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Odgałęzienie Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej .
Odcinek Rejowiec – Chełm w latach 1877 – 1944

Za konkretyzację pomysłu budowy linii kolejowej z Warszawy do Kowla można uznać
pismo z dnia 19/31 sierpnia 1872 roku , wysłane z kancelarii namiestnika cara w Królestwie Polskim
do gubernatora lubelskiego mówiące o budowie linii kolejowej z Lublina do Kowla .
Prace projektowe, ze szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi linii kolejowej wykonał zespół
pod kierunkiem Tadeusza Chrzanowskiego . W skład zespołu wchodzili następujący inżynierowie :
Feliks Kucharzewski , Maurycy Machulski , hr. Stanisław Scipio i Stefan Zieliński .
Projektowany odcinek Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej z odgałęzieniem liczył 530 km
.Miał przebiegać od granicy pruskiej koło Mławy przez Modlin , Warszawę , Dęblin , Lublin do Kowla
, z odnogą Dęblin - Łuków . Projektowano również połączenia poszczególnych dworców w węźle
warszawskim . Budowę przewidziano na trzy lata . Na trasie przebiegu linii kolejowej zaprojektowano
281 mostów i przepustów o łącznej długości 2 km .Po wielu pracach przygotowawczych w dniu 22
lutego 1874 roku zostały ogłoszone warunki techniczne budowy , kosztorys i założenia warunków
finansowania przedsięwzięcia . Koszt budowy miał oscylować w granicach 20,75 mln rubli , . W
pierwszym dniu wykupu akcji wpłacono aż 90 mln . rubli , sumę niewyobrażalnie dużą . Wpłacili ją dwaj
bankierzy Kronenberg i Bloch . Leopold Kronenberg 1 przejął 70% udziałów za sumę 63 mln rubli i
tym samym ,posiadał pakiet kontrolny inwestycji . Drugi akcjonariusz – Jan Bloch 2 wyłożył 27 mln
rubli zapewniając sobie 30 % udziałów .
Trzeba przyznać , że zespół Chrzanowskiego zrobił wszystko by linia kolejowa ominęła
miasteczko Rejowiec . Wysunięto tezę o trudnościach technicznych z przeprowadzeniem kolei w
granicach Rejowca . W tle stała jednak sprawa niedawnego pozbawienia prawa miejskiego Rejowca , a
także dalsza degradacja administracyjna za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym (
administracja carska oficjalnie o tym nie mówiła ) . Właściciele dóbr Rejowiec książęta Woronieccy 3 (
w latach 1832 - 1878 ) nie zabiegali, by kolej była motorem rozwoju gospodarczego Rejowca . Dzisiaj
wydaje się to też bardzo dziwne. Książe Florian Adam Woroniecki piastował znaczące funkcje
państwowe u zaborcy rosyjskiego . Miał z tego powodu duże możliwości. Mógł wpłynąć o inny przebieg
torów aby nie omijały miasteczka Rejowiec . Nie byłoby to aż tak trudne technicznie czy finansowo .
Tadeusz Chrzanowski pełnił funkcję głównego inżyniera budowy linii kolejowej do 1874 roku .
Całą Kolej Nadwiślańską podzielono na 8 oddziałów ( odcinków ) . Oddział 6 obejmował swoim
zasięgiem trasę od Biskupic do Dorohuska . Pracami na tym odcinku kierowali : Rogulski i
Fracnkenstein . Nadzór inżynieryjny sprawował hr. Stanisław Scipio . Linia kolejowa w powiecie
chełmskim przebiegała w pobliżu następujących miejscowości : Kanie , Krasne , Stajne , Wereszcze ,
Zawadówka , Trubaków , miasto Chełm , Obłonie , Serebryszcze , Brzeźno , Wólka i Beredyszcze .
Wykupem ziemi pod torowiska zajmował się Adam Radliński a od 15 czerwca 1876 roku
Borowski . Wynegocjowane opłaty za morgę wynosiły od 25 do 30 rubli . Była to relatywnie niska cena
.W czasie wykupu ziemi często dochodziło do różnorakich nadużyć . Znalazło to odzwierciedlenie w
wielu skargach nadsyłanych do nadzoru budowy kolej . Przy pracach budowlanych oddziału 6 pracowało
około 900 robotników . Zatrudniano przede wszystkim miejscową ludność . Byli również robotnicy z
innych miejscowości różnych guberni np.: mińskiej , grodzieńskiej , wołyńskiej . Niewielką grupę
stanowili poddani austriaccy i włoscy .

