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Początki LO. ZHP i Organizacja Harcerska w szkołach
Rejowca.
1948 - 1950

Maszerująca młodzież zrzeszona w organizacji SP 1(Służba Polsce) w czasie obchodów1 Maja w
Rejowcu w roku 1948. Fotografia została wykonana u zbiegu ulic T. Kościuszki i Partyzanckiej
Służba Polsce (SP) – powszechna, masowa organizacja młodzieżowa. Utworzona na podstawie dekretu Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 1948 roku. Włączanie młodzieży do realizacji planu odbudowy i rozbudowy
Polski Ludowej. Prace polityczno- wychowawczą prowadził ZMP. Struktura organizacyjna na wzór wojskowy.
Na czele stała Komenda Głowna, następnie komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne. Podstawową
jednostką organizacyjna był hufiec. Uchwałą Rady Ministrów z 17 grudnia 1955 roku SP rozwiązano.
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(Henryka Dąbrowskiego). Na drugim planie – remiza strażacka obecnie w tym miejscu pomnik
Mikołaja Reja. Pomnik dla uczczenia zamordowanych mieszkańców Rejowca w czasie II wojny
światowej postawiono dopiero w1949r.
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Bardzo silną organizację młodzieżową mająca duży wpływ na to, co się działo w
kwestii oświaty w Gminie Rejowiec, był Związek Walki Młodych na czele, którego stał
Przewodniczący Zarządu Gminnego Oleszczuk Jerzy. 2
Warto też zaprezentować fragment protokołu, w którym jest mowa, że 11- to latka w
Rejowcu rozpoczęła swoją działalność od roku szkolnego 1947/48.
Protokół Nr 2/2/48
z posiedzenia Zarządu Gminnego w Rejowcu odbytego dn. 14-go maja 1948 roku
W paragrafie 3 - sprawy szkolne:
Obecny na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Gminnego ob. Zwierzyński – kierownik 8 –
klasowej szkoły podstawowej w Rejowcu zapoznał obecnych z instrukcją o reorganizacji szkół
podstawowych ze szkołami średnimi zalecanej okólnikiem Nr 5 Powiatowego Inspektoratu w Chełmie
z dnia 7 b.m. Nr 1034/48 i projektem uruchomienia w Rejowcu w roku szkolnym 1948/49 dodatkowej
jeszcze jednej klasy t.j. 9-tej, w przyszłości aż do 11-tu klas włącznie. W tym wypadku do
samorządów gminnych należałoby uposażenie danej klasy szkolnej. Koszt, który przypuszczalnie
wynosiłby około 170.000 złotych.
Protokół Nr 22/1948
Posiedzenia Zarządu Gminy, Prezydium i Gminnej Rady Narodowej Gminy Rejowiec z dnia 21-go
maja 1948 roku.
w paragrafie 51 – sprawa szkolnictwa - odnotowano:
(…) „ Ob.. Lachcik Inspektor Szkolny w Chełmie szczegółowo omówił realizację i
wprowadzenie w czyn nowego ustroju szkolnego przez zorganizowanie na terenie gminy tutejszej
szkół podstawowych ogólnokształcących, a w szczególności uruchomienie w Rejowcu w przyszłym
roku szkolnym tj.1948/49 9- tej klasy a w przyszłości do 11 – tu klas włącznie, która to sprawa
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Sprawozdania z dnia 15.10.1947 r.
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rozwiązałaby kwestię możliwości ukończenia szkół średnich ogólnokształcących przez miejscowe
dzieci szkolne”.
Kadra nauczycielska w roku szkolnym 1947/48
Lp Gromada –
miejscowość
7
Rejowiec

Nazwisko i imię nauczyciela

funkcja

Zwierzyński Stanisław
Zwierzyńska Helena
Turewicz Franciszka
Kukulska Joanna
Roman Zdzisław
Sowa Józefa
Budrewicz Zofia
Bośkiewicz Maria
Frankówka Alicja
Kozłowska Mara
Ks. Sadowski Piotr

kierownik

Odradzający się zwyczaj tradycyjnych targów po II wojnie światowej w Rejowcu. W tle budynek łaźni
miejskiej, którą wybudowano w 1943 roku. Fotografię udostępnił Dariusz Wiorko.
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Rynek w Rejowcu,w głębi pompa i budynek łaźni.Przejściowo miała siedzibę wytwornia lemoniady, w
głębi po lewej słup ogłoszeniowy.
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Na jednej z sesji GRN zadecydowano o remoncie budynku łaźni w Rynku w Rejowcu
oraz o reperacji i remoncie pomp, z których też korzystała społeczność szkolna. Woda z tych ujęć w
odróżnieniu od innych studni nadawała się do picia bez przegotowania. 3
Obchody Święta Niepodległości w Rejowcu.
Na Święto Niepodległości przeznaczono dwa dni t.j. 24 i 25 lipca 1948 roku. W tym
celu Zarząd Gminy w Rejowcu wydał specjalne Zarządzenie.
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Rynek - w 1858 roku budowę studni z pompą rozpoczął Fryderyk Miller .
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Wydano też odezwę do mieszkańców Gminy Rejowiec o następującej treści:
Zarząd Gminy Rejowiec

Rejowiec dn.21 VII 1948 r.
Do

Obywateli osady Rejowiec
Komitet Święta Niepodległości na posiedzeniu swym odbytym w dniu 20 b.m. w
Zarządzie Gminy ustalił następujący porządek obowiązujący w związku z obchodem Święta
Niepodległości na terenie gminy Rejowiec:
Sobota 24 VII 1948r.
1 . Capstrzyk o godzinie 20-ej na Rynku w os. Rejowiec, zbiórka wszystkich organizacji
politycznych i społecznych oraz Związków Zawodowych.
2 . Podniesienie flagi na maszt godz. 20,05
3 . Odśpiewanie hymnu Narodowego
4 . Przemarsz do remizy Straży Ogniowej w Rejowcu
5 . Akademia w Remizie
6 . Zakończenie
Niedziela 25 VII 1948 r.
1 . godzina 10-ta - zbiórka organizacji na rynku
2 . ,,
10,55 – podniesienie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu
3 . ,,
11-ta – przemarsz do kościoła na nabożeństwo
4 . ,,
11,10 – nabożeństwo
5.
,,
12-ta – defilada przy ogrodzie miejskim
6.
,,
12,30 – zbiórka organizacji na rynku
7 . ,,
12,40 – przemówienie z balkonu
8 . ,,
13-ta – zakończenie rozwiązanie zgromadzenia
9 . ,,
14-ta - zabawa ludowa w ogrodzie miejskim, występ bezpłatny, orkiestra dęta
do godziny 22-ej.
Za Komitet Święta Niepodległości
Wójt gminy - Niewiarowski Roman

