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Niedziela 1-ego listopada roku 1925, godzina 15:50.                                                                                                        
                                                                                                      (Przypomnienie wydarzeń przed 86 lat.) 
                          
 
                     W tym właśnie dniu mieszkańcy Gminy Rejowiec przeżywali szczególnie doniosłą 
uroczystość, o której było bardzo głośno w całej ówczesnej Polsce, ale po kolei. Po tragicznych 
wydarzeniach początku XX wieku zwłaszcza I wojny światowej zrodziła się myśl upamiętnienia żołnierzy 
walczących o Polskę, którzy polegli bezimiennie w czasie walk na wszystkich frontach i potyczkach.  
                  Sama Idea Grobu Nieznanego Żołnierza symbolizującą miłość i ofiarę z życia za Ojczyznę 
zrodziła się we Francji, którą zrealizowano w 1920 roku.. W Odrodzonej Polsce wzorem innych krajów 
podjęto temat, w jaki najlepszy sposób upamiętnić i oddać hołd wielu bezimiennym żołnierzom, którzy 
polegli w imię wolności Ojczyzny. Pierwsze konkretne pomysły zaczęto formułować w roku 1921. W tym 
celu powołano komitet na szczeblu administracji krajowej. Koncepcje były bardzo różne. Niestety jego 
prace przeciągały się z różnych względów i nie zanosiło się na szybką materializację konkretnego 
pomysłu. Nieoczekiwanie przełom nastąpił pod koniec1924 roku.  Rankiem ( jeszcze było ciemno) 2 
grudnia 1924 roku pod pomnik ks. Józefa Poniatowskiego (stojący przed kolumnadą gmachu Sztabu 
Generalnego na Placu Saskim w Warszawie) zajechała ciężarówka, z której zniesiono płytę z piaskowca i 
złożono przed cokołem pomnika. Wykonano ją w zakładzie kamieniarsko-rzeźbiarskim Romana 
Lubowskiego. Płyta miała wymiary 1 × 2, 5 metra i grubość 15 cm. Na płycie wyryty był krzyż, a poniżej 
niego słowa Nieznanemu Żołnierzowi, poległemu za Ojczyznę. Nieznany pozostawał fundator płyty. 
Powszechnie wskazywano, że mógł tego dokonać Ignacy Paderewski1.  
 

 
 Kolumnada Pałacu Saskiego. Grób Nieznanego Żołnierza w głębi za pomnikiem księcia 

Poniatowskiego. 
 
               Złożenie płyty zmobilizowało Komitet do szybkiego działania. W dniu 23 grudnia 1924 roku 
zebrał się on z inicjatywy ówczesnego ministra spraw wojskowych gen. Broni Władysława Sikorskiego 
                                                