Leopold Kronenberg ( 1812 – 1878 ) finansista , przemysłowiec .
Jan Bloch ( 1836 – 1902 ) finansista .Ożeniony z Emilią Kronenberg bratanicą Leopolda Kronenberg
3
W roku układania torów właścicielką dóbr rejowieckich była Maria Woroniecka z Orsettich wdowa po zmarłym
w 1872 roku księciu Henryku Woronieckim .
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Bezpośrednią opiekę medyczną sprawował nad pracującymi robotnikami lekarz Świątkowski i
felczer powiatowy Nakonieczny . W razie ciężkich przypadków , poszkodowanych kierowano do
szpitala w Krasnymstawie i Lubomla .

Fragment planu wykonanego w 1859 roku na potrzeby książąt Woronieckich włascicieli Dóbr Rejowie.
Zagadką pozostaje oznaczenie trasy przebiegu Koleii Żelaznej na długo przed oficjalnym rozpoczęciem
w granicach 1872 roku prac projektowych .Nie wchodzą w rachubę dorysowania .
Prace budowlane prowadzono w rekordowym tempie . Budowę rozpoczęto 6 lutego 1877
roku . Zakończenie prac wyznaczono na 3 maja 1877 roku . Termin zaplanowany nie został
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zrealizowany . Oficjalne otwarcia linii kolejowej nastąpiło w środę dnia 17 sierpnia 1877 roku .
Oznaczało to ,że do publicznego użytku przekazano szlak kolejowy o długości 489 wiorst .

Wiadukt między Chełmem a Rejowcem w pobliżu przystanku Zawadówka . Fotografię wykonano w dniu
21 czerwca 1914 roku .
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Widok z wiaduktu na tor w kierunku stacji Rejowiec. . Fotografię wykonano w dniu 21 czerwca 1914
roku .
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Widok z wiaduktu na tor z pociągiem nadjeżdżającym z Chełma . Fotografię wykonano w dniu 21
czerwca 1914 roku .
Na trasie budowy kolei żelaznej początkowo utworzono 27 stacji . Stacje podzielono na
klasy od I do IV . Stacja Rejowiec miała status klasy IV –tej. Lublin był w klasie II a Chełm w klasie III
. Przez stację Rejowiec przejeżdżały pociągi pocztowe , osobowo-towarowe , towarowe i transporty
wojskowe . Ruch pociągów odbywał się zgodnie z ułożonym rozkładem jazdy w czasie petersburskim .
Niedługo po uruchomieniu trakcji kolejowej w nocy z 15/16 października 1877 roku w pobliżu stacji
Dorohusk zdarzył się wypadek. . Pociąg relacji Kowel – Warszawa osunął się wraz z torem z nasypu.
Było wielu rannych.
Bardzo silne więzi łączą kolejarzy z przystanku Rejowiec z pobliskim miasteczkiem Rejowiec .
Jednym z przykładów tej więzi jest wydarzenie z kwietnia 1907 roku . Pracownicy z odcinka Rejowiec Jagodzin ufundowali ze swoich składek ołtarz z obrazem św. Barbary do nowo pobudowanego kościoła w
Rejowcu .
W latach 1879-1890 zbudowano stację .
Do 1915 roku stacja kolejowa w Rejowcu była stacją przelotową , a nie węzłem kolejowym. . W
Zawadówce jeszcze przez długi czas nie było zabudowań stacyjnych . Znajdowały się w tym miejscu tory
mijanki .
Sytuacja uległa zmianie po wkroczeniu wojsk austro-węgierskich na tereny Królestwa
Polskiego w połowie roku 1915 . Austriacy przystąpili do odbudowy istniejącej linii komunikacyjnej
zniszczonej w wyniku działań wojennych .Przystępują też do realizacji nowych połączeń .
W tym czasie stacja w Rejowcu stała się ważnym węzłem komunikacyjnym . Bardzo na tym
zyskując . Takie działanie austriackich władz okupacyjnych było rozmyślne . W szczególności chodziło
o połączenie komunikacyjne tych terenów z Galicją , która od dawna była w zaborze austriackim .
Dobiegała do końca I wojna światowa . Polscy kolejarze w dniach 2 – 3 listopada 1918 roku
przejęli z rąk zaborcy dworzec kolejowy w Rejowcu . Oznaczało to przejęcie kontroli nad transportem
wojskowym . Rozbrajano żołnierzy , a sprzęt i broń konfiskowano . W połowie listopada 1918 roku w
odradzającej się Polsce utworzono Dyrekcję Kolei w Radomiu . Tam też postanowiono ,że wszystkie
stacje na wschód od Lublina przeszły pod Zarząd Polskiego Kolejnictwa Wojskowego .
Dnia 12 listopada 1919 roku obchodzono w Rejowcu rocznicę wyjścia okupantów z
Królewstwa . Odprawiono nabożeństwo w miejscowym kościele . Licznie zgromadzili się mieszkańcy
miasteczka , dzieci ze wszystkich szkół gminy Rejowiec , kolejarze i milicja miejscowa .
W listopadzie 1919 roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia ( uroczystości ) związane z
Rejowcem i kolejarzami ze stacji Rejowiec . Naoczny świadek opisał je w sposób następujący :

