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O wydawnictwie Danuty i Zdzis³awa Kalinowskich
pt. Rejowiec dawniej i dzisiaj – Szkice z dziejów

Wydanie drukiem powy¿szego wydawnictwa uwa¿a
siê za wysoce po¿yteczne i niezbêdne. Ksi¹¿ka mieæ
bêdzie charakter regionalny. S³u¿yæ bêdzie przede
wszystkim spo³ecznoœci Rejowca i okolic – szczyc¹cych
siê swoimi bogatymi dziejami i tradycj¹. Bêdzie mia³a
jednak i znaczenie ponadregionalne.
Dzieje Rejowca znajdujemy na kartach nielicznych
publikacji, studiów, artyku³ów traktuj¹cych je w sposób
przyczynkarski. Autorzy tego wydawnictwa podejmuj¹
siê opracowania maj¹cego charakter monograficzny, co
w znacznym stopniu mo¿e wype³niæ istniej¹c¹ w piœmiennictwie lukê.
Na podkreœlenie zas³uguje wykorzystanie bogatych
zbiorów w³asnych autorów i osób bliskich. Ca³oœæ zebranego materia³u zas³uguje na uwagê i zawiera du¿e
kompentium wiedzy o Rejowcu.

Kazimierz Spaleniec
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„...Je¿eli Ÿle powiedzia³em udowodnij,
co by³o z³ego.
A je¿eli dobrze,
To dlaczego Mnie bijesz?”
J. 18,23

Od Autor
ów
Autorów
Oddajemy w rêce sympatyków naszej miejscowoœci publikacjê, która
jest zarysem dziejów Rejowca, od czasów powstania po dzieñ dzisiejszy.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jest to ca³oœciowe opracowanie. Szkic
jest pocz¹tkiem cyklu tematycznego zwi¹zanego z nasz¹ miejscowoœci¹.
Byæ mo¿e nie ustrzegliœmy siê b³êdów merytorycznych za które Was szanowni czytelnicy przepraszamy. Prosimy o uwagi i wyrozumia³oœæ. Wyra¿amy wdziêcznoœæ wszystkim, którzy nas inspirowali do podjêcia tego
trudu. Na szczególne s³owa szacunku zas³uguj¹ Panie Irena Nowkowska i
Gra¿yna Mociak z Hrubieszowa oraz Ewa Mojska z Krasnegostawu, które
poprzez ³añcuch ludzi dobrej woli bezinteresownie podarowa³y prywatne
dokumenty kronikarskie gromadzone przez pierwszego kierownika szko³y Pana Piotra Szedla, wzbogacaj¹c archiwum autorów. Ofiarodawczynie
dowiedzia³y siê o naszych zainteresowaniach i planach od Pani Ewy Mojskiej. Dokumenty te poszerzy³y wiedzê oraz wyjaœni³y wiele problemów z
przesz³oœci. Dziêkujemy tym, którzy nas nie tylko zachêcali ale i sponsorowali, miêdzy innymi: Panu Tadeuszowi Górskiemu wójtowi Gminy Rejowiec, który wspiera³ nas pomoc¹ duchow¹ a przede wszystkim finansow¹ bez której publikacja ksi¹¿ki nie by³aby mo¿liwa, Pani Dorocie £osiewicz dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Rejowcu, Urzêdowi Marsza³kowskiemu w Lublinie, Zwi¹zkowi Literatów Polskich oddzia³ Lublin,
Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie, Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Rejowcu, Bankowi Spó³dzielczemu w Cycowie oddzia³ w Rejowcu, oraz Przedsiêbiorstwu Alex Bis w Rejowcu.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ Panu Kazimierzowi Spaleñcowi za wnikliw¹ recenzjê historyczn¹ i krytyczne uwagi redakcyjne do
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tego opracowania, które przyczyni³y siê do podniesienia rangi tej publikacji. W trakcie gromadzenia materia³ów zdarza³y siê te¿ przypadki nieprzychylnego, wrêcz wrogiego nastawienia i pomówieñ. Krytykowano pomys³
nasz dla zasady „co nie jest moje to z³e” – nie znaj¹c treœci i zakresu opracowania. Odmówiono nam dostêpu do archiwum, œciœle zwi¹zanego z Rejowcem mimo, ¿e przyczyniliœmy siê do uratowania z tego¿ archiwum wiele cennych dokumentów – im te¿ dziêkujemy. Ich nieprzychylna postawa
zmusi³a nas do wiêkszej determinacji. Poznaliœmy zasoby archiwalne Che³ma i Lublina. Po ich analizie postanowiliœmy oprzeæ siê w wiêkszoœci na
zbiorach z archiwum w³asnego. „Szkice z dziejów Rejowca” maj¹ przybli¿yæ
Pañstwu wa¿ne zdarzenia, które mia³y miejsce w naszej miejscowoœci. Pozosta³o wiele problemów do wyjaœnienia i opisania np.: bogata historia
¯ydów rejowieckich, mieszkañców narodowoœci ukraiñskiej, losy relikwii
œw. Jozafata B i M, miejsce œmierci i wiecznego spoczynku Miko³aja Reja,
kto i kiedy przywióz³ do Rejowca przepiêkny obraz Matki Bo¿ej Rejowieckiej, kto go namalowa³ i w którym roku, dzieje dzwonów ze œwi¹tyñ rejowieckich, miejsce ukrycia pierwszego sztandaru szko³y oraz wiele, wiele
innych zdarzeñ. Po tym przetartym szlaku pójd¹ i inni, odkrywaj¹c nowe
fakty i zdarzenia. Mamy nadziejê, ¿e po wnikliwych i mozolnych poszukiwaniach odrêbne publikacje dadz¹ odpowiedŸ na te i inne znaki zapytania
powiêkszaj¹c zasób wiadomoœci z historii Rejowca. Chcemy te¿ poprzez
stare fotografie (których autorów nie znamy) przybli¿yæ wyobra¿enie jak
wygl¹da³ Rejowiec prawie sto lat temu. Publikowane zdjêcia – w³asnoœæ
autorów s¹ niewielk¹ czêœci¹ eksponowanych na wystawie fotograficznej
pod tytu³em „Utrwalone w Kadrze”. Wszystkie materia³y zosta³y zebrane
do dnia 13 stycznia 2002 roku. Pragniemy zaznaczyæ, ¿e redakcjê niniejszej publikacji uczyniliœmy bezinteresownie.

