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Piotr Michał Szedel
Postać dotychczas skazana na zapomnienie zasługuje na
trwałe miejsce w bogatej historii Rejowca. Jak nikt inny
przyczynił się do rozwoju oświaty i szkolnictwa polskiego
w Rejowcu. 1

1870 – 1953
W roku szkolnym 2006/7 przypadała setna rocznica powstania szkoły polskiej w
Rejowcu z tej też okazji zamieszczam krótką notę biograficzną zapisaną, w dokumentach,
a przypominającą pierwszego kierownika i jej organizatora. Pedagoga, który położył
nieocenione zasługi w krzewieniu polskości w Rejowcu, czasach zaboru rosyjskiego
i austriackiego. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości tworzył od podstaw szkołę
powszechną. Ucząc i wychowując dzieci rejowieckie odcisnął w ich osobowościach
i charakterach swoje bezgraniczne umiłowanie Ojczyzny. Od 1928 roku był inicjatorem
starań rozpoczęcia budowy nowego budynku szkoły.
1

Materiały zamieszczone w tym opracowaniu pochodzą ze zbiorów autora.
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Urodził się 18 kwietnia 1870 roku w Częstochowie guberni Piotrkowskiej. Syn Michała
Szedla i Marianny z Ucieszyńskich. Narodowości polskiej, wyznania rzymskokatolickiego. Ochrzczony
w parafii Św. Zygmunta w Częstochowie 2.

Ukończył 6- oddziałową szkołę miejską męska w Raciążu 3 z językiem nauczania rosyjsko- polskim.
Wykaz nauczycieli szkoły w Raciążu
Absolwentów Seminarium Nauczycielskim w Wymyślinie, którzy uczyli Piotra Michała Szedla:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Nazwisko i imię
Rok ukończenia . Seminarium
Uwagi
Nauczycielskiego w Wymyślinie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Skorupski Władysław
1870 r.
2 Dulkowski Wojciech
1871 r.
3 Świerczewski Aleksander
1877 r.
4 Ulanowski Marian
1879 r.
5 Kopera Józef
1880 r.
6 Dłużniewski Andrzej
1881 r.
7 Dąbski Władysław
1881 r.
8 Tuszyński Józef
1884 r.
9 Markowski Marian
1886 r.
Ukończył z odznaczeniem
10 Żołądkowski Tadeusz
1886 r.
11 Kruszewski Franciszek
1886 r.
2

Akt urodzenia Nr 304 z 1870 roku.
W dniu 13 lutego 1867 r. na mocy Ustawy o kursach pedagogicznych dla ludności polskiej w Królestwie
Polskim, powołano w Wymyślinie za zgodą władz rosyjskich szkołę prowadzącą Kursy Pedagogiczne. Od 1872 r.
została przekształcona w Seminarium Nauczycielskie. W takim kształcie przetrwała do roku1916, gdy te tereny
przejął okupant austriacki.
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Po ukończeniu 4-ch klas gimnazjalnych w 1887 roku podjął pracę w sądownictwie. Po krótkim
okresie czasu przerwał pracę i wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego z językiem nauczania rosyjskim i
polskim 4 w Wymyślinie guberni płockiej, które ukończył w 1891 roku otrzymując patent nauczycielski.
Oprócz Piotra Michała Szedla w 1891 roku seminarium ukończyli następujący seminarzyści:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lp. Nazwisko i imię
Uwagi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Bońkowski Stanisław
Ukończył z odznaczeniem
2 Borowski Wiaczesław
3 Bojanowski Kazimierz
4 Budkiewicz Roch
5 Białobłocki Roman
wyróżniony specjalnym świadectwem
6 Dementier Iaroin
7 Ignatiew Aleksiej
8 Kleniewski Bronisław
9 Lamparski Jan
10 Mossakowski Wincenty
11 Nadratowski Feliks
12 Nestorow Mikołaj
13 Nowakowski Apolinary
14 Paprocki Antoni
15 Piotrowski Stanisław
16 Przyborowski Jan
17 Szałowski Stanisław

Język polski na świadectwie seminaryjnym z roku szkolnego 1890/91.

Na świadectwie Seminarium Nauczycielskiego występuje między innymi przedmiot język polski. To oznacza, że
przyszłych nauczycieli uczono znajomości języka polskiego. Powyższy fakt podważa twierdzenie, że w zaborze
rosyjskim całkowicie wyeliminowano z nauczania język polski.
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Świadectwo Piotra Michała Szedla z III roku rosyjskiego Seminarium Nauczycielskiego.
Znajomi i koledzy Piotra Michała Szedla absolwenci Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwisko i imię
Rok ukończenia Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie.
Uwagi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1888 r.
1889 r.
Onyszko Roman
z odznaczeniem
Warszawski Leon
z odznaczeniem
Olkowski Ignacy
- ,, Wróblewski Jan
- ,, Ankiersztajn Feliks
Gogolewski Mansfeld
- ,, Bartkowski Ignacy
Dziankowski Zygmunt
- ,, Bieregowoj Aleksander
Kowalski Antoni
- ,, Bulasiński Władysław
Korpusow Andrzej
- ,, Wiszniewski Władysław
Prokopczuk Antoni
- ,, Kaźmierski Klemens
Szabłowski Teofil
- ,, Kuzluruba Wasyl
Szmidt Aleksander
- ,, Lemański Wincenty
Miłoczewski Henryk
Mage Karol
Orlęba Stanisław
Rogalski Józef
Paczkowski Ludwik
Filipowicz Antoni
Chęciński Szczepan
Ciesielski Jakub
Ślubowski Adam
1890 r.

1892 r.
(znajomi)

Ossowski Józefat
z odznaczeniem
Raburyn Trodor
- ,, Szymankiewicz Bolesław
Fledstiew Mateusz
Piecholka Jan
Wasilew Konstanty
Pikuliński Adam
Bogdański Felks
Wernich Jan
Kozłowski Sylwester
Bobarski Sewerym
Siedzieniewski Piotr
Kowalski Józef
Rybusiewicz
Żaboklicki Aleksander
Rudowski Władysław świadectwo z wyróżnieniem

Majewski Maksymilian
Jaworski Jan
Fiszczak Aleksander
Szostalski Wincenty
Arasimowicz Jan
Piwnicki Józef
Wojciechowski Józef
Deczyński Stanisław
Kwiatkowski Kazimierz
Markuszewski Henryk
Otto Julian
Bielanowski Włodzimierz
Kopystyński Włodzimierz
Siemianow Sergiusz

1893 r.