Rok szkolny 1948/49
Jedenastoletnia szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego.
Istotna zmiana w szkolnictwie nastąpiła z początkiem roku szkolnego 1948/49, kiedy
część szkół powszechnych została połączona z państwowymi gimnazjami i liceami
ogólnokształcącymi w jednolite jedenastoletnie szkoły ogólnokształcące stopnia podstawowego i
licealnego. Nowo powstałe szkoły realizowały program siedmiu klas szkoły podstawowej i czterech
klas liceum ogólnokształcącego. Pozostałe szkoły powszechne działały odtąd, jako szkoły
ogólnokształcące stopnia podstawowego. Niezależnie od posiadanej organizacji (pełne
siedmioklasowe lub niepełne sześcio i czteroklasowe) realizowały one jednakowy program nauczania.
W klasie VIII uczyli następujący nauczyciele:
Ks. Piotr Sadowski – religia
Miłkowska - j.polski
8

Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski
Łokaj Zofia – chemia
Budrewicz – j. rosyjski
Turewicz Franciszka - matematyka
Zwierzyńska Helena - historia, geografia, rysunek, chór szkolny
Zwierzyński Stanisław – biologia, fizyka, nauka o Polsce i świecie współczesnym, geologia
Borysow Ryszard – wychowanie fizyczne.
W roku szkolnym 1948/49 młodzież w klasie IX została zapoznana z zakresem
działalności nowej organizacji o nazwie Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) 4. Każda placówka
kształcąca młodzież miała obowiązek powołania do życia struktury terenowe ZMP. Przy dużym
zaangażowaniu kierownika szkoły Stanisława Zwierzyńskiego powołano komórkę organizacyjną.
Członkowie tej organizacji mieli duży wpływ na wszystko, co się działo w szkole. Jej wytypowani
działacze uczestniczyli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Dbali o poprawność programową
prowadzonego wychowania zgodną z wytyczona linią Partii. Oceniali pracę Grona Nauczycielskiego.
Mieli decydujący wpływ na wymianę kadry dydaktycznej szkoły, (jeżeli uznali, że nie spełniają
wymogów stawianym nauczycielom Polski Ludowej). Ingerowali w ocenianie i promowanie uczniów.
Jednym z pierwszych przewodniczących ZMP w szkole w Rejowcu był Franciszek Majdan. Szerokim
torem wkracza do szkół ideologizacja.

Na szczeblu centralnym utworzono ją w sierpniu 1948 roku w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego , Związku Młodzieży Demokratycznej , Związku Młodzieży
Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ,, Wici ,, i Związku Walki Młodych . Organizacja ideowo , politycznie i
organizacyjnie podporządkowana była PPR , następnie PZPR . Powołana do realizacji polityki partii
komunistycznej wobec młodzieży.
4
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Odznaka organizacyjna Związku Młodzieży Polskiej.