Danuta i Zdzis³aw Kalinowscy
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1. Dzieje Rejowca w okr
esie star
opolskim
okresie
staropolskim
Rejowiec po³o¿ony jest w pó³nocno-wschodniej czêœci Wy¿yny Lubelskiej i wchodzi nieod³¹cznie do Ziemi Che³mskiej tak zwanych pagórków Che³mskich.
Tereny che³mszczyzny – usytuowane s¹ pomiêdzy rzekami Wieprzem
i Bugiem. S¹ malowniczo po³o¿one, poniewa¿ ³¹cz¹ cechy krajobrazu
nizinnego jak równie¿ krajobrazu wy¿ynnego. Pagóry che³mszczyzny
maj¹ pod³o¿e kredowe przykryte cienk¹ warstw¹ gleby lessowej. Che³mszczyzna a w tym tereny Rejowca pokryte s¹ gêst¹ siatk¹ suchych
w¹wozów, które powsta³y w ci¹gu wieków w pokrywie lessowej podatnej na dzia³anie wód opadowych. Che³mszczyzna wraz ze swym grodem wchodzi³a w obronny system zwi¹zku plemion Lêdzian, których
stolic¹ by³ Sandomierz lub Wiœlica. Nale¿a³ do nich w IX i X wieku du¿y
obszar od œrodkowej Wis³y a¿ po Bug.
Obszar ten z³o¿ony by³ z szeregu usytuowanych miêdzy Wieprzem
a Bugiem Grodów z Czerwieniem na czele. Z czasem przybra³ on miano
Grodów Czerwieñskich. Lêdzianie byli zho³dowani pañstwu wielkomorawskiemu po upadku którego w 950 roku podporz¹dkowali siê ksiêciu
Polan GnieŸnieñskich – Leszkowi – dziadowi Mieszka I.
W³odzimierz I ksi¹¿ê Kijowski w swej wyprawie na Lachy w 981 roku
zagarnia Grody Czerwieñskie. Boles³aw Chrobry wyprawiaj¹c siê na Kijów w roku 1018 odzyskuje dla Polski te tereny. W roku 1031 za panowania Mieszka II ksi¹¿ê kijowski Jaros³aw M¹dry ponawia podbój tych
ziem i opanowuje Grody Czerwieñskie.
Pod koniec XI wieku odzyskuje te ziemie Boles³aw Œmia³y. Przez
kilka wieków Ziemia Che³mska i Grody Czerwieñskie przechodzi³y z r¹k
do r¹k, jako tereny wa¿ne ze wzglêdu na rozwijaj¹cy siê handel kupiecki. W 1054 roku Ziemia Czerwieñska wchodzi w sk³ad ksiêstwa w³odzimierskiego a w XII wieku zostaje w³¹czona do ksiêstwa w³odzimierskohalickiego.
W 1223 roku ksi¹¿ê halicki Daniel Romanowicz buduje na Górze
Che³mskiej gród, w którym lokuje swoj¹ stolicê ksi¹¿êc¹. W 1323 roku
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Ziemiê Czerwieñsk¹ przejmuje w drodze sukcesji Boles³aw syn ksiêcia
czerskiego Trojdana.
Kazimierz Wielki po œmierci Boles³awa pragnie odzyskaæ tereny dla
Polski ale bez rezultatu. Che³mszczyzna dalej jest w posiadaniu Litwinów.
Kazimierz Wielki po kolejnej próbie zbrojnej na krótko przejmuje
Ziemiê Czerwieñsk¹.
Po œmierci Kazimierza Wielkiego w roku 1376 Litwa znowu podbija
Ziemiê Che³msk¹. W 1377 roku ziemiê opanowuj¹ Wêgrzy, a sta³o siê to
za przyczyn¹ wspólnej polsko-wêgierskiej wyprawy przeciwko Litwinom. Kres temu po³o¿y³a Królowa Jadwiga w 1387 roku przy³¹czaj¹c
ostatecznie te tereny do Polski.
Che³m sta³ siê siedzib¹ kasztelana i starosty grodowego a jednoczeœnie stolic¹ Ziemi Che³mskiej.
Diecezja che³mska obrz¹dku ³aciñskiego prawdopodobnie zosta³a
utworzona przez Stolicê Apostolsk¹ za czasów Boles³awa Wstydliwego
(1264 r?). Inni historycy dowodz¹, ¿e rok 1358 jest rokiem utworzenia
diecezji che³mskiej. Pierwszym potwierdzonym biskupem tej diecezji by³
Tomasz z zakonu Braci Mniejszych – mianowany w 1359 roku przez
Inocentego VI. Siedzib¹ biskupstwa wschodniego, Che³m by³ ju¿ za czasów Daniela Romanowicza. W póŸniejszym czasie w 1473 roku kuria
biskupia zosta³a przeniesiona do Hrubieszowa a nastêpnie w 1490 roku
do Krasnegostawu. Dzieje siê to m.in. z powodu, gdy¿ Ziemie Che³mskie ubo¿ej¹. Ubo¿enie i brak rozkwitu Ziemi Che³mskiej to sprawa wielkiego szlaku handlowego z nad Morza Czarnego przez Lwów do Sandomierza i Lublina z pominiêciem Ziemi Che³mskiej.
Dopiero XVI wiek przynosi terenom ponowny rozkwit. Ziemia Che³mska staje siê wêz³em nowych dróg handlowych. Dwie z nich sz³y na po³udnie, jedna z Che³ma przez Krasnystaw, Szczebrzeszyn do Jaros³awia,
druga przez Zamoœæ do Lwowa. Sprzyja³o to licznym nap³ywom ludnoœci
i osadnictwu. Che³m by³ wa¿nym oœrodkiem administracyjnym chocia¿
miasto mimo uzyskania od W³adys³awa Jagie³³y w roku 1392 przywilejów
z nadaniem prawa magdeburskiego nie rozwinê³o siê. Skutecznie z nim
konkurowa³ Krasnystaw le¿¹cy na bardziej znacz¹cym szlaku handlowym.
Szlachta Ziemi Che³mskiej w po³owie XVI wieku i na pocz¹tku XVII
wieku odegra³a wa¿n¹ rolê w wydarzeniach politycznych i ruchu reformatorskim. Szczególnie znani dzia³acze obozu antymagnackiego z terenu che³mszczyzny to: Pawe³ Orzechowski, Miko³aj Siennicki oraz osiad³y w pobliskim Kobylu Miko³aj Rej.
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2.W³aœciciele dóbr Rejowiec
Nazwa miasteczka pochodzi od jego za³o¿yciela Miko³aja Reja - urodzi³ siê on w ¯órawnie ko³o Lwowa w 1505 roku. By³ prawnukiem Jana Reja, dziedzica Szumska i Nag³owic, synem Stanis³awa i jego drugiej ¿ony
Barbary z Herbutów siostry Piotra Herbuta
Odnowskiego podkomorzego lwowskiego,
wdowy kolejno po Jakubie Kluszu i Janie
¯urawiñskim. Ojciec Stanis³aw osiedli³ siê na
Rusi. Miko³aj mia³ liczne rodzeñstwo przyrodnie: dwóch braci i trzy siostry z pierwszego ma³¿eñstwa ojca z Ann¹ z Niemczyna, oraz dwóch braci z drugiego ma³¿eñstwa
matki. Miko³aj Rej w wieku 13 lat zapisuje
siê na uniwersytet krakowski. Mia³ za sob¹
Drzeworyt – Miko³aj Rej
dwuletni pobyt w szkole w Skalmierzu i tak¿e
1505-1569
oko³o dwuletni pobyt w szkole we Lwowie.
Ojciec jego stale przebywa³ w Nag³owicach i odda³ swojego syna na wychowanie i dla nabrania og³ady towarzyskiej na dwór krewnego wojewody
sandomierskiego Andrzeja Têczyñskiego. Dworsk¹ s³u¿bê przerywa œmieræ
ojca 1529 roku, id¹ca za tym samodzielnoœæ maj¹tkowa i wynikaj¹ce st¹d
