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Parafia Rejowiec – krótki szkic historyczny.
Część III.
Parafia w latach 1981- 2006

Zasięg terytorialny parafii był następujący: Adamów, Aleksandria Niedziałowska,
Czarnoziem, Hruszów w. i kol., Klementynów, Kobyle w. i kol., Krynica, Ludwinów, Marynin,
Marysin w. i kol., Niedziałowice, Rejowiec i kol., Rybie, Siedliszczki, Wereszcze Małe, Wólka
Rejowiecka.
Ks. Franciszek Waldemar Łysikowski, proboszcz parafii pw. św. Jozafata Biskupa i Męczennika
w Rejowcu 30.06.1981 - 17.06.2006

Ks. proboszcz Franciszek Waldemar Łysikowski
Najważniejsze daty i funkcje:
urodzony - 15.01.1936 r. Krzeszów nad Sanem
święcenia kapłańskie - 18.04.1960 r. Lublin
1973 - 30.09.1975 - wikariusz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie i rektor
kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Różańcu
30.09.1975 - 30.06.1981 - pierwszy administrator nowoutworzonej parafii pw. św. Antoniego
Padewskiego w Różańcu
30.06.1981 - 17.06.2006 - proboszcz parafii pw. św. Jozafata Biskupa i Męczennika
w Rejowcu
kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej (archidiecezja lubelska)
kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Zamojskiej (diecezja zamojsko-lubaczowska)
W tym okresie były następujące wizytacje Kanoniczne:
11-12.09.1983r. ks. biskup Zygmunt Kamiński
12.11.1989r ks. biskup Bolesław Pylak
29.11.1994r. ks. biskup Bolesław Pylak
11.11.1999r. ks. biskup Karpiński
16.05.2004r. ks. biskup Bolesław Cisło
Księża wikariusze, którzy pracowali w parafii. Adam Szponar, Jan Flis, Władysław Borkowski,
Stanisław Stępień, Mariusz Prącik, Roman Piotr Bednarczyk (od 2001r.)
Przed odejściem na emeryturę ks. kanonik otrzymał godność „Honorowego Mieszkańca
Rejowca”
Dekretem abp Józefa Życińskiego z dnia 17 czerwca 2006 roku ks. proboszcz Franciszek
Łysikowski ze względu na wiek został przeniesiony na emeryturę.
- 17.06.2006-29.07.2007 - rezydent w parafii w Rejowcu
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- 1.07.2006 r. - emeryt
- dnia 29.07.2007 – wyjechał na stałe z parafii Rejowiec.
------------------------------- ,, ----------------------------Ksiądz kanonik Jan Władysław Gosek po przejściu na emeryturę został w tej parafii
rezydentem i w miarę swoich sił wspomagał w pracy duszpasterskiej proboszcza. Mieszkał na plebanii
rejowieckiej aż do śmierci.
W omawianym okresie funkcję kościelnych wypełniali: Kusiak, Marek, Cebrat.
Ważniejsze wydarzenia, które zaistniały w czasie posługi duszpasterskiej ks. proboszcza
Franciszka Łysikowskiego:
- W 1989 roku dokonano przemalowania wnętrza kościoła dostosowując malowidła ścienne do stylu
architektonicznego, w jakim został wybudowany.
- odbudowano od podstaw rozpadające się ogrodzenie wokół cmentarza przykościelnego. Częściowo
zmieniono jego kształt w stosunku do pierwowzoru.
- Najprawdopodobniej po roku 1991 dokonano kradzieży (?) zabytkowej chorągwi procesyjnej. Na
jednej ze stron był pięknie wyhaftowany Orzeł Biały. Pozostałe trzy zabytkowe chorągwie są
poważnie uszkodzone. Płaty w wyniku zawilgocenia w znacznym stopniu zbutwiałe.
- 4 lutego 1998 roku odnaleziono owalny obraz przedstawiający NMP z Dzieciątkiem
- 3 listopad 1999 roku odnaleziono skradziony (?), obraz przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego
na tle murów Jerozolimy.
- 3 listopada 1999 roku odnaleziono zagubiony i zapomniany – Lichtarz (świecznik) cynowy,
późnobarokowy z herbem „Krzywda” Wacława Rzewuskiego,
- 4 listopada odnaleziono zagubione dokumenty ze Stolicy Piotrowej potwierdzające autentyczność
relikwii patrona kościoła św. Jozafata Kuncewicza
Pomiędzy rokiem 2001 a 2006 doprowadził do wykonania prac konserwatorskich przy następujących
obrazach:
- Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii, późnobarokowy z XVII wieku określany,
jako malowidło w stylu szkoły włoskiej – autor nie znany.
- Chrystus ukrzyżowany na tle murów Jerozolimy
- Matka Boska Nieustającej Pomocy z 1893 roku pędzla Feliksa Cichockiego z Warszawy
Filie (kaplice) kościoła parafialnego w Rejowcu, które wybudowano w 1988r:
- Niedziałowicach – pw. św. Maksymiliana Kolbe. Odpust niedziela po 14 sierpnia.
- Ludwinów – pw. św. Anny. Odpust 26 lipca
- W dniu 16 maja 2004 roku o godzinie 10-tej bp. Mieczysław Cisło po zakończonej odbudowie
zrujnowanego kościoła po unickiego pw. św. Michała Archanioła dokonał uroczystego poświęcenia
z przeznaczeniem na kaplicę cmentarną.
- W dniu 5 lipca 2005 roku o godzinie 19,17 po raz trzeci w historii istnienia dzwonnicy przy kościele
pw. św. Michała Archanioła wciągnięto i zawieszono dzwon, który został ufundowany przez parafian
rejowieckich. Otrzymał imię Św. Michała Archanioła. Na dzwonie widnieje następujący napis:
,, ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ ,,
DZWON TEN ZOSTAŁ UFUNDOWANY NA PAMIĄTKĘ NAWIEDZENIA NASZEJ
PARAFII PRZEZ KOPIĘ OBRAZU M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ W DNIU 14. O7. 2005 R.
KIEDY PAPIEŻEM POLAKIEM BYŁ JAN PAWEŁ II , ORD. ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ KS. ARCYBISKUP J. ŻYCIŃSKI A PROB. PARAFII KS. KANONIK
FRANCISZEK ŁYSIKOWSKI.
REJOWIEC A. D. 2005.
> MARIA < .
ME FECIT JOANNES FELCZYŃSKI CAMPANARUM FUSOR IN PREMISLIA A. D . 1808 - 2005 .