1 Tajemnicę odkryto dopiero cztery lata później. Wyszło wtedy na jaw, że płytę ufundowało Zjednoczenie Polskich 
Stowarzyszeń Rzeczypospolitej. W roku 1925 podobna inicjatywa złożenia płyty Nieznanemu Żołnierzowi miała 
miejsce w 22 miastach Polski. Już po wybudowaniu Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie płyty te 
przeniesiono na cmentarze albo złożono w Muzeum Wojska Polskiego. Płyty do dnia dzisiejszego znajdują się w 
Bydgoszczy, Chełmnie, Krakowie, Lublinie i w Łodzi.  
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Zebraniu przewodniczył – gen. broni Józef Haller. Skład Komitetu został znacznie poszerzony o 
następujących członków: Adolf Szyszko-Bohusz (rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), Marian 
Lalewicz (profesor Politechniki Warszawskiej, architekt), Stanisław Noakowski (profesor Politechniki 
Warszawskiej, architekt), T. Wiśniowski (konserwator zabytków miasta stołecznego Warszawy), Stefan 
Szyller (architekt i konserwator zabytków), Edward Wittig (artysta malarz), Stefan Żeromski (pisarz), 
Adam Grzymała-Siedlecki (pisarz).  
              Dyskutowano i wskazywano różne lokalizacje. Ostatecznie jednak sprawę przesądziło złożenie 
płyty na pl. Saskim i zadecydowano zgodnie, że Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie zostanie 
wzniesiony właśnie w tym miejscu. Wybór poparł prezydent Stanisław Wojciechowski oraz władze 
wojskowe i rządowe. 
              Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 1925 roku na wniosek ministra spraw 
wojskowych gen. broni Władysława Sikorskiego uchwaliła, że Grób Nieznanego Żołnierza zostanie 
zlokalizowany w kolumnadzie placu Saskiego.  
Wkrótce zawiązał się komitet urządzenia Grobu Nieznanego Żołnierza. Inicjatorem budowy Grobu 
Nieznanego Żołnierza był w 1925 roku gen. Juliusz Tarnawa Malczewski Wchodzili do niego wysocy i 
reprezentatywni przedstawiciele wojska, rządu, sejmu, władz miejskich, duchowieństwa, organizacji 
politycznych i społecznych. Komitet dokonał wyboru miejsca urządzenia Grobu i powierzył opracowanie 
jego projektu artyście rzeźbiarzowi Stanisławowi Ostrowskiemu. 
               Komitet ustalił, że wybór ciała nieznanego żołnierza nastąpi drogą dwóch losowań: po pierwsze - 
najpierw wylosowania pobojowiska, skąd mają być one ekshumowane, po drugie - wylosowania jednych z 
kilku wydobytych zwłok. 
              Dnia 4 kwietnia 1925 w sali Rady Wojennej przy gabinecie Ministra Spraw Wojskowych w 
gmachu tego Ministerstwa przy ul. Nowowiejskiej (dziś Wyzwolenia na Latawcu) odbyło się uroczyste 
posiedzenie Komitetu pod przewodnictwem ówczesnego ministra, gen. Władysława Sikorskiego oraz szefa 
Biura Historycznego Wojska Polskiego gen. Mariana Kukiela odbyło się losowanie 15 pobojowisk, z 
których miały zostać ekshumowane zwłoki Nieznanego Żołnierza. Pola bitew musiały spełniać określone 
kryteria. W grę wchodziły tylko pola, gdzie wystąpiła wielka liczba poległych na ograniczonej przestrzeni, 
walka tam stoczona musiała być zaszczytna dla całości walczącego wojska, a wyeliminowane były 
pobojowiska leżące na terenie ówczesnego wroga. Po uwzględnieniu tych warunków wybrano następujące 
pobojowiska: 
Lwów łącznie z pobojowiskami nad Wereszycą – listopad 1918 – 1919  
Chorupian – lipiec 1920  
Wólka Radzymińska – 13 sierpnia 1920  
Borków pod Nosielskiem – 14 – 16 sierpnia 1920  
Sarnowa Górka – 16-18 sierpnia 1920   
Krwawy Bór – 27 września 1920  
Lida – kwiecień 1919, lipiec 1920, wrzesień 1920  
Chodaczków Wielki i Nastasów – 30 lipca – 6 sierpnia 1920  
Brzostowica – wrzesień 1920  
Przasnysz – sierpień 1920  
Obuchowo pod Grodnem – 25-26 września 1920  
Komarów -  31 sierpnia 1920  
Hrubieszów – 31 sierpnia i wrzesień 1920  
Kobryń – wrzesień 1920  
Dytiatyn – 16 września 1920  
          Losowanie pobojowiska miało charakter nadzwyczaj uroczysty. Do urny zostały włożone kartki z 
nazwami miejscowości walk legionowych w latach 1914-1918 i walk o utrwalenie niepodległości w latach 
1918-1920. Szef Sztabu Wojska Polskiego gen. Stanisław Haller poprosił najmłodszego na sali kawalera 
orderu Virtuti Militari o dokonanie aktu losowania. Okazał się nim ogniomistrz Józef Buczkowski z 14. 
Pułku Artylerii Polowej. Ogniomistrz Buczkowski wyciągnął kartkę. Wylosował pobojowisko lwowskie.  
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 Symboliczny grób z krzyżem i nałożoną płytą informującą o fakcie, że z tego miejsca wyjęto ciało 

żołnierza i przewieziono do Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
 

               Ustalono, że ekshumacja odbędzie się w ostatnich dniach października 1925 r. Przy procedurze 
ekshumacyjnej zwłok na cmentarzu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Ministerstwa Robót Publicznych. Czynności tych dokonywał bezinteresownie zakład pogrzebowy 
Łapackiego z Warszawy, którego ludzie wraz z właścicielem przyjechali do Lwowa. Przywieźli oni ze 
sobą trzy trumny, w których miały być umieszczone zwłoki. Wybrano miejsce. Dnia 29 października 1925 
roku o godzinie 14: 30 rozkopano trzy mogiły żołnierskie, na których widniały tabliczki z napisem Tu leży 
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Nieznany Obrońca Lwowa.  Znajdujące się w trumnach kości nie sugerowały, iż są to szczątki żołnierskie, 
z wyjątkiem jednych, które wskazywały na zwłoki austriackiego kaprala. W związku z powyższym podjęto 
decyzję o rozkopaniu kolejnych trzech grobów. W pierwszej trumnie znaleziono zwłoki sierżanta w drugiej 
kaprala, w trzeciej nie było żadnych stopni wojskowych, odkryto tam zaś maciejówkę z orzełkiem. 
Zamknięte trumny ustawiono szeregiem przed cmentarną kaplicą, celem wyboru jednej z nich. Wkrótce 
nastąpił bardzo wzruszający moment, wybór ciała. Do trumien podeszła cała w czerni polska Ormianka 
Jadwiga Zarugiewiczowa, matka żołnierza poległego w walkach na polach pod Zadwórzem i pochowanego 
w zbiorowej mogile w nieznanym miejscu. Z nieukrywanym wzruszeniem dotknęła pierwszej z brzegu 
trumny najbardziej zniszczonej, z krzyżykiem najskromniejszym, bez żadnego napisu 
 

 
  Jadwiga Zarugiewicz tą właśnie trumnę z ciałem Nieznanego Żołnierza wybrała.   