,, dnia 14 listopada 1919 roku pierwszy w historii parafii odpust ku czci
patrona kościoła i parafii św. Jozafata B i M . Na uroczystej sumie odpustowej kolejarze
ze stacji Rejowiec ofiarowali do kościoła chorągiew jako wotum dziękczynne za
utworzenie parafii , pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości i przejęcia kolei z rąk
zaborców . Podkreślili tym samym doniosłość zaistniałych wydarzeń we współczesnej
historii Rejowca . ,,
,, 16 listopada 1919 roku obchodzili kolejarze Stacji Rejowiec rocznicę
przejęcia kolei od okupantów , na ich intencję odprawione było nabożeństwo . Procesja z
księdzem proboszczem , również i dzieci ze wszystkich szkół gminy Rejowiec brały udział i
na spotkanie kolejarzy wychodziły ze sztandarami i procesjonalnie wprowadzili orszak
kolejarzy do kościoła . W kościele przed nabożeństwem ksiądz misjonarz miał mowę do
kolejarzy , a potem odbyło się poświęcenie ich sztandaru . Na rodziców chrzestnych byli
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wybrani p.p. Budnowie w pierwszej porze , przedstawiciele kolejarzy ,
przedstawicielstwo nauczycielskie p. Szedel i K. Pająkówna i przedstawicielstwo
mieszczan . Dzień był bardzo mroźny a do tego straszna zawieja śniegowa tak ,że świata
Bożego nie było widać , ogromne zaspy śniegowe tarasowały drogę ,, .

Dworzec stacji kolejowej Rejowiec .Widok od strony południowej . Wysadzony w powietrze przez
Niemców z 21/22 lipca 1944 roku .
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Fotografia pochodzi z Archiwum Delegatury WUOZ w Chełmie . Dar Wiesława Wojasiewicza .
Dworzec stacji kolejowej Rejowiec .Widok od strony torowiska