2

Copyright © 2010 Zdzisław Kalinowski

Nowy dzwon z widocznym napisem oraz wizerunkami Matki Bożej i św. Michała Archanioła.
-W

środę dnia 13 lipca 2005 roku o godzinie 21, 27 w czasie modlitwy za zmarłych, nabożeństwa
różańcowego oraz Apelu Jasnogórskiego została poświęcona dzwonnica i dzwon przez księdza
rekolekcjonistę prowadzącego rekolekcje poprzedzające nawiedzenie parafii św. Jozafata przez kopię
obrazu M.B. Częstochowskiej. Od tej chwili dzwon będzie pełnić swoją funkcję przy kaplicy
cmentarnej. „Vivos vaco, mortuos plange, fulgura frango”(Żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy
kruszę)
-------------------------- ,, ---------------------------------

Początek Kultu obrazu Matki Bożej Rejowieckiej.
(Fakty, odnalezienie, prace konserwatorskie, refleksje.)
Chylę czoła przed Wszystkimi bez wyjątku, przed Wszystkimi, którzy
pomogli w zgromadzeniu odpowiednich funduszy na
odrestaurowanie obrazu. Na największe uznanie i uszanowanie
zasłużyli Ci, a było Ich wielu, którzy przerastali swoją
chojnością bardziej zamożnych. Ich przysłowiowy „wdowi grosz”
dokonał cudu. Obraz tak potwornie zniszczony i zapomniany
przez dziesiątki lat, wócił w pełnej chwale do kultu. To Ich zasługa
i niczyja inna. Najwspanialsze też było zaufanie darczyńców, że
ofiarowane pieniądze zostaną wydane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Z. Kalinowski.
O obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem wzmiankowano w różnych materiałach źródłowych,
chociażby w inwentarzach świątyni sporządzanych przy okazji jej wizytacji czy też prowadzenia
różnego rodzaju prac.
W inwentarzu sporządzonym w dniu 22 kwietnia 1840 roku wymieniono obrazy:
- w ołtarzu głównym wisi obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
- w bocznych obrazy św. Michała i obraz Jezusa.
Wszystkie „trzy pędzla włoskiego” a ponadto obraz św. Mikołaja, św. Jerzego, Matki Boskiej
owalowaty nad wielkim ołtarzem w górze zawieszony.
W drugiej połowie XIX wieku pisano: „Tygodnik Ilustrowany” 18 lipca 1863r. nr. 199
Tom VIII strona 281 i 282.
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„Kościół parafialny w Rejowcu 1.
Na wzgórzu otoczonem z dwóch stron łąkami, za któremi widać lasami okryte góry, położone
jest miasteczko Rejowiec, niegdyś do ziemi chełmskiej, dziś do guberni lubelskiej, powiatu
krasnostawskiego i okręgu chełmskiego należące.
Zawdzięcza ono początek swój sławnemu w piśmiennictwie Polskiem szesnastego stulecia
Mikołajowi Rejowi z Nagłowic, który otrzymawszy za żoną dobra Kobylice, w tych stronach założył w
r. 1547 miasteczko i od swego nazwiska Rejowcem je mianował. Król Zygmunt I- szy, chcąc dać
dowód względów swoich dla głośnego i zasłużonego w kraju pisarza, potwierdził tegoż samego roku
ową lokacją, nadał miastu prawo niemieckie i innemi swobodami je obdarzył.
W następnych czasach Rejowiec zostawał zawsze w posiadaniu rozmaitych możnych
rodzin polskich, będąc dziedzictwem Rzewuskich, Boreckich, Ossolińskich, dziś jest własnością książąt
Woronieckich. Że ci panowie w nim mieszkali, dowodzi dotąd istniejąca alea, wysadzana starożytnemi
drzewami, która prowadzi z miasta do niedaleko ztąd będącego pałacu zbudowanego w stylu
włoskiem, z równie wspaniałym angielskim ogrodem. Celniejszą wszakże ozdobą samego Rejowca jest
kościół parafialny murowany, grecko – unickiego obrządku, skromnej, ale bardzo gustownej
powierzchowności. Wystawiony w r. 1720, pierwotnie z drzewa, pod wezwaniem św. Michała
Archanioła, przez Seweryna i Wacława Rzewuskich, podczaszego koronnego i wojewodę podolskiego,
gdy przez czas zniszczony, w r. 1796 został rozebrany, w miejscu jego powstał, teraźniejszy, którego
budowę rozpoczął starosta Borecki, a dokończył Józef Ossoliński, ostatni wojewoda podlaski, później
senator – kasztelan królestwa polskiego, zmarły w r. 1831.
Piękna ta świątynia, wśród ubogiego miasteczka niezwykłą wytwornością swoją
odznaczająca się, obsadzona jest drzewami i dokoła oparkaniona. Wewnątrz dobrze i schludnie
utrzymana, mieści w prezbiterium po prawej stronie osobną kaplicę z przedziałem i drzwiami
szklanemi. Ołtarzy w kościele znajduje się pięć, a szósty w kaplicy, pomiędzy któremi jeden jest z
marmuru, z kosztowna mozaiką.W wielkim ołtarzu zwraca uwagę obraz Wniebowzięcia N. Maryi
Panny, u góry, którego zawieszony jest inny owalny, przedstawiający także Matkę Boską. Oba wcale
dobrego pędzla”.