 
                   Po otwarciu trumny okazało się, że wybór padł na żołnierza bez szarży z maciejówką. Był to 
znak, że wybrano ochotnika, bowiem żołnierze regularnego wojska nosili rogatywki. Musiał być polskim 
żołnierzem, gdyż pochowano go w maciejówce z orzełkiem przypiętym do munduru; musiał paść od kuli Lekarz 
dokonujący oględzin orzekł, że pochowany miał przestrzeloną głowę oraz nogę. Były to przesłanki 
pozwalające uznać, iż poległ na polu chwały, oddając życie za ojczyznę. Ustalono, iż był w wieku około 14 
lat. 
                   Wybrane zwłoki złożono wraz ze spróchniałą trumną i resztkami munduru w potrójnej trumnie, 
ofiarowanej przez p. Łopackiego: zwykłej żołnierskiej - sosnowej; cynkowej, którą p. Łopacki własnoręcznie 
lutował i zewnętrznej z czarnego dębu z czterema orłami polskimi na rogach, zaprojektowanej przez rzeźbiarza 
Ostrowskiego. 
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Lutowanie trumny ze zwłokami Nieznanego Żołnierza przez Łopackiego. Lwów, październik 1925 roku. 

Fotografia pochodzi ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego 56/4. 
 

 
 Nieznany Żołnierz we Lwowie w kaplicy Cmentarza Orląt Lwowskich na katafalku. 
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Dnia 30 października 1925 roku w uroczystym kondukcie pogrzebowym z trumną na lawecie armatniej, w 
asyście orkiestry konnej Ułanów Jazłowieckich i oddziałów piechoty oraz kawalerii przeniesiono ciało 
bezimiennego żołnierza do Bazyliki Archikatedralnej Trumna została wyniesiona za pomocą specjalnej 
windy na pięciometrowy, potężny katafalk okryty flagą narodową i ozdobiony po rogach zbrojami 
husarskimi ze skrzydłami i ustawionymi po bokach rzędami szabel i karabinów.  
 

 
Katafalk z trumną Nieznanego Żołnierza w Bazylice Lwowskiej. Październik 1925 roku. Fotografia pochodzi ze 

zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego 56/9 
 

            W dniu 31 października arcybiskup Bolesław Twardowski odprawił pożegnalne nabożeństwo, a po 
nim duchowieństwo ormiańskie, greckokatolickie i rzymskokatolickie odprawiło egzekwie. W Kronice 
Katedry Lwowskiej cz. I (1925 – 1927) opublikowanej Rocznik Lwowski 2004. Instytut Lwowski. 
Warszawa ISSN 1230-0829. Rok 1925 pod miesiącem Październik odnotowano:  
                    Październik. (…) „Wielką i podniosłą uroczystością dla całej Polski było „święto nieznanego 
żołnierza", w którym zaszczytny udział wzięło miasto Lwów i tutejsza Bazylika. Sprawiedliwym 
zrządzeniem losu — lwowskiemu pobojowisku przypadł zaszczyt, że ono dać miało narodowi bohatera, 
którego szczątki złożone w mauzoleum w stolicy będą symbolem szczytnego i ofiarnego spełnienia 
obowiązków wobec Ojczyzny (z mocy wojewody Garapicha). Bazylika miała w swych murach gościć 
drogocenne zwłoki, skąd miano je odwieźć do Warszawy. Ponieważ trumna z nieznanym żołnierzem miała 
spoczywać w katedrze, wzniesiono tu wspaniałe rusztowanie (katafalk) projektu art. malarza 
Rozwadowskiego. Chociaż zwłoki miano przenieść z Cmentarza Obrońców Lwowa do katedry w piątek — 
roboty około wzniesienia rusztowania zaczęto we wtorek. We czwartek z tego powodu musiano zamknąć 
katedrę i odwołać nieszpory październikowe; w czasie robót, bowiem tłumy oblegały przyjezdnych i mowy 
być nie mogło o nabożeństwie w tym nastroju. Około godz. 10 1/2 wiecz. katafalk był wspaniale 
przystrojony. Robotami kierował p. Rozwadowski, p. Czołowski i dekoratorzy teatralni. Rusztowanie było 
wysokie przeszło 5 m, obite amarantową draperią, ozdobione lasem karabinów i szabel, oraz zbrojami 
husarskimi i sztandarami. Ponadto przed główną bramą wzniesiono bogato przystrojoną w złote wieńce i 
rycerskie godła draperię, jak to wskazują załączone fotografie.  
                 W piątek 30 października nastąpiło przeniesienie zwłok nieznanego żołnierza do katedry. 
Miasto przystrojono na tę chwilę — wspaniale, z królewskim prawdziwie przepychem. Eksportacji zwłok 
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dokonał ks. infułat Zajchowski w otoczeniu bardzo licznego kleru. Wzdłuż ulic, po obu stronach, stała 
młodzież szkolna. Katedrę otoczono kordonem już o g. 2 po poł., a otwarto ją przed samym przybyciem 
konduktu. Na progu katedry czekali: J.E.Ks. Twardowski i Ks. Arcybp. Teodorowicz, w otoczeniu kleru. 
Gdy wniesiono trumnę (przy pomocy windy wewnątrz umieszczonej) na rusztowanie, odśpiewano „Libere", 
po czym „Salve" (przy ołtarzu) i „Anioł Pański". Ks. arcybiskupi udali się na swe trony, naprzeciwko 
stojące, zajęli miejsca delegaci i reprezentanci władz — i odezwała się przewspaniała kantata „ku czci 
nieznanego żołnierza" kompozycji prof. Sołtysa, wykonana przez zjednoczone chóry lwowskie (około 450 
osób) z orkiestrą wojskową.  
Po odśpiewaniu kantaty otwarto wejście dla sporej publiczności, która oblegała Katedrę do g. 8 
wieczorem. Wejście było główną bramą, wychodziło się bocznymi drzwiami. Przy trumnie rzęsiście 
oświetlonej trzymali straż honorową oficerowie (dwóch z nich w czasie całej uroczystości zemdlało). Przez 
cały czas produkowały się chóry lwowskie.   
                 Sobota 31 X. Tłumy odwiedzające zwłoki nieznanego żołnierza oblegały katedrę od g. 5 1/2 rano 
do godz. 8. Nastrój, mimo olbrzymiej ilości napływających, cały czas był spokojny i poważny. O godz. 8 
zamknięto katedrę i puszczono tylko delegatów w bardzo ograniczonej liczbie; bilety wstępu wydawano w 
Komendzie Miasta. Katedrę przed całą uroczystością bardzo skrupulatnie zrewidowano i cały czas czujnie 
strzeżono przez policję. O g. 9 rozpoczęła się msza św., celebrowana przez Ks. Arcybiskupa 
Twardowskiego. W fotelach zajęli miejsce: wojewoda Garapich i gen. Malczewski. Ponadto byli 
wojewodowie innych miast Małopolski Wsch. oraz delegacje towarzystw i niektórych miast. W czasie mszy 
św. śpiewał chór „Lutnia" Mszę Perosiego pod batutą ks. dr. M. Wyszyńskiego. Po mszy św. odprawił 
egzekwie przed katafalkiem Ks. Arcybp. Teodorowicz (Ks. Arcybp. Twardowski tymczasem był na 
śniadaniu), potem odprawił kondukt Ks. Arcybp. Twardowski w otoczeniu kleryków. Wiele komentarzy 
kursowało z powodu nieobecności kleru gr. kat., mimo że udział ich był zapowiedziany. W kościele 
pomiędzy delegacjami zauważono nawet dwóch rabinów żydowskich, tym bardziej, więc nieobecność 
Rusinów mogła się nie podobać. Ponadto była w katedrze delegacja żydowskiego klubu mieszczańskiego, 
która u stóp katafalku złożyła wieniec.  
                  Po ukończeniu ceremonii ruszył pochód ku wejściu, a gdy trumna nieznanego żołnierza ukazała 
się przed katedrą ozwał się wystrzał armatni z Cytadeli i zapanowało dwuminutowe milczenie w całym 
mieście. Pochód ruszył ku dworcowi głównemu przez umajone i przystrojone ulice — ceremoniarz zaś 
został w katedrze, w której na gwałt rozbierano rusztowanie i przyprowadzono do dawnego stanu. Do 
godz. 4, o której odbywały się nieszpory porządek był w katedrze, tylko tumany kurzu unosiły się w 
powietrzu. Na nieszpory łac. za godz. zjawili się wszyscy klerycy, nawet już „umundurowani", oraz 
kanonicy w szubach po raz pierwszy; ostatni znak, że zbliża się zima. O g. 6 w czasie nieszporów poi. 
wygłosił kazanie ks. Kmita, jako na zakończenie nabożeństwa październikowego”. 
                                                                                                                      (pisownia zgodna z oryginałem) 
 
                Po ceremonii w katedrze uformowano kondukt i skierowano się na dworzec kolejowy. Za 
trumną, przed wszystkimi uczestnikami uroczystości żałobnych postępowały, jako symboliczna rodzina 
poległego Nieznanego Żołnierza, dwie matki, dwie wdowy i dwie siostry po poległych żołnierzach. Był to 
wzruszający akcent obchodów Natomiast na czele konduktu jechał na koniu gen. dyw. Jan Thullie, za nim 
14. Pułk Ułanów, poczty sztandarowe, duchowieństwo trzech obrządków, laweta armatnia z trumną, 
dostojnicy wojskowi i cywilni, orkiestra wojskowa, kompania honorowa, a kondukt zamykał oddział 
policji konnej. Za trumną, przed wszystkimi uczestnikami uroczystości żałobnych postępowały, jako 
symboliczna rodzina poległego Nieznanego Żołnierza, dwie matki, dwie wdowy i dwie siostry po 
poległych żołnierzach. Był to wzruszający akcent obchodów. Lwów na czas przejścia konduktu był 
odświętnie udekorowany, a na ulicach towarzyszył mu szpaler mieszkańców i żołnierzy. W fabrykach 
włączono syreny, dzwoniły dzwony w kościołach. Na noc trumnę złożono w salonie reprezentacyjnym 
dworca, który został na tę okazję przystrojony przez lwowskich kolejarzy. Trumnę zamiast na katafalku 
złożono na karabinach maszynowych. Na noc przy trumnie stanęła warta honorowa – obok żołnierzy 
stanęli także kolejarze. Przez całą noc przez dworzec przewijał się tłum ludzi składających bezimiennemu 
żołnierzowi ostatni hołd.  



Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski 

8 
 

                Rankiem w niedzielę 1 listopada, 1925 r. przewieziono trumnę na lawetę armatnią ustawioną w 
wagonie z odkrytym pomostem. Stała przy niej warta honorowa.  
 Pociąg był udekorowany emblematami narodowymi i żałobnymi. Trumna spoczywała w ostatnim wagonie 
– tym samym, którym do kraju przyjechały zwłoki Henryka Sienkiewicza. Drzwi wagonu pozostały 
otwarte na oścież, aby podczas przejazdu trumna była dla wszystkich widoczna. Wagon poprzedzający był 
wypełniony ponad setką wieńców ofiarowanych przez lwowian. Trzy pozostałe wagony zajmowała 56-
osobowa eskorta honorowa z komendantem pociągu gen. bryg. Walerym Maryańskim. O godz. 8.48 
specjalny, pozarozkładowy pociąg, składający się z kilku wagonów, w których jechała eskorta i 54-
osobowa delegacja, prowadzony przez gen. Waleriana Mariańskiego, ruszył do Warszawy. 
                 Pociąg jechał wolno, po drodze zatrzymywał się na około 15 minut na następujących stacjach: 
Żółkwi, Rawie Ruskiej, Bełżcu, Zawadzie, Krasnymstawie, Rejowcu, Lublinie, Puławach, Dęblinie, 
Garwolinie i Pilawie. Przy torach na całej trasie towarzyszyły mu nieprzebrane tłumy.   Wszędzie na trasie 
przejazdu i w miejscach postoju zwłokom Nieznanego Żołnierza oddawały cześć miejscowe garnizony 
wojskowe, ludność, duchowieństwo, organizacje społeczne i religijne. Lora wagonowa tonęła w wieńcach i 
kwiatach. Jak na tą porę roku, pogoda była sprzyjająca. 
                 Pociąg specjalny przewożący prochy Nieznanego Żołnierza z Lwowa do Warszawy w dniu 1 
listopada 1925 roku dojeżdżając do przystanku kolejowego w Bzitem zwolnił swój bieg. Był witany przez 
okoliczną ludność chłopską. Wśród pozdrawiających był dziedzic majątku Żulin Nikodem Budny i paroch 
parafii prawosławnej w Żulinie Teodor Turowski oraz co znakomitsi gospodarze Bzitego. Pociąg nie 
zatrzymując się po paru minutach dojechał do stacji Rejowiec. Na tej stacji postój był znacznie wydłużony 
(konieczność przetoczenia składu pociągu na inny tor, prowadzący w kierunku Lublina). 
 

 
Bzite ( obecnie Żulin) – przystanek kolejowy, lata 20- te, XX w. 

 
                    Wśród licznej delegacji mieszczan rejowieckich w dniu 1 listopada 1925 roku był z tego 
społeczeństwa szczególnie zasłużony weteran walk o Niepodległość Kazimierz Wojciech Kalinowski 2

                                                
2 Więcej w artykule “Bojownikom Niepodległości” na tej stronie internetowej, opublikowanym dnia 24 września 
2009 r.   

 ( 
ojciec autora tekstu). Przybyli też uczniowie wraz z gronem nauczycielskim, aby oddać hołd prochom 
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Nieznanego Żołnierza. Na stacji stawili się okoliczni ziemianie min. Tomasz Czachowski z Hruszowa i 
Mieczysław Morawski i Jozafat Jakub Budny. Naoczny świadek tej podniosłej uroczystości opisał 3

                    „Dnia 1 listopada 1925 roku o godzinie 15, 50 przez Stacje Rejowiec 
przewieziono ze Lwowa do Warszawy zwłoki Nieznanego Żołnierza. W Rejowcu utworzył 
się komitet, który wzywał społeczeństwo do oddania hołdu i czci, przewożonym przez stacje 
Rejowiec prochom Nieznanego Żołnierza.  Komitet wyznaczył delegacje ze szkoły 7-mio 
klasowej w Rejowcu, Urzędu Gminnego, ziemian, obywateli os. Rejowiec, Gminy 
Żydowskiej, itp.. Do Rejowca również przybyły z Chełma różne delegacje ze sztandarami, 
oraz tłumy publiczności. P.P. członkowie komitetu chełmskiego wzięli się do ustawiania 
delegacji i ugrupowania tłumu. Od strony Lwowa ustawiła się szarym murem kompania 
honorowa, sztandar i orkiestra 7- go pp.Leg. Za nią pan starosta Międzybłocki 

 to 
wydarzenie w następujący sposób: 
 