1894 r.

(znajomi)

(znajomi)

Choromański Henryk
Felicki Klemens
Sagajda Aleksander

Więckowski Sylwester
Pradywus Grzegorz
Bańkowski Wacław świadectwo z wyróżnieniem

1895 r.

1897 r.

(znajomi)

(znajomi)
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Gołębiowski Adam
Kraśniewski Aleksander
Kubicki Kazimierz
Szedel Sylwester młodszy brat Piotra.

Wejt Józef
Ptaszyński Józef
Kubicki Andrzej

1907 r.

(uczeń Piotra Szedla)

Targowski Konrad

z odznaczeniem

W tym, że roku w listopadzie rozpoczął służbę w szkolnictwie. Płocka Dyrekcja Naukowa
skierowała go od lutego do pracy w Siecieniu guberni płockiej dając mu posadę nauczyciela
początkowego. W tej miejscowości pracował do stycznia 1898 roku. Następnie w styczniu 1898 roku
został translokowany do Proboszczewic w guberni płockiej.
W dniu 3 maja 1899 roku 28 letni Piotr Szedel zawarł związek małżeński z Michaliną Bronisławą
Zawidzką córką Jakuba i Julianny z domu Okrasów.

Michalina Bronisława Szedel z domu Zawidzka
Urodzona w Chociszewie gmina Wychudże pow. Płoński województwo warszawskie dnia
27 marca 1879 roku. Narodowości polskiej, wyznania rzymskokatolickiego. Ochrzczona w parafii w
Chociszewie
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W styczniu 1901 roku przeniesiony z Proboszczewic do Osady Szreńsk guberni płockiej, a w której
pracował do lipca 1904 roku. Z Osady Szreńsk został przeniesiony do Sierpca – miasta powiatowego w
guberni płockiej, w którym pracował do marca 1907 roku. Pod koniec roku 1906 Józefat Budny
właściciel dóbr Rejowiec i dyrekcja Cukrowni Rejowiec po uprzedniej akceptacji przez Macierz Szkolną 5
w Warszawie proponuje listownie panu Piotrowi Szedel pracę nauczyciela w prywatnej polskiej szkole w
Rejowcu. W Rejowcu istniało w 1906 roku zakonspirowane ogniwo tej organizacji, a po kilku latach
funkcjonowało legalnie 6.
Szedel w marcu 1907 roku w raz z małżonką też nauczycielką przybył do Rejowca z
Sierpca. W tym też roku został zatwierdzony przez kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego na
nauczyciela prywatnej dwu klasowej szkoły przy Cukrowni Rejowiec.

Polska Macierz Szkolna w Warszawie założona 15 maja 1905 r. m.in. przez H. Sienkiewicza. Prowadziła polskie
szkoły średnie, elementarne, uniwersytety ludowe, domy ludowe, kursy dla analfabetów, poradnie dla samouków,
biblioteki i ochronki. Od 21 czerwca (8 lipca) 1906 roku była legalna. Duży wpływ miała narodowa demokracja.
Na podstawie Zarządzenia z dnia 1 grudnia 1907 wydanego przez warszawskiego generał –gubernatora G. Skałona
działalność tej organizacji została zakazana. Reaktywowana w listopadzie 1916 roku. Działała do 1939 r.
6
Polski Związek Nauczycielski w zaborze rosyjskim mógł działać tylko w szkołach prywatnych, gdyż w latach
1905 – 1915 w bardzo ograniczonym zakresie zatrudniano nauczycieli polskiego pochodzenia. Nauka w tych
szkołach była prowadzona w języku polskim. Takim przykładem był Rejowiec. Sytuacja szkół prywatnych uległa
pogorszeniu w powiecie chełmskim z chwilą utworzenia guberni chełmskiej w 1913 roku. Praktycznie władze
carskie wstrzymały wydawanie zezwoleń na działalność polskich szkół prywatnych.
5
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Działalność tej szkoły zabezpieczają finansowo państwo Budny oraz dyrekcja cukrowni z jej
dyrektorem Apolinarym Machczyńskim. Oprócz Michaliny i Piotra Szedel nauczał religii
rzymskokatolickiej ks. Bronisław Zakrzewski
Z tego okresu pochodzą niżej prezentowane te dwa listy skierowane do Piotra Szedla
pracującego w Sierpcu, których autorem był dyrektor Fabryki Cukru „Rejowiec” p. Apolinary
Machczyński 7.

Apolinary Machczyński – współtwórca szkoły polskiej w Rejowcu, dyrektor Towarzystwa Akcyjnego
Cukrowni i Rafinerii „Rejowiec”, w Rejowcu.

Apolinary Machczyński wraz z Wacławem Cottem, dr Mieczysławem Sosnowskim, ks. Władysławem
Hartmanem i ks. Bronisławem Zakrzewskim (wszyscy z Rejowca) byli bardzo zaangażowani w działalności
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie od chwili jego założenia przez Edwarda Łuczkowskiego w
dniu 28 kwietnia 1910 roku. W dniu 19 czerwca 1910 roku wzięli udział w pierwszej wycieczce na trasie Chełm –
Rejowiec – Krynica – Krupe. Machczyński zmarł nagle w Rejowcu dnia 30.03.1915 r. Na miejsce w kierowaniu
cukrownią został powołany inż. Tryliński.

7
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Cukrownia
„Rejowiec”
poczta Rejowiec
gubernia Lubelska

Rejowiec dnia 19 października 1906 rok.

Wielmożny
Piotr Szedel
w Sierpcu.
Pragnąc otworzyć szkołę początkową przy fabryce cukru Rejowiec, udałem się do Chełmskiej
Dyrekcji Naukowej w Lublinie o pozwolenie na otwarcie takowej, na co otrzymałem odpowiedź, że należy
przedstawić (православное лицо) kandydata na liście, którego członków ma być otwarta. Ten ma podać
prośbę od siebie i przedstawić świadectwa Stanu Nauczycielskiego.
O takiego kandydata udałem się do Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w
Warszawie a na zasadzie Jej odezwy Towarzystwo Nauczycieli i Nauczycielek Ludowych Królestwa
Polskiego podali Szanownego Pana, jako kandydata.
Uprzejmie, więc proszę Szanownego Pana o łaskawe przesłanie mi wiadomości czy Szanowny
Pan przyjąłby taką posadę na warunkach:
- pensji stałej rocznie rubli 400
- na opał i światło rocznie rubli 80
- gruntu uprawnego prętów 150
- utrzymanie jednej krowy
I rocznej gratyfikacji około rubli 50.
Szkoła ogrzewana i oświetlona kosztem fabryki. Nadmieniam, że szkoła mieścić się będzie w
lokalu tymczasowym a z wiosną przystąpilibyśmy do budowy odpowiedniego gmachu z mieszkaniem dla
nauczyciela. Proszę też o podanie swego wieku i czy Szanowny Pan Kawaler czy żonaty.
W oczekiwaniu łaskawej wiadomości pozostaję z poważaniem.
Dyrektor Fabryki cukru Rejowiec
Apolinary Machczyński
9
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Cukrownia
„Rejowiec”
poczta Rejowiec
gubernia Lubelska

Rejowiec dnia 20 grudnia 1906 rok.

