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Mity i prawda o świątyniach rzymsko- katolickich
Pawłowa i Rejowca.

Budowę murowanej świątyni w Pawłowie zainicjował proboszcz –administrator parafii ks. Antoni Wójcikowski. Rozpoczęto prace w roku 1909. Źródła historyczne podają datę zakończenia
budowy na rok 1912. W opracowaniach pominięto wiele istotnych fragmentów. Jak było „naprawdę”,
podają wybrane i zacytowane źródła historyczne?
Przytaczam, urywki opracowań związane z budową świątyni w Pawłowie.
Urywek (Fragment – 1).
„W dniu 17/30 kwietnia 1905 roku wydał ukaz tolerancyjny , który znosił
dotychczasowy ucisk wyznaniowy . W rezultacie całe rzesze dawnych unitów , którzy siłą
zmuszeni byli do uznania prawosławia, porzuciły niechcianą wiarę i przeszli na katolicyzm .
Korzystając z prowadzonej tolerancji, wierni parafii Pawłów zdecydowali się na budowę
własnym wysiłkiem nowego kościoła murowanego W ciągu lat 1909-1912 wzniesiona zastała
świątynia jedno wieżowa w stylu neogotyckim, będąca chlubą pawłowian. Natomiast stary
drewniany kościółek pochodzący jeszcze z 1744 roku został przeniesiony do pobliskiego
Lublina, stamtąd po jakimś czasie odstąpiony został parafii Kazimierówki. Po krótkotrwałej
odwilży politycznej władze zaborcy z powrotem nasiliły rusyfikację ziemi chełmskiej i
sąsiedniego Podlasia doprowadzając ostatecznie do utworzenia w 1912 roku guberni
chełmskiej z jednoczesnym oderwaniem jej od ziem Królestwa Polskiego. Sukces
nacjonalistów rosyjskich nie trwał jednak długo, bo niedługo potem wybuchła I wojna światowa
, a latem 1915 roku front przesunął się na ziemię chełmską i wojska rosyjskie wraz całym
aparatem urzędniczym zmuszane zostały do wycofania się poza Bug i dalej na wschód . W
czasie działań wojennych uległ uszkodzeniu kościół; spalił się dach i znacznie ucierpiała wieża
. Dopiero po odzyskaniu niepodległości świątynia zastała odbudowana .
Konstanty Prożogo „