obowi¹zki gospodarskie. W roku 1530 Rej by³ komornikiem przy podkomorzym krakowskim Janie Têczyñskim bracie Andrzeja. Pod piecz¹ Têczyñskich oraz bratanka matki Miko³aja Herburta Odnowskiego rozpocz¹³
Rej udzia³ w ¿yciu publicznym. Maj¹c 26 lat w 1531 roku o¿eni³ siê z Zofi¹
Ró¿¹ Koœcieñ przebywaj¹c¹ u swej rodziny pod Sêdziszowem, której przodkowie pochodzili z Ziemi Che³mskiej. By³a córk¹ Jana z Wywli i Sêdziszowa
i jego pierwszej ¿ony Bogumi³y z Boryszowic.
¯ona w posagu wnosi Miko³ajowi Rejowi olbrzymie maj¹tki po³o¿one
w Ziemi Che³mskiej. S¹ to dobra wsi Kobyle i Siennicy Ró¿anej a tak¿e
królewszczyznê Stajne i Plisków.
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Najstarsz¹ dat¹ pod jak¹ wystêpuje nazwa Kobyle jest rok 1421, kiedy
to zosta³a wymieniona w akcie erekcyjnym parafii Paw³ów (dawna nazwa £yszcz) w nastêpuj¹cych okolicznoœciach: biskup che³mski Jan I Zaborowski z Opatowic h. Cholewa zwany „Episcopellus” z zakonu OO.
Dominikanów (1417-1440 r.) erygowa³ i uposa¿y³ 06 kwietnia 1421 roku
koœció³ parafialny we wsi £yszcz, która z nadania króla W³adys³awa Jagie³³y nale¿a³a od roku 1419 do dóbr sto³owych biskupstwa che³mskiego. Do nowo utworzonej parafii przy³¹czy³ wsie: £yszcz, Siedliszczki,
Krasne, Hruszów, Stajne, Wyczó³ków, Kobyle, Rybie, ¯ulin, Liszno, Kanie, Chojno Stare i Nowe, dwie Mogielnice, dwie Œwiêcice, Busówno,
Olchowiec, Bezko, Krzywowolê i Cyców oraz Siedliszcze z Janowic¹.
Miko³aj Rej niezw³ocznie przyst¹pi³ do zagospodarowania otrzymanych ziem. Zamieszka³ wraz z ¿on¹ w Siennicy gdy¿ Kobyle by³o wówczas niedu¿ym osiedlem. Na rozleg³ych lecz s³abo zaludnionych w³oœciach przyst¹pi³ do prac kolonizacyjnych. Na gruntach wsi Kobyle w po³owie traktu z Che³ma do Krasnegostawu za³o¿y³ w 1542 roku wieœ Sawczyn. Powsta³a ona wœród lasu dêbowego na œwie¿ym karczowisku.
Osiedli³ tu przybyszy wo³oskich specjalizuj¹cych siê w hodowli owiec.
Ustanowi³ nad nimi wójta zwanego kniaziem i zwolni³ na trzy lata od
wszelkich powinnoœci. Po up³ywie tego czasu mieszkañcy Sawczyna
zobowi¹zani zostali do p³acenia po grzywnie czynszu rocznie, do dostawienia na rzecz dworu korca owsa, dwóch kur, serów wo³oskich, a tak¿e pracowaæ na dworskich polach szeœæ dni rocznie. Wieœ szybko rozros³a siê tak, ¿e po up³ywie piêciu lat w 1547 roku Miko³aj Rej uzyska³ dla
niej od króla Zygmunta I Starego przywilej lokacyjny nadaj¹cy prawa
miejskie, oraz dwa jarmarki rocznie jeden na Œwiêtego Jana, drugi na
Œwiêtego Micha³a, a tak¿e targ cotygodniowy w ka¿dy czwartek. Jednoczeœnie od swojego nazwiska mianuje miasteczko nazw¹ Rejowiec. Dokupi³ wieœ Ostrów, naby³ tak¿e czêœci w Hañsku, Kulczynie i Ko³aczach.
Rozleg³y by³ „dom” w którym przebywa³ Miko³aj Rej. Du¿o mia³ bogactwa zgromadzonego droga dziedziczenia. Po rodzicach dosta³y siê
Rejowi dobra w województwie krakowskim i ruskim. W krakowskim
by³y to: wieœ S³onowice, po³owa Topoli, po³owa Bobina w powiecie
proszowskim oraz w powiecie ksiêskim Wola, Stara Wieœ i Nowa Wieœ.
Na dobra ruskie w powiecie halickim sk³ada³y siê wsie: Dubowice i Œrednia obci¹¿one sumami posagowymi sióstr przyrodnich Agnieszki Œwierczkowskiej i Zofii Kielanowskiej.
W 1539 roku przypad³y Rejowi dalsze dobra Rejów po bezdzietnym
stryju Piotrze a mianowicie: druga czêœæ Topoli oraz le¿¹ce w powiecie
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lelowskim Nag³owice. Odziedziczone w ziemi krakowskiej dobra powiêkszy³ Rej o wieœ Œlêczyn le¿¹c¹ w s¹siedztwie Nag³owic.
Sam Rej jednak korzysta jako w³aœciciel z dóbr ale nie zajmuje siê nimi.
Poch³oniêty jest licznymi wyjazdami, polityk¹ i literatur¹. Goœcinnie bierze
udzia³ w zebraniach towarzyskich u znakomitych w owym czasie mieszczan. Wyjazdy s¹ doœæ czêste a w szczególnoœci do Sandomierza i rodowych Nag³owic. Z powodu swej nadmiernej i g³oœnej gadatliwoœci, mieszkañcy Secymina miasteczka po³o¿onego o 8 kilometrów od Nag³owic
nazwali Reja „wodzirejem”. Odt¹d przydomek ten nadawany by³ ka¿demu, który nie dopuszcza³ do g³osu nikogo swoj¹ g³oœn¹ i sproœn¹ obyczajowoœci¹. Miko³aj Rej w tych nie przynosz¹cych mu s³awy obyczajach jako
nie zast¹piony towarzysz okolicznej szlachty, który potrafi³ za jednym
posiedzeniem dwa garnce piwa wypiæ i nieckê œliwek na zak¹skê zjeœæ,
nara¿a siê swoim postêpowaniem opinii publicznej a przede wszystkim
obyczajom koœcio³a katolickiego. Upominany jest za swe naganne poczynania. Dla uspokojenia swojego sumienia i usprawiedliwienia siê wobec
opinii publicznej zrywa z koœcio³em rzymsko-katolickim i przechodzi na
kalwinizm. S¹ to czêste praktyki szlachty i magnaterii w tym czasie.
Wszystkie wystêpki uchodzi³y Rejowi, gdy¿ potrafi³ sobie pozyskaæ nie
tylko szlachtê ale i samego króla Zygmunta II Augusta. Swoje opowiadania krasi³ dowcipami i humorami o miejscowej szlachcie a innych zmusza³
do milczenia. Otacza³ siê zawsze zbrojnym orszakiem s³u¿by folwarcznej
ubranej po szlachecku. Biskup krakowski Jêdrzej Zebrzydowski wyst¹pi³
odwa¿nie przeciw Rejowi .. Jêdrzej Zebrzydowski herbu Radwan pocz¹tkowo jako biskup che³mski w roku 1545 przeniesiony na stolicê biskupi¹
w³oc³awsk¹ a stamt¹d na krakowsk¹ zmar³ w 1560 roku1 .
Z ma³¿eñstwa Zofia urodzi³a Rejowi oœmioro dzieci synów: Miko³ajarotmistrza wojsk koronnych o¿enionego z Dorot¹ córk¹ Jana Hlebowicza,
Krzysztofa, Andrzeja oraz córki Annê ¿onê Marcina Uhrowieckiego ³owczego che³mskiego, Dorotê zamê¿n¹ za Jerzym Czaplicem z Horynia, Bogumi³ê ¿onê Wawrzyñca Piotrowskiego z Zahrynia, El¿bietê i Barbarê2 .
Syn Andrzej dziedzic z Nag³owic, Œlêczyna i Oksy ¿onaty z Katarzyn¹
córk¹ Walentego Dembiñskiego by³ sêdzi¹ kapturowym województwa
krakowskiego w okresie bezkrólewia w roku 1587.