Z Archiwum Delegatury WUOZ w Chełmie . Dar Wiesława Wojasiewicza .
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Wydarzeniem godnym odnotowania był transport zwłok Nieznanego Żołnierza ze Lwowa
do Warszawy przez stację kolejową w Rejowcu .
W niedzielę wczesnym rankiem 1 listopada 1925 r. przewieziono trumnę ze szczątkami
Nieznanego Żołnierza na dworzec lwowski , gdzie została umieszczona na lawecie armatniej w
specjalnym wagonie .Po bokach stała warta honorowa.
O godz. 8.30 specjalny pociąg, składający się z kilku wagonów, w których jechała eskorta i
54-osobowa delegacja pod dowództwem gen. Waleriana Mariańskiego . Pociąg ruszył do Warszawy.
Jechał wolno, po drodze zatrzymywał się na stacjach w Żółkwi, Rawie Ruskiej, Bełżcu, Zawadzie,
Krasnymstawie, Rejowcu, Lublinie, Puławach, Dęblinie, Garwolinie i Pilawie. Wszędzie na trasie
przejazdu i w miejscach postoju zwłokom Nieznanego Żołnierza oddawały cześć miejscowe garnizony
wojskowe, ludność, duchowieństwo, organizacje społeczne i religijne. Wagon z trumną dosłownie tonął
w wieńcach i kwiatach.
Naoczny świadek podniosłej uroczystości w Rejowcu opisał to wydarzenie następująco :