Rok szkolny 1948/49. Aktorzy z klasy VIII na scenie w Sali gimnastycznej(rekreacyinej) szkoły
w Rejowcu. Grupę teatralna prowadziła pani Kukulska. Od lewej: Czyżewski Józef, Salczyński
Mieczysław, Szypuła, Wysocki Piotr, Serej Mieczysław, ----------, Łukaszuk. Fotografia wykonana 6
stycznia 1949 roku.
Wprowadzała ona od l września 1948r. jednolitą 11-letnią szkołę ogólnokształcącą.
Wydarzenia i uroczystości szkolne:
Rozpoczyna się pierwszy międzynarodowy wyścig kolarski Warszawa Praga znany później, jako „Wyścig Pokoju” razem z Berlinem,
Władysława Gomułkę oskarżono o prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie i usunięto z PPR jego
miejsce zajął Bolesław Bierut,
W grudniu na kongresie zjednoczeniowym PPR i PPS powołano do życia Polską Zjednoczoną Partię
Robotniczą /PZPR/.
W przeddzień rozpoczęcia zajęć szkolnych młodzież pod kierunkiem wychowawców urządziła
capstrzyk. Wieczorem 31 sierpnia przeszła młodzież przez wieś z pochodniami i pieśnią. 1 września
1948 roku uczniowie uczestniczyli w uroczystym nabożeństwie w kościele
35 Rocznicę Rewolucji Październikowej – dnia 7 listopada urządzono w świetlicy gromadzkiej
uroczystą akademię. W części artystycznej wystąpiła młodzież szkolna.
Na cześć Kongresu Zjednoczenia Polskiej Klasy Robotniczej w jedną wspólną partię (P.Z.P.R.) dnia
15 grudnia zorganizowano w szkole uroczysty poranek.
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Dnia 29 czerwca zakończono uroczyście rok szkolny 1948/49.
Na radach Pedagogicznych w styczniu i lutym 1949 roku zapoznawano się i dyskutowano nad
referatami:
1 - „K. Marks - twórca socjalizmu naukowego",
2 – „Życie i działalność Lenina",
3 – „W. Lenin - budowniczy państwa socjalistycznego".
4 – „Lenin - geniusz we wszystkich dziedzinach życia"
Praktycznie, prawie, co miesiąc był poświęcony innym zagadnieniom politycznym i tak
1 - wrzesień - Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (m.in. 4 apele),
- październik - akademie z okazji rocznicy bitwy pod Lenino i rocznicy powstania Komsomołu,
Akademia Puszkinowska;
3 - listopad - rocznica Rewolucji Październikowej;
4 -grudzień - rocznica powstania PZPR i urodzin Stalina (obchodzono ją w dniach 9-20 grudnia
omawiając na lekcjach życie i działalność J. Stalina oraz organizując akademię szkolną składającą się
z recytacji fragmentów dzieł J. Stalina i koncertu wokalno-muzycznego);
5 - styczeń - rocznica śmierci Lenina (m.in. 3 referaty ZMP o Leninie);
6 - luty - rocznica powstania Armii Czerwonej;
7 - marzec - rocznice śmierci: Marksa, Marchlewskiego, Świerczewskiego 8 -kwiecień - rocznica
urodzin B. Bieruta, przygotowania do l Maja, W połowie kwietnia organizowano następujące sekcje:
Sekcja imprezową przygotowywała akademię z referatem, recytacjami zbiorowymi i indywidualnymi
(najczęściej z pism Stalina) oraz występem chóru śpiewającego rewolucyjne pieśni (np. „Gdy naród do
boju” i „Czerwony sztandar”).
Sekcja zobowiązań zbierała zobowiązań pierwszomajowych, zadania i cele 6-letniego planu;
zgłoszenia od grona pedagogicznego i uczniów, później, co miesiąc kontrolując ich realizację. Te
prace podejmowano grupami - uczniowie, nauczyciele i Komitet Rodzicielski, miały one charakter
krótko - lub długofalowy.
Sekcja dekoracyjna Budynek szkolny dekorowano portretami klasyków marksizmu-leninizmu, Stalina
i przywódców narodu
Sekcja przygotowania pochodu.
Na kilka dni przed świętem odbywało się specjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej w celu
omówienia stanu przygotowań do pochodu i akademii, na którą zapraszano przodowników pracy z
zakładu opiekuńczego – cukrowni. W dniu 30 kwietnia na lekcjach odbywały się z okazji święta
pogadanki. Budynek szkolny dekorowano portretami klasyków marksizmu-leninizmu, Stalina i
"przywódców narodu";
9 – maj szczególnie uroczyście obchodzono l Maja. Na czele pochodu maszerowali ZMP-owcy w
bluzach organizacyjnych i czerwonych krawatach oraz przodownicy w nauce i pracy społecznej.
Dzieci i młodzież maszerowali w kolumnach czwórkowych, przystrojonych czerwonymi flagami, tzw.
(szturmówkami). Przed defiladą zgromadzeni na rynku rejowieckim wysłuchiwali kilku godzinnych
referatów, które na sygnał przerywano okrzykami typu „Niech żyje”
10 - przez cały mai i do końca roku szkolnego - realizowano zobowiązania pierwszomajowe. W
trakcie roku szkolnego plan ten został wzbogacony lekcjami wychowawczymi o marszałku K.
Rokossowskim w związku z jego nominacją na Marszałka Polski. W każdej klasie i na korytarzu
wisiały tablice, na których co miesiąc zapisywano odpowiednie dane. Do współzawodnictwa wezwano
także inne szkoły, a Komitet Rodzicielski ufundował nagrodę. ZMP zaczął publicznie piętnować
uczniów obniżających frekwencję i usuwać ze swoich szeregów „elementy mało wartościowe, źle
traktujące sprawę nauki” lub „za oportunistyczną postawę w stosunku do założeń ZMP”.
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Organizacja ZMP proponowała:
stosowanie samokrytyki na posiedzeniach rad pedagogicznych
b) przyjmowanie krytyki ze strony innych,
c) zbiorową odpowiedzialność,
d) pracę kolektywną,
e) zacieśnienie współpracy z ZMP, odnoszenie się do tej organizacji z całym zaufaniem, nie branie
„pod uwagę i nie zrażanie się wybrykami poszczególnych członków ZMP",
f) wzmożenie czujności politycznej – „w szkole musi także znaleźć odbicie walka klasowa",
g) podniesienie poziomu politycznego i ideologicznego nauczycieli, mimo że w szkole wszyscy
nauczyciele są ideologicznie pewni,
h) w miarę potrzeby wystawianie ocen na lekcjach, najlepiej w zeszytach przedmiotowych.
Po roku 1948 uroczystości szkolne miały ustalony schemat:
1 odśpiewanie hymnu narodowego
2 wysłuchanie radiowego przemówienia ministra oświaty
3 wystąpień: dyrektora,
4 przewodniczącego ZMP
5 przedstawiciela partii
6 przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego
7 cześć artystyczna
8 zakończenie:
a ) odśpiewanie „Międzynarodówki”
b) odśpiewanie „Hymnu ŚFMD”
Wzorem II RP wszyscy nauczyciele składali ślubowanie urzędnicze, Jego treść w 1949 była
następująca:
Z dopełnienia aktu ślubowania urzędniczego

Protokół

„ Ślubuję uroczyście, na powierzonym mi stanowisku urzędowym szczególnie w zakresie
wychowania i nauczania powierzonej mi młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił ugruntowania
wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej, której wierności zawsze dochowam; umacniać w
młodzieży poszanowanie prawa i wierności dla Ludowego Państwa Polskiego; obowiązki mojego
urzędu wypełniać gorliwie i sumiennie, ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i stosować się
do zarządzeń władz szkolnych; dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się
zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej”.
Po uroczystym ślubowaniu sporządzano protokół z dopełnienia aktu ślubowania urzędniczego na
specjalnym druku, potwierdzając własnoręcznymi podpisami: inspektora lub podinspektora szkolnego,
asystenta( kierownika szkoły) i osoby składającej ślubowanie
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1 maj 1949 roku. Ulica Marszałka Rokossowskiego na wysokości bramy głównej parku miejskiego.
Defilują junacy z SP. Na czele komendant hufca męskiego Bonifacy Baranowski. W głębi kościół
parafialny.
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Rejon koncentracji (w tym miejscu , po prawej wybudowano restaurację „Arianka ,,) jeźców do
defilady 1-majowej tzw. banderia konna
.

Do stosowania w szkołach wydano specjalną broszurę zatytułowana: „Pieśni na apele
szkolne”. Zawierała słowa i nuty, między innymi: Hymn ŚFMD, Miliony rąk, Pochód przyjaźni,
Ukochany kraj.
Nowe programy oparto na założeniach marksistowsko-leninowskiej ideologii. Za
podstawowy obowiązek nauczyciela uznano realizowanie założeń komunizmu. Bardzo często
powtarzano:, „Ponieważ mamy jeszcze w tej dziedzinie mało doświadczenia, musimy oprzeć się na
osiągnięciach i doświadczeniach Związku Radzieckiego”. Ostrzegano nauczycieli - nieprzestrzeganie
poleceń władz i lekceważenie obowiązków wychowawczych będzie traktowane, jako sabotaż i
szkodnictwo. Nakazywano nauczycielom, aby zapoznali się z dziełami Marksa i Lenina. Bibliotekę
szkolną uzupełniono dziełami autorów rosyjskich.
Nowe czasy były niezwykle trudnymi dla szkoły. Nie liczyły się, w takim stopniu, jak
poprzednio, wyniki pracy dydaktycznej. Ważną stała się praca nad wychowaniem nowego pokolenia,
pokolenia socjalistycznego. Propaganda socjalistyczna, tak mocno odciskająca swoje piętno w całej
Polsce, znalazła swoje odbicie również w rejowieckiej szkole. Jaskrawym przykładem zmiany czasów
niech będzie porównanie zapisów dotyczących 26 lutego 1948 r odbył się poranek z okazji 30 rocznicy
powstania Armii Radzieckiej i 100 – lecia Wiosny Ludów. To samo wydarzenie opisane zostało w
sprawozdaniu z działalności szkoły w latach 1948 – 1949, które ktoś dołączył do szkolnej Kroniki. Jak
różne są to informacje, czytający mogą ocenić to sami:
(…) „Dn. 26. II.1948 r. wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki z młodzieżą, przez
które zapoznali młodzież z historią Armii Czerwonej, jej ludowo – rewolucyjnym charakterem oraz z
decydującą rolą Armii Radzieckiej w obronie cywilizacji i kultury, w wyzwalaniu krajów
14

Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski
słowiańskich. Pogadanki powiązane były z okresem wyzwolenia przez Armię Radziecką i Wojsko
Polskie ziem Polski od Wisły po Odrę i Nysę Łużycką (zima 1945 r.) …. „Kadra nauczycielska –
nieupolityczniona, dzieci i młodzież – nie pracują w organizacjach.” Przecież partia postawiła jasne
cele pracy wychowawczej szkole, a tu … W protokole z tego posiedzenia czytamy: „Rozpoczął się
żmudny okres pracy nad urabianiem świadomości grona nauczycielskiego w takim stopniu, aby mogło
spełnić stawiane przez Partię i Rząd wymagań”.
Był to już okres, kiedy religia zniknęła ze szkół i rozpoczęły się represje wobec księży.
Borysow Ryszard od 2.05.1949 r rozpoczął pracę w szkole w Rejowcu. Po zakończeniu działań
wojennych dyrekcja znacjonalizowanej cukrowni otwiera świetlicę przyzakładową. Jedną z
pierwszych etatowych pracowników świetlicy i Domu Kultury 5 przy Cukrowni Rejowiec była
Stanisława Żurbicka 6 (sprawozdanie z dnia 14.05.1949r)

Pusty plac przed szkołą po rozebranych budynkach żydowskich przy ulicy Szkolnej i Henryka
Dąbrowskiego.
W roku szkolnym 1948/49 rozpoczęła pracę Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Rejowcu.

Rok szkolny 1949/50
W klasie IX uczyli następujący nauczyciele:
Dnia 19.02.1966 roku odbyła się wielka uroczystość oddania do użytku Zakładowego Domu Kultury
wybudowanego z pieniędzy funduszu zakładowego.
6
Aktorka -występowała na scenie teatru lwowskiego a potem krakowskiego. Reżyser i aktorka w miejscowości
Zwierzyniec. Grała 48 razy rolę Berty w dramacie Kruczkowskiego ,, Niemcy ,, . Pisała wiersze.
5
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Płachta – j. polski
Zwierzyński Stanisław – biologia, j. rosyjski
Zwierzyńska Helena – geografia, chór szkolny
Garda Tadeusz – j. łaciński, matematyka, fizyka
Łokaj Zofia – chemia
Borysow Ryszard – wychowanie fizyczne
Andrzejewska – historia
Dziewulski Henryk – przysposobienie wojskowe
W 1949 roku powstała nowa wersja "Elementarza", tym razem kolorowa, w płóciennej oprawie.

W tym wydaniu można znaleźć m.in. portret Bolesława Bieruta. (…) „Każde dziecko
zna ten portret - pisze Falski w czytance o 1 Maja. - Zapytajcie tylko, a od razu wam zawoła:
Prezydent Bolesław Bierut". I zgodnie z zasadą, że wiedza winna być utrwalana, kończy Elementarz
tak: (…) „Dawniej mieszkali tu królowie, a dzisiaj mieszka tu i pracuje Prezydent Bolesław Bierut. W
Warszawie mieszka też Marszałek Konstanty Rokossowski, naczelny dowódca wojska polskiego".
Poza tym są czytanki o zakładaniu spółdzielni produkcyjnych i o spotkaniu polskich harcerzy z
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radzieckimi pionierami. Ale też w tym samym Elementarzu jest czytanka o Olku, który wybrał się z
mamą kupić buciki w pięknym, nowym Powszechnym Domu Towarowym. „Bucików tego numeru
nam brak" - oświadcza ekspedientka, więc mama na pocieszenie kupuje Olkowi piłkę. Falski
niechętnie włączał religię do Elementarza. Pisanki zresztą zniknęły ostatecznie w 1949 r., Boże
Narodzenie wprawdzie przetrwało, ale tylko w formie czytanki o strojeniu jodełki i prezentach, tak
jakby to był taki świecki zimowy obyczaj Polaków.
W roku szkolnym 1949/50: Zradiofonizowano szkołę z własnym radiowęzłem.
Powoli wprowadza sie laicyzację szkoły. Zniknęły z planu lekcyjnego godziny nauczania religii. Coraz
rzadziej rozpoczyna się lekcje i kończy modlitwą. Od 1949 roku księża nie mogli uczestniczyć w
posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Usunięto krzyże, zawieszone we wszystkich klasach (wraz z
godłem państwowym). Religia nie była przedmiotom obowiązkowym. Kuratorium nie zakazywało
młodzieży uczęszczać na nabożeństwa szkolne, lecz nie pozwala na uroczyste pochody, które
traktowano, jako manifestacje. Za udział w nich - nauczyciele będą zwalniani z pracy.
Najważniejszymi zadaniami oprócz upolitycznienia nauczycieli było oddziaływanie na młodzież.
Pierwszą okazją stał się Dzień Pokoju, obchodzony w dniu 1. X. 1949 r. Z tej okazji nie tylko
przeprowadzono pogadanki na temat braterstwa ludów, a zwłaszcza młodzieży, ale również w klasach
starszych młodzież wypisała „Tekst przysięgi młodzieży demokratycznej na festiwalu w
Budapeszcie”. Śledząc kolejne wpisy w Kronice dowiadujemy się, jakie wydarzenia były obchodzone
szczególnie uroczyście. Część zasłużyła sobie jedynie na drobną wzmiankę. Inne opisane są szerzej.
Cóż było godnym obchodów w roku szkolnym 1949/ 50. Oto ich lista:
Z okazji zakończenia Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz rocznicy Wielkiej Rewolucji
Październikowej urządzono w szkole poranek dnia 5 listopada. Celem uczczenia 150 rocznicy urodzin
największego poety rosyjskiego Aleksandra Puszkina dnia 12 listopada został zorganizowany w szkole
poranek. W 70 rocznicę urodzin Józefa Stalina – Przyjaciela Polski, zorganizowano w szkole w dniu
21 grudnia uroczysty poranek
W dzień święta Armii Czerwonej odbył się w szkole dnia 23 lutego 1950 roku poranek szkolny.
29 kwietnia zorganizowano uroczystą akademię dla miejscowej ludności z okazji Święta 1 Maja
Dnia 23 czerwca zakończono uroczyście rok szkolny 1949/50.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