Własne notatki kronikarskie.

Spisane ponad 10 lat temu, na gorąco, bez poprawek. Proszę wybaczyc za styl .Musiałem
je opublikować, zwłaszcza po tym jak na nasz temat przez wiele lat,wypowiedziano wiele i to wiele
negatywnych i kłamliwych opinii oraz zdań oczerniających nas tym bardziej jest to bolesne, gdyż
wypowiadali je dawni znajomi (mam teraz duże opory mówić o nich koleżanki, koledzy). Ktoś z nich
kiedyś mi z radził: „honor to ty schowaj do kieszeni. Dochdzenie prawdy w środowisku rejowieckim to
jakbyś wszedł na pole minowe. To nic, że miałeś kiedyś w tym względzie stosowne przeszkoleni ale z
„rejowieckim polem minowym” nie poradzisz sobie, zostaniesz zniszczony. A ty jeszcze z tym IPN. To
i masz teraz za swoje a precyzyijniej za cudze”. Co i po części te przestrogi się sprawdzły. Muszę
szczerze przyznać, że lepiej radziłem sobie z materjalnymi minami pułapkami i „ minnymi
wzrywaczami’ niż z ludzką niegodziwością. Naiwnie wierzyłem, że w kręgach zblizonych do władzy
jest tylko jedna prawda. Po 10-latach nieustannego opluwania, nadszedł czs na moją (subiektywną)
prawdę, tak jak ją widziałem i czułem. Ludzie na świeczniku nie lubią innej prawdy, nad tą którą sobie
sami wymyślili. Uwazają się za aż tak wspanialych, nieomylnych i uwielbianych (przez społeczność
miejscową), że nie wolno mieć o nich innego zdania . Próbujących krytykować należy zniszczyć z
człą bezwględnością.
------------------------------ ,, ---------------------------------(…) „4 luty 1998 rok (środa, około godz. 13-tej) - odnalazłem obraz NM Panny z Panem
Jezusem, bardzo zniszczony. Świadkami odnalezienia byli: ks. proboszcz kanonik Franciszek
Łysikowski, Piotr Majewski, Włodzimierz Zając.
Miejsce odnalezienia – strych starej plebanii, pod oknem od strony południowej. Porwane
Kościół parafialny w Rejowcu pod wezwaniem św. Michała Archanioła obrządku grecko- katolickiego (
unickiego)
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płótno na owalnej ramie pokrywała gruba warstwa brudu, kurzu i odchodów ptasich. Świadkowie
znaleziska nie mogli się zorientować, co to jest i mówili, aby to wyrzucić. Ks. kanonik sugerował, że
tym czymś najprawdopodobniej kiedyś zasłaniano świetlik w facjacie plebanii. Uparłem się,
przekonując, że to może być zaginiony owalny obraz Matki Bożej, którego szukałem przez wiele lat
na terenie gminy oraz śladów w archiwach. Rękawem kurtki oczyścił część znaleziska. Ukazała się z
pod warstwy brudu twarz Matki Bożej i dzieciątka Jezus. Ogromne przeżycie, trzymam w rękach
potwornie zniszczony obraz, być może ten, którego śladów szukałem przez wiele lat. Nie wszyscy
obecni w tym czasie byli przekonani, że chodzi o ten właśnie obraz. Miał też pewne wątpliwości i
Piotr Majewski, który pisał pracę magisterską o kościele św. Michała Archanioła, w, której wspominał
o takim obrazie. Być może w tamtym momencie nie mógł tych faktów skojarzyć. Byłem bardzo
szczęśliwy, dziękowałem Opatrzności Bożej, że ten obraz został przeze mnie odnaleziony. Nigdy
wcześniej go nie widziałem Czytałem o nim wiele razy, znałem go z opisów i to od tylu lat. Coś
niesamowitego. Przy obrazie leżała połamana ( prawdopodobnie) oryginalna rama z resztkami złoceń.
Zauważyłem, w odróżnieniu od innych świadków odkrycia, ks. kanonik był bardzo powściągliwy w
wyrażaniu opinii. Wszyscy uczestnicy tamtego wydarzenia zobowiązali się do zachowa ścisłej
tajemnicy, do chwili rozpoczęcia prac konserwatorskich. Szanując wolę ks. kanonika potwornie
zniszczony obraz pozostał na strychu. Był to moim zdaniem ostatni czas na podjęcie prac
konserwatorskich. Praktycznie płótno rozpadało się przy byle dotknięciu. Owalny obraz został
schowany na strych plebani w drewnianych zasiekach, które kiedyś służyły na przechowywane zboże.
Klucze do plebani i strych zdeponował ks. kanonik Łysikowski. Jeszcze raz – to był naprawdę
szczęśliwy dzień w moim życiu!”
(…),,. Cały rok ks. kanonik zapewniał, że powiadomi odpowiednie służby konserwatorskie.
Baliśmy się o stan obrazu, czy dalej nie niszczeje. Mieliśmy świadomość, że, każdy dzień zwłoki to
wielka strata dla ratowania obrazu. Ciągły nasz strach i obawa, czy aby nie są to ostatnie chwile dla
tego obrazu. Nie było dostępu do tego obrazu. Klucze miał ks. kanonik. Nie chcieliśmy wszczynać
alarmu by nie narażać na szwank reputacji ks. proboszcza. Należało czekać na dogodną chwilę, która
nadeszła 29 styczeń 1999 rok (sobota godz 15, 20) . Przenieśliśmy odnaleziony obraz ze strychu
starej plebanii do sali Akcji Katolickiej w nowej plebanii”.
(…) „30 styczeń 1999 rok – wykonałem wraz z żoną pierwsze zdjęcia obrazu tuż po jego
wstępnym oczyszczeniu. Fotografie zrobiliśmy w sali Akcji Katolickiej w nowej plebani”.
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Stan obrazu przed podjęciem prac konserwatorskich 2. Fotografię wykonano dnia 30 stycznia 1999roku
(…) „13 luty 2000 rok – dwa lata minęły i nic się nie dzieje. Mamy świadomośc, że
upływający czas działa na niekorzyśc odnalezionego obrazu.Nowe warunki przechowywania, mogą
spowodowac szybki rozwój niewidzialnych pasozytów , które mogą zniszczyc go zupełnie. Ks.
kanonik ciągle nas zapewnia, że myśli o konserwacji. Dalej tak nie można, trzeba coś z tym zrobic,
nawet wbrew woli i zgody księdza. To denerwujące i zastanawiające zarazem, dlaczego zwleka z
decyzją.Czyżby bał się wydatków związanych z pracami konserwatorskimi. Deklarujemy, że
będziemy zbierać pieniądze, żebrać, na jego odnowienie i nie chcemy grosza z kasy parafialnej.
Nieoczekiwanie nadchodzi przełom! W trakcje z jednych odwiedzin w naszym domu
przez ks. Mariusza Prącika celowo sprowadzamy rozmowę na temat dzieł sztuki i ich konserwacji.
Ksiądz wikary powiedział nam, że ma kolegę księdza, z którym studjował na tym samym roku, który
kieruje pracownią konserwatorską przy muzeum archidiecezji lubelskiej, a jest nim ks. Szlachetka.
Cóż za wspaniały zbieg okoliczności. Zdradzamy tajemnicę dotychczas szczelnie skrywaną o której
wiedzieli tylko ci, którzy byli przy odnalezieniu obrazu. Ksiądz Mariusz zapewnił, że nam pomoże,
Opis konserwatorski. Stan zachowania obiektu: „ Werniks i przemalowanie – mocno zespolone z podłożem,
zmienia pierwotny koloryt obrazu, wykonane po ubytkach, zacieki. Malowidło olejne – mocno zabrudzone, cała
powierzchnia spękana, dobra spoistość z warstwą zaprawy, liczne drobne i rozległe ubytki, przetarcia. Zaprawa
– założona dość grubo, liczne spękania na całej powierzchni, bardzo zła spoistość z podłożem, bardzo liczne
odwarstwienia od płótna, liczne luźne fragmenty, miejscowe pudrowane, liczne drobne i rozległe ubytki. Płótno
lniane – silnie zabrudzone od odwrocie, prawie całkowity brak odporności na działania mechaniczne, w całości
zawilgocone, bardzo liczne rozdarcia i postrzępienia, ubytki i liczne dziurki, pofalowania, miejscowe grube i