1
2

Spis Koœcio³ów i Duchowieñstwa diecezji lubelskiej – Lublin 1948 r.
„Herbarz Polski” – Kasper Niesiecki-Lipski 1840 r.
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W 1561 roku Miko³aj Rej osiad³ w za³o¿onym przez siebie Rejowcu.
Wybudowa³ zbór kalwiñski, w którym po œmierci mia³ byæ pogrzebany.
Z czasem koœció³ niszczeje a jego wnuk Marek Rej buduje nowy zbór
kalwiñski.
Jako protestant bra³ ¿ywy udzia³ w dysputach i ruchach reformacyjnych. Wielokrotnie pos³owa³ na sejm. Zas³yn¹³ przede wszystkim z dorobku literackiego.
Wiêkszoœæ znanych dzie³ literackich powstaje w Rejowcu, w którym
znajduje spokój i wyciszenie. W pismach satyrycznych i dzie³ach literackich oœmiesza wady spo³eczeñstwa. Malowniczym i dosadnym jêzykiem
opisywa³ sceny z ¿ycia szlachty. Miko³aj Rej w swoich utworach pos³uguje siê wy³¹cznie jêzykiem polskim. W owym czasie obowi¹zuj¹cym
jêzykiem urzêdowym w Polsce by³ jêzyk ³aciñski. Staje siê gorliwym
obroñc¹ jêzyka narodowego w literaturze. S³ynne powiedzenie „A niechaj Narodowie w¿dy postronnie znaj¹ i¿ Polacy nie gêsi i¿ swój jêzyk
maj¹” sta³o siê z czasem nie obron¹ przed ³acin¹ lecz maksym¹ narodow¹ w literaturze. Miko³aj Rej zosta³ nazwany ojcem literatury polskiej.
Bogata i ró¿norodna twórczoœæ przynios³a mu uznanie, którym jako
pisarz cieszy³ siê ju¿ za ¿ycia i które przetrwa³o do pocz¹tku XVII wieku.
Jego zas³ugi dla doskonalenia i wzbogacenia polskiego jêzyka podnosili
nie tylko przyjaciele i najbli¿si wspó³pracownicy lecz tak¿e pisarze nale¿¹cy do obozu katolickiego.
W 1569 roku Miko³aj Rej umiera. Wiele jest hipotez co do miejsca
zgonu i pochówku. Jedna z nich wskazuje na Rejowiec.
[Adam Reku³owicz prowadzi w Rejowcu poszukiwania grobów Rejów. Swoje spostrze¿enia opisa³ w gazecie „Ekspres Lubelski” z dnia 03
maja 1924. Œladów koœcio³a w którym mog³y by spoczywaæ zw³oki Reja
dopatruje siê w resztkach murowanej budowli skrytej w rozleg³ym pagórku na tak zwanym œwiñskim targu nale¿¹cym do gminy ¿ydowskiej.
Po wydobyciu z tego miejsca kamieni natrafiono na szcz¹tki ludzkie,
które przeniesiono na cmentarz parafialny. Wynika³o by z tego, ¿e pod
tymi kamieniami winien znajdowaæ siê grobowiec Rejów].
Po œmierci Miko³aja Reja miasteczko przechodzi pod w³adanie synów
Andrzeja i Krzysztofa. W 1648 roku Rejowiec zostaje zniszczony przez
wojska Bohdana Chmielnickiego. W 1657 roku epidemia d¿umy dziesi¹tkuje mieszkañców Rejowca i okolic.
Ludnoœæ Rejowca zajmowa³a siê g³ównie rolnictwem. Ze wzglêdu na
swe po³o¿enie przy trakcie handlowym, pod koniec XVII wieku Rejowiec zaczyna siê dynamicznie rozwijaæ. Nastêpuje nap³yw ludnoœci, g³ów14

nie pochodzenia ¿ydowskiego. ¯ydzi zajmuj¹ siê organizacj¹ handlu i rzemios³a. Rozwija siê przede wszystkim kupiectwo, olejarnie, garbarnie,
browary, tartaki, tkactwo, piekarnie, kaszarnie.
Ludnoœæ ¿ydowska zajmuje centraln¹ czêœæ miasteczka zabudowuj¹c
zwart¹ zabudow¹ handlow¹, us³ugow¹, mieszkaln¹. W samym centrum
Rejowca w 1712 roku buduj¹ synagogê. W tym te¿ roku Rejowiecka
Gmina ¯ydowska wyodrêbnia siê z kaha³u che³mskiego3 .
Potomkowie Reja dziedzicz¹ i dzier¿awi¹ Rejowiec do roku 1699.
Na pocz¹tku XVIII w. Rejowiec przejmuje katolicki ród Rzewuskich
herbu Krzywda. Stanis³aw Mateusz Rzewuski wymieniony jest jako pan
na Rozdolu i Rejowcu. Zmar³ w Lwowie w 1728 r., pochowany zosta³
w Rozdole.
Dobra Rejowiec w roku 1720 ojciec Stanis³aw Mateusz przekaza³ dwóm
synom: Sewerynowi (wœród innych tytu³ów) starosta che³mski, Wac³awowi (wœród innych tytu³ów) pisarz polny koronny.
W Rejowcu w 1731 roku obaj Rzewuscy wznosz¹ szpital i drewniany
koœció³ – wyposa¿aj¹ go w obrazy i wszystko to co pozwala na odprawianie mszy œwiêtych. Jedna z hipotez wskazuje na to, ¿e œwi¹tynia w Rejowcu zosta³a wyposa¿ona w przepiêkny owalny obraz przedstawiaj¹cy Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem. Obraz ten od dnia 11 listopada 2000 r. nosi nazwê Matki Bo¿ej Rejowieckiej. Pozosta³oœci¹ z wyposa¿enia tego koœcio³a
jest cynowy œwiecznik z wygrawerowanym herbem Krzywda oraz mono-

Œwiecznik cynowy
z herbem krzywda
z monogramami
Wac³awa
Rzewuskiego.
Pozosta³oœæ po
wyposa¿eniu
drewnianego
koœcio³a z roku
1731.
Podstawa œwiecznika
cynowego z widocznym
herbem Krzywda
i monogramami Rzewuskich
3

Kaha³ – z hebrajskiego zarz¹d ¿ydowskiej gminy wyznaniowej.
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gramami – aktualnie przechowywany w koœciele parafialnym w Rejowcu.
Ich te¿ staraniem w miasteczku erygowano parafiê greko-katolick¹. Wspó³w³aœciciel Rejowca Seweryn Rzewuski umiera w 1755 roku. Wac³aw oprócz
Rejowca dziedziczy po zmar³ym ojcu hetmanie Stanis³awie Mateuszu Rzewuskim w 1728 roku dobra wsi Siedliszcze oraz zamek w Podhorcu. W
Siedliszczu rodzina Rzewuskich utrzymywa³a chor¹giew husarsk¹. Wac³aw zostaje 1752 roku hetmanem polnym a w latach 1773 - 1774 piastuje
godnoœæ hetmana wielkiego koronnego.
W zamku w Podhorcach rodzina Rzewuskich zamieszkiwa³a od 1718
roku. W tym to roku ojciec Wac³awa hetman Stanis³aw Mateusz Rzewuski odkupuje zamek od Sobieskich.
Po wielu staraniach Wac³aw Rzewuski wspó³w³aœciciel Rejowca przebudowuje zamek czyni¹c zeñ jedn¹ z najpiêkniejszych magnackich rezydencji Rzeczpospolitej na Kresach Wschodnich.
Zamek w Podhorcach znajduje siê w odleg³oœci 80 km na wschód od
Lwowa. Przepiêknie po³o¿ona rezydencja by³a œwiadkiem bardzo wielu
ciekawych zdarzeñ np.: wesele ksiêcia Karola Radziwi³³a czy te¿ pobyt
Franciszka I i wielu innych. W zamku w Podhorcach przebywali i inni
s³awni potomkowie: Seweryn Rzewuski (1746-1811) targowiczan, Wac³aw (1785-1831), emir Tadi ul-Fahr – zafascynowany kultur¹ Bliskiego
Wschodu (orientalista) – powstaniec listopadowy. W okresie rozbiorowym wojska rosyjskie, które stacjonowa³y w tym zamku dokonuj¹ powa¿nych zniszczeñ. Leon Rzewuski próbuje ratowaæ posiad³oœæ i w koñcu
j¹ sprzedaje. Nowym w³aœcicielem zostaje ksi¹¿ê Eustachy Sanguszko.
Wac³aw Rzewuski kasztelan krakowski umiera w Krakowie w roku 1779.
Osieroci³ on synów: Stanis³awa, Józefa, Seweryna oraz córkê nieznanego imienia4 . Po jego œmierci dzieci sprzedaj¹ w 1789 roku dobra Rejowiec Wiktorynowi Zaleskiemu staroœcie boreckiemu.
Wiktoryn Zaleski w 1796 roku rozpocz¹³ budowê murowanej cerkwi
unickiej w stylu barokowym w miejsce rozebranej drewnianej. ¯on¹
Wiktoryna Zaleskiego by³a Marianna Mier siostra Józefa Miera wojewody pomorskiego o¿enionego z Ann¹ Agnieszka Sapie¿ank¹. Po œmierci
Wiktoryna Zaleskiego Rejowiec odziedziczy³a jego bratanica córka Piotra Zaleskiego podkomorzego Nurskiego Marianna Barbara Zaleska, któr¹
w 1781 roku poj¹³ za ¿onê Józef Kajetan Ossoliñski h. Topór.