„ 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 Miedzybłocki 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. Miedzybłocki.
Dookoła wagonu ustawiają się strażacy z pochodniami, świecąc prochom Nieznanego
Żołnierza. , dalej w wielkim skupieniu złożyła wieniec delegacja garnizonu chełmskiego, a
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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.”
Po przybyciu pociągu do Warszawy w poniedziałek 2 listopada 1925 r. o godz. 5 rano,
przewieziono zwłoki z Dworca Wschodniego do Katedry Św. Jana, w której odbyło się w godzinach
przedpołudniowych nabożeństwo żałobne. Po nabożeństwie trumnę umieszczono na lawecie armatniej.
Ruszył kondukt żałobny. Na czele szły oddziały wojska, poczty sztandarowe, duchowieństwo, zakony, za
trumną szli: Prezydent R.P., Stanisław Wojciechowski, minister Władysław Sikorski, marszałek Józef
Piłsudski, Sejm, Senat, Rząd, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, generalicja, sądownictwo i
niezliczone rzesze mieszkańców stolicy. Całe miasto, a w szczególności trasa pochodu, Plac Zamkowy,
Krakowskie Przedmieście do Placu Saskiego, udekorowane były flagami narodowymi . Zarządzeniem
Kurii Metropolitarnej Warszawskiej przez godzinę, tj. od 12 do 13, biły w całej diecezji dzwony
kościelne. W chwili złożenia trumny w Grobie na wystrzał armatni w całej Polsce uczczono ten moment
jednominutową ciszą.
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Fotografię udostępniła Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym .
Niedziela 14 maja 1933 r Msz Święta polowa z ołtarzem , który usytuowano na drzwiach wejściowych do
wierzy ciśnień dworca kolejowego w Rejowcu . Mszę Świętą sprawował ks. kanonik Bronisław
Zakrzewski proboszcz parafii Rejowiec . Po prawej stronie ołtarza polowego chorągiew wotywna , którą
ofiarowali kolejarze do świątyni parafialnej w roku 1919. Budynek przystrojono flagami narodowymi .
Do rozciągniętych sznurów przyczepiono różnokolorowe trójkątne chorągiewki Na 8- io bocznym
fragmencie wierzy napisy – Rejowiec - .Wieża ciśnień była bardzo ciekawym rozwiązaniem
architektonicznym .Każdy narożnik budynku wyposażono w skarpę ( przyporę ) wykonaną z kamienia
polnego i otoczaków wspaniale kontrastujących z gładzią tynkowanych ścian
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Niedziela - 14 maja 1933 rok. Kolejarze, strażacy i społeczeństwo wraz z ks. Proboszczem Bronisławem
Zakrzewskim na peronie dworca kolejowego – Rejowiec . Za ks. Proboszczem chorągiew , którą
ofiarowali kościołowi pw. Św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu w dniu 14 listopada 1919 roku jako
votum dziękczynne w pierwszą rocznicę przejęcia kolei z rąk zaborców. ( Na stronie głównej Orzeł Biały
w złotej koronie , emblemat kolejarski oraz wyhaftowany napis ,, OFIARA KOLEJARZY ST. REJOWCA ,,
W głębi okazały budynek stacji kolejowej . Obok po prawej , w asyście honorowej - sztandar straży
pożarnej z cementowni „Firley ,, , który został poświęcony i wręczony w 1930 roku .
We wrześniu 1939 roku lotnictwo niemieckie kilkakrotnie bombardowało stację kolejową
w Rejowcu .
( … ) ,, Komendę nad uzbrojoną załogą objął Józef Jeleń. Tego dnia dojechaliśmy do Rejowca.
Dalsza jazda okazała się niemożliwa, ponieważ obydwa tory do Chełma zablokowane były przez
zatrzymane i zbombardowane pociągi. Noc z 17 na 18 września spędziliśmy na jednej z bocznic w
obawie przed lotniczym bombardowaniem, rano powróciliśmy na stację. Pełniący dyżur i personel
stacyjny poinformował nas, że na odcinku od Rejowca do Świdnika panuje zupełny spokój. Jest łączność
telefoniczna, stacje obsadzone są przez naszych, a Niemców nikt jeszcze tam nie widział. Kolejarze z
tego odcinka zaczęli nas prosić, żebyśmy wrócili po nich. Decyzja w tej sprawie nie była dla nas łatwa,
gdyż jazda w stronę Lublina groziła odcięciem odwrotu, ale po naradzie postanowiliśmy kolegom pomóc.
Z Rejowca wyjechaliśmy ok. godziny 9.00. Parowóz prowadził tym razem maszynista Antoni Sitkowski.
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Na każdej stacji upewnialiśmy się telefonicznie czy dalsza podróż jest bezpieczna. Tak dojechaliśmy do
Minkowic.,, 4
Okupant niemiecki w połowie października 1939 roku po naprawieniu zniszczonych
przez siebie urządzeń stacyjnych wykorzystywał jej funkcję do ostatnich dni okupacji na tym terenie.
W trzeciej dekadzie lipca 1944 roku specjalny oddział wojska niemieckiego , planowo i
systematycznie wysadzał przy pomocy trotylu urządzenia i budynki związane z węzłem kolejowym w
Rejowcu . Niszczono tory kolejowe . Świadek tamtych dramatycznych wydarzeń opisał je w następujący
sposób :
( … ) „21 lub 22 lipca , kiedy Niemcy zaczęli wysadzać tory , rozjazdy i budynki na stacji 5 oraz na
odcinku od Chełma do Rejowca . W Rejowcu wysadzili wszystkie rozjazdy , dworzec , wieżę ciśnień 6
( typowy obiekt dyrekcji radomskiej PKP ) oraz dwie murowane nastawnie rozjazdów z odległości ,
rampę i magazyn towarowy a także murowany dom mieszkalny piętrowy ( jeden taki jest w Chełmie do
dziś ) 8-mieszkalny . Został tylko jeden tzw. Pół-koszarek murowany w którym mieszkał zawiadowca
odcinka drogowego Jan Burewicz i mieściła się kancelaria odcinka” 7.
Cofające się w popłochu wojska niemieckie z powiatu chełmskiego rozpoczęli w dniu
21 lipca 1944 roku niszczenie urządzeń i torów kolejowych od stacji Chełm do Rejowca.
Praktycznie wysadzali wszystko co napotkali na swojej drodze. Ładunkami wybuchowymi
rozrywali tory. Dziwnym zbiegiem okoliczności zapomnieli o przystanku w Zawadówce . Doszczętnie
zniszczyli urządzenia i przystanek ,, Kadzinek ,, specjalnie wybudowany i przystosowany w czasie
okupacji z przeznaczeniem do deportacji Żydów z Getta Rejowiec do obozu zagłady w Sobiborze. W
godzinach popołudniowych pododdział niemieckich minerów ( saperów ) dotarł do stacji kolejowej w
Rejowcu . Pracownicy kolejowi wraz z rodzinami zdołali wcześniej uciec i schroni się po okolicznych
wsiach . Pod wieczór rozległy się silne detonacje . Nad stacja kolejową widać było ogień i duże
kłębowisko dymu , który przesłaniał cały teren . Noc z 21/22 lipca 1944 roku była przerażająca . Nad
ranem ucichło wszystko . Świt ukazał przerażający widok . Stacja kolejowa przestała istnieć . Po pięknym
piętrowym dworcu zostały gruzy i zgliszcza . Wszystko na terenie stacyjnym było wysadzone w
powietrze . Pozostało rumowisko po dworcu kolejowym , wieży ciśnień , domach mieszkalnych ( w tym
8-io rodzinnych ) , magazynach , nastawniach i itp. Tory główne i boczne uszkodzone . Porozrywane na
kawałki i poskręcane od wybuchów ładunków trotylu . Siłą podmuchu porozrzucane na znaczne
odległości. Nie nadawały się do ponownego użycia .Rozjazdy , nastawnie przestały istnieć ( uszkodzone
krzyżownice i iglice – zasadnicze części rozjazdów ) . budynki nastawni wysadzone do fundamentów . W