Wielmożny
Piotr Szedel
w Sierpcu.
W odpowiedzi na list Wielmożnego Pana w dniu 11 bieżącego miesiąca podaję, że rozpoczęcie
lekcji bez pozwolenia na otwarcie szkoły w chełmskim powiecie, mogłoby sprawę pozwolenia na szkołę w
Rejowcu tylko popsuć, gdyż sytuacja i prądy wiadome.
Lepiej będzie, gdy Szanowny Pan nawet na koszt fabryki pojedzie do Lublina a z powrotem w
Warszawie poczynić starania o to pozwolenie i nadmienić, że Rodzin robotniczych przy fabryce jest 46 –
wszyscy katolicy.
Podanie do Dyrekcji Chełmskiej, że zgadzamy się na otwarcie szkoły przy fabryce przez
Szanownego Pana, równocześnie przesyłam. W oczekiwaniu dobrych rezultatów starań pozostaje z
poważaniem
Dyrektor Fabryki cukru Rejowiec
Apolinary Machczyński
Z dokumentów personalnych Piotra Szedla wynika, że będąc już w Rejowcu przed rozpoczęciem
pracy w szkole przy Cukrowni Rejowiec otrzymali bardzo ciekawy list datowany na dzień 20 marcu
1907r od zaprzyjaźnionego księdza Stanisława Krzywkowskiego z parafii Krzynowłoga Mała. Opisuje w
nim niedolę nauczycielską oraz zalety powołania do pracy z młodzieżą w ówczesnych trudnych czasach.
Poniżej wybrane fragmenty cztero stronicowej korespondencji:
10
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Szanowni Państwo!
Uprzejmie dziękuję za pamięć i ciepły serdeczny list – jak również za wyrazy …….. (…) „
Szkoda Was wielka za czyny godne zacny Piotrze – taka krótka znajomość – a szczera wyłaniała się
przyjaźń pozbawiona ultra etyki bezdusznych a czczych form, których nie cierpię – przede wszystkim to
świadome kierownictwo dziatwą, która tu Was odżałować nie może.
Cieszymy się, że Wam tam chleba nie zabraknie i może przednie towarzystwo, – aby Was tylko
zrozumieli i szanowali należycie toć zawód masz nauczycielski, trudny – mozolny wymagający wielkiej
równowagi ducha, ale święty – wzniosły i przyznać jednak trzeba, że nauczanie, to istotnie Wasza
sprawa, tsza się urodzić belfrem jak Ty Panie Piotrze kochany, tsza Wam mieć tak, że jak Wy pewności
ram małych błędów a będziemy mieli solidne podstawy małego społeczeństwa. Niechaj Wam Pan Jezus
daje wiele łask, Duch Święty swoich darów do twardej społeczno – odważnej pracy – niechaj Królowa
naszej biednej Korony, ( na którą walą się wywrotowcy, anarchiści, kabaci, centrowcy, monarchiści no i
sklepieńcy sławnój Dumy). Niech swojej opieki rozsłania tarczę od prądów i zajmowania młodych
główek. Obyście godnie spełniali przestrogami i społecznikostwem wypełniali swój piękny zawód”.

12
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Michalina i Piotr Szedel przy grobie Mieczysława Szedla, przed wyjazdem do Rejowca.
Na początku 1907 roku został zatwierdzony przez Kuratora Warszawskiego Okręgu
Szkolnego na nauczyciela prywatnej dwuklasowej szkoły przy „Cukrowni i Rafinerii Rejowiec” w
Rejowcu otwartej przez Dyrektora tej, że cukrowni p. Apolinarego Machczyńskiego i p. Józefata Jakuba
Budnego właściciela dóbr Rejowiec.

13
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Patrząc na fotografię jednopiętrowego budynku administracyjno- fabrycznego, po jego prawej stronie
była wybudowana parterowa szkoła dla prywatnej dwuklasowej szkoły przy „Cukrowni i Rafinerii
Rejowiec w Rejowcu. Foto z 1912 roku.
Od roku1908 w działalność oświatową w Rejowcu bardzo zaangażował się lek. med.
Mieczysław Sosnowski, który od tego roku mieszkał i prowadził praktykę lekarską. Organizował
szkolenia na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. 8

Mieczysław SOSNOWSKI (1879-1931) Urodził w Lublinie. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego. Studia ukończył w 1904 r. Przez 4 lata doskonalił wiedzę medyczną w Pradze. W 1908 r. osiedlił
się w Rejowcu, gdzie prowadził prywatną praktykę. W 1915 r., powołany na front do armii carskiej, kierował
specjalnymi oddziałami epidemiologicznymi. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1918 r. powrócił do
Rejowca, jednocześnie pełniąc funkcję lekarza okręgowego. W tymże roku wstąpił do Wojska Polskiego. W
stopniu kapitana rozpoczął służbę lekarza wojskowego, dochodząc do stopnia pułkownika. W 1927 r. wrócił do
rodzinnego Lublina i objął stanowisko komendanta 2 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego. Zmarł w Lublinie i tam
został pochowany.

8
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Patrząc na fotografię po stronie lewej w ciągu budynków administracyjno- fabrycznych widać w śród
drzew dach prywatnej dwuklasowej szkoły przy „Cukrowni i Rafinerii Rejowiec” w Rejowcu. Budynek
szkolny wzniesiono w roku 1907. Foto z roku 1912.