32 rocznica Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej;
Tydzień F.O.S. u (Tydzień Funduszu Odbudowy Szkolnictwa);
Składanie wieńców na grobach żołnierzy radzieckich;
Mianowanie Marszałkiem Polski Konstantego Rokossowskiego;
Międzynarodowy Tydzień Studenta;
Tydzień Walki z Analfabetyzmem;
70 – lecie urodzin Generalissimusa Stalina;
Rocznica śmierci W. I. Lenina;
Międzynarodowy Dzień Kobiet;
5 rocznica podpisania paktu wzajemnej pomocy, przyjaźni między Polską i Z.S.R.R.
1 Maja;
Dni Oświaty Książki i Prasy;
Narodowy Plebiscyt Pokoju;
Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Czytając ją trudno oprzeć się wrażeniu, że święta narodowe zostały wykreślone z
kalendarza. Prześledźmy na kilku przykładach, w jaki sposób obchodzono te uroczystości:
(…) „W dniu 7 listopada na terenie Rejowca była obchodzona uroczyście 32 rocznica
Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej. Do tej uroczystości młodzież była przygotowana poprzez
pogadanki w klasach, audycje radiowe i przygotowania do akademii. W godzinach popołudniowych
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młodzież zebrała się na placu szkolnym, skąd po uformowaniu się pochodu z transparentami i
portretami Klasyków marksizmu. Czoło pochodu otwierał oddział ze szturmówkami w liczbie 34 –
ech. Program akademii, na którą złożyły się deklamacje, pieśni i tańce był dawany jedynie przez
młodzież szkolną”.
(…) „W związku z mianowaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ob. Bieruta
Bolesława Marszałkiem Polski Konstantego Rokossowskiego młodzież szkolna została zapoznana z
życiorysem i działalnością Jego. Nie zależnie od życiorysu zostały we wszystkich klasach
przeprowadzone pogadanki pod hasłem: ”Dumni jesteśmy, że na czele armii stanął żołnierz, robotnik
rodem z Warszawy”. Do pogadanek wykorzystana była „Trybuna Robotnicza” Nr 302 z dnia 8
listopada 1949 r.”
Należało by przypomnieć, że po kilku latach K. Rokossowski nie tylko uciekł z Polski do ZSRR, ale
również pozbawiono go godności marszałka. Stało się to w 1956 r. po wydarzeniach w Poznaniu.
Jeszcze ciekawiej opisane zostały obchody 70 – lecia urodzin Generalissimusa Stalina.
(…) „W związku z tą uroczystością młodzież szkolna zapoznała się z życiorysem Józefa Stalina oraz
wszystkie klasy podjęły zobowiązania, które zostały wykonane. starze klasy wysłały 9 listów w j.
rosyjskim do młodzieży radzieckiej, a wszystka młodzież wysłała życzenia na odpowiednich
widokówkach do Ambasady Radzieckiej w Warszawie. Przed tą uroczystością szkoła była
udekorowana odpowiednimi hasłami. We wszystkich klasach były wydane gazetki ścienne
poświęcone pracy Generalissimusa Stalina”.
Gminna Rada Narodowa w Rejowcu w protokóle ze swojego posiedzenia Nr 4/50 w
dniu 14 kwietnia podjęła Uchwałę Nr 23 w, której zostały zawarte zobowiązania dla uczczenia Święta
1-go Maja . Jednym z tych zobowiązań było: (…) „- wykończyć pomnik ku czci pomordowanych
przez Niemców w latach 1939 – 1944 oraz uporządkować ogród przy pomniku”.
Pozostając przy obchodach 1 – maja trzeba przyznać, że w 1950 r. były one wyjątkowo uroczyste.
Składały się na nie: pogadanki („Przed 1 Maja we wszystkich klasach zostały przeprowadzone
pogadanki o znaczeniu tegoż święta”), pochód poprzedzony wiecem na placu
Dnia Kobiet. Oto, jaki cel przyświecał obchodom:
„W dniu 8 marca 1950 r. (w Kronice 1949 r.) przypadał Międzynarodowy Dzień Kobiet. W związku z
tym we wszystkich klasach odbyły się pogadanki o zdobyczach socjalnych kobiety w krajach
demokratycznych, a zwłaszcza w Z.S.R.R. i o udziale ich w budownictwie nowego życia oraz zaciętej
walce wyzwoleńczej kobiet w krajach kapitalistycznych i kolonialnych. Koleżanki urządziły uroczystą
akademię z odpowiednio ułożonym programem i referatem.”
„W dniu 13 maja 1950 r. został zorganizowany na terenie szkoły Komitet Obrońców Pokoju.
Uczeń kl. IX tut. szkoły odczytał manifest polskiego Komitetu Obrońców Pokoju.
Zebranie jednogłośnie przyjęło odczytane rezolucje, których treść załączona jest do niniejszej kroniki.
Na zakończenie zebrania odśpiewano –„Pieśń Pokoju”.
Rezolucja
„ My, uczniowie i uczennice kl. IX. Szk. Ogól. st. pod. i lic. w Rejowcu, członkinie
i członkowie Z.M. P. rozumiejąc cel i zadania walki o pokój, solidaryzujemy się „z uchwałami
Sztokholmskiego Kongresu Pokoju, uznamy rząd, który jako pierwszy użyje broni atomowej, za
zbrodniarza wojennego, żądamy zakazu broni atomowej, wprowadzenia międzynarodowej kontroli
wykonania tego zakazu. My rozumiemy dobrze, co to znaczy pokój, a także, co znaczy wojna. Jeszcze
ją dobrze pamiętamy, a już nieliczna garstka podżegaczy wojennych pragnie przygotować nową,
straszniejszą. Wojna to miliony kalek, to miliony ofiar, to straszne skutki bomby atomowej, to
zniszczenie młodego życia setek milionów młodzieży. Dlatego wszyscy wstępujemy w szeregi
obrońców Pokoju, dlatego że pokój to zagwarantowanie dalszego zdobywania wiedzy,
zagwarantowanie spokojnego życia i pracy nad odbudową naszej zniszczonej ojczyzny. Stajemy w
szeregach milionów ludzi dobrej woli, ludzi pragnących pokoju, w którego 1 – szym szeregu idzie
czterystamilionowy naród chiński oraz potężny Związek radziecki, fundament i podpora Frontu
obrońców Pokoju z genialnym wodzem Generalissimusem Józefem Stalinem na czele.
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Nie chcemy wojny! Pragniemy pokoju! Niech żyje Międzynarodowy Front Obrońców Pokoju!
Rezolucja
Nauczycielstwo, uczennice i uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej stopnia
podstawowego i licealnego w Rejowcu zebrani w dniu 13 maja 1950 r., na zebraniu organizacyjnym
szkolnego Komitetu Obrońców Pokoju solidaryzujemy się całkowicie z uchwałami sztokholmskiej
sesji Komitetu Światowego Kongresu Obrońców Pokoju, uznającym za zbrodniarzy każdego kto