twarde nawarstwienia brudu, zszyte z z trzech kawałków. Krosno – całkowicie do wymiany”.
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porozmawia, chociaż nie widział obrazu, ani gdzie się znajduje.W krótkim czasie z ks. Szlachetką
zostaliśmy umówieni na upragnione konsultacje. Nastąpi to w czasie jego przyjazdu na imieniny
ks.Mariusza. Ksiądz Szlachetka przyjechał. Wiedząc o terminie jego przyjazdu, celowo na ten czas
wyznaczone zostało zebranie członków Akcji Katolickiej. Pokazaliśmy obraz, obejżał go bardzo
uważnie. Na twarzy ks. dyrektora ogromne zaskoczenie. Był oczarowany tak wspaniałym
malowidłem. Proponował: przejęcie oryginału do muzeum oraz wykonanie kopi. Propozycja nie
została przyjęta. Proboszcz z szokowany tym co się działo za jego plecami i bez jego zgody aż
poczerwieniał ze złości. Ksiądz wikary nie ukrywał zadowolenia. Pozostali członkowie Akcji
Katolickiej - nie kryli swojego niezadowolenia, dlaczego trzymaliśmy swoje odkrycie tyle czasu nie
mówiąc im o tym. Jedynym wytłumaczeniem takiego postępowania – balismy się o obraz, by nie
został skradzy. Za duże ryzyko, że tajemnica może łatwiej wypłynąc do niepowołanych ludzi. Ksiądz
proboszcz w obecności zebranych obiecał, że teraz wszystko ruszy. Prace będą prowadzone w
specjalistycznej pracowni konserwatorskiej. Powiadomi panią konserwator w Chełmie. Mimo
zapewnień czas upływał i w dalszym ciągu nic się konkretnego nie dzieje. Nurtyje jedna myśl jak
wydobyc obraz z plebanii!!. Pozostaje czekać na odpowiednią chwilę, a czas ucieka. Czeka też
wtajemniczony ks.dyrektor, Nieoczekiwanie, jest znakomita okazja, ksiądz kanonik Łysikowski
wyjeżdża na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pod jego nieobecnośc będzie można bez jego zgody
wywieźdź obraz do pracowni konserwatorskiej przy archidiecezjalnym Muzeum w Lublinie.
Wkalkulowaliśmy koszty jakie poniesiemy, za niesubordynację, ale dobro obrazu było ważniejsze.
Będziemy też mieć „przechlapane” jak w ruskim czołgu, zresztą nie pierwszy raz w moim życiu za
niepokorność i nieposłuszeństwo”.
(…) „14 maj 2000 roku- ks. kanonik nic nie wie o planowanej akcji. W wielkiej tajemnicy
obraz został przekazany do pracowni konserwatorskiej. Odpowiednio zapakowany . Zbiłem w tym
celu specjalną skrzynię z odpowiednimi osłonami aby maksymalnie unieruchomc porwane płótno
obrazu. Obraz odebrał osobiście ks. Szlachetka dyrektor pracowni konserwatorskiej. Wydarzyło się to
pod nieobecnośc kanonika a w zastępstwie „proboszczował” ks. wikary Mariusz Prącik. Po Mszy
Świętej, sumie niedzielnej ks. Szlachetka swoim samochodem przewiózł go w bagażniku do Lublina.
Stało się. Byliśmy pewni co do reakcj ks. proboszcza jak tylko wróci i o tym się dowie. Wkrótce
mogliśmy się o ty przekonać. Stan tej reakcji można okerślic krótko – był wściekły i cała złośc
skierował na mnie. Wiedział czego się można po mnie spodziewac. To nic, stało się to co miało się
stać od dawna. Nie można było tego już cofnąc za duży krąg osób wiedjał o obrazie, jego
wyjatkowości i pilnej potrzebie ratowania. Została zawarta pisemna umowa o przeprowadzeniu
konserwacji, wystawiono pokwitowanie z przekazania obrazu do pracowni. Tego już nie można było
cofnąć”.
W trakcie tych prac w sporządzano dokumentację, w, której zapisano:
(…) „autor nieznany, obraz na płótnie czas powstania początek XVIII wieku”.
W dalszej części dokumentu konserwator stwierdza — (…) „historia obiektu jest bliżej
nieznana. Wiadomo, że obiekt poddano już zabiegom renowacyjnym polegającym na przemalowaniu
fragmentów obrazu. Obraz wzorowany jest na z II połowy XVI wieku. Kształt owalny wysokości 91,5
cm x szer. 78 cm. Malowidło olejne na płótnie lnianym o splocie prostym, średnio grubym i dość gęsto
tkanym. Obraz utrzymany w tonacji czarno –brązowej z jaskrawymi elementami ubioru Matki Boskiej.
Postać Matki boskiej ukazana jest do pasa i umieszczona po prawej stronie obrazu (tak jak na niego
się patrzy, Inaczej się określa strony niż w heraldyce). Ubrana jest w jasno niebieski płaszcz oraz
jasnoczerwona sukienkę. Karnacja jasnougrowa z odcieniem czerwieni i brązu oraz szarości. Głowa
lekko pochylona na prawe ramię. Prawa ręka Matki Boskiej obejmuje w pasie stojące Dzieciątko.
Lewa ręka lekko zgięta w łokciu, trzyma pęk białych kwiatów (lilie) w środku, których jest kwiat w
kolorze ciemno czerwonym (goździk). Na dole obrazu przy rękawie pleciony płytko kosz z kwiatami w
kolorze jasno czerwonym, szaro białym i błękitnym ( róże, goździk i niezapominajka). Dzieciątko
ukazane jest po lewej stronie obrazu w postaci stojącej. Prawa ręka mocno ugięta w łokciu w geście
błogosławieństwa. Lewa ręka również zgięta, w dłoni pojedynczy czerwony kwiat róży. Dzieciątko
częściowo okryte jasno szarą brązową tkaniną, która spływa po dłoni Matki Bożej. Pod stopami
7
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Dzieciątka biało szaro zielona fałdowana tkanina. Tło gładkie czarne, lekko rozjaśnionego koloru
brązowego, wokół głowy Dzieciątka”.
(…) „ 29 czerwiec 2000 rok- pierwsze odwiedziny obrazu w pracowni konserwatorskiej.
Przywieźliśmy bardzo uszkodzoną, prawdopodobnie oryginalną ramę, tak jak nam zaproponował ks.
Szlachetka. Nadawała się do uratowania. 28 czerwcz 2000r oszukałem księdza proboszcza mówiąc, że
potrzebują jej jako wzoru do wykonania nowej, nie mówiąc słowa że będzie poddana zabiegom
konserwatorskim, jako cenny zabytek, nieodłączna całośc z obrazem i pokryciu jak dawniej, złotem
dukatowym. Błyszczącym i matowym (Resztki na ramie przetrwały do naszych czasów).
Nieoczekiwanie poszło gładko. Pracownia wykonała oczyszczenie obrazu i zabiegi odkażające.
Żmudne i powoli zdejmowano przemalowania.Obraz kolorystycznie był całkowicie inny inny. Prace
ruszyły. Należy szukać pieniędzy i to nie małych”.
(…) „ 30 czerwca 2000 roku – rozmowa z księdzem kanonikiem na drugi dzień po pobycie
w Lublinie, przerodziła się nieoczekiwanie w ostrą wymianę zdań, gdy dowiedział się ile będzie
najprawdopodobniej kosztować konserwacja obrazu a do tego koszt ramy. Świadkami tej
nieprzyjemnej dyskusji byli ks. wikary i Antoni Bukraba. Ksiądz Mariusz uciekł gdy zorjętował się, że
nie jest to tylko ostra wymiana zdań ze słowami „niedobra sprawa”. Bukraba wspomógł proboszcza
mówiac, że niepotrzebna orginalna rama z tego obrazu. Wystarczy w zupełnosci współczesna albo
wykonana z tworzyw sztucznych. Po co te złocenia itp. Będą mniejsze koszty. Nie wytrzymałem i
wykrzyknołem, taka tępota umysłowa może doprowadzic do szału. Racjonalna rozmowa z wami to jak
dyskusja z daltonistą o kolorach, niby światli ludzie a mogą mówic o niszczniu zabytkowej ramy na
rzecz kiczu, tylko i wyłacznie w imię oszczędności pieniądza. Ptworne to, że nie mają poszanowania
dla historii.Ważniejsze te marne parę złotych. Jak tak można. Pieniądz i tylko pieniądz. Powiem
delikatnie, było bardzo nieprzyjemnie. Postanowiłem jednak na swoim.