Fragment z artykułu "Ostatni eszelon" opublikowany został w Gazecie Krajowego Duszpasterstwa
Kolejarzy "ZWROTNICA", nr 11 z 1994 r., str. 7. Na podstawie relacji spisanej w 1967 roku zredagował
i do druku przygotował Wiesław Wojasiewicz . Czasopismo wychodzi w Lublinie raz w roku, z okazji
corocznej listopadowej kolejarskiej pielgrzymki do Częstochowy.
4

21 lub 22 lipca 1944 roku . Dotyczy stacji Chełm .
Jest jeszcze inna relacja związana ze zniszczeniem wieży ciśnień : ( … ) ,, W czerwcu tr. ( 1943 ) komendant ,,
Rębacz ,, wezwał do siebie d-cę plutonu Rejowiec , plt. ,,Kanię ,, i dał mu polecenie zniszczenia wieży ciśnień na
stacji w Rejowcu , z której korzystały lokomotywy składów pociągów zdążających na wschodni front . Ruch
pociągów był wzmożony ze względu walk , które przybliżały się do granic Polski przed 1939r.,, Kania ,,, został
przeszkolony w Siennicy Nadolnej jako pirotechnik , a w miesiącu lipcu wspólnie z Zalewskim Józefem z Rejowca
wysadzili wieżę ciśnień z urządzeniami. Zaopatrzenie w wodę przestało być użyteczne , zdążające lokomotywy
musiały zaopatrywać się w Chełmie , do stacji Rejowiec wodę czasami dostarczano cysternami ,, [ Na podstawie
notatek Komendanta Rejonu V AK ppor. Czaplińskiego Jana ,, Rębacz ,, oraz plt. Zająca Aleksandra ,, Kania ,,
plutonu Rejowiec z placówki Nr. 1 . ]
5
6

Jan Michalczuk - ,, Odbudowa urządzeń kolejowych w rejonie Chełma – Rejowca ,, Eksploatacja
Koleji Ne. 7 / 84 .
7
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sposób metodyczny , Niemcy ,, rozprawili ,, się z ważnym węzłem kolejowym. Skala zniszczeń była
ogromna . Pozostawili po sobie gruzy i spaloną ziemię .
O tych zniszczeniach wspomina wójt Gminy Rejowiec w specjalnym dokumencie z dnia . 12.09.1946
roku .
Fragment tej ankiety ma następujące brzmienie :
( …) „ W roku 1944 przy wycofywaniu się Niemcy wysadzili w powietrze stacje kolejową
Rejowiec , stację Kadzinek i wszystkie domy kolejowe , magazyny i rampy oraz tor kolejowy od
Rejowca do Zawadówka” .
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