Michalina i Piotr Szedel w ogrodzie prywatnej dwuklasowej szkole przy „Cukrowni i Rafinerii Rejowiec”
w Rejowcu. Fotografię wykonano w dniu 1 października 1912 roku. Pierwszy z prawej Kulesza Jan –
pełnił w cukrowni funkcję tzw. tabelowego.
W dniu 15 września 1911 ukończył kurs buchalterii handlowej z postępem celującym
w szkole prowadzonej przez p. H. Chankowskiego w Warszawie.
15
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Świadectwo z ukończonego kursu buchalterji handlowej w Warszawie w roku 1911.
16
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Była to forma swoistego zabezpieczenia na wypadek gdyby został pozbawiony prawa nauczania
dzieci w języku polskim.
Chełmska Dyrekcja Naukowa, jako organ administracji oświatowej zaborcy rosyjskiego istniała od
roku1864. Szkolnictwo na terenie guberni lubelskiej podlegało wyżej wymienionej dyrekcji do końca lat
sześćdziesiątych XIX wieku. W roku 1878 siedzibę Chełmskiej Dyrekcji Naukowej przeniesiono z
Chełma do Lublina.
Głównym inspiratorem wydzielenia „Chełmszczyzny”, jako guberni był prawosławny biskup
chełmski Eulogiusz (Wasyl Gieorgiewski)
W dniu 26 kwietnia / 9 maja 1912 roku – Duma uchwaliła ustawę o utworzeniu ze wschodnich
części guberni lubelskiej i siedleckiej osobnej guberni chełmskiej z wyłączeniem jej spod zarządu
generał-gubernatorstwa warszawskiego.
Na funkcjonowanie i kształt oświaty w zaborze rosyjskim miała duży wpływ reorganizacja
administracji oświatowej związana z utworzeniem guberni chełmskiej. Zabiegi o utworzenie guberni
chełmskiej trwały od dość dawna.
Ustawa ta uzyskała sankcję carską, dnia 23 czerwca/7 lipca 1912 roku podpisał tą ustawę car
Mikołaj II.
Gubernia chełmska składała się z 8 powiatów: biłgorajskiego, bialskiego, chełmskiego,
hrubieszowskiego, konstantynowskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego.
W wyniku uchwalonej ustawy nastąpiła zmiana nazewnictwa i obszaru podległych organom
administracji oświatowej z dostosowaniem ich do nowego podziału terytorialnego.

Piotr Szedel przygotowujący się do lekcji śpiewu. Foto z 1912 roku.
Szkolnictwo w guberni lubelskiej podlegało pod Lubelską Dyrekcję Naukową z siedzibą w
Lublinie, natomiast szkolnictwo na terenie guberni chełmskiej podlegało pod zwierzchnictwo Chełmskiej
Dyrekcji Naukowej z siedzibą w Chełmie. Likwidacji uległa Siedlecka Dyrekcja Naukowa. Władze
zaborcze priorytetowo potraktowały rozwój szkolnictwa w nowej guberni Faktyczne przejęcie
zwierzchnictwa nad szkołami w guberni chełmskiej przez Kuratora Kijowskiego Okręgu Naukowego
nastąpiło w marcu 1913 roku po przekazaniu odpowiednich akt na szczeblu dyrekcji naukowych. Tak,
więc w pierwszej Polowie 1913 roku zakończono reorganizację administracji szkolnictwa. Od marca
1913 roku Kancelaria Chełmskiej Dyrekcji Naukowej mieściła się w budynku Seminarium
Nauczycielskiego w Chełmie przy ulicy Wesołej ( ówczesna nazwa). Faktyczne wejście w życie
17
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przepisów wynikających z uchwalonej ustawy z dnia 23 czerwca / 6 lipca 1912 roku nastąpiło zgodnie z
uchwalonym terminem tj. 1 / 14 września 1913 roku.
Kurator Derewecki bardzo często wizytował szkoły elementarne i inne placówki oświatowe podległe mu
w guberni chełmskiej.

Dokument wydany przez carskie władze oświatowe. Pozwolenie na prowadzenie nauczania dzieci.
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W wolnym tłumaczeniu powyższy dokument ma treść następującą:
Lista wykładowców Prywatnej przyzakładowej jednoklasowej szkole elementarnej przy cukrowni
„Rejowiec” w roku szkolnym 1913/14.
1. Nauczyciel religii rzymskokatolickiej ksiądz Bronisław Zakrzewski
z rejowieckiego kościoła zatrudniony przez pana Naczelnika Chełmskiej Dyrekcji Naukowej pozwoleniem
od dnia 12 lutego 1909 roku pod Nr.1669.
2. Nauczyciel Piotr Szedel zatwierdzony postanowieniem pana Kuratora Warszawskiego
Okręgu Naukowego od dnia 16 stycznia 1907 roku pod Nr 489 za Naczelnika Chełmskiej Dyrekcji
Naukowe.
Inspektor
Chełm 18 lipca 1913 roku.
Dokument wydany przez carskie władze oświatowe. Pozwolenie na prowadzenie nauczania dzieci.
Inspektor
Szkolnictwa Narodowego
Rejon
Chełmskiej Dyrekcji Naukowej
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Nagana udzielona przez Inspektora Oświaty w Chełmie dla Piotra Szedla za niedopełnienie obowiązków
służbowych.
Powyższy dokument w wolnym tłumaczeniu na język polski ma brzmienie następujące:
M.N.P
Kijowski Okręg Naukowy
Inspektor Szkolnictwa Narodowego
Chełmskiej Dyrekcji Naukowej
24 luty 1914 rok.
Nr 118
Chełm

Nauczyciel Szedel
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Na wasze podanie - zawiadamiam, że o urlop należało zwrócić się nie do
dyrektora fabryki, ale bezpośrednio do pana Inspektora Szkolnictwa Narodowego. Za niedopełnienie
obowiązujących przepisów pracowniczych - udzielam napomnienia (nagany).
Inspektor
Szkolnictwa Narodowego
Rejon
Chełmskiej Dyrekcji Naukowej
Prywatną szkołę przy cukrowni prowadził do lipca 1915 roku. W trakcie wycofywania się
wojsk rosyjskich z Rejowca przed ofensywą armii austriacko- pruskiej mieszkanie p. Szedla przy
cukrowni zostało spalone przez oddział Kozaków. Specjalna Komisja Szacunkowa Przemysłowa Główna
wyceniła poniesione straty materialne na łączną ówczesną sumę 1155 rubli w złocie 9.

9

Na podstawie wydanego orzeczenia Nr. 525.
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Wyliczenie kosztów strat poniesionych w czasie wycofywania się wojsk rosyjskich z Rejowca.