Rama w całości frozklejona( 4 kawałki) bardzo liczne uszkodzenia przez drewnojady, ubytki snycerki.
8
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Zachowane resztki złoceń i zaprawy oraz malowań boków na żółto(polment) i brązowo
(przemalowanie).
Oryginalna rama będzie odnawiana. Jeżeli będzie taka potrzeba wezmę pożyczkę i sam zapłacę
za całość konserwacji. Grożono mam, że za zbiranie pieniędzy bez specjalnych upoważnień możemy
mieć problemy z urzędem skarbowym i będziemy musieli płacic podatki. Odpowiedziałem,że się
mylą, urząd skarbowy nie może miczego egzekwowac gdyż zbieraliśmy dobrowolne datki na placu
przykościelnym a tam nie obowiazują przepisy skarbowe”.
(… ) „10 lipiec 2000 roku – wpłacono zaliczkę na poczet konserwacji w sumie 1.600
złotych. Były to pieniądze , które pozostały z organizowanych pielgrzymek Akcji Katolickiej”.
W pracowni przedstawiono nam program prac konserwatorskich i przyjęto program pełnej
konserwacji obrazu i ramy, jako, że obiekt powraca do pełnego, ponownego kultu. Celem zabiegów
konserwatorskich było przywrócenie obiektowi pierwotnych walorów artystycznych i estetycznych.
(…) „Zabezpieczenie lica obrazu, zdjęcie obrazu z krosna, oczyszczenie odwrocia, wzmocnienie
struktury obiektu, usunięcie przemalowań olejnych, zdublowanie obiektu na nowe płótno, uzupełnienie
ubytków płótna i zaprawy, napięcie obrazu na nowe krosno, zawerniksowanie lica obrazu, scalenie
kolorystyczne malowidła, pełna konserwacja ramy obrazu i zmontowanie w człość”.
(…) „ 26 lipiec 2000 rok- drugie odwiedziny w w pracowni konserwatorskiej. Obraz
został naklejony na nowe płotno ( zdublowano) na specjalnym stole prózniowym. Poddawany dalszym
oczyszczeniom, uzupełniono ubytki starego plotna tzw. plombami. Zdjeto wszystkie przemalowania.
Jest przepiękny. Żona wykonyje zdjęcia obrazu, atmoswera w pracowni wspaniała. Udał się zabieg
ratowania obrazu. Jest cudownie . Radośc! Po powrocie z Lublina nikt nie pyta o obraz i jak postepuja
prace. Jak się póxniej okazało ksiądz proboszcz nigdy do tej pracowni nie pojechał, chociarz nie raz
był w Lublinie. Bardzo wyraźnie widac, że tego obrazu nie akceptuje. Najchentniej by się go pozbył.
Na mnie to jeszcze może w ostateczności patrzeć ale nie rozmawiac. Do Lublina jeździły małżeństwa
Kalinowskich i Majewskich”.
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Pracownia konserwacji zabytków. Lublin. 25 sierpień 2000 roku. Jasne nieregularne plamy to ubytki
plotna. Zdublowany obraz na nowe płótno lniane oraz masę woskowo-zywiczną na stole dublażowym.
Fotografię wykonała Danuta Kalinowska.
Wykonane zabiegi konserwatorskie: Zabezpieczono lico obrazu bibułką japońską oraz
roztworem polialkoholu. Obraz zdjęto z krosna – mechanicznie. Oczyszczono odwrocie obrazu
nożykami i szczoteczkami stosując również wilgotne kompresy. Uporządkowano miejsca licznych
rozdarć płótna. Obraz zespolono na stole dublażowym stosując masę woskowo – żywiczną.
Jednocześnie prostowano powierzchnię malowidła. Usunięto z malowidła grube olejne przemalowania
stosując mieszanki odczynników organicznych. Stosowano terpentynę. Doczyszczano mechanicznie
skalpelem. Zdublowano obraz na nowe płótno lniane oraz masę woskowo-żywiczną na stole
dublażowym (stosując temperaturę 65 stopni C. , ciśnienie 0,8 atm, czas ekip. -10 minut.). Usunięto
nadmiar masy dyblującej i doczyszczono z przemalowań. Uzupełniono ubytki płótna i zaprawy.
Stosowano płótno lniane odpowiedniej grubości oraz kit woskowo- kredowy odpowiednio barwiony
suchym pigmentem. Następnie opracowano powierzchnię kitów. Obraz napięto na krosno sosnowe:
fazowane i klinowane wzmocnione „krzyżykiem”. Zawerniksowano lico obrazu werniksem
damarowym. Scalono kolorystycznie techniką olejno-żywiczną. Założono werniks końcowy firmy
Rembrandt. Rama: Usunięto z ramy obrazu resztki zaprawy i złoceń oraz całkowicie rozłożone
10
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fragmenty drewna, rozklejono miejsca połączeń. Impregnowano miejsca uszkodzone przez drewnojady (kąpiel i powlekanie). Sklejono w całość (klejem epoksydowym oraz Wikol). Uzupełniono ubytki
drewnem sosnowym, lipowym i kitem trocinowym na Wikolu. Załozono wielokrotnie zaprawę
klejowo-kredową. Wykonano złocenia na pulment (polery) i mikstion (maty) złotem płatkowym. Ze
względów estetycznych boli ramy wyzłocono szlagmetalem zamiast, jak poprzednio, malowaniem na
kolor żółty.
Ten wybrany fragment prezentowanego poniżej z wiersza ks. Ferdynanda Ochały „Oblicze
Pani ze Zbaraża” bardzo dobrze oddaje losy i nadzieje z nim związane.
(…) „Ten obraz modlitwami przesiąknięty
Ten obraz spotkaniami z Matką Bożą Święty
Na tym obrazie zastygły szepty i westchnienia
i łzy gorzkie wylane przez pokolenia”.