pierwszy użyje broni atomowej. My wykładowcy i słuchacze szkoły gorąco pragniemy pokoju,
walczymy o pokój i walczyć będziemy dotąd, dopóki nie wyrwiemy z rąk podżegaczy wojennych, z
rąk przyszłych ludobójców śmiercionośnej broni.
Nasza odpowiedź podżegaczom wojennym, to walka o pokój, poprzez najlepsze wyniki w nauce.
Przesyłamy gorące pozdrowienia młodzieży i nauczycielstwu całego świata będących razem z nami w
szeregach wspólnej walki, - walki o pokój! Niech żyje pokój!
Dzień Dziecka i koniec roku w 1950 r.
„W dniu 4. VI. 50 r. odbyła się na terenie naszej szkoły uroczystość związana z
Międzynarodowym Dniem Dziecka. O godz. 16 – tej wszystkie dzieci zebrały się w szkole. W klasach
odbyły się pogadanki o znaczeniu M. D. D, a następnie na placu szkolnym nastąpiły występy chóru
szkolnego, rozgrywki w piłkę nożną i siatkową oraz zabawa taneczna.
W dniu 22. VI. 1950 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1949/50.
Nadaje się porządek uroczystości:
1) O godz. 8 – mej rano zbiórka młodzieży w szkole gdzie odbyły się popisy dzieci i rozdanie
świadectw.
2) Po tej uroczystości młodzież powróciła do szkoły, gdzie nastąpiło jej pożegnanie przez
wychowawców z uwzględnieniem zachowania się dzieci w czasie ferii letnich.
3) O godz. 16 – tej w świetlicy szkolnej nastąpiło uroczyste pożegnanie uczniów klas VII.
Na program złożyły się występy artystyczne dzieci, kolacja oraz zabawa taneczna.”
W szkole w Rejowcu w roku 1949 rozpoczęli prace następujący nauczyciele:
Kożuch Czesława
Kożuch Wacław od 1.09.1949 r
Grzela Regina
Do stosowania w szkołach wydano specjalną broszurę zatytułowana: „Pieśni na
apele szkolne”. Zawierała słowa i nuty, między innymi: Hymn ŚFMD, Miliony rąk, Pochód przyjaźni,
Ukochany kraj.
Protokół Nr 6/49 Gminnej Rady Narodowej w Rejowcu z dnia 7 sierpnia 1949 roku zawiera uchwały
dotyczące podejmowanych starań przy powoływaniu szkoły 11-to letniej w Rejowcu.
pkt 12 -Wystąpić do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie o przejęcie od gminy
Rejowiec 11-to letniej szkoły ogólnokształcącej w Rejowcu.
Uchwała Nr 28
Gminna Rada Narodowa zwraca się z prośbą do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie o przejęcie
od gminy Rejowiec 11-to letniej szkoły ogólnokształcącej w os, Rejowiec położonej i wstawić do
budżetu państwowego na rok 1950 kredytowania na jej utrzymanie .
( Przesłano do dyrekcji Szkoły w Rejowcu dnia 13.08.1949r L.I/22/17)
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Gminna Rada Narodowa po zapoznaniu się z pismem Dyrekcji11-to letniej Szkoły
Ogólnokształcącej w Rejowcu z dnia 15.07.1949 r L247/49 w sprawie organizacji szkoły
ogólnokształcącej w os. Rejowiec powiela następująco:
Uchwała Nr 31
Gminna Rada Narodowa w trosce o należyty rozwój oświaty na terenie gminy zwraca
się z prośbą do władz szkolnych o wydanie odnośnego orzeczenia, co do organizacji szkoły w os.
Rejowiec, jako szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego od 1-szej do 11-ej klasy
włącznie. Za koniecznością tą przemawiają następujące względy:
1 – Osada Rejowiec, jako ośrodek gminny o charakterze miejskim liczy 1800 mieszkańców.
2 – tuz przy osadzie położona stacja kolejowa oraz przecina szosa Chełm – Krasnystaw i z tego
tytułu komunikacja odpowiednia dla wielu młodzieży
3– młodzież rodziców pracujących w zakładach przemysłowych ( cementownia, cukrownia,
tartak, gorzelnia) korzysta wyłącznie ze szkoły ogólnokształcącej w Rejowcu
4 – obecnie do szkoły ogólnokształcącej w Rejowcu uczęszcza ponad 600 dzieci i młodzieży.
5 – znaczna ilość młodzieży z uwagi na bliską odległość uczęszcza z okolicznych gmin powiatu
chełmskiego a nawet z sąsiedniego powiatu krasnostawskiego.
( Przesłano do dyrekcji Szkoły w Rejowcu dnia 13.08.1949r za L.I/22/19/49)
W sprawozdaniu Zarządu Gminy w Rejowcu za okres od dnia 1.01.1949 roku do
dn. 24.11.1949 roku w sprawach gospodarczych wyszczególnił działalność na rzecz oświaty gminnej
pod następującymi punktami :
6 – odbudowano częściowo budynek szkoły w Tomaszówce,
7 – odremontowano wszystkie budynki szkół położone na terenie gminy,
8 – zaopatrzono szkoły w ławki i inny konieczny sprzęt,
9 – odremontowano budynek byłej łaźni w os. Rejowiec, gdzie urządzono bibliotekę
gminną, świetlicę ZMP i partii politycznych,
10 – wzniesiono pomnik w os. Rejowiec ku czci pomordowanych przez Niemców w latach
1939 – 1944,
13 – zradiofonizowano os. Rejowiec przy wydatnej pomocy gminy,
14 – wystąpiono do Ministerstwa Kultury i Sztuki o przekazanie gminie budynku byłego
kościoła po-unickiego w os. Rejowiec na cele kulturalno-oświatowe,
15 – wystąpiono do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie o przejęcie od gminy 11-to
letniej szkoły ogólnokształcącej w Rejowcu,
16 – założono i uzupełniono oświetlenie uliczne przed szkołą w os. Rejowiec,
Rejowiec dn.23.11.1949 r.
(w podpisie ) Wójt Gminy
Władza ludowa dbała o to, aby do społeczeństwa docierały jedynie słuszne
wiadomości. W tym celu przeprowadzano radiofonizacje miejscowości i szkół. Istniał wyraźny zakaz
słuchania rozgłośni „Radio Wolna Europa”, po drugie radio-odbiornik na owe czasy był urządzeniem,
którego posiadanie nie wielu mogło się poszczycić. Zradiofonizowano w roku 1949 następujące
gromady: os. Rejowiec, Kobyle i Wólkę Rejowiecką. Założono też w tym samym roku radiofonizację
w szkołach: Rejowiec, Stajne i Marynin. Centralny radiowęzeł znajdował się w Rejowcu w
pomieszczeniach placówki pocztowej.
Innym znaczącym wydarzeniem oświatowym w Rejowcu było otwarcie w 1949 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej, która została zaopatrzona w książki przez Radę Państwa.
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Instruktorka Tartakowska Celina prowadziła w 1950 roku szkolenia w gminnym
hufcu SP w Rejowcu.
W roku 1950 Wysocki Mirosław był komendantem gminnego męskiego hufca SP
w Rejowcu.