22
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Po wkroczeniu Austriaków i utworzeniu Polskiego Komitetu Ratunkowego Ziemi Chełmskiej
został upoważniony pismem z dnia 23 listopada 1915 roku do objęcia posady nauczyciela –kierownika w
tworzonej polskiej szkole początkowej w Rejowcu. Po krótkim okresie czasu szkolnictwo przejmuje
Austriacka Komenda Obwodowa C i K., która dekretem z dnia 2 lipca 1916 roku L. II 122/7354
zatwierdziła go na dotychczas zajmowanym stanowisku. Po przejściu szkolnictwa pod Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tak jak poprzednio został zatwierdzony na stanowisko
kierownika- nauczyciela w Rejowcu, które zajmuje do chwili odzyskania przez Polskę niepodległości.
Władze oświatowe Odrodzonej Polski powierzają mu dalsze kierowanie oświatą w Rejowcu.
Rządy Wojskowej Komendy Etapowej trwały do czerwca 1916 roku. Obwód chełmski został włączony
pod administrację Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie. Nad sprawami oświaty sprawował pieczę
Oddział Wyznań i Szkolnictwa. Na szczeblu powiatu oświatą kierował Inspektor szkolny.
W roku 1916 władze austriackie naznaczyły Piotrowi Szedel 1920 koron rocznych
poborów służbowych. Jego żona miała 800 koron i na mieszkanie 20% tj. 160 koron, razem 960 koron.
Taką płacę pobierali do 1 września 1916 roku. Od tego czasu Szedel otrzymywał 900 koron zasadniczej
płacy, 400 dodatku drożyźnianego i 300 koron za kierownictwo – razem 1600 koron.
Pani Michalina Szedel otrzymała pracę w zawodzie nauczycielskim do 1 września 1916
roku na podstawie dekretu- mianowania z lipca 1916 roku L II 090/7302 wydanego przez Komendę
Obwodową C i K, pobierała 900 koron zasadniczej płacy, 400 koron dodatku drożyźnianego i 180 koron
dodatku na mieszkanie. Razem 1480 koron.
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Dokument ustalający uposażenie nauczycielki pracującej w szkole w Rejowcu. W/w dokument podpisał C.
i K. Komendant obwodu: Der Stelivertreter das K. u. k. Kreiskommandant
Życiorys spisany w Rejowcu przez Piotra Szedla dnia 14 lipca 1919 roku dla powiatowych władz
oświatowych w celu zaliczenia wysługi lat pracy pedagogicznej i potwierdzenia przez instytucje
25
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Odrodzonej Polski, że został przejęty od władz okupacyjnych w charakterze kierownika szkoły w
Rejowcu.
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7-io Klasowa Szkoła
Powszechna
w Rejowcu
Dnia 7 grudnia 1920 roku
L.19

Inspektor Szkolny okręgu Chełmskiego
Dn. 8/XII 1920r. Nr. 2964
Do
Pana Inspektora Szkolnego
Okręgu Szkolnego Chełmskiego
w Chełmie
W myśl okólnika z dnia 19 października r.b. Nr. 2280 donoszę, że w zawodzie
nauczycielskim pracuję bez przerwy i urlopie do obecnej chwili. Od 1891 roku do 1 marca 1907 roku
pracowałem w szkołach rządowych w powiatach: Lipnowskim, Płockim, Mławskim, Sierpeckim i
Przasznyskim. Od 1 marca 1907 roku prowadziłem prywatną szkołę polską przy „Cukrowni” Rejowiec
zatwierdzoną przez władzę rządową 10. Następnie z ramienia Komitetu Ratunkowego Ziemi chełmskiej
powierzono mi szkołę w Rejowcu, którą prowadziłem i za okupacji austriackiej i prowadzę do obecnej
chwili. Na potwierdzenie powyższego przedstawiam przy niniejszym 10 dokumentów.
Żona moja Michalina Szedlowa pracuje w zawodzie nauczycielskim od 1 września 1916
roku na podstawie dekretu mianowania z dnia 2 lipca 1916 roku L. II 090/7302 przez Komendę
Obwodową do obecnej chwili.
Przy powyższym przedstawia i swoje 2 dokumenty.
Piotr Szedel
Kierownik Szkoły
Z małżeństwa Michaliny i Piotra urodziła się córka w dniu 9 września 1920 roku w Rejowcu,
która została ochrzczona w kościele rzymskokatolickim p.w Św. Jozafata w Rejowcu. Na chrzcie
otrzymała imię Halina.
Notatka Inspektora Szkolnego Okręgu Chełmskiego pana Z. Podgórskiego z dnia 7 grudnia
1920 roku.

- (…) „Piotr Szedel, stary nauczyciel z czasów rosyjskich 11. Pedant, zbywający dzięki
rozmaitym okazjom. Mało staranny o rozwój szkoły, ciągły antagonizm do reszty nauczycieli. Ustawiczne
zatargi z nauczycielkami. Nieodpowiednie zachowanie się wobec p. Kowalczykówny, że była świadkiem w
sprawie dyscyplinarnej” (…)

Oprócz legalnie funkcjonującej szkoły w Rejowcu, rozpoczęto tez w roku 1907 nauczanie nielegalne z
prowadzeniem szkół zakonspirowanych w pobliżu Rejowca w takich miejscowościach jak Żulin i Pawłowie. Duże
wpływy rodu Budnych. Właściciele znacznych dóbr Rejowiec, Żulin i innych.
11
Inspektor szkolny Zygmunt Marian Andrzej Podgórski kierował oświatą w pow. chełmskim od 28 maja 1918 r.
do 20 czerwca 1921 r. Służbowo przeniesiony do Lublina. Miał „ uczulenie” na nauczycieli wywodzących się z
dawnego zaboru rosyjskiego .
10
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Na podstawie Dz,U.nr.65 poz. 434 od lipca 1920roku nauczycielom przysługiwała 50 % zniżka przy opłatach za
przejazdy koleją.

28

Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski

Piotr Szedel
Kierownik Szkoły
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pismem z dnia 19 stycznia
1922 roku za Nr. 25816/I ex1921 rok powiadamia Piotra Szedla kierownika szk. VII kl. W Rejowcu (…)
„zwalniam pana od wszystkich przepisanych egzaminów i zaliczam Pana do kategorii nauczycieli
wykwalifikowanych. O czym zawiadamiam pana . .. Inspektor Szkolny - Stanisław Sowiński. Pismem Nr
328
W dniu 30 grudnia 1922 roku p. Piotr Szedel kierownik Szkoły 7-kl. w Rejowcu otrzymuje
pismo, że zostaje przeniesiony służbowo na stanowisko kierownika szkoły im. Tadeusza Kościuszki w
Chełmie. Decyzja została zatwierdzona przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w
Warszawie. W myśl tej decyzji Szkołę w Rejowcu miał przekazać mianowanej na jego miejsce p. Józefie
Wolikowskiej.

