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P.P.S. roku 1948 w Rejowcu. 
 
                     Od wielu lat zbieram dane na temat komórki Polskiej Partii Socjalistycznej, która kiedyś 
prowadziła aktywną działalność na terenie Rejowca1. Przypomnę tylko o preferencjach wyborczych w 
gminie Rejowiec. Analiza poniżej zamieszczonych tych szczątkowych danych tłumaczyć może to, co się 
działo i dzieje w Rejowcu. 
 

Wybory do Sejmu Ustawodawczego dnia 26 stycznia 1919 roku. 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
Gmina                liczba                   liczba           lista 1          lista 2            lista 5 
                      uprawnionych        głosujących    NBKW         PSLW            PPS 
Rejowiec           3149                     1939                112             760                493           
 
 

Wybory do Sejmu I kadencji dnia 5 listopada 1922 roku. 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Gmina                              Rejowiec 
Liczba uprawnionych       3727 
Liczba głosów ważnych  2198 

1 Dość duże wpływy miała PPS w Rejowcu, której członkami i sympatykami byli przede wszystkim robotnicy 
pracujący w cukrowni, fornale w okolicznych majątkach: Budnych, Janisławskich, Morawskich, Czachowskich i 
Nowakowskich oraz biedota miasteczka. Ogromne wsparcie duchowe otrzymali, gdy nieoczekiwanie z 
kierownictwem PPS w Rejowcu spotkał się Piłsudzki. Byli współtowarzyszami organizacyjnymi Józefa 
Piłsudskiego. Niektórzy z nich czynnie zabezpieczali bezpieczny przejazd przez tereny gminy Rejowiec w czasie 
jego ucieczki ze szpitala do Zamościa. W kronice Rejowca widnieje krótka wzmianka (zapis), że Józef Piłsudzki w 
dniu 16 czerwca 1901 roku był przejazdem w Rejowcu. Jego pobyt utrzymywano w tajemnicy w obawie przed 
aresztowaniem przez carską policję. W trakcie odpoczynku tak jak zapisano miał spotkanie z działaczami PPS i 
niektórymi pracownikami Cukrowni Rejowiec. Po krótkim pobycie udał się w dalszą drogę do Zamościa, 
przekraczając nielegalnie niebezpieczna granicę rosyjsko austriacką na rzece Tanew pod wsią Rebizanty (Zamość 
był pod zaborem austriackim). Inne znane mi notatki potwierdzają prawdziwość zapisu rejowieckiego: 
    a)  Józef Piłsudzki w swej biografii miał epizod 16 czerwca 1901 roku związany z ziemią rejowiecką. Pisze o tym 
w swoich wspomnieniach regionalista Michał Peszko: (…) „Gdzieś tam w połowie czerwca 1901 roku szosa od 
Stacji kolejowej w Rejowcu, tłukła się po klinkierowej szosie lubelskiej rozklekotana dryndulka z zamojska zwana 
również „karetką”. W karetce tej oprócz woźnicy siedzieli Józef Piłsudzki ze swa żoną Marią z Koplewskich- 
Jaszkiewiczowa (Maria Piłsudska, de domo Koplewska, primo voto Juszkiewiczowa, secundo voto Piłsudska 
pierwsza żona Józefa Piłsudzkiego, Była córką Ludmiły z Chomiczów i Konstantego Koplewskiego. Pracowała, jako 
nauczycielka. Działaczka PPS. Ze względu na urodę, nazywana była „Piękną Damą” lub „Piękną Panią”) i 
Aleksander Sulkiewcz.( Aleksander Sulkiewicz, właśc. Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz lub Hózman Mirza 
Sulkiewicz ps. „Michał”. Współorganizator ucieczki Piłsudzkiego z petersburskiego szpitala św. Mikołaja 
Cudotwórcy 14 maja 1901 roku. Bohater Tatarów polskich.) 
 W Zamościu zajechali do Hotelu Lwowskiego, w którym Ordynacja Zamojskich miała stale zarezerwowany pokój”. 
   b) (…) „Ucieczka przed carskim pościgiem. Józef Klemens Piłsudski po raz pierwszy przybył na Lubelszczyznę w 
czerwcu 1901 r. po ucieczce 14 maja ze szpitala psychiatrycznego Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu. Trafił tam 
po aresztowaniu w Łodzi, gdzie nielegalnie drukował „Robotnika” i pobycie w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 
Był wtedy czołowym przywódcą i działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, działającej w konspiracji na terenie 
zaboru rosyjskiego. Piłsudski przybył do Chełma z majątku Czystołuża koło Żytkowic na Polesiu należącego do pp. 
Lewandowskich. Nocleg spędził w pokoju obok apteki Feliksa Filipowicza przy ul. Lubelskiej, po czym wraz z żoną 
Marią poprzez Rejowiec bryczką wyruszył do Zamościa. Tu w Kolegiacie zamojskiej spotkał się z Janem 
Miklaszewskim, członkiem PPS i kontrolerem lasów ordynacji zamojskiej. Następnie zatrzymał się w Hotelu 
Lwowskim, którego właścicielem był Mojżesz Dichter, a gdzie Ordynacja Zamojska miała zarezerwowany swój 
pokój. Pobyt w mieście trwał 2 godziny. Ok. godz. 14,00 Piłsudscy wyruszyli do Tomaszowa”.(z publikacji „Józef 
Piłsudzki w Lublinie i na Lubelszczyźnie” – Jan Rećko) 
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Lista 1  Piast                       88 
Lista   2   PPS                   588  2    
Lista 3  Wyzwolenie         564 
Lista   8  ChZIN                 147 
Lista   16   BNM                759  
Lista 15  ChSR                 18   
 