Udział młodzieży z SP w uroczystości 1- Maja 1950r. Pluton męski w czasie przemarszu ulicami
Rejowca.
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Reprezentacja szkoły LO w piłce siatkowej. Rok szkolny 1949/50 . 1 maj 1950r. Od lewej: Solarski,
Krawczyk, ----------, Czyżewski Józef, Fedoruk, Rossa Edward, Maśluch Lech, Salczyński Mieczysław,
Jędrasik, Salak Gustaw, n-l Borysow Ryszard.
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Siedząca czwartym rzędzie od doły ( po środku) wychowawczyni - Maria Kalinowska (Szkoła
Podstawowa).
Uroczystości dożynkowe.
Z Protokołu Nr. 14 z dnia 16.08.1950 roku posiedzenia Prezydium Gminnej Rady
Narodowej w Rejowcu. (…) „Prezydium Gminnej Rady Narodowej przy współudziale Zarządu
Powiatowego ZMP dokonało wyboru Komitetu Dożynkowego, dożynek gminy. Następnie zgodnie z
Uchwała Komitet ten wydał polecenie sołtysom wszystkich gromad, by każda gromada odpowiednio
przygotowała sobie (się) do dożynek. Młodzież by wystąpiła w strojach ludowych z wieńcami ze
zboża, a tak, że by wystawiono banderię konną również w strojach regionalnych i na rowerach.
Zaapelowano do sołtysów by zachęcali ludność swojej gromady, aby jak najwięcej ludzi starszych i
młodzieży przybyło na dzień 20 VIII 1950 roku na godzinę 10-tą rano do osady Rejowiec na Rynek, w
którym to dniu maja być Gminne Dożynki, gdzie o godzinie tej rozpocznie się cała uroczystość,
następnie przemarsz przez osadę do ogrodu miejskiego, gdzie pochód zostanie rozwiązany.
Uzupełnieniem dalszej uroczystości będzie zabawa ludowa w ogrodzie, osadzkim”.
.
Rejowiec dnia 1.08.1950 roku.
Słowa ślubowania młodych przodowników budowniczych Polski Ludowej złożone
22 lipca 1952 roku w Warszawie (z legitymacji ZMP- owskiej):
„Ślubujemy Tobie, Ojczyzno … na testament wielkich patriotów i rewolucjonistów:
…Feliksa Dzierżyńskiego… Karola Świerczewskiego … oddać wszystkie siły świętej sprawie obrony
pokoju przed amerykańskimi i hitlerowskimi podpalaczami i ludobójcami … rozwijać wieczystą
przyjaźń z potężnym Krajem radzieckim – Ojczyzną Lenina i Stalina. … Ślubujemy wypełniać
wskazania naszego Nauczyciela, Budowniczego Polski Ludowej ukochanego Towarzysza Bolesława
Bieruta …”
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W śród grupy dziewcząt kl. IX widać członkinie ZMP ubrane w zielone koszule organizacyjne
wyposażone w emblematy na lewym rękawie na wysokości ramienia. Foto wykonano w 1955 roku.
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1-Maja. Prtzygotowania do przejazdu przed trybuna honorową kolumny motorowej.Domy w głębi to
obecny rejon sklepu „Groszek”.
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1.05.1954 rok . Trybuna honorowa – działacze społeczno-polityczni PZPR w Rejowcu. Z lewej:
Knapiński Waldemar, przy sztandarze: Choryłek, Osiek, Cichosz, sztandar PZPR POP Cukrowni
Rejowiec, Palikot, Bartkiewicz Edward, Miszczuk Jan. Na trybunie przystrojonej portretem Bolesława
Bieruta: zasł€żeni działacze z różnych POP z terenu gminy Rejowiec w tym: – Bednarczuk Władysław,
Kierzkowski, Sochacki, Kobielarz, Giersztyn Henryka, Rostecki, Wór Janina i in.
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Rok 1955 . Pracownicy cukrowni w marszu majowym na miejsce manifestacji: Link Helena, Zabielski
Tadeusz, Kurzyńska Celina, Żelazny Jan, Kaszczuk Jan, Oleszczuk Maria, Kowalczyk Bolesław,
Żołnacz Stefania .
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1.05.1959 rok. Poczty sztandarowe. Na pierwszym planie Komitet Miejski PZPR w Rejowcu: Szwec
Aleksander, Mikołajczyk Piotr, Kurzyński Jan, Stokłosa Alojzy. W głębi przedstawiciele urzędu gminy

ZHP i Organizacja Harcerska w szkołach Rejowca.

Sprawozdanie z dwudniowych obchodów Święta Pracy 1 – Maja 1948 roku.
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Sprawozdanie z dwudniowych obchodów Święta Pracy 1 – Maja 1948 roku. W piśmie tym jest
błąd w dacie 3 IV 1948r. a winno być 3 V 1948 r.
Święto Pracy miało w Rejowcu bardzo uroczystą oprawę. W czasie wiecu na rynku
referaty okolicznościowe wygłosili znani działacze rejowieckiego PPR – u: Janik i Rosiński. Przed
trybuną honorową maszerowali robotnicy wszystkich zakładów pracy (począwszy od cementowni
„Firley”), rolnicy, urzędnicy, nauczyciele wraz z uczniami i młodzieżą szkolna wszystkich szkół
gminy Rejowiec. Organizacje młodzieżowe, które tworzyły zwarte grupy defiladowe. Oddzielnie
zaprezentowali się harcerze z następujących Hufców:
Rejowiec – 60 harcerek i 80 harcerzy
Stajne
- 40 harcerek i 60 harcerzy
Drużynę harcerską dziewcząt prowadziła w tym czasie Joanna Kukulska. W drużynach harcerskich
pojawił się nietypowy krzyż harcerski na dodatek z nietypowym napisem (Bardzo trudno było o
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krzyże harcerskie). Skąd takie krzyże w drużynie harcerskiej w szkole w Rejowcu. Jedna z hipotez
zakłada, że mogła je przywieźć Joanna Kukulska więźniarka obozu Ravensbruck. Po upływie tylu
latach od tamtego wydarzenia, sensowne wyjaśnienie tego jest niemożliwe. Faktem niepodważalnym
jest to, że takie krzyże początkowo noszono. Każdy harcerz był zobowiązany do odcięcia przepaski,
tak, aby upodobnić krzyż do wzoru przedwojennego. Nie wszyscy wykonali polecenie. Różne tego
były przyczyny. W czasie defilady 1-majowej zauważono występujące nieprawidłowości. Wybuchła
afera. Opiekunowie drużyn harcerskich mieli z tego powodu wiele nieprzyjemności. Rada
Pedagogiczna w trybie nadzwyczajnym zmieniła prowadzących drużyny.
U dołu nietypowy krzyż harcerski, który przetrwał do naszych czasów.

Krzyż harcerski. Błąd literowy w przepasce. Mylnie użyto po prawej stronie krzyża liści dębowych
zamiast laurowych 7. Przypinany na agrafkę. Na odwrocie wybity nr. 12.
O godzinie 20-tej na rynku w Rejowcu zapalono beczkę z materiałem palnym 8, który tlił się
półtorej godziny. Uroczystości zakończono po godzinie 21,30. W obchodach wzięło udział ponad 2, 5
tysiąca ludzi.

Na wielu, szczególnie przedwojennych krzyżach, po obu stronach znajduje się wieniec dębowy, lub zamiast
laurowego pół-wieniec z trójdzielnych liści głogu. Także w niektórych krzyżach powojennych na próżno szukać
wieńca laurowego, gdyż powtarzano wzór przedwojenny Wzruszające są wzory wykonywane w obozach
jenieckich i koncentracyjnych. Po II W. Św. w obozach przejściowych na terenie Niemiec również
wykonywano różniące się wzory krzyży.
8
Za bezpieczeństwo palącej się beczki z materiałem łatwopalnym odpowiadał Jerzy Gruczyński komendant
Straży Ogniowej w Rejowcu.
7
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Drużyna harcerska im. Lis – Kuli ze szkoły podstawowej w Stajnem na uroczystości 1- maja 1948 roku
w Rejowcu. Na czele drużynowy Tadeusz Dorosz. Maszerują ulicą Piłsudzkiego (T. Kościuszki), po
prawej stronie nieistniejąca kamienica Feldmanów.
W Rejowcu drużynowy Gruszczyński, przyboczny Głowacki.
Ostatnie publiczne wystąpienia ZHP. Władze komunistyczne od 1949 roku rozpoczynają
likwidacje organizacji harcerskiej, a na jej miejsce powołują w 1950 roku nową pseudo-harcerską o
nazwie – Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej (OH ZMP) 9. W krótkim czasie, bo w
1956 roku przekształcono ją w Organizację Harcerską Polski Ludowej (OH PL)

Organizacja wzorowana była na Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Lenina działająca w Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). OH działała w ramach struktury Związku Młodzieży Polskiej
(ZMP).

9
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Lilijka.

Krzyże Harcerskie z oznaczeniem stopni harcerskich.

Krzyż Harcerski „ćwika"
na krzyżu lilijka złocona

Krzyż Harcerski „wywiadowcy"
na krzyżu lilijka srebrzona

W 1950 zakazano używania stroju i odznak harcerskich. Było nowe Prawo i
Przyrzeczenie. Wydano zakaz noszenia Krzyża i zastąpiono go znaczkiem harcerskim. Odznaką,
pogardliwie nazywaną „ czuwajka”. Były białe koszule, czerwone chusty itp.

33

Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski

Odznaka Harcerska OH ZMP tzw. ,,Cuwajka”.

34

Copyright © 2017 Zdzisław Kalinowski

Legitymacja OH ZMP
Słowa przysięgi harcerskiej:
„Przysięgam uroczyście... uczyć się i pracować dla dobra ojczyzny i sprawy
socjalizmu...wszędzie służyć Polsce Ludowej”.
Prawo harcerskie:(… ) „Harcerz kocha Polskę Ludową i służy jej całym życiem ...”.
Na miejsce krzyża i lilijki wprowadzono Odznakę Harcerską wzorowaną na znaczku
ZMP. Instruktorów-księży zwalniano z funkcji i zabraniano wszelakich akcentów religijnych.
Wprowadzono nowy mundur na wzór pionierski, podobnie jak i nowy salut zastępujący tradycyjny –
wojskowy. Pozdrowienie harcerskie przyjęło formę „W nauce, pracy i walce – Czuwaj". Komendy
chorągwi i hufców przemianowano na komendy wojewódzkie i powiatowe. Zlikwidowano harcerstwo
starsze, a młodzież szkół średnich przekazano do ZMP i „Służby Polsce". Zwolniono większość
dawnych instruktorów oraz przyznano stopień harcmistrza wszystkim członkom Zarządu Głównego.
W1950 roku wydano zakaz używania stroju i odznak harcerskich, nowe Prawo i Przyrzeczenie. Dnia
15 października nastąpiło bezprawne wcielenie ZHP w struktury związku Młodzieży Polskiej. 1
czerwca 1951 roku powstaje Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej OH ZMP
wykorzystując nazwę „harcerska" zaprzestała stosowania metodyki harcerskiej i była kopią
radzieckich pionierów (białe koszule, czerwone chusty, komunistyczna odznaka – tzw. „Czuwajka” –
zamiast krzyża itp).
Na specjalnym szkolnym spotkaniu nowe odznaki harcerskie wręczała uczennica klasy
licealnej Barbara Zając,
Kronikę harcerską w szkole w Rejowcu prowadził Salczyński Mieczysław.
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