Urywek (Fragment - 2).
„Dzięki inicjatywie ks. proboszcza Antoniego Wójcikowskiego6 i ofiarności parafian
udało się przebrnąć przez wszystkie fortele: finansowe, a przede wszystkim prawne, ustanowione przez
rosyjskiego zaborcę. Carat od momentu wybuchu powstania styczniowego nakładał administracyjnobiurokratyczne zasieki na Kościół katolicki w Kraju Przywiślańskim, ograniczając niemal całkowicie
zezwolenia nie tylko na budowę nowych świątyń, ale nawet na remonty starych. Przechowywane w
archiwach podania kierowane przez parafian pawłowskich do władz gubernialnych w Warszawie
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potwierdzają tą prawidłowość. Choć argumentowano słusznie, że „poprzedni kościół jest stary […] i
mały, na 400 osób”, i choć próbowano zagrać na odczuciach generał-gubernatora, zapewniając listownie
poprzez członków dozoru kościelnego: Mieczysława Woronieckiego, Leona Przanowskiego i Józefa
Budnego, że Pawłowianie chcą wznieść kościół „z okazji radości wydarzenia, że urodził się następca
cara”, pozwolenia na budowę nowej świątyni nie otrzymano.7 Wkrótce jednak stanowisko władz
rosyjskich uległo zmianie. Z początkiem 1905 r. imperium ogarnął rewolucyjny chaos. 17/30 kwietnia
został wydany Ukaz carski zapewniający wszystkim poddanym rosyjskim tolerancję religijną.8
Pociągało to za sobą liberalizację przepisów regulujących budowę i restaurowanie budowli kościelnych.
Punkt 13 Ukazu tolerancyjnego stanowił, że do uzyskania pozwolenia na budowę i odnowienie
kościołów wszystkich wyznań było konieczne spełnienie trzech warunków: 1) uzyskanie zgody władzy
duchownej odpowiedniego wyznania 2) posiadanie w gotówce niezbędnych funduszy, 3) zachowanie
wymogów Ustawy Budowlanej.9 Zasadniczą zmianą w stosunku do poprzednich regulacji zaborcy było
przekazanie władzom diecezjalnym decyzji o przeprowadzeniu remontów i zastąpieniu starych świątyń
nowymi. Punkt 13 nie był jednak zastosowany w przypadku pawłowskiej budowy, bowiem ostatnim
składającym podpis pod wnioskiem Pawłowian w 1907 r. był warszawski generał-gubernator, Gieorgij
Antonowicz Skałon. Pismo urzędowe w języku rosyjskim nr 4735, wydane 29 września 1907 r. przez
warszawskie władze gubernialne potwierdza, że sprawę parafii pawłowskiej rozpatrywano, tak jak w
przypadku nowo erygowanych parafii.10 Istotniejszy jest fakt, że rok później, jesienią rozpoczęto długo
oczekiwane prace budowlane, prowadząc je według planów, jakie sporządził wybitny architekt
warszawski, Stefan Szyller. Opracował on również kosztorys, zamykający prace w kwocie 43 360 rubli
i 6 kopiejek.11 Urzędowe pisma z wiosny 1909 r. informują jednak nas, że „kościół będzie budowany
według nowo zestawionego projektu”, gdyż „parafianie pawłowscy uważają, że kościół według starych
planów jest jak na nich potrzeby za duży i robią nowe plany”.12 Prawdopodobnie odstąpiono od
„szyllerowskich” projektów z powodów finansowych i przygotowano nowe. Ostatecznie projekt
nowego kościoła sporządził architekt powiatu chełmskiego, Stanisław Józef Diehl vel Dil.13 W maju
1910 r. dziekan chełmski, ks. Wincenty Hartman, poświecił kamień węgielny pod budującą się
świątynię, a w listopadzie 1911 r. prace miały się już ku końcowi.14 25 sierpnia 1912 r. lubelski
ordynariusz, biskup Franciszek Jaczewski, dokonał konsekracji pawłowskiego kościoła (notabene w
wielu publikacjach pojawia się inna data konsekracji: 28 lipca 1912 r.)15 . Było to wielkie wydarzenie
dla lokalnej społeczności, o czym informuje „Ziemia Lubelska”: „msza konsekracyjna rozpoczęła się o
siódmej z rana, a skończyła o jedenastej i pół, przybyło około 25 000 ludzi i 60 kapłanów”.16
Wyposażenie przepięknej neogotyckiej świątyni trwało do wybuchu I wojny światowej.,
Piotr Prokopiuk „

1 W. Czarnecki, Rozwój sieci osadniczej ziemi chełmskiej w latach 1451-1510, w: „Rocznik Chełmski”,
t..V, 1999, s. 26 i 54.
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Wybrany przez zemnie spis kościołów i duchowieństwa w diecezji lubelskiej.
(książeczka). Pisany po łacinie - obowiązujący w ówczesnym kościele. (Przed soborowym). Rok 1916.
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Kartki z tej publikacji.

7

Copyright © 2014 Zdzisław Kalinowski

Zachowane kwity wydane przez budowniczych kościóła w Pawłowie na nazwisko Aniela Kossowska.
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Dwa ponad stu- letnie zachowane dobrze kwity (nr. 637/9) wpłaty na budowę kościoła w
Pawłowie opiewające na nazwisko Anieli Kossowskiej 1 z Rejowca na sumę 28 rub.58 k. W latach 1912 i 1913.
Pisane po rosyjsku ( w tym czasie był zabór rosyjski – gubernia chełmska).

1

Aniela Kossowska- za pierwszym mężem Józefem Liber a po jego śmierci wychodzi po raz drugi za mąż za
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Przykładowo wybrany przeze mnie spis kościołów i duchowieństwa w diecezji
lubelskiej 1948, który uwzględniał wszystkie istniejące w tym czasie parafie.