4 z 
członkami Komitetu i udającą się do Warszawy delegacją, barwna grupa delegacji 
sztandarowych, orkiestra kolejowa, straż ogniowa rejowiecka z pochodniami, straż 
ogniowa chełmska, szkoły z Rejowca i Kaniego, a dalej tłumy publiczności. Wszystko to na 
tle pięknie udekorowanego dworca i przy świetle pochodni wyglądało poważnie i 
pociągająco.  Powszechną uwagę zwracał trzymany przez starostę srebrny wieniec, 
wieczysty znak hołdu Ziemi Chełmskiej dla Tego, z prochów, którego powstała wolność 
całego Narodu. Naraz zabłysły w dali światła parowozu przybliżającego się wolno ku stacji. 
Nastała wielka cisza. Potem dało się słyszeć komendę: „Baczność! Prezentuj Broń!.” 
Orkiestra wojskowa zagrała Hymn Narodowy. Odkryły się głowy. Wolno majestatycznie 
zajechał przed stacje pięknie i artystycznie udekorowany pociąg, parowóz, parowóz, 
którego błyszczał na przedzie tarczą Białego Orła, znaku, pod którym walczył i zginął 
wieziony teraz Nieznany Żołnierz. Komendant pociągu gen. Mariański po przyjęciu raportu 
i przedstawieniu się delegacjom, zarządził przygotowanie, mające na celu przestawienie 
wagonu – kaplicy, aby widoczna była w czasie biegu pociągu do Warszawy. Wszyscy 
oglądają pociąg. Jeden wagon cały założony był wieńcami.  Wieńce wspaniałe, bogate. 
Kaplica jest przestawiona. Słychać komendę „Prezentuj Broń!” Orkiestra gra pieśń 
żołnierską – „Naprzód drużyno strzelecka”- Rozwarte drzwi wagonu - kaplicy ukazują 
skromną, lecz przepiękną trumnę - Bezimiennego Bohatera, któremu srebrny wieniec 
Oddania Czci głębokiej składa wzruszony starosta chełmski p. B. Międzybłocki. Dookoła 
wagonu ustawiają się strażacy z pochodniami, świecąc prochom Nieznanego Żołnierza. 
Dalej w wielkim skupieniu złożyła wieniec delegacja garnizonu chełmskiego, a potem 
szereg długi tych wieńców, odbierany z wdzięcznością przez widocznie wzruszonego p. 
generała Marjańskiego. Dalej sztandary jeden za drugim przechodzą przed wagonem - 
kaplicą i chylą się, a po nich tłumy. Długo w ciszy i skupieniu przechodziły przed trumna 
rzesze zgromadzonych, składając hołd.  Zwolna, cicho, niepostrzeżenie ruszył pociąg w 
stronę Warszawy, żegnany przez chylące się do stóp jego sztandary.  Rozległy się dźwięki 
hymnu”.5

                                                
3 Z tej podniosłej uroczystości zachował się unikalny opis, który jest przechowywany od dziesięcioleci w archiwum 
domowym autora tego opracowania. Po raz pierwszy został upubliczniony na początku XXI wieku w książce Danuty 
i Zdzisława Kalinowskich „ Rejowiec dawniej i dzisiaj. Szkice z dziejów”. 
4 Przypis autora – Bolesław Międzybłocki - starosta chełmski. 
5 Prezentowany tekst i pisownia zgodna z oryginałem. 
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Dworzec kolejowy w Rejowcu okres międzywojenny 

 
            Pociąg specjalny po 22 godzinach jazdy przybył do Warszawy na Dworzec Gdański w poniedziałek 
2 listopada 1925 r. o godz. 5 rano. O godzinie 6,00 gen. Maryański oficjalnie przekazał trumnę oraz 126 
wieńców gen. Sikorskiemu i gen. Suszyńskiemu. Trumna została złożona na lawecie armatniej zaprzężonej 
w szóstkę koni. Kondukt z Dworca Głównego prowadził ksiądz prałat Niewiarowski. Na czele szła 
orkiestra oraz 30. Pułk Piechoty. Za trumną szli przedstawiciele rządu i wojska. Przed katedrą na kondukt 
oczekiwał bp Gall, który następnie wprowadził trumnę po czerwonym kobiercu na katafalk znajdujący się 
na środku katedry. Do godziny 11: 00, kiedy to zaczęło się nabożeństwo, do katedry przybywali oficjele - 
prezydent Rzeczypospolitej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes Rady Ministrów i ministrowie. Przybył 
także nuncjusz papieski Lorenzo Lauri. Podczas mszy przy katafalku stanęła warta honorowa – cztery 
posterunki oficerskie. Miejsca najbliżej katafalku zajęte były przez matki poległych żołnierzy, wdowy i 
sieroty po żołnierzach oraz przez inwalidów wojennych. Uroczystą mszę celebrował kardynał Kakowski, 
zaś patriotyczną homilię wygłosił ks. prałat Antoni Szlagowski. 
  