Ten sam obraz po zabiegach konserwatorskich. Fotografię wykonano 10 listopada 2000 roku
na trawniku przed pracownią konserwatorską w Lublinie. Obraz podtrzymuje konserwator
Krzysztof Kwiek.
11
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(…) „Po zabiegu konserwacyjnym, ikonografia w obrazie nie uległa zmianom. Koloryt obrazu
jest jaśniejszy, bardziej czytelny i uległ zmianom. Obecnie narzutka płaszcza Matki Boskiej jest ciemno
niebieska z odcieniem granatu i zieleni z lekkim podkreśleniem fałd na głowie w kolorze błękitu.
Czerwień sukni jest bardziej brązowa niż czerwona. Tło obrazu jest brązowo ziemiste z rozjaśnieniem
brązowo – ugrowym wokół głowy Dzieciątka. Na dole obrazu przy koszyczku z kwiatami jest ozdobna
torebeczka w kolorze szaro – zielonawo białym”.
Zalecenia konserwatorskie:
- Wilgotność względna winna wynosić 60 – 65%.
- Temperatura otoczenia winna wynosić 15 – 20 stopniC.
- Nie wolno czyścić obiektu żadnymi odczynnikami chemicznymi ani wodą.
- Obiekt można odkurzać miękkim pędzelkiem.
Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone w pracowni Muzeum Archidiecezjalnego
Sztuki Religijnej w Lublinie ul. Filaretów7. Do obrazu została załączona – „Dokumentacja prac
konserwatorskich przy obrazie „MATKA BOSKA z DZIECIĄTKIEM” i ramie z kościoła
parafialnego w Rejowcu”.
Opracował Konserwator Dzieł Sztuki mgr Kwiak Krzysztof. Lublin – 25 październik 2000r.
Napis umieszczony przez konserwatora na odwrociu obrazu
Matki Bożej Rejowieckiej.