4
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Herbarz Polski – Kasper Niesiecki-Lipski 1840 r.

Józef Kajetan Ossoliñski by³
kontynuatorem budowy rozpoczêtej cerkwi przez Wiktoryna
Zaleskiego. Ukoñczy³ budowê
w roku 1802.
Józef Kajetan Ossoliñski rozwiód³ siê ze swoj¹ ¿on¹ Mariann¹ Barbar¹ Zaleska i wraz
z synem Wiktorem zamieszka³
w Rudce pod Bia³ymstokiem.
Umiera w 1834 roku.
Marianna Barbara Zaleska
Koœció³ unicki w Rejowcu.
wraz z córk¹ Konstancj¹ zostaje
Rycina „Tygodnik Ilustrowany” 1863 r.
w Rejowcu. W 1813 roku Mat. VIII Nr 199 s. 281.
rianna Zaleska po mê¿u Ossoliñska umiera. Józef Kajetan Ossoliñski w czasie zamieszkiwania w Rejowcu wznosi pa³ac. Wadowski podaje, ¿e pa³ac zosta³ wzniesiony na
miejscu dawnego pa³acu drewnianego, który uleg³ spaleniu.

Zespó³ pa³acowo-parkowy w Rejowcu wzniesiony przez
Józefa Kajetana Ossoliñskiego5

5

Przedruk fot. Biuletyn Informacyjny Zwi¹zku Gmin Lubelszczyzny Nr. 12/13 styczeñ/luty 2001 rok
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Konstancja Ossoliñska w 1805 roku wychodzi za m¹¿ za hrabiego
Tomasza £ubieñskiego herbu Pomian genera³a Wojsk Polskich i kasztelana Królestwa Polskiego. Z tego ma³¿eñstwa urodzi³o siê dwoje dzieci
Leon i Adela6 .
W latach 1822-1826 £ubieñscy z powodu wielu zajêæ oddaj¹ posiad³oœæ w dzier¿awê.
Rozliczne obowi¹zki powoduj¹, ¿e w dobrach Rejowiec ich w³aœciciele s¹ rzadkimi goœæmi. Brak nadzoru powoduje, ¿e dobra staj¹ siê
zaniedbane - niszczej¹. W 1832 roku £ubieñscy podejmuj¹ decyzjê o sprzedaniu posiad³oœci. W tym te¿ roku ksi¹¿ê Adam Woroniecki h. Korybut
kupuje dobra Rejowiec. (Patrz za³¹cznik nr 3, 4, 5).
Ksi¹¿ê Adam Woroniecki gruntownie restauruje koœció³. Wyposa¿a
go i sporz¹dza z tego okresu szczegó³owe inwentarze. W roku 1852
Adam Woroniecki przeprowadza generalny remont œwi¹tyni.
Czasy w jakich przysz³o ¿yæ mieszkañcom Rejowca nie nale¿a³y do
naj³atwiejszych. W okresie Polski przedrozbiorowej Rejowiec nale¿a³ do
Ziemi Che³mskiej, która jako jednostka administracyjna zbli¿ona by³a
wielkoœci¹ obszaru do województwa. Po drugim rozbiorze utworzone
zosta³o województwo che³mskie, w sk³ad którego wchodzi³y dobra rejowieckie. Po trzecim rozbiorze Polski tereny te zosta³y zagarniête przez
Austriê i nazwane Galicj¹ Zachodni¹. W Che³mie utworzona zosta³a siedziba cyrku³u nazwanego W³odawskim z siedzib¹ w Bia³ej Podlaskiej.
Czasy Ksiêstwa Warszawskiego zwi¹za³y administracyjnie tereny miêdzyrzecza Wieprza i Bugu z Lublinem, do którego wcielono powiat che³mski. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego region che³mski wszed³
w sk³ad obwodu Krasnostawskiego nale¿¹cego do województwa lubelskiego i zosta³ pod zaborem rosyjskim. Po powstaniu listopadowym
województwa przemianowano na gubernie a obwody na powiaty. W czasie powstania styczniowego w 1863 roku okoliczna ludnoœæ a w szczególnoœci mieszkañcy Rejowca i Paw³owa brali czynny udzia³ w walkach
narodowowyzwoleñczych. Za czyn ten w 1867 roku Rejowiec jak wiele
innych miast w Polsce zap³aci³ utrat¹ praw miejskich. Pomimo tych nie