         ,„Kim jesteś ty? Nie wiem. Gdzie dom twój rodzinny? Nie wiem. Kto twoi rodzice? Nie wiem i 
wiedzieć nie chcę i wiedzieć nie wiedzieć nie będę, aż do dnia sądnego. Wielkość Twoja w tem, żeś 
nieznany. W bratniej, wspólnej mogile zagubił imię, zagubił rodzinę, spadło z niego, co osobiste, z grobu 
narodził się na nowo, z grobu, gdyby z matki-ziemi, wyszedł nieznany, zapomniany, bezimienny [...]Czymże 
na Boga jesteś, szary żołnierzu, zapomniany, bezimienny? Ty jesteś odwieczny geniusz bojowy narodu, 
zowiesz się Męstwo, ty jesteś niespożyta, niezmożona moc ideałów narodowych, zowiesz się Poświęcenie. 
Ty jesteś wszechzwycięska niepodległość ducha narodowego, zowiesz się Wolność. Nazywasz się Milion, 
bo miliony złożyły w tobie swe ukochania i swe katusze. Nazywasz się Milion, a imię twoje czterdzieści i 
cztery, a życie twoje trud trudów, sława, sława, sława.” 
 
           W godzinach przedpołudniowych po nabożeństwie żałobnym w katedrze Św. Jana trumna została 
zdjęta z katafalku przez ośmiu podoficerów – kawalerów Virtuti Militari, wyniesiona przed katedrę przez 
szpaler oddających honory sztandarów i złożona na armatniej lawecie ciągnionej 6-konnym zaprzęgiem. 
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 Przygotowano kondukt według ustalonego porządku. Na czele kroczył oddział piechoty konnej, następnie 
oddziały: piechoty, artylerii, kawalerii, sztandary armii polskiej, dalej duchowieństwo wszystkich wyznań, 
laweta z trumną, a tuż za nią matki, wdowy i inwalidzi. W dalszej kolejności w kondukcie szli: Prezydent 
R.P., Stanisław Wojciechowski, minister Władysław Sikorski, marszałek Józef Piłsudski, Sejm, Senat, 
Rząd, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, wyższa generalicja, delegaci Sejmu i Senatu oraz wysocy 
urzędnicy, korpus oficerski i delegacje zagraniczne., Kondukt zamykał oddział konnej policji. Całe miasto, 
a w szczególności trasa pochodu, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście do Placu Saskiego, 
udekorowane były flagami narodowymi i stosownymi emblematami. Na zarządzenie Kurii Metropolitarnej 
Warszawskiej przez godzinę, od 12 do 13, biły w całej diecezji dzwony kościelne. Kondukt udał się 
Krakowskim Przedmieściem, na pl. Saski. W lożach przy Pałacu Saskim zasiedli prezydent 
Rzeczypospolitej z towarzyszącym mu pierwszym marszałkiem Polski, premier i marszałkowie Sejmu i 
Senatu, po lewej zaś duchowieństwo rzymskokatolickie, arcybiskup Kościoła prawosławnego, i główny 
rabin warszawski. Laweta z trumną została zatrzymana przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego. 
Kawalerowie Virtuti Militari przenieśli następnie trumnę przed salutującymi oddziałami i złożyli obok 
miejsca spoczynku. O godzinie 13:00, po komendzie dowódcy uroczystości, przy biciu dzwonów 
kościelnych trumna została opuszczona do grobowca. Minister spraw wojskowych złożył do grobowca akt 
erekcyjny oraz 14 żalników z ziemią z pozostałych pobojowisk, a także srebrny wieniec od prezydenta 
Rzeczypospolitej i jedwabny całun w wizerunkiem orła białego. W chwili złożenia trumny w Grobie w 
całej Polsce nastąpiła jednominutowa cisza. Mężczyźni odkryli głowy. Następnie oddano 24 wystrzały 
honorowej salwy armatniej. Grób Nieznanego Żołnierza były usytuowany w obrębie trzech środkowych 
arkad kolumnady Pałacu Saskiego. Środkowa była przeznaczona na głęboki na 1,5 m grobowiec. Wnętrze 
grobowca zostało wyłożone stalowym pancerzem zamykanym stalową płytą z napisem:  
 
           „Dnia 2 XI 1925 roku zostały złożone w tem miejscu zwłoki nieznanego żołnierza polskiego 
przeniesione z wybranego losem pobojowiska lwowskiego.” 
Na trumnie zaś umieszczono napis: „Trumna ta zawiera zwłoki Nieznanego Żołnierza polskiego 
wzięte z mogiły lwowskiej dnia 29 X 1925 roku.” 
 