Gdy o takiej decyzji dowiedziało się społeczeństwo miasteczka Rejowiec
zorganizowano protest wspólnie z władzami Gminy Rejowiec, Opieki Szkolnej, Dozoru Szkolnego,
rodziców i pełnomocników miasteczka przeciw translokacji p. Szdla do Chełma. Z odpowiednio
umotywowaną prośbą do p. Ministra Oświecenia Publicznego w Warszawie została wysłana delegacja w
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osobach p.p. Mikołaja Gwardjaka, Andrzeja Górnego i Stanisława Kalinowskiego 12. Powiadomiono
pisemnie też o tych poczynaniach Inspektorat Oświaty
w dniu 7 stycznia 1923 roku,
(…), „że do chwili powrotu naszej delegacji z Warszawy pana Kierownika nie
puszczamy z Rejowca gdyż jesteśmy przekonani, że pan Minister zmieni decyzje Kuratorium i
Inspektoratu szkolnego i pozostawi pana na miejscu ku ogólnemu zadowoleniu naszemu. Nam leży na
sercu tylko Jego sumienna praca nad kształtowaniem młodocianych umysłów naszych dzieci i dlatego
13
nie pozwalamy na zabranie nam pana kierownika”

Podpisy pod petycją do władz szkolnych z dnia 7 stycznia 1923 roku, którą delegacja mieszkańców
Rejowca zawiozła do Ministra Oświecenia Publicznego w Warszawie.
Po powrocie delegacji z Warszawy, ku ogólnemu zadowoleniu oświadczono, że Kierownik
Szkoły w Rejowcu pozostaje w dotychczasowo kierowanej placówce.

Stanisław Kalinowski ojciec Kazimierza Wojciecha a dziadek Zdzisława Zygmunta.
Petycję sporządzono w dwóch jedno-brzmiących egzemplarzach z oryginalnymi podpisami i pieczęciami – w
archiwum autora tekstu .
12
13
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Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie w dniu 28 stycznia 1925 roku
pismem Nr. 1047/I na podstawie rozporządzenia Ministerstwa W.R i O. P. z dnia 28 października 1924
roku Nr. 11443/I zaświadcza, iż p. Szedel został przyjęty od władz okupacyjnych w charakterze
kierownika publicznej szkoły powszechnej. Obecnie zajmuje Pan stanowisko kierownika rozwojowej
siedmioklasowej publicznej szkoły powszechnej w Rejowcu.
31

Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski

W dniu 10 lutego 1925 roku. Jego treść została ogłoszona w Dz .U . nr. 72, poz. 501 w dniu 11 maja 1925
roku
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Inspektor Szkolny w Chełmie pismem Nr 412. Chełm dnia 31 stycznia 1925 roku. Do Pana
Szedla Piotra naucz. kier. w Rejowcu. Na podstawie okólnika Kuratorium Nr. 67 z dnia 12. III. 1924 r.
mianuję Pana kierownikiem konferencji nauczycielskich w gminie Rejowiec na rok szkolny 1924/25. ( w
podpisie Inspektor Szkolny – St. Sowiński)
Na zlecenie ministerstwa w szkolnictwie powszechnym w roku szkolnym 1925/26, każdy
nauczyciel był zobowiązany do wypełnienia samodzielnie tzw. „Kartę Indywidualną”.
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Na formularzu B, która zawierała oprócz szczegółowych danych osobowych, rodzaj
zdobytego wykształcenia w tym w czasie trwania zaborów, kwalifikacje nauczycielskie, przebieg służby.
Tak wypełniony dokument był umieszczany w teczce osobowej nauczyciela.
Na podstawie okólnika Kuratorium Nr. 67 z dnia 12 marca 1924 roku został mianowany
kierownikiem konferencji nauczycielskich w gminie Rejowiec.
Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie w dniu 28 stycznia 1925 roku
pismem Nr. 1047/I na podstawie rozporządzenia Ministerstwa W.R i O. P. z dnia 28 października 1924
roku Nr. 11443/I zaświadcza, iż p. Szedel został przyjęty od władz okupacyjnych w charakterze
kierownika publicznej szkoły powszechnej. Obecnie zajmuje Pan stanowisko kierownika rozwojowej
siedmioklasowej publicznej szkoły powszechnej w Rejowcu.

Piotr Szedel z grupą nauczycieli po zakończeniu wakacyjnego kursu doskonalenia zawodowego.
Rada Szkolna Powiatowa w Chełmie na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 1927 roku,
powołując się na art.34 ust.2 i art. 49 ust. 3 „Przepisów tymczasowych o szkołach elementarnych”
zatwierdziła wybór p. Piotra Szedla na członka Dozoru Szkolnego gminy Rejowiec, zgodnie z uchwała
ogółu nauczycielstwa tejże gminy. (w podpisie Przewodniczący Rady Szkolnej Powiatowej i Sekretarz,
pismo L.1534 z dnia 17 grudnia 1927r.)
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Kuratorium Okręgu szkolnego Lubelskiego w Lublinie pismem z dnia 5 kwietnia 1929 roku
Nr. O. 7685/29 powiadomiła p. Piotra Szedla, że na podstawie paragrafu 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 września 1928 roku ( Monitor Polski Nr.273, poz 543) oraz na mocy upoważnienia
Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 grudnia 1928 roku Nr, O. Prez.
7299/28 przyznano prawo do medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
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Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. 14
Oprócz obowiązkowych świadczeń od gospodarstw rolnych, podatki z działalności
gospodarczej miały duży wpływ na kondycję finansową lokalnego samorządu. Mimo światowego krach
gospodarczego podjęto trud rozpoczęcia i kontynuacji budowy okazałego gmachu szkolnego w Rejowcu.
Fundusze na budowę szkoły 15.
Inny pogląd na rozwój gospodarczy Rejowca został zaprezentowany w sposób następujący:
(…) „Miasteczko Rejowiec w ostatnich czasach chyli się do upadku. Życie handlowe, na, którym wyrósł
Rejowiec na spore kilkutysięczne miasteczko, zamarło zupełnie. Przemysł koncesjonowano-kartelowy –
cukrownia i gorzelnie nie ma najmniejszego wpływu na życie gospodarcze miasteczka” 16.
Po wielu latach starań i zabiegów o konieczności budowy nowoczesnego budynku szkolnego
zaczęły przybierać realne kształty. Dyrekcja Robót Publicznych w Lublinie Oddział Budowlany pismem
z dnia 10 czerwca 1929r L.II 4187/Dr podjęła Uchwałę Nr. 257 uznającą projekt budowy szkoły w
Rejowcu za nadający się do zatwierdzenia i realizacji. W podpisie S. Piotrowski.
Do Komitetu budowy szkół w Rejowcu i Stajnem Dyrekcja Robót Publicznych przy Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie wysłała telegram o następującej treści:
– „ Przetarg na budowę szkół w Rejowcu i Stajnem odbędzie się 19 czerwca, proszę o
nadesłanie zatwierdzonych planów. a/a Wójt Gminy Rejowiec Szymon Dubiel.”