 

Wybory do Sejmu II kadencji dnia 4 marca 1928 roku 
--------------------------------------------------------------------- 

 
Gmina                         Rejowiec  
Liczba uprawnionych       4798 
Liczba głosów ważnych   3566 
Wyzwolenie                    210 
SCh                                 227 
Piast i ChO                        34 
ZL , ChS                          113 
BBWR                             207 
PPS                                1623 
Katolicko-Narodowe       161 
BMN                                640  
 
 
                       Niewątpliwym wydarzeniem w środowisku rejowieckich sympatyków PPS był przyjazd 16 
grudnia 1929 roku posła Feliksa Kotlarskiego i wystąpienie na specjalnie zorganizowanym wiecu. Poddał 
ostrej krytyce ówczesny rząd. Zachwalał idee partii PPS. Wpływy ideologii PPS z roku na rok zyskiwały 
coraz większą popularność. Świadczą o tym poniżej prezentowane zestawienie: 
 

Reasumując, jakie poparcie miała PPS w czasie wyborów do Sejmu. 
 

Lp. Wybory do Sejmu        uprawnionych      ważnych głosów               PPS            Uwagi 
=========================================================================== 
1    Ustawodawczy 
     26 stycznia 1919r.            3.142                         1.939                          493 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2    I  Kadencji 
      5 listopada 1922r.            3.727                         2.198                          588 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3    II Kadencji 
      4 marca 1928r.                4.798                        3.566                           1.623 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2  W latach1892 – 1914 największe wpływy ideologiczne na terenie gminy Rejowiec miało ugrupowanie partyjne – 
PPS, której poparcie lawinowo wzrastało wraz z upływem lat. 
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                    Chodzi o17–23 listopad 1892 rok3                    XXVI Kongres  29.06.–1.07.1945 rok.4 
                                                                                              Przyjął min. przyjazną postawę do ZSRR. 
 
           Wśród wielu zgromadzonych materiałów brakowało mi fotografii ilustrujących5 działalność z 
okresu 1944 – 15–21 grudzień1948 a działo się bardzo wiele w powojennej rzeczywistości np. 19 listopada 
1944r. powołanie Tymczasowego Zarządu Gminnego PPS w Rejowcu, czy tragiczna śmierć Sekretarza6 
Gminnego Koła PPS w Rejowcu. Popularności tego ugrupowania w dalszych latach sukcesywnie 
wzrastała. 
                      Pośrednio docierały do mnie wiadomości, że członkowie tej partii często byli fotografowani 
w czasie różnych uroczystości. Wiele obejrzałem albumów rodzinnych, ale nie było nic, co by się wiązało 
z tematem PPS. Az tu nieoczekiwana wiadomość prawdopodobnie jest coś, czego pan poszukuje. Po 
dotarciu do adresata wiadomości zaprezentowano mi fotografię o wymiarach 6 X 9 przedstawiającą grupę 
mężczyzn siedzących na stopniach schodów. Na odwrocie elektryzujący napis wykonany zwykłym 
ołówkiem: 
 

 
Oryginalna notatka na tylnej stronie fotografii wykonana ręką jednego ze sfotografowanych. 

 
Po wykonaniu powiększenia bez większego trudu zacząłem kojarzyć twarze z nazwiskami. 
 

3 Litery PPS to skrót nazwy Polska Partia Socjalistyczna. Młot umieszczony w połączonych w uścisku rękach jest 
symbolem zgody robotników, inaczej połączenia ich sił. Symbolem tej zgody są ręce w uścisku a tak ustawiony młot 
symbol zgodnej pracy. 
4 Oprócz standardowych elementów jak w poprzedniej odznace umieszczono datę i numer kongresu na młocie. W tle 
dodano wschodzące słońce albo Jutrzenkę oznaczającą nadejście czegoś nowego. Może chodziło o młodość. Tak jak 
w pieśniach rewolucyjnych zapał młodości wierzących w lepsze jutro. 
5 Chodzi o fotografie, które określiłbym, jako organizacyjne – przedstawiające członków partii w większym zespole 
w czasie świąt czy też uroczystości. 
6 Bessert Piotr i Maria, małżonkowie zostali zabici w dniu 18 kwietnia 1945 roku, przez oddział partyzancki „Kani” 
.Uratowała się córka, dwojga imion Barbara – Bogumiła. Wychowywana przez obcą rodzinę z Rejowca. 
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Członkowie Komitetu PPS w Rejowcu. Fotografię wykonano 1.05.1948 r. 

                W wielu przepadkach o ich dalszych losach po roku 1948 niewiele wiem gdyż po grudniu 1948 
zostali wchłonięci przez PPR i już występowali wspólnie w nowej pattii jakim była PZPR.  
Pod koniec roku 1948 ci twardzi ludzie zaprawieni w bojach o wolną Polskę przeżywają osobiste dramaty. 
Nagle runęły ich ideały, aby Polska była niepodległym krajem. Rozgoryczenie było tym większe gdyż 
zostali zdradzeni przez własne kierownictwo. Niektórzy nie mogli sobie wyobrazić, aby mieli tworzyć 
wspólną partię z komunistycznym PPR - em. Walczyli na różnych frontach walki ideologicznej. Niby na 
pozór chodziło o to samo, ale nie to samo. Znaczna ich część nie przyjęła legitymacji PZPR – u. Wybrali 
wyłączenie się z działalności politycznej. Znikli z pola widzenia partyjnego. Od tego momentu nie ma 
wiadomości archiwalnych o ich dalszych losach. 
W zwiazku z tym pozwalam sobie na powiększenie  i ponumerowanie twarzy licząc na dobrą wolę 
czytających aby podzielili się swymi wiadomościami o ich dalszych losach. 
 

Sekretarze Polskiej Partii Socjalistycznej w cukrowni Rejowiec 
 
1937 – 1946 Marian Szponar   
1946 – 1947 Michał Krochmalski   
1947 – 1949 Tadeusz Wodyk ( po zjednoczeniu z PPR w PZPR) 
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Członkowie Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Rejowcu. 

1   2   3   4  

5   6   7  

8   9   10  

11   12   13  
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14   15   16  

17   18   19  

20   21  22  

23  24  
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25   26   27  

28   29   30  

Partja PPS w Rejowcu i nie tylko była coraz bardziej marginalizowama i odsówana od wszelkch wystąpień 
publicznych. Na dowód mojego stwierdzenia przytoczę dwie uroczystości na których tródno doszukać w 
komitetach chnorowych obchodów kogokolwiek z członków PPS. Wszystkie  sprawy obywatelsko- 
organizacyjne w tym i  szkolnictwo7 kontrolowała i skupiała w swoich rękach PPR. 
 

Sprawozdanie z dwudniowych obchodów Święta Pracy 1 – Maja 1948 roku. 

7  Szerzej na ten temat w opracowaniu książkowym pt. „Zarys dziejów oświaty w Rejowcu 1905 – 1951 „. 
Tom I. 
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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. 



Copyright © 2013 Zdzisław Kalinowski 

            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. 

 
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 drużynowym w tym czasie był druh Gruszczyński, przyboczny druh Głowacki.  
 

8 Za bezpieczeństwo palącej się beczki z materiałem łatwopalnym odpowiadał Jerzy Gruczyński  komendant Straży 
Ogniowej w Rejowcu . 

                                                            



Copyright © 2013 Zdzisław Kalinowski 

 
      Maszerująca młodzież zrzeszona w organizacji SP 9(Służba Polsce) w czasie obchodów1 Maja w 
Rejowcu w roku 1948. Fotografia została wykonana u zbiegu ulic T. Kościuszki i Partyzanckiej (obecnie 
Henryka Dąbrowskiego). Na drugim planie – remiza strażacka teraz w tym miejscu pomnik Mikołaja Reja. 
Pomnik dla uczczenia zamordowanych mieszkańców Rejowca w czasie II wojny światowej przez Niemców 
postawiono dopiero w1949r. 
 

Obchody Święta Niepodległości w Rejowcu. 
 

         Na Święto Niepodległości przeznaczono dwa dni t.j. 24 i 25 lipca 1948 roku. W trym celu Zarząd 
Gminy w Rejowcu wydał specjalne Zarządzenie.   
 

9 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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Wydano też odezwę do mieszkańców Gminy Rejowiec o następującej treści: 
 
Zarząd Gminy Rejowiec                                                           Rejowiec dn.21 VII 1948 r. 
 
                                                   Do 
                                                           Obywateli osady Rejowiec  
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                      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  
 
 
 

Krótka nota biograficzna: 
 

        Prezentuję przykładowo wybraną z pośród wielu krótką notą biograficzną osoby oznaczonej na 
fotografii numerem 20 - Kazimierza Andrzeja Madeńskiego. Biogramy o których wyżej wspominałem 
zaprezentuję w specjalnym opracowaniu poświęconym PPS-owi ostatnich lat działalności czyli 1944 – 
1948.  
                  --- Kazimierz Andrzej Madeński urodzony w Sosnowcu 30.12.1889r, syn Antoniego i 
Aleksandry Slęzaków. W niedługim czasie rodzice przenieśli się do Warszawy ze względu na zatrudnienie 
ojca – był maszynistą kolejowym. Matka trudniła się udzielaniem lekcji gry na fortepianie. Ukończył 
dwuletnią szkołę miejską i czteroklasową szkołę rzemieślniczą „Wawelberga”. W wieku szkolnym związał 
się z ruchem rewolucyjnym biorąc czynny udział w wiecach, manifestacjach i pochodach w czasie 
wydarzeń roku 1905 w Warszawie. Majac 16 lat rozpoczął terminowanie w warsztacie ślusarskim 
Dydyńskiego przy ul. Pieknej. Poznał tam Władysława Marcinkowskieg o ps. „Rafał” aktywistę PPS z 
zawodu zeserem Wprowadzony do organizacji przyjął psełdonim „Pasażer”. Pełniąc funkcję w organizacji: 
łącznika, kolportera prasy partyjnej, ulotek itp. Miał ścisłe kontakty z towarzyszami z fabryk: „Bormana”. 
„Limpopa’. „Henkleja”. Zgodnie z wytycznymi kierownictwa PPS przechodzi ze szkolenia ideologicznego 
i prowadzonych dyskusji na szkolenie wojskowe i ćwiczenia wojskowe. Szkolenie odbywało się w lasach 
pod Warszawą w miejscowościach Młocina i Wilanowa. Tam tż w specjalnie zabezpieczonym Terenie 
doskonalono umiętności strzeleckie. W dniu 8 sierpnia 1906 roku uczestniczył w manifestacji na placu 
Teatralnym (rejon Aleji Jerozolimskich) rozrzucając ulotki anty carskie. Manifestacje organizowano przez 
parę dni az do 15 sierpnia przez niektórych nazywana jako „Krwawa Środa” Został rozpoznany przez 
szpicla Sankowskiego (został zastrzelony przez bojówkę PPS) wspópracującego z ówczesną bezpiekę 
carską. Aresztowano go 8 października 1907 rok na ulicy Wielkiej i osadzony w więzieniu na 
Daniłowiczewskiej. Śledstwo prowadził Gryń, który był słynny jako „sledowatiel” wymuszający 
odpowiednimi metodami zeznania. Z więzienia na Daniłowiczowskiej przeniesony został do Fortu 
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Aleksiejewa w Cytadeli a następnie do słynnego Fortu w Modlinie. Został skazany  na lat trzy więzienia za 
udział w manifestacjach w sierpniu 1906 roku. Karę miał odbyć na Syberii. O8 lutego 1908 roku skutego 
kajdanami i workiem na plecach z drobnym dobytkiem więziennym został załadowany do wagonu i 
pociągiem odwieziono na Syberię. W czasie długiej podróży zaliczył więzienia w Smoleńsku, Moskwie, 
Samarze, Czelabińsku i Tomsku. To nie był koniec gechenny. Wyrok określał, że skazany ma przebywać 
na Syberii w Kraju Narymskim we wsi Togór do której dotarł w miesiącu sierpniu 1908 roku. Na zesłaniu 
odbywał karę wspólnie z Jabłońskim, Marcinkowskim, Okrzeją, Wacławem, Purchalskim,Malentą, 
Banasiskiem., łączniczką Zajdler. 
 

 
Fotografię wykonano we wsi Togór na Syberji. Zesłaniec Madeński wraz z kolegą niedoli Marcinkowskim. 
 
                 Po odbyciu zasądzonej kary w roku  1911 został wcielony do wojska  rosyjskiego z racji tej, że  
był w wieku poborowym  a zarazem poddanym carskim. Otrzymał przydział do piechoty i stacjonował w 
dalekiej Persji. W latach 1914 – 1918 walczył na róznych frontach otrzymujac stopień plutonowego.  
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Fotografię wykonano w dniu 28.02.1915r, Wcielony wbrew woli do armii carskiej. 

 
                 W listopadzie 1918 roku udaje się mu przedostać przez tereny ogarnięte przez komunistyczną 
pożogąę Szcęśliwie dociera na tereny odradzającego się  państwa Polskiego. Zatrzymał się u rodziny w 
Lublinie. W dniu 1 grudnia 1918 roku podjął pracę jako ślusarz w fabryce „Spółka Akcyjna Cukrowni 
Trawniki”. W roku 1920 zostaje zmobilizowany do słuzby wojskowej w stopniu podoficera. Z końcem 
roku 1920 po przeniesieniu do rezerwy wraca do macieżystego zakładu w którym pracuje do jego 
likwidacji w 1938 roku.W dniu 1 listopada zostaje członkiem stowarzyszenia zzeszającego Sybiraków.  
 

 
Symbol więźniów politycznych zesłanych na Syberię. 
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Legitymacja Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych. (Sybiraków) 

 
                    Cały czas prowadził działalność partyjną. Społecznie oddawał się pasii muzycznej. Był 
kapelmistrzem orkiestr dentej aż do chwili zamknięcia zakładfu. W lipcu został zangażowany do pracy w 
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„Spółce Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii Rejowiec” na podobnym stanowisku jak w Trawnikach. W 
Rejowcu zamieszkał na stałe wraz z rodziną. W okresie II Rzeczypospolitej był uchonorowany „Medalem 
Niepodległości” o numerze 20532 We wrześniu 1939 roku nie podlegał mobilizacji ze względu na 
zawansowany wiek. W roku 1841 aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Chełmie. Był 
podejrzewany o prowadzenie działalności partyjnej. Po kilku miesiącach zwolniony w wyniku interwencji 
dyrekcji Cukrowni. Przez całą okupację niemiecką pracował w Cukrowni na różnych stanowiskach. Znany 
i ceniony działacz PPS przechodzi do PZPR p4zy zakładzie prowadzi orkiestrę dętą - jako kapelmistrz. 
Bardzo aktywnie udziela się na rzecz społeczeństwa. Komunistyczna władza PRL –u doceniła działalność i 
zaangażowanie w pracy partyjnej, społecznej, zawodowej i kulturalnej (wieloletni kapelmistrz orkiestry 
dętej) na rzecz lokalnego środowiska nadając mu order krzyża oficerskiego Polonia Restituta. W czerwcu 
1958 roku przechodzi na emeryturę. Umiera 10 marca 1968 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w 
Rejowcu.  
 
                                       ------------------------   ,,  -------------------------------- 
 
                   Liczę na państwa pomoc przy odtwarzaniu zawiłych losów choć niektórych członków 
Komitetu PPS w Rejowcu. Z tego co wiem swoim działaniem i postawą zasługują na pamięć nie tylko w 
lokalnym środowisku. Wielu z nich „zoliczyło”10 nie tylko więzienia w carskiej Rosji ale i w PRL-u. 
Czynili wiele aby Polska była Polską. 
 

Dziękuję Pani Zofii Mizgalskiej za udzieloną pomoc w trakcie realizacji tego tematu. 

10 Należy mieć na uwadze (użyję skrótu myślowego), że ukształtowanym członkom partii w przedwojennym PPS-ie było daleko 
do ideałów komunistów, które siłą wprowadzali PPR-owcy wraz z sowieckimi towarzyszami w Polsce Ludowej. 

                                                            