Do grobu włożono też akt erekcyjny z następującą treścią:  
 
              „Naród i rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej z jej prezydentem Stanisławem 
Wojciechowskim na czele, przy udziale przedstawicieli izb ustawodawczych, duchowieństwa wszech 
wyznań, wojska, władz państwowych i samorządowych, stowarzyszeń społecznych i licznych tłumów ludu 
złożył w grobowcu na placu Saskim w stołecznym mieście Warszawie wzniesionym , wydobyte ze 
wskazanego losem pobojowiska lwowskiego zwłoki żołnierza polskiego, który poległ za Ojczyznę, składając 
w ten sposób wspólny hołd tysiącom bohaterów, którzy w ciągu stutrzydziestoletniej walki o wolność legli 
na polu chwały za sprawę narodu.”  
 
Grobowiec nakryto płytą nagrobną, gdzie wyryto słowa: 
 

TU LEŻY ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ 
 

Otoczenie grobowca wyłożono czarnym, wypolerowanym granitem, z którym kontrastowała matowa płyta 
nagrobna. Miało to na celu skoncentrowanie całej uwagi na płycie. Prezydent Wojciechowski, jako 
pierwszy oddał honory Grobowi Nieznanego Żołnierza i złożył wieniec od narodu, a następnie zapalił 
wieczny znicz. Przy grobie została zaciągnięta warta honorowa wystawiona przez żołnierzy z 36. Pułku 
Legii Akademickiej. 
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Jedna z pierwszych wart honorowych przy grobie Nieznanego Żołnierza wystawiona przez powstańców z 

1963 roku. Warszawa. 2 listopada 1925 roku. Fotografia pochodzi ze zbiorów Centralnego Archiwum 
Wojskowego 56/15 

 
              Tego samego dnia minister spraw wojskowych gen. Wł. Sikorski wydał rozkaz, którym czytamy: 
 
        ( … ),, Jeden z setek tysięcy żołnierzy, w którzy krew przelali z imieniem Polski na ustach, wydobyty z 
bezimiennej mogiły, odbierał będzie oznaki wieczystej i niezniszczalnej czci całego narodu. Grobowiec ten, 
który powstaje w tym roku w Warszawie, stanie się grobowcem wszystkich naszych braci...  
Wokół niego, jako świętości narodowej skupi się wdzięczna pamięć żywych o tych, którzy polegli. W chwili, 
gdy bezimiennemu bohaterowi hołd składać będzie Rzeczpospolita, gdy przed trumną pochylą się orły 
chorągwiane, niech zwróci się, żołnierze, myśl wasza ku niemu. Umiłujcie ten Grób. Pamię-tajcie, że dla 
narodu święta jest ofiara życia żołnierskiego dla Ojczyzny. Bądźcie gotowi złożyć tę ofiarę Ojczyźnie. ,, . 
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 Grób Nieznanego Żołnierza. Fotografię wykonano po roku 1925. 

 
Nazwy miejscowości pól bitewnych, które umieszczono na tablicach przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza. 
 
                                                                 1914-1918                                                                        
Laski-Aniinelin 21-24 X 1914                                                Krechowce 24 VII 1917       
Mołotków 29 X 1914                                                              Bobrujsk    2 II – 11 III 1918 
Krzywopłoty 14 XI 1914                                                        Kaniów   11 V 1918 
Łowczówek 24 XII 1814                                                        Murmań  1918 
Arras 9 V 1915                                                                        Syberia    1918 - 1920 
Konary 16 – 22 V 1815                                                           Kubań – Odessa 1918 – 1920 
Pakosław 19-20 V 1915                                                           St. Hilaire le Gd koło Reims 5 VII 1918 
Rokitna 13 VI 1915  
Tarłów 30 VI - 2 VII 1915 
Kościuchówka 4 XI 1915 i 4 – 6 VII 1916  
 
                                                                 1918-1920                                                                           
Lwów listopad 1918-marzec 1919                             Borkowo pod Nasielskiem 14-15 VIII 1920 
Lida 16 IV 1919-28 IX 1920                                     Sarnowa Góra pod Ciechanowem 16-20 VIII 1920 
Wilno 19 IV 1919-9 X 1920                                      Przasnysz 21-22 VIII 1920 
Dyneburg  3 I 1920                                                    Komarów – Hrubieszów 30 VIII – 1 IX 1920  
Kijów 7 V – 11 VI 1920                                            Kobryń 14-15 IX 1920 
Borodzianka 11-13 VI 1920                                      Dytiatyń 16 IX 1920  
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Chorupań pod Dubnem 19 VII 1920                         Brzostowica Murowana 20 IX 1920 
Nastasów pod Tarnopolem 31 VII-6 VIII 1920        Grodno-Obuchowo 20-25 IX 1920 
Radzymin-Ossów 13-15 VIII 1920                           Krwawy Bór Papiernia 27-28 IX 1920 
 
             Grób Nieznanego Żołnierza prawie w niezmienionym kształcie (nie licząc prac remontowych 
przeprowadzonych w 1937r.) przetrwał do 26 grudnia 1944r.  