Nowe specjalnie regulowane krosno 3, na którym zostało rozpięte i naciągnięte płótno obrazu.
Na odwrocie obrazu a czterech polach konserwator napisał następujący tekst 4:
Działo się to w roku

oraz Piotra Majewskiego

Krosno – sosnowe, fazowane i klinowane, wzmocnione „krzyżykiem”.
Tekst zasadniczo odbiegał od zredagowanego przez Antoniego Bukrabę, w stylu panegiryku, który przypisał
wielkie zasługi tylko proboszczowi..

3
4
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Jubileuszowym 2000 kiedy
proboszczem Parafii p. w. św.
Jozafata był ks.kan.
Łysikowski Franciszek
a wikariuszem ks. mgr Mariusz
Pracik.
Dzięki Opatrzności obraz
uznany za zaginiony
odnaleziony przez
Zdzisława Kalinowskiego
Obraz otrzymał nazwę
„Matka Boska Rejowiecka”
i powrócił do kultu.

i ich staraniem i ofiarnością
Akcji Katolickiej i parafian
przekazany został do
konserwacji w Muzeum
Archidiecezjalnym w Lublinie
Prace wykonał Kwiak
Krzysztof.

Uroczysta intronizacyja
obrazu w świątyni
w Rejowcu odbyła się
11 listopada 2000 r.
Uroczystości przewodniczył
dyr. Muzeum ks.mgr
Szlachetka Wojciech.
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Specjalny plakat z programem intronizacji obrazu. Opracowanie graficzne Piotr Majewski.
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(…) „W dniu 10 listopada 2000 roku o godzinie 7, 00 Zdzisław Kalinowski wraz z
synem Andrzejem prywatnym samochodem osobowym Opel Astra zabierając po drodze Piotra
Majewskiego pojechali do Lublina do Muzeum Archidiecezjalnego w celu odebrania Obrazu Matki
Boskiej Rejowieckiej. Obraz zapakowany w miękki kocyk i prześcieradło załadowano do bagażnika
samochodu. O godzinie 11, 00 przed południem. Obraz przywieziono do domu Z,i D. Kalinowskich.
Został rozpakowany i ustawiony z jednym z pokoi. Pozostał w domu do godziny 15,20. O godzinie 15,
20 obraz rozpakowany umieszczono na tylnym siedzeniu za kierowcą tak przewieziono na umówiony
czas o godzinie 15, 30 przed schody świątyni. Za kierownicą przez cały przewożenia obrazu był
Andrzej Kalinowski, z przodu Zdzisław Kalinowski na tylnym siedzeniu Piotr Majewski.
O godzinie 15, 30, Obraz wyjęto z samochodu. Na stopniach przed kościołem i na placu
kościelnym zebrała się bardzo duża ilość wiernych. Ksiądz kanonik Franciszek Łysikowski i ksiądz
wikary Mariusz Prącik wraz z całą służbą kościelną powitali obraz w bramie parkanu tuż przy
schodach.
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Ksiądz kanonik powitał obraz na dziedzińcu kościoła przed wejściem głównym. Wprowadzaniu
Obrazu do kościoła towarzyszyły śpiewy, orszak z krzyżem i chorągwiami oraz bicie dzwonu. Obraz
wnieśli do kościoła Zdzisław Kalinowski i Piotr Majewski.

Obraz przekracza próg kościoła parafialnego.
Ustawiony został przy głównym ołtarzu na specjalnie przystosowanej sztaludze malarskiej. Do
godziny 17,00 odbywało się witanie Matki Bożej w tym przepięknym obrazie przez dzieci, młodzież,
16
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dorosłych i Akcję Katolicką .
Do godziny 21, 00 odbywało się czuwanie poszczególnych stanów. Śpiewy, różaniec
oraz modlitwy własne. O godzinie 21,00 odśpiewano Apel Jasnogórski przy zgaszonym świetle
kościelnym z zapalonymi lampionami i świecami. Wierni wypełniali kościół po brzegi. Zapalone setki
lampionów w piękny sposób podświetlały złotą ramę obrazu, która spowodowała, że obraz poprzez to
nabrał przepięknych kolorów. Wspaniały nastrój. Wierni powoli rozchodzili się do domów niosąc
zapalone lampiony. Obraz swoją wyjątkową pięknością oczarował wszystkich. Było bardzo dużo
parafian rejowieckich jak też nie mało gości zaproszonych. Ludzie nie ukrywali łez wzruszenia.

Obraz przy ołtarzu głównym w oczekiwaniu na akt poświęcenia.
11 listopada 2000 roku na sumie odpustowej zebrało się bardzo dużo okolicznych
Księzy oraz ogromna ilość parafian. Sumie przewodniczył dziekan dekanatu Chełm Zachód.
Słowo Boże wygłosił ks. mgr Wojciech Szlachetka dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego. Po
skończonej Mszy Świętej Obraz Matki Bożej Rejowieckiej poświęcił prałat z Krasnegostawu ks.
Kimak. Ks. kanonik Franciszek Łysikowski proboszcz parafii Rejowiec dokonał aktu zawierzenia
całej parafii Matce Bożej Po odśpiewaniu „Boże coś Polskę” obraz został przeniesiony przez
Zdzisława Kalinowskiego i Piotra Majewskiego na przygotowane prowizoryczne miejsce w bocznym
ołtarzu po lewej stronie. Obraz został zawieszony przez Zdzisława Kalinowskiego. Należy podkreślić,
że cały czas przenoszenia obrazu w dniu 10 i 11 listopada 2000 roku dokonywali Zdzisław Kalinowski
i Piotr Majewski.
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Zawieszanie obrazu na prowizorycznie przygotowanym miejscu w rejowieckiej świątyni.
Rozpoczął się kult Matki Bożej w parafii Rejowiec Wierni po każdej Mszy Świętej
podchodzą do obrazu i modlą się. Rozpoczęto comiesięczną adorację, Ksiądz proboszcz wprowadził w
pierwsze soboty każdego miesiąca Msze Święte w intencji do „Matki Bożej Rejowieckiej”.
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Miejsce zawieszenia obrazu urąga wszelkim zaleceniom konserwatora jak i rangi tego
płótna. Początkowo miało być tymczasowe do chwili przygotowania specjalnego ołtarza z nadstawą w
stylu wystroju świątyni. Poszukiwano nawet odpowiedniego stolarza ze znajomością snycerki. Projekt
też opracował jeden z członków Akcji Katolickiej. Miał być wykonany z płyty paździerzowej i sklejki.
Całe szczęście, że na jego zamiarach się skończyło. Z pozostałych pieniędzy, ze składek na renowację
obrazu, nie udało się dokończyć dzieła. Przez 10 lat jak wisiały pod obrazem tak wiszą nadal,
przepraszam za określenie „tkaniny”. Szkoda, ten obraz nie zasłużył na takie traktowanie.

Obrazek z Matką Bożą Rejowiecką i tekstem modlitwy na odwrocie.
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Okolicznościowy folder wydany staraniem Akcji Katolickiej w roku 2000.
---------------------------- ,, -------------------------------Znawcy wstępnie określają, że malowano go prawdopodobnie w XVII wieku i wyraźnie
wskazują, że jest szkoły włoskiej. Jeden ze śladów może prowadzić do Krakowa Na przełomie XVI i
XVII wieku grupa malarzy włoskich przebywał w tym mieście i w znacznym stopniu wpłynęła na
ówczesny kształt sztuki malarskiej w Polsce. W XVII wieku w sztuce europejskiej pojawiają się
obrazy Matki Bożej bez Dzieciątka. Nowy typ Madonny bez dzieciątka ukształtowali ostatecznie
Carlo Dolci, i Battista Savi zwany Sassofferato. Podobnie malował malarz krakowski Łukasz
Porębski, który kształcił swój kunszt malarski w pracowniach mistrzów włoskich. Znany jest jego
obraz przedstawiający Matkę Bożą bez Dzieciątka datowany w przybliżeniu na rok 1630. Fakty te
sugerują, że obraz powstał przed rokiem 1630.
Drugi ślad prowadzi do Włoch i rodu Rzewuskich wielkich czcicieli cudami słynącej
Matki Boskiej Chełmskiej. Przepiękny ten obraz zdobił zamkową kaplicę w Podhorcach.
Zaliczali go do rodowych relikwii. Rzewuscy byli też fundatorami koron, które w czasie
koronacji tego obrazu wnosiły do katedry:
- dla Matki Bozej – Anna Rzewuska wojewodzianka wołyńska,
- dla Jezusa – Zuzanna Ledóchowska z Rzewuskich – kasztelanka wołyńska.
Koronacja odbyła się w dniu 15 września 1765 roku.
------------------------- ,, -----------------------------------20
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Bardzo podobny obraz jak w Rejowcu można zobaczyć w kościele pw. św. Zofii w
Tarnogórze. Różnią się one tylko kilkoma szczegółami. Kompozycja i kolorystyka są prawie
jednakowe. Wszystko wskazuje, że, albo malował te dwa obrazy jeden artysta (może jest ich więcej)
albo wykonano kopię z któregoś z nich.

Matka Boska Rejowiecka
w kościele pw. św. Jozefata w Rejowcu

Matka Boska z Dzieciątkiem
w Kościele pw. św. Zofii w Tarnogórze

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem umieszczony w Retabulum (nastawie ołtarzowej) po lewej stronie
świątyni, patrząc na ołtarz główny
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Podobieństwami obrazów z parafii Rejowiec i Tarnogóry należałoby zainteresować znawców
malarstwa sakralnego oraz historyków sztuki. Wnikliwe badania dałyby odpowiedź na wiele pytań,
stojącym przed tym obrazem. Na wstępie i na gorąco, niektóre z nich:
- kto i kiedy dokonał przemalowań ( czyżby próbowano go upodobnić do malarstwa
wschodniego typowego dla chrześcijan rytu wschodniego)?
- kiedy obraz został zabrany z kościoła p.w. św. Michała Archanioła: Czy na pewno po fakcie
zawalenia się dach świątyni?
- dlaczego, nie został zawieszony jak i inne obrazy w kościele pw.św. Jozafata Kuncewicza?
- dlaczego, porzucony lub niestarannie ukryty został na strychu plebanii. Przecież był
widoczny każdemu ( oparty o ścianę południową facyjatu pod świetlikiem), kto przechodził
do pomieszczenia mieszkalnego dla wikariuszy na poddaszu?
- dlaczego, nikt się nim nie zainteresował i przyzwolono na jego potworne zniszczenie?
Mnożą się te i inne pytania, na, które być może w przyszłości znajdą się odpowiedzi.
--------------------------- ,, ---------------------------------------------
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