłów
2689
4730
6279
886
Rakołupy
3360
4460
4335
1965
Rejowiec
2372
3988
4762
877
Siedliszcze
3075
3877
6679
560
Staw
3938
4961
4180
2805
Świerże
3223
4684
5168
2713
Turka
2629
10178
2831
2894
Wojsławice
3817
4038
4891
1465
Żmudź
1663
5651
2497
2100
Dane dla roku 1905 i 1913 pochodzą z Rocznika Statystycznego Królestwa Polskiego i
Warszawskiego Komitetu Statystycznego - rządowej instytucji rosyjskiej, natomiast z roku 1921 ze
Skorowidza Miejscowości II RP.
Zmniejszenie ludności było spowodowane przede wszystkim ewakuacją, następnie pobory do wojsk
i spadek liczby urodzin. Spisy powszechne z lat 1921, 1931 wykazały też, ze nastąpiły zmiany trwałe tak w
strukturze językowej jak i wyznaniowej. Liczebność ludności prawosławnej, nawet po zakończeniu
repatriacji ze wschodu, nie osiągnęła w II Rzeczypospolitej stanu z przed I wojny światowej.

Rosyjska taktyka „spalonej ziemi”.
(…) Upadły zamożne miasta, runęły odwieczne świątynie, spłonęły tysiące wsi polskich.
Miliony ludzi wałęsa się bezradnie wśród rozwalin i zgliszcz kryjąc się po jamach, po rowach. Nie staje już
i lasów, bo je wycięto i łąk już nie ma, bo je wydeptano, nawet ziemia nasza jęczy z bólu bezmiernym, bo ją
pokrojono na okopy, norzyska, wydobyto na wierzch jej wnętrzności. Olbrzymi szmat Ojczyzny zburzony
jest doszczętnie. Wszędzie gdzie wrzała lub wrze walka – nędza, głód, zaraza….”.
„ Od Niemna do Łaby , od Bałtyku do Karpat i Dniestru, jak szeroka i długa ziemia polska,
wszędzie gdzież okiem rzucę. Widzę popioły, gruzy, ruiny, płacz, lament, krzyże, mogiły. Patrzę na
przeklętą burzę szalejąca nad krajem naszym …”.
Korespondent „Tygodnika Ilustrowanego” - na polach znaczyły się łamaną linią rowy strzeleckie;
wraz z nimi zjawił się stały ich satelita - grób żołnierski.(…) Zasieki z drutów kolczastych, gdzieniegdzie
zwichrzone i skłębione lub poprzecinane ogromnemi wyrwami w ziemi; pola stratowane, zaorane tysiącem
kół, zmierzwione i zaśmiecone; tu i ówdzie zaś to kawałek szmaty z munduru, to czapka lub „pikelhauba”,
obdarta jak zwykle z wszystkich części mosiężnych. W rowach przydrożnych rozdęte, gnijące ścierwa
końskie, o nogach sztywno sterczących, miejscami pasą się na nich wrony lub psy; okropny mdły zapach
rozchodzi się od nich daleko. Roje dużych i kosmatych much z brzękiem unoszą się w powietrzu. A w tej
pustce śmiertelnej najsmutniejsze to łany zboża. Niezżęte, nieskoszone martwieją na polu, gnijąc na pniu.
Pochylone kłosy nie falują za podmuchem wiatru, lecz stoją nieruchome, zgięte, jakby zastygła w śmierci
fala. (…) Nigdzie snopa ni brogu nie widać, nigdzie człowieka, któryby choć trochę ratował ten chleb,
ginący bezpowrotnie. Pustka i martwota jakby na dzikim stepie i smutek śmiertelny nad wszystkim.”

3

Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski

Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła fala powrotów ludzi wypędzonych w 1915 roku.
Nieliczni zastawali swoje zabudowania w takim stanie, jak w tym czasie, co opuszczali. Pozostali oglądali
zgliszcza.
(Większość prezentowanych poniżej fotografii publikowana jest po raz pierwszy. Wybrałem niewielki
fragment z obszernego zbioru zdjęć lat 1914 - 1918. Zaprezentowałem niektóre miejscowości i obiekty
wkrótce po zakończeniu walk. Własność autora tej strony.)