6

Hrabia Tomasz £ubieñski – szef kompanii lekkokonnych, genera³ brygady W. P.
ur. 29.12.1784 r. w Szczytnikach zmar³ 27.08.1870 r. w Warszawie. Uczestnik wojen
napoleoñskich. Za zas³ugi otrzymuje z r¹k Napoleona dyplom i tytu³ barona dn.
13.02.1811 r. – „Herby Polaków wyró¿nionych przez Napoleona” – Piotr Pawe³ Bajer –
„Verbum Nobile” 2000 r.
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przyjaznych i nie spokojnych czasów Adam Woroniecki wyposa¿a œwi¹tyniê. Na proœbê unitów pozwala na odprawianie nabo¿eñstw w murowanym koœciele pod wezwaniem Micha³a Archanio³a. Parafia unicka
przetrwa³a a¿ do roku 1875.
18 lutego 1875 roku nastêpuje kasata, likwidacja koœcio³a unickiego
w diecezji che³mskiej ostatniej enklawy koœcio³a unickiego na terenie
cesarstwa rosyjskiego. Opór wiernych zosta³ prze³amany u¿yciem si³y
przez wojska carskie. Zamykano szko³y polskie prowadzone przez Bazylianów i Pijarów – otwierano szko³y rosyjskie.
W 1875 roku jak w ca³ym zaborze rosyjskim koœció³ greko-katolicki
w Rejowcu przejmuje duchowieñstwo prawos³awne.
W spisach podczas zajmowania œwi¹tyni przez prawos³awnych Adam
Woroniecki wymienia: piêæ o³tarzy a szósty w kaplicy w œród nich murowany. W wielkim o³tarzu owalny obraz przedstawiaj¹cy Matkê Bo¿¹
podtrzymuj¹c¹ stoj¹ce dzieci¹tko Jezus, w owalnej z³otej ramie bardzo
dobrego pêdzla w³oskiej szko³y malarskiej. Oprócz tego wymienia siê
obraz œw. Micha³a Archanio³a, obraz Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii
Panny, obraz Pana Jezusa na krzy¿u w ramach poz³acanych oraz obraz
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
W trakcie adaptacji koœcio³a na cerkiew prawos³awn¹ usuniêto i zniszczono o³tarze a w prezbiterium ustawiono carskie wrota i ikonostas.
Wszystkie obrazy pozosta³y na starych miejscach. Po roku 1875 Adam
Woroniecki przekazuje posiad³oœæ bratu Henrykowi o¿enionemu z Mari¹ z Orsettich.
W 1877 roku budowana jest kolej nadwiœlañska. Szlak kolejowy biegnie w okolicach Rejowca przez poblisk¹ wieœ Stajne. Tu te¿ sytuuje siê
przystanek kolejowy o nazwie Rejowiec. W tym czasie ludnoœæ Rejowca
liczy oko³o 1500 osób. Miasteczko ubo¿eje. Ludnoœæ zajmuje siê rolnictwem i rzemios³em. Henryk Woroniecki umiera w 1878 roku. Wdowa po
nim Maria Woroniecka z Orsettich w 1879 roku wychodzi po raz drugi
za m¹¿ za Stanis³awa £ubieñskiego. Nowy w³aœciciel dóbr przejmuje
rozpoczête przez Woronieckich starania o pozwolenie na pobudowanie
œwi¹tyni rzymsko-katolickiej i utworzenie parafii w Rejowcu. Rejowiec
by³ w posiadaniu £ubieñskich do 1894 roku.
W roku 1894 Maria z Orsettich primo voto Woroniecka £ubieñska
sprzedaje maj¹tek Rejowca Józefatowi i Marii z Pilitowskich ma³¿onkom
Budnym h. Jastrzêbiec. Józefat Budny kupuje Rejowiec w wieku 33 lat.
Urodzi³ siê w 1861 roku w Jastkowie ko³o Lublina w maj¹tku rodziców
19

Ignacego Bonawentury herbu Jastrzêbiec i Karoliny z Morawskich. Rodzice Józefata posiadali rozleg³y maj¹tek w Jastkowie, Zakrzewie i Niemcach. Józefat po okresie nauki domowej dosta³ bardzo dobre wy¿sze
wykszta³cenie rolnicze we Lwowie, podobnie jak jego brat Nikodem
Budny osiad³y w maj¹tku rodziców w Jastkowie.
Józefat Budny nowo nabyty maj¹tek zastaje zaniedbany, nie rentowny i zacofany gospodarczo. W dobrach widzi w³aœciw¹ bazê do tworzenia zak³adów przemys³owych. Buduje cukrowniê, gorzelniê, m³yny, tartak. Uprawia ziemiê siej¹c i sadz¹c dotychczas nie praktykowane roœliny: chmiel, buraki cukrowe, rzepak. Organizuje hodowlê byd³a. Wprowadza nowoczesn¹ gospodarkê roln¹ i mechanizacjê rolnictwa. Sprowadza nowoczesne maszyny rolnicze i urz¹dzenia przemys³owe.
Zmienia wystrój otoczenia pa³acowego sprowadzaj¹c ró¿ne gatunki
drzew i krzewów. Alejê do siedliska wysadza srebrn¹ odmian¹ topoli.
Z domu rodzinnego wynosi du¿¹ wra¿liwoœæ na potrzeby drugiego
cz³owieka i umi³owanie ojczyzny. Jest wielkim patriot¹. Po rewolucji
w 1905 roku organizuje w Rejowcu szkolnictwo polskie. Zak³ada pierwsz¹ szko³ê przy cukrowni w jêzyku wyk³adowym polskim. Wyposa¿a
szko³ê w niezbêdne pomoce i utrzymuje kadrê nauczycielsk¹. W 1907
roku sprowadza wykszta³conego polskiego pedagoga Piotra Szedla z Czêstochowy, któremu wystara³ siê pozwolenie do nauczania w prywatnej
dwu klasowej szkole jako nauczyciel fabryczny Towarzystwa Akcyjnego
Cukrowni i Rafinerii „Rejowiec” w Rejowcu od Kuratora Warszawskiego
Okrêgu Naukowego.
Wraz z powstaniem szkolnictwa rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ amatorskie
zespo³y teatralne doros³ych i dzieci.
W repertuarze dominuje tematyka patriotyczna. Realizowano przedstawienia zwi¹zane ze œwiêtami religijnymi (Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc). Wielkie wra¿enie pozostawi³ spektakl z grudnia 1917 roku dla
uczczenia 100-nej rocznicy œmierci Tadeusza Koœciuszki. Nieocenione
zas³ugi w propagowaniu kultury œrodowiskowej wnieœli nauczyciele Szko³y Powszechnej w Rejowcu. Sal¹ „koncertow¹” by³o pomieszczenie remizy stra¿ackiej, izby lekcyjne oraz w póŸniejszym czasie sala gimnastyczna. Bogata dzia³alnoœæ amatorskich zespo³ów teatralnych przetrwa³a do roku 1939. Istnia³ równie¿ zespó³ chóralno-instrumentalny, orkiestra dêta stra¿y po¿arnej, chór koœcielny i stacjonarne kino.
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3. Rejowiec w latach 1905-1939
Rok 1905 zapisa³ siê w historii Rejowca manifestacjami i wiecami patriotycznymi w Rejowcu i Paw³owie. Spo³eczeñstwo upomina³o siê o niepodleg³oœæ i polskie szko³y.
Po roku 1908 na bazie m³yna zbo¿owego uruchomiono lokaln¹ elektrowniê, usytuowan¹ na koñcu obecnej ulicy Reja i wsi¹ Wólka Rejowiecka. Elektrownia zaopatrywa³a w energiê elektryczn¹ miasteczko.
Pr¹dnica o niewielkiej mocy wytwarza³a pr¹d sta³y o napiêciu 110 V.
Z inicjatywy w³adz samorz¹dowych wykonano oœwietlenie ulic: Reja,
Koœciuszki, Rynek, Bo¿nicza, D¹browskiego oraz krótki odcinek ulicy
w kierunku cukrowni. W pierwszej kolejnoœci pod³¹czono obiekty szkolne
przy D¹browskiego, posterunek policji, ³aŸniê ¿ydowsk¹, synagogê,
gminê, pocztê, plebaniê i koœció³. Plany elektryfikacji wykona³ Pan M.
Klepacki, a prace instalacyjne przedsiêbiorstwo elektrotechniczne z Che³ma z ulicy Reformackiej 18.
Drug¹ lokaln¹ elektrowniê posiada³a fabryka Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni i Rafinerii „Rejowiec” w Rejowcu na potrzeby zak³adu osiedla
fabrycznego oraz siedziby Pañstwa Budnych.
W roku 1914 po wielu staraniach w³adze carskie zezwalaj¹ na utworzenie cmentarza rzymsko-katolickiego na pó³noc od koœcio³a przy torach kolejowych do cukrowni, w pobli¿u zabudowañ dró¿nika. Oznaczony na mapie jako teren rozkopany7 .
Przed I wojn¹ œwiatow¹ Rejowiec liczy³ 4500 mieszkañców. Na skutek
ewakuacji w g³¹b terytorium Rosji liczba mieszkañców zmala³a do 300.
Nast¹pi³a parcelacja kilku folwarków. Rozwój przemys³u (cukrownia, gorzelnia, tartak, olejarnie, m³yny, fabryka budowy kot³ów itp.) powoduje
powtórny nap³yw ludnoœci a zw³aszcza wyznawców rzymsko-katolickich.
Oprócz rzymsko-katolików bardzo liczn¹ grupê wyznaniow¹ stanowili
¯ydzi, prawos³awni i ewangelicy. Rejowiec zamieszkuje mieszanina narodowoœci s¹ to Polacy, ¯ydzi, Rosjanie, Ukraiñcy i Niemcy.
7