14

Ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 1928 roku dla upamiętnienia dziesięciolecia
odrodzenia Państwa Polskiego" (...), które po przeszło 100-letniej niewoli, dzięki krwawym wysiłkom na polach
walk i niezmordowanej pracy najlepszych swych synów, zostało powołane na nowo do życia...". Prawo do
odznaczenia medalem przysługiwało tym obywatelom, którzy w okresie od 11 listopada 1918 roku do 11 listopada
1928 roku pełnili nienagannie służbę państwową - wojskową albo cywilną. Na awersie medalu znajduje się
wizerunek głowy marszałka Józefa Piłsudskiego, a na rewersie wyobrażenie alegorii pracy - oracz z pługiem i daty
1918-1928.
15
Plany budowy szkoły powszechnej – rok 1929. WAP Lublin. UAL V Wyd. Kom. – Bud. Sygnatura 631.
16
Kazimierz Czernicki – „Chełm przeszłość i pamiątki” , Chełm – 1936 r. str. 110
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Od tego momentu zaczęły się spełniać marzenia o budowie bliźniaczej VII klasowej szkole w
Rejowcu z okazji X rocznicy Odzyskania Niepodległości.

O budowę tej szkoły zabiegał Piotr Szedel. Stan prac budowlanych wiosną 1930 roku.
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Nieoczekiwanie Inspektor Szkolny w Chełmie pismem z dnia 31 lipca 1930 roku Nr. 3816 /29
powiadamia Piotra Szedla kierownika 7- klasowej szkoły powszechnej w Rejowcu, że decyzją
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego z dnia 26 lipca 1930 roku zostaje przeniesiony w stan
spoczynku. Przy tej sposobności wyrażono podziękowanie za długoletnią pracę nauczycielską w szkole
powszechnej w Rejowcu. W podpisie Inspektor Szkolny p. Leonard Krupczak.
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Oddzielnym pismem Inspektor Szkolny dnia 31 lipca 1930 roku Nr. 2016/30 powiadomił Sedla
„ Ponieważ z dniem 31 sierpnia 1930 roku zostaje Pan przeniesiony w stan spoczynku, przeto
po myśli rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1926 roku (Dz. U. Min . W. R . i
O .P . z dnia 1 października 1926 roku nr. 13poz. 165) polecam Panu, by do dnia 1 września 1930 roku
zwolnił mieszkanie , t.j. następcy swojemu Panu Piotrowi Grochmalickiemu - oddał do użytku jeden
pokój i możliwość użytkowania kuchni, natomiast do dnia 31 października 1930 roku zwolnił
mieszkanie całkowicie”.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustępujący kierownik szkoły na piśmie przekazuje szkołę
swojemu następcy. Oryginał tego protokółu jest następujący:
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Protokół zdawczo – odbiorczy szkoły pomiędzy Piotrem Szedlem a Piotrem Grochmalickim.
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Oficjalne pożegnanie odchodzącego kierownika szkoły w stan spoczynku nastąpiło w dniu 25
października 1930 roku podczas specjalnie przygotowanej uroczystości. 17
Odchodzącego kierownika szkoły w stan spoczynku przez dziatwę szkolną i grono
nauczycielskie p. Piotra Szedla. Uroczystość ta tak wzruszającą była, iż na pewno w pamięci uczestników
pozostanie do końca życia.

Piotra Szedla uhonorowano odznaką z okazji 25-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej.
Sam p. Szedel tak był wzruszony, że nie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa
.Uroczystość pożegnania p. Szedla została opisana w tygodniowej gazecie „Zwierciadło” Chełm dn. 1
listopada 1930 roku Nr.34 (328) w rubryce korespondencje pod tytułem „Z Rejowca”. Treść tego
artykułu jest następująca:
„Skromna, ale podniosła uroczystość odbyła się w dniu 26 b.m. w murach szkolnych w
Rejowcu. Uroczystość ta odbyła się bez rozgłosu, w cichości, ale mimo to w duszach uczestników
pozostanie na długie lata. Na uroczystość tą złożyło się pożegnanie przechodzącego w stan spoczynku
długoletniego kierownika szkoły w Rejowcu p. Piotra Szedla, przez dziatwę szkolną i Nauczycielstwo,
które pod kierownictwem w/w pracowało długie lata. Uroczystość to niecodzienna, jeżeli zważy się, że p.
Szedel pracował w zawodzie nauczycielskim pełne 39 lat, z czego w Rejowcu, 24.Po mszy Św. Zebrali
się w sali szkolnej, dziatwa, Nauczycielstwo, ks. Zakrzewski, sekretarz Gminy p. Cegłowski, Wójt
Gminy p. Dubiel i zaproszony „Jubilat”. Po przemówieniu współpracownika Nauczyciela p. Turewicza,
żegnali p. Szedla byli uczniowie tutejszej szkoły, żegnały go przemówieniami dzieci szkolne. Ks.
Zakrzewski, p. Cegłowski i imieniem całej Gminy Rejowiec p. Dubiel, podkreślając zasługi „Jubilata ,,
oraz wykazując owoce tejże pracy, które jak się wyraził pracują na chwałę Ojczyzny nawet na
18

, która została opisana w książce ,, Zarys dziejów oświaty w Rejowcu 1905 – 1951”, oraz w gazecie ,,
Zwierciadło ,, Chełm dn. I listopada 1930 roku Nr. 34 (328) w rubryce korespondencje pod tytułem ,, z Rejowca ,, .
Podpisaną – „Podróżny”.
18
W korespondencji emerytowanego kierownika szkoły powszechnej Piotra Szedla z dnia 27 sierpnia 1934 roku
Do Pana Dyrektora Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie można
przeczytać jego ocenę swojej pracy:
- [... ,, byłem kierownikiem 7-io kl. szkoły powszechnej w Rejowcu od początku jej założenia i
współpracowałem z Chełmskim Gimnazjum za czasów dyrekcji p. Ambroziewicza przez dostarczanie temu
gimnazjum pierwszorzędnie przygotowanych uczniów do szkoły średniej , co spotykało sie z przychylną oceną
dyrekcji gimnazjum ... ,,] ,
[ ....,, do chwili powstania państwa polskiego pracowałem w szkolnictwie polskim pod zaborem
rosyjskim przez lat 25 , narażając się bardzo często na prześladowanie władz zaborczych za uświadamianie
patriotyczne młodzieży ... ,, ] ,
[ ...,, w zawodzie nauczycielskim pracowałem przez 39 lat bez najmniejszej nagany ...,, ] .
17

(pisownia oryginalna)
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najwyższych stanowiskach . W czasie tej uroczystości chór szkolny pod kierunkiem p. Turewicza
wykonał kilka okolicznościowych pieśni, które prawie wszystkim obecnym wycisnęły łzy. Sam „Jubilat”
tak był wzruszony okazaną mu wdzięcznością, że nie był w stanie wymówić ani słowa. Szkoda tylko, że,
Ci, którzy najwięcej z pracy w/w korzystali tj. mieszkańcy Rejowca, zupełnie w uroczystości tej udziału
nie wzięli, jak również, że władze szkolne, ograniczyły się tylko do cichego wyrażenia tak
niestrudzonemu pracownikowi, jakim był p. Szedel podziękowania za trudy poniesione na tak trudnym i
odpowiedzialnym stanowisku.” (Podróżny)
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W dniu 16 stycznia 1931 roku Biskup Lubelski pismem Nr 146 upoważnił W.P. Piotra Szedla
byłego kierownika szkoły powszechnej w Rejowcu do nauczania religii rzymskokatolickiej w tejże szkole
43
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Pomimo uzyskanej misji od biskupa i zgody Inspektora w Chełmie kierownik szkoły Piotr Grochmalicki
nie wyraził zgody na zatrudnienie swojego poprzednika.
Tak, więc po 23 latach nieprzerwanej pracy Piotr Szedel został zmuszony do definitywnego
pożegnania się ze szkołą w Rejowcu

W/w dokument zaświadcza o stażu pracy Piotra Michała Szedla w szkolnictwie w Rejowcu.
W dniu 18 marca 1931 roku odbyła się w nowej szkole pierwsza konferencja rejonowa
nauczycieli. Tego samego dnia przybyła z Chełma komisja kolaudacyjna 19, której zadaniem było
odebranie budynku szkolnego od przedsiębiorcy budowlanego Antoniego Strońskiego i inż. Mieczysława
Krzywda –Sienickiego z Lublina 20. Wykazane niedociągnięcia usuwano do końca roku szkolnego
Dnia 20 października 1932 roku państwo Szedel wyprowadzają się z Rejowca i zamieszkują
w pobliskim Chełmie przy ulicy Ogrodowej Nr.47., Jako emeryt poszukuje dodatkowych dochodów na
leczenie chorej żony.

Kolaudacja - komisyjny odbiór robót budowlanych stwierdzający ich zgodność z planem i kosztorysem
Inż. Mieczysław Krzywda – Siennicki – nadzorował też w latach 1928 – 1933 /34 budowę Szkoły Pomnika
Dziesięciolecia w Chełmie. W tym gmachu znalazły swoje siedziby szkoły: nr 1 im Tadeusza Kościuszki, nr 5 im
Kazimierza Wielkiego i nr 7 im. ks. Grzegorza Piramowicza.

19
20
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Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Powszechnej w Rejowcu.
Od dnia 1 lutego 1936 roku do dnia 10 grudnia 1939 roku pracuje w jednej z aptek w Chełmie w
charakterze woźnego aptecznego.
W dniu 3 listopada 1938 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego na podstawie ustawy
z dnia 8 stycznia 1938 roku Dz. U. R. P. Nr.3 poz. 11 nadało Piotrowi Szedlowi emerytowanemu
kierownikowi Publicznej Szkoły Powszechnej w Rejowcu – „Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę” 21.

Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
Medal Za Długoletnią Służbę – polskie odznaczenie cywilne z okresu II nadawane za pracę w służbie
państwowej, II Rzeczpospolita, ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku. Dzielił się na trzy stopnie: złoty,
srebrny i brązowy. Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji
publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918r. uzyskiwało się brązowy. Koszty nadania
medalu ponosił odznaczony.

21
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Wyjeżdżając z Rejowca nigdy o nim nie zapomniał. Żył jego wydarzeniami.
Wiedział o wszystkim, co się działo w Rejowcu. Znał kulisy aresztowania 22 przez Gestapo nauczycieli ze
szkoły w Rejowcu. Kto ich zdradził i dla czego? Miał dobre rozeznanie o wydarzeniach w Gettcie
Rejowiec. Współdziałał z Armią Krajową. Był zaangażowany w tajne nauczanie w czasie okupacji
niemieckiej w ramach legalnie istniejącej szkoły polskiej w Rejowcu.
Po zakończeniu działań II wojny światowej nadal mieszkał w Chełmie przy tej samej ulicy –
Ogrodowa 43.
Państwowy Zakład Emerytalny w Warszawie, pismem z dnia 9 stycznia 1950 roku Nr. IV
431657 doręczonym dnia 16 stycznia 1950 roku wezwał do bezzwłocznego złożenia podań do
właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania podczas okupacji niemieckiej, władz administracji
ogólnej zaświadczeń stwierdzających zachowanie się podczas okupacji niemieckiej. Chodziło o tak
zwane świadectwo moralności. W razie niedostarczenia takowego odbierano emerytalne świadczenia.
Szerzej o jego działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz prowadzeniu placówki w
przygotowanej do druku książce pt. „ Zarys dziejów oświaty w Rejowcu 1905 – 1951” tom I.
Zmarł w Chełmie w dniu 6 listopada 1953 roku. Pochowany na cmentarzu przy ul. Lwowskiej.
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Materiały archiwalne w posiadaniu autora.
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