Rejowiec

Żołnierze austriaccy na przedmieściach Rejowca w środę dniu 11 sierpnia 1915 roku. Miasteczko spowite
gęstym dymem z dopalających się domów. (Specjalnie wydzielony pododdział kozaków z wycofującej się
armii carskiej podpalił Rejowiec, który płonął w dniach 9 –10 sierpnia 1915 roku.)
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Wycofujące się wojska rosyjskie wypaliły doszczętnie zabudowania Żydów rejowieckich pomiędzy ul
Kościuszki i Niecałą. Rok 1915.

Resztki po zabudowie Rejowca. Na drugim planie po lewej park przy pałacu Budnych. Rok 1915.
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Wypalony Rejowiec. Po prawej u góry ruiny synagogi. Fotografię wykonano w 1918r.

Wypalone domy Rejowca
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Wypalone domy Rejowca

Wypalone domy Rejowca
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Pozostałości po spalonej wsi Kobyle w dniach 9 – 10 sierpnia 1915r. fotografię wykonano w środę 17 lipca
1918r, W głębi zabudowania Rejowca a po prawej park przy pałacu Budnych.
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Prowizoryczne mieszkania tzw. Ziemianki.
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Pozostałości po torach w pobliżu stacji kolejowej Rejowiec.

Wrzesień 1915r. Żołnierz austriacki jadący z Krasnegostawu do Rejowca na wysokości wsi Czarnoziem.
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Ostrów Lubelski

Ocalała tylko cerkiew.
Kijany
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Lublin
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Kościół pw. Przemienienia Pańskiego (Seminaryjny) w Lublinie.
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Krasnystaw

Szczurowice

Widok na kościół od strony zachodniej
Puszcza Polska – stary kościół i klasztor
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Obiekty nie rozpoznane.
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Prawdopodobnie kościół garnizonowy w Zamościu.
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Powrót do Rejowca po przymusowym „bierzeństwie”.
Udręczeni ludzie wojenną tułaczką, poniewierką instynktownie i we własnej podświadomości
wyczuwali, że coś się bezpowrotnie zamyka i nic już nie będzie tak jak dawniej. Na razie żyli w
przedziwnym stanie zawieszenia tak przestrzeni jak i czasie. Pisał o takiej sytuacji Lamennais 8 –
(…) „ Pomiędzy przeszłością, która zamknięta bezpowrotnie, a przyszłością, nie nadeszła jeszcze,
ma się za mieszkanie rozpadłe ruiny, dokąd deszcz, wicher i śnieg wciskają się ze wszystkich stron”.
Powoli Rejowiec zaczynał się odbudowywać ( nie tylko materialnie) po zniszczeniach wojny
światowej. Mimo przeżytych tragedii następne lata wykazały upór mieszkańców w dążeniu do upragnionej
wolności –
(…) „ My tylko jedni szliśmy ciągle w górę po kalwaryjskiej drodze niewoli, ucisku,
wydziedziczenia. Za nami były mogiły i krzyże, przed nami krzyże i mogiły”. (…) „Z tej krwi bowiem, jak z
posiewu cennego, wstanie nasza przyszłość, jej ceną okupiony będzie kres naszej męki”. 9
Aż prosi się cytat z „Eneidy” Wergiliusza (…) „ exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor…”. 10

8

Hugues-Félicité-Robert de Lamennais / ur. 19 czerwca 1782r w Saint Malo w Bretanii , zm. 27 lutego 1854r w
Paryżu./ Ksiądz, ideology, pisarz.
9
Zdzisław Dębicki, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski (ur. 19 stycznia 1871r. w Warszawie zm. 7 maja 1931r. w
Warszawie). Poeta, krytyk, publicysta i pamiętnikarz okresu Młodej Polski.
10
„aby z kości naszych powstał mściciel”
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