Mapa gruntów Rejowca z roku 1965 skala 1:1000 arkusz 5-0(25-d)
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Ró¿nice wyznaniowe i narodowoœciowe nigdy nie dostarcza³y powodów do jakichkolwiek zatargów o ile
nie wyst¹pi³a z³a wola agitatorów. Ca³y rejon rynku
i centrum miasteczka zamieszkiwany by³ przez ¯ydów. Polacy w wiêkszoœci
mieszkali na obrze¿ach
25 lipiec 1914 rok,
i przedmieœciach Rejowca.
fragment rynku Rejowca – dzieñ targowy.
Z tego te¿ wzglêdu œwi¹Strona po³udniowa i zachodnia – obecnie rejon
tynia rzymsko-katolicka zloarianki i pawilonu handlowego.
kalizowana zosta³a poza miasteczkiem.
Przed ust¹pieniem Moskali wybuch³a epidemia cholery. Dziesi¹tkuje
ona szeregi wojska rosyjskiego. Zmar³o wiele uciekinierów z powiatów
Zamoœæ, Bi³goraj i Tomaszów Lubelski. Wiêkszoœæ z nich zosta³a pochowana na by³ym cmentarzu unitów gdzie obecnie znajduje siê stadion
szkolny.
W 1915 roku wojska
carskie uciekaj¹ przed
napieraj¹cymi oddzia³ami austro-wêgierskimi.
Kozacy wycofuj¹c
siê podpalili zabudowania Rejowca i okolicznych wsi. Pozostawili zgliszcza i ruiny.
15 paŸdziernika
1917 roku w setn¹
rocznicê œmierci TadeRejowiec spalony przez wycofuj¹ce siê wojska rosyjskie
usza Koœciuszki w Rew lipcu 1915 r. Na zdjêciu fragment
jowcu odby³o siê zeul. Koœciuszki, widoczny dom Sergalisa (Apteka)
w g³êbi spalona synagoga.
branie gminne przy
wspó³udziale ksiêdza
Bronis³awa Zakrzewskiego, Pani Marii Budnej, wójta gminy Jana Maleryka oraz przedstawicieli spo³eczeñstwa na temat budowy Kopca Ko22

21-27 paŸdziernik 1917 r.
Kopiec Koœciuszki –
darniowanie, widoczna
rogatka przy gminie.

œciuszki. Kopiec i umieszczony na nim krzy¿ wykonano w rekordowym
czasie - w przeci¹gu jednego tygodnia. Usypano go w parku miejskim
w pobli¿u koœcio³a unickiego i siedziby w³adz gminnych.
Uchwa³¹ w³adz austriackich starostwa che³mskiego z dnia 02 stycznia
1918 roku, mieszkañcy Rejowca rozpoczynaj¹ urz¹dzanie cmentarza rzymsko-katolickiego. Na lokalizacjê cmentarza zezwolono w miejscu przed³u¿enia cmentarza unicko-prawos³awnego w pobli¿u koœcio³a pod wezwaniem Œwiêtego Micha³a Archanio³a, z jednoczesn¹ likwidacj¹ cmentarza przy zabudowaniu dró¿nika.
W dniu 09 lutego 1918 roku pañstwa centralne zawar³y pokój z w³adzami nowo utworzonej Ukraiñskiej Republiki Ludowej. W zamian za
dostawy ¿ywnoœci dla swojego wojska pañstwa centralne odda³y Ukrainie Che³mszczyznê, Galicjê Wschodni¹ i czêœæ Podlasia. W nastêpstwie
traktatu w Brzeœciu w dniu 18 lutego 1918 roku ludnoœæ Rejowca zebrana w koœciele urz¹dza wiec. Nawo³uj¹ do protestu przeciw ustaleniom
traktatu. Policja austriacka dokonuje aresztowañ, zatrzymuje kilku uczestników wiecu. Zgromadzeni pod koœcio³em manifestuj¹ swoje niezadowolenie. Policja austriacka strzelaj¹c do t³umu rani trzy osoby. Konny
oddzia³ rozprasza t³um. W tym celu wkraczaj¹ na teren cmentarza koœcielnego. Ranni zostaj¹ osadzeni w areszcie w Che³mie.
Policja aresztowa³a Kossowskiego, Osmulskiego, Tabaczyñskiego i Stanis³awa Bednarczuka, którzy odbywali karê wiêzienia a¿ do zakoñczenia dzia³añ wojennych. Innych aresztowanych s¹d wojenny skaza³ na
dziewiêæ miesiêcy wiêzienia.
Dnia 31 lipca 1918 roku w nocy z Rejowca uciekaj¹ Rosjanie i do
Rejowca wkraczaj¹ wojska pruskie. Do 02 sierpnia 1918 roku trwa frontowa bitwa, Moskale ustêpuj¹ w kierunku Che³ma.
W 1919 roku w Rejowcu utworzono Urz¹d Poczty i Telegraf.
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W sierpniu 1920 roku wojska bolszewickie znalaz³y siê na przedpolu
Rejowca. 08 sierpnia 1920 roku w godzinach wieczornych nastêpuje
ewakuacja urzêdów pañstwowych i samorz¹dowych, miêdzy innymi
Poczty, S¹du Pokoju i Szko³y, ewakuuj¹ siê równie¿ w³aœciciele dóbr
Rejowca Maria i Józefat Budny.
17 sierpnia 1920 roku bolszewicy ostrzeliwuj¹ Rejowiec z rejonu wsi
Marysin. Wchodz¹c na obrze¿a Rejowca czyni¹ spustoszenie. ¯o³nierze
i ¿andarmeria skutecznie broni¹ Rejowca. W czasie dzia³añ wojennych
zosta³y zniszczone i zrabowane cenne zbiory biblioteczne Budnych miêdzy innymi orygina³ nadania prawa miejskiego przez Zygmunta I Starego i królow¹ Bonê, dokumenty ustanawiaj¹ce dwa roczne jarmarki.
Nauka w szko³ach zosta³a wznowiona dopiero od 01 paŸdziernika
1920 roku. Struktura narodowoœciowo wyznaniowa w Rejowcu przedstawia³a siê po roku 1920 nastêpuj¹co:
wyznanie moj¿eszowe
rzymsko-katolicy
prawos³awni

- 2506 w tym 1334 kobiety
- 686 w tym 384 kobiety
- 34 w tym 21 kobiet.

W Rejowcu by³o :
- Domy murowane - 268
- Place targowe - 2
- Rynek- l
- W sk³ad zarz¹du gminy wchodzili: wójt, pisarz i dwóch pomocników.
- S³u¿ba zdrowia: lekarz, 2 felczerów, apteka.
- Parafia rzymsko-katolicka: koœció³ parafialny, koœció³ pounicki jako
kaplica.
- Gmina wyznaniowa ¿ydowska: synagoga, dom modlitwy, mykwa
i szko³a religijna.
- Przemys³: cukrownia z rafinacj¹, gorzelnia z rektyfikacj¹, m³yn parowy i wodny, tartak, dwie olejarnie, dwie garbarnie, dwie kaszarnie, fabryka kot³ów, trzy wiatraki oraz trzy zak³ady kowalskie, nie licz¹c wielu
zak³adów rzemieœlniczych.
- Jarmarki w ka¿dy poniedzia³ek i czwartek oraz doroczny najwiêkszy na œw. Micha³a Archanio³a.
W roku 1921 grad o niespotykanej sile wyrz¹dza bardzo wielkie szkody w uprawach rolnych.