Kazimierza Wojciecha Kalinowskiego.
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W wybranej kopii celowo nie uwzględniłem zdjęć, które znajdują się w oryginale
zacytowanym „ Parafia Rejowiec - krótki szkic historii. Część I.” Z większej całości „ Kartki z dziejów
Rejowca” w Internecie. Przytaczam, urywek opracowania związanego z budową świątyni w Rejowcu.
Parafia Rejowiec.(Fragment - 3).
„ Parafia w Pawłowie była bardzo rozległa terytorialnie. Dotarcie mieszkańców

Rejowca i okolic do kościoła parafialnego było bardzo utrudnione, ze względu na dużą odległość.
Po ogłoszeniu przez cara Mikołaja II słynnego ukazu o tolerancji religijnej17/30 kwietnia 1905 roku
zaistniały nowe warunki do swobodniejszego uczestnictwa w praktykach religijnych innych niż
prawosławie. Wykorzystując tą sytuację właściciele dóbr Rejowiec Maria i Józefat Jakub Budny
rozpoczęli starania o zezwolenie na budowę kaplicy(kościoła) w Rejowcu, jako filię parafii Pawłów.
Tworzenie nowych parafii czy też budowa kaplic nie mówiąc o kościołach rzymskokatolickich na
terenie powiatu chełmskiego było szczególnie utrudnione ze względu na to, że ten teren
zamieszkiwało bardzo dużo wyznawców prawosławia oraz zamiary zaborcy, aby w niedługiej
przyszłości związać na stałe ziemię chełmską z cesarstwem Romanowych, dlatego szczególnie
negatywnie odnoszono się do wyznawców katolickich. Bardzo liczny odsetek prawosławnych
mieszkańców gminy Rejowiec wraz ze swoimi duchownymi nawet nie dopuszczali do świadomości,
że mogłaby powstać w tym miasteczku parafia rzymskokatolicka.
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Władze carskie mające rozeznanie, co do atmosfery panującej nie tylko w Rejowcu, ale i
w powiecie chełmskim konsekwentnie odrzucały wszystkie prośby o pozwolenie na budowę kaplic
lub kościołów. Lubelski generał gubernator Jewgienij Mienkin 2 robił wszystko, aby pisma
kierowane do władz w Petersburgu otrzymywały negatywną odpowiedź. Właściciele dóbr Rejowiec
mimo negatywnych odpowiedzi nie ustają w staraniach, śląc kolejne pisma do departamentu wyznań
Petersburgu oraz odpowiednich urzędów w Lublinie i Chełmie. W petycjach podkreślają w sposób
obszerny o trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się katolicy Rejowca i okolic. Bez rezultatu.
Zdesperowani niepowodzeniami zastosowali przemyślany fortel. Sprytnie zmieniając nazwę.
Zamiast plan-kościoła wstawiono plan kaplicy grobowej Budnych.
W między czasie Józefat Jakub Budny w dniu 21 listopada 1905 roku przesyła na ręce
lubelskiego ordynariusza list, w, którym pisał:
( … ) „W majątku Rejowiec jest kaplica dla potrzeb religijnych, lecz , że jest za mała i nie
może pomieścić wielu nabożnych, śmiem przeto prosić najuprzejmiej Waszą Excelencję o pozwolenie
na budowę kaplicy większej w tym majątku . Przy niniejszej prośbie załączam plan przyszłej kaplicy w
dwóch egzemplarzach”.
Odpowiedź biskupa Franciszka Jaczewskiego przychodzi miesiąc później - 29 grudnia
1905 r i brzmiała –
(… ) „Po rozpatrzeniu złożonych przy prośbie Pańskiej z dnia 21.11. r.b. planów na
budowę nowej w majątku Rejowiec najchętniej udzielam żądanego pozwolenia”.
Po uzyskaniu pozwolenia od ordynariusza należało uzyskać pozwolenie od władz świeckich.
Pozytywne rozstrzygnięcie przyniosły wyjazdy delegacji z petycjami wraz z załączonym podpisami
mieszkańców oraz odpowiednie korzyści materialne w zamian za przychylność urzędników. W tej
sprawie razem z Józefatem Jakubem Budnym wyjeżdżał Ignacy Kalinowski ojciec Stanisława.
Tak, więc po wielu staraniach i po pokonaniu wielu trudności Józefat Jakub Budny
otrzymuje upragnione pozwolenie na budowę kaplicy. Na realizację budowy świątyni przygotowane
były dwa plany, które wykonał znany architekt z Warszawy pan Stefan Szyller. Plan kaplicy grobowej
Budnych sprytnie i nie oczekiwanie przemienił się w kościół.
Kościół zlokalizowano w miejscu już od dawna ustalonym i zarezerwowanym przez
poprzednich właścicieli dóbr Rejowca – Woronieckich. Zaświadcza o tym odnaleziony plany z
sygnaturą datowaną z 1859 roku.
Miejsce na budowę zostało wybrane na północ od miasteczka przy rozwidleniu dróg do
Chełma i Wierzbicy. Grunt pod kaplicę (kościół), plebanię, organistówkę i zabudowania inwentarskogospodarcze wykupił od mieszczan rejowieckich Józefat Jakub Budny. Po załatwieniu wszystkich
formalności przystąpiono do budowy w drugiej połowie 1906 roku. Roboty murarskie prowadził Jan
Filipowicz. Cegłę zakupiono w cegielni parowej „ Trubaków” w Chełmie, która należała do spółki
Blumenfebda-et Lang.
Kaplicę – kościół wybudowano w przeciągu roku. Początkowo Msze Święte odprawiają
księża delegowani z Pawłowa następnie kapłani parafii chełmskich dekanatu Chełm.
W rok po wybudowaniu kaplicy- kościoła, zdarzyła się rzecz nieoczekiwana i bardzo istotna dla
kościoła i przyszłej parafii, otóż: Maria i Józefat Budny otrzymują przesyłkę 3, wraz z listem od księcia
Adama Woronieckiego h. Korybut 4. List miał następującą treść:
„ Kanie 05 maj 1908 rok.
Szanowni Państwo!
Generał gubernator od 15 marca 1905 do 1912. Szambelan dworu carskiego. Za negatywną i nieugiętą postawę
wobec katolików, w uznaniu ,,zasług ,, został przeniesiony w drodze awansu do urzędu centralnego w
Petersburgu i mianowany dyrektorem departamentu obcych wyznań ( nie prawosławnych )
3
W/w dokumenty były oprawione w złoconej ramie przez ,, Pracownia pozłotnicza robót kościelnych i
salonowych – W. Zauski,,. Warszawa ul. Marszałkowska 119.
4
W tamtym czasie był już księdzem.
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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.
W kwietniu 1908 roku pracownicy Kolei Nadwiślańskiej z dystansu między Rejowcem a
Jagodzinem ufundowali ze swoich składek ołtarz z obrazem św. Barbary do nowo wybudowanej
świątyni
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.
Jesienią roku 1908 wykonano ogrodzenie kościoła i plebanii. Maria i Józefat Jakub
Budny przekazują komplet dokumentów z budowy kościoła i aktów notarialnych do tworzonego przez
ks, Zakrzewskiego archiwum przyszłej parafii. Otrzymał on między innymi:
- Prośby i petycje z odpowiednimi podpisami do ówczesnych władz Carskiej Rosji różnych szczebli o
zezwolenie na budowę kaplicy- kościoła.
- Pełna dokumentacja techniczno-finansowa z budowy i wyposażenia kościoła
- akty notarialne – odpisy na ziemię przynależna do kościoła ( wykup ziemi pod budowę kościoła,
plebani, organistówki, zaplecza inwentarsko-gospodarczego oraz pod uprawę rolną.
- Akt przekazania nieodpłatnego po wsze - czasy wybudowanego kościoła w raz z wyposażeniem;
budynków mieszkalnych i inwentarsko- gospodarczych oraz ziemi z zaznaczeniem, że ma to służyć,
tylko wyznawcom religii rzymskokatolickiej. W razie nie dotrzymania w/w warunków nieodpłatna
darowizna przestaje obowiązywać.
- Odpowiednim dokumentem fundatorzy zobowiązują się na utrzymanie księdza oddelegowanego do
pracy w kaplicy- kościele w Rejowcu.
- Dokument poświadczający o zdeponowaniu dużej kwoty pieniężnej w Kurii Biskupiej w Lublinie na
Zabezpieczenie działalności przyszłej parafii oraz Księzy niej pracujących.
Dotychczasowa tolerancja dla wyznawców nie prawosławnych uległa zmianie po
1912roku, kiedy to utworzono gubernię chełmską. Myślą przewodnią tej decyzji było: związać na
zawsze Ziemię Chełmską z państwem Romanowych. W tym też okresie zaczęło funkcjonować
określenie „ Chełmszczyzna” zamiast Ziemia Chełmska, podkreślając pełną rusyfikację tych terenów.
Duchowieństwo prawosławne stanowczo i zdecydowanie sprzeciwiało się tworzeniu nowych parafii
rzymskokatolickich. Uważano, bez dyskusyjnie, że Ziemia Chełmska - to wyłączna strefa wpływów
cerkwi moskiewskiej. Aby, wczuć się w atmosferę tamtych czasów należy przestudiować niektóre
czasopisma wydawane przez ówczesne władze: np. w Trybunie Ukraińskiej zamieszczono artykuł
nadesłany przez mieszkańca Rejowca pana S. ( nazwisko znane autorowi), w którym opisuje jak to jego
narodowość ( ukraińska) i jego wyznanie prześladują Polacy - katolicy. Jakich to doznają w Rejowcu
upokorzeń i prześladowań? Takie i inne paszkwile wysyłane do gazet miały jeden cel, uzmysłowić
władzom carskim, co może się stać, gdy katolicy w Rejowcu utworzą swoją parafię.
W organizacji jednostek kościelnych, parafia Pawłów wchodziła w skład dekanatu Chełm.
Przykładowo - w roku 1916 dekanat Chełm obejmował swoim zasięgiem następujące parafie: Chełm,
Czułczyce, Kumów, Łańcuchów, Milejów, Olchowiec, Pawłów, Puchaczów, Sawin, Świerże,
Wojsławice.
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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 Hartman (ur.2.04.1862r., proboszcz parafii Pawłów), dziekan chełmski poświęcił ziemię pod
budowany cmentarz.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku zaistniały nowe i dogodne
warunki, które umożliwiły utworzenie parafii.
Parafia w latach 1919-1948.
Parafia w Rejowcu została erygowana dekretem J.E. Biskupa Mariana Leona Furmana w
dniu 2 kwietnia 1919 roku (Spis kościołów z 1948 roku podaje 1 maja 1919 roku). Parafię utworzono
wydzielając cześć miejscowości z parafii Pawłów. Do nowo powstałej parafii Rejowiec oprócz samego
Rejowca należały następujące miejscowości: Adamów Kolonia i folwark, Aleksandria Niedziałowska,
Budki, Czarnoziem, Felczyn, Hruszów wieś, kolonia i folwark, Kadzinek, Klementynów, Kobyle,
Kostunin -folwark, Krynica, Ludwinów, Marynin, Majdan Rybieński, Marysin, Morawinek,
Niedziałowice wieś i kolonia, Rybie, Siedliszczki wieś i kolonia, Stajne wieś i folwark, Wereszcze
Małe, Wólka Rejowiecka, Zosinek kolonia.
Czas konsekracji kościoła został skorelowany z uroczystością, jaka odbywała się w
Chełmie w dniu 26 maja 1919 roku. W tym dniu Biskup Lubelski Marian Leon Furman dokonał aktu
rekoncyliacji Katedry na Górce chełmskiej.”

W porównaniu z parafianami z Pawłowa Józefat Budny w przeważającej
większości budował kościół w Rejowcu i jego wyposażenie ze środków własnych. Nie liczył na pomoc
wiernych. Braki występują w jakiejkolwiek dokumentacji, w postaci kwitariuszy i zapisków. Inaczej
miało się w Pawłowie. ( Zachowały się zapiski, wzmianki, kwity.) Parafianie z Rejowca (rzymskokatolicy) byli nawet oburzeni, że mają płacić na dwie świątynie w Pawłowie i Rejowcu. Przypomnę:
pierwotnie świątynia w Pawłowie była kościołem parafialnym nie tylko dla mieszkańców gminy
Pawłów, ale dla wiernych gminy Rejowiec.
Kto miał rację, ocenią internuci? Dalszy ciąg kontrowersji przy budowie kościoła
w Pawłowie ukarze się już wkrótce.
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