24

W roku 1922 S¹d Pokoju zostaje przeniesiony z Rejowca do Siedliszcza. Dnia 04 wrzeœnia 1923 roku na stacji Rejowiec odby³o siê uroczyste
powitanie prezydenta RP Stanis³awa Wojciechowskiego podró¿uj¹cego
po kraju.
01 listopada 1925 roku w godzinach popo³udniowych z udzia³em
Wojska Polskiego z Garnizonu Che³m, w³adz powiatu, delegacji wszystkich stanów i mieszkañców Rejowca oraz m³odzie¿y szkolnej, nastêpuje
oddanie ho³du prochom Nieznanego ¯o³nierza, które s¹ przewo¿one
kolej¹ z Lwowa do Warszawy. Uroczystoœæ ma miejsce na dworcu kolejowym w Stajnem. Naoczny œwiadek tego niezwyk³ego wydarzenia Piotr
Szedel tak opisuje swoje spostrze¿enia:
„Na dworcu kolejowym w Rejowcu od strony Lwowa ustawi³a siê szarym murem kompania honorowa, sztandar i orkiestra 7-go p.p. Leg. za
ni¹ starosta che³mski B. Miedzb³ocki z cz³onkami komitetu z Che³ma
i udaj¹ca siê do Warszawy delegacja. Zebra³a siê du¿a grupa delegacji
sztandarowych, orkiestra kolejowa, stra¿ ogniowa rejowiecka z pochodniami, stra¿ ogniowa che³mska, szko³y i t³umy publicznoœci. Wszystko to
na tle piêknie udekorowanego dworca kolejowego. Wielk¹ uwagê przyci¹gn¹³ trzymany przez starostê che³mskiego srebrny wieniec - wieczysty
znak ho³du Ziemi Che³mskiej dla Tego z prochów którego powsta³a wolnoœæ ca³ego Narodu. Naraz zab³ys³y w dali œwiat³a parowozu wolno przybli¿aj¹cego siê do stacji. Nasta³a wielka cisza. Pad³a komenda bacznoœæ
i prezentuj broñ. Orkiestra wojskowa zagra³a Hymn Narodowy. Odkry³y
siê g³owy. Wolno majestatycznie zajecha³ poci¹g. Piêknie udekorowany
przód parowozu, b³yszcza³ tarcz¹ Bia³ego Or³a, znaku pod którym walczy³ i zgin¹³ wieziony teraz Nieznany ¯o³nierz. Komendant poci¹gu gen.
Mariañski po przyjêciu raportu zarz¹dzi³ przestawienie wagonu kaplicy
aby widoczna by³a w czasie biegu poci¹gu do Warszawy. Jeden wagon
ca³y za³o¿ony by³ wieñcami. Rozwarte drzwi wagonu kaplicy ukazuj¹
skromn¹ trumnê Bezimiennego Bohatera, któremu srebrny wieniec oddania czci sk³ada wzruszony starosta che³mski. Dooko³a wagonu ustawili siê stra¿acy z pochodniami, œwiec¹c prochom. W wielkim skupieniu
z³o¿y³a wieñce delegacja Garnizonu Che³mskiego, a potem d³ugi szereg
wieñców pozosta³ych delegacji. Sztandary jeden za drugim przechodz¹
przed wagonem kaplic¹ i chyl¹ siê a po nich t³umy. Zwolna poci¹g odjecha³, rozleg³y siê dŸwiêki hymnu.”

25

25 wrzeœnia 1927 roku m³odzie¿ szkolna ze szko³y w Rejowcu bierze
udzia³ w sypaniu Kopca Niepodleg³oœci na Górce Katedralnej w Che³mie.
W 1931 roku wykonano ogrodzenie cmentarza grzebalnego o konstrukcji ¿elazno betonowej. Du¿y udzia³ finansowy i pomoc w urz¹dzaniu ogrodzenia by³ ze strony Zarz¹du Cementowni Firlej z dyrektorem
Radrigiczem na czele. Dyrektor choæ wyznania protestanckiego ufundowa³ bramy ¿elazne i s³upy na froncie parkanu.
10 czerwca 1934 roku – Szko³a Podstawowa im. Henryka D¹browskiego w Rejowcu otrzymuje sztandar8. W tym te¿ roku przy Szkole Podstawowej zorganizowana jest wielka uroczystoœæ poœwiêcenia figury Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej. Figura powsta³a dziêki wielkim staraniom opiekuna
szkolnego Franciszka ¯ytkiewicza w-ce dyrektora Cukrowni. Zorganizowa³ on zbiórkê pieniê¿n¹ wœród mieszkañców i pracowników Cukrowni i ca³y
czas czuwa³ nad przebiegiem prac.
Takie przedsiêwziêcia z widocznymi
znakami polskoœci mobilizuje ludzi do
dalszych dzia³añ na rzecz swojej miejscowoœci.
W 1936 roku u³o¿ono krawê¿niki
i chodniki w Rejowcu, wybudowano
schody do koœcio³a i u³o¿ono p³yty chodnikowe na placu przed koœcio³em. Wielkiej pomocy finansowej udziela spo³eczeñstwu w³aœciciel Cementowni oraz
w³aœciciel dóbr Rejowiec Józefat Budny.
W 1937 roku Józefat Budny usynawia swojego bratanka Antoniego Budnego urodzonego w 1905 roku, syna
zmar³ych Andrzeja i Michaliny z Wierzbickich ma³¿onków Budnych. Przyspo16 wrzesieñ 1934 r.
Figura Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
sobienie nastêpuje na podstawie wyroprzy szkole podstawowej w Rejowcu ku S¹du Okrêgowego w Lublinie z dnia
w dniu poœwiêcenia
11 wrzeœnia 1936 roku.
8

Jan Henryk D¹browski (1755-1818) gen. Twórca Legionów Polskich we W³oszech. Bra³ udzia³ w powstaniu Koœciuszkowskim, wojnach napoleoñskich i innych
kampaniach wojskowych.
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Józefat Budny od d³u¿szego ju¿ czasu przebywa w Warszawie gdzie
o wiele wczeœniej odes³a³ swoj¹ chor¹ ¿onê. W 1925 roku Maria Budna
z Pilitowskich umiera w wieku 64 lat w Warszawie. Józefat Budny umiera w wieku 77 lat w dniu 12 kwietnia 1938 roku równie¿ w Warszawie.
19 kwietnia 1938 roku sprowadzono do Rejowca zw³oki Marii i Józefata Budnych i z³o¿ono je na wieczny spoczynek w krypcie w koœcio³a
w Rejowcu.
Okres okupacji odcisn¹³ swoje piêtno w Rejowcu podobnie jak w ca³ym regionie.
Przemieszcza³y siê lub stacjonowa³y formacje wojskowe tworzone
w Paw³owie, Rejowcu, Krasnymstawie, Wojs³awicach, Tyszowcu, Siedliszczu. Formowanie wojsk by³o przyczyn¹ licznych nalotów lotniczych.
Zginê³o wielu polskich ¿o³nierzy. Ich groby znajduj¹ siê na miejscowym
cmentarzu. 11 lutego 1940 roku na Zamek w Lublinie wywiezionych
zosta³o kilku mieszkañców. Ca³¹ ludnoœæ ¿ydowsk¹ z osady i okolic
zamkniêto pocz¹tkowo w utworzonym w Rejowcu getcie, a nastêpnie
wywieziono do obozów pracy i zag³ady w Sobiborze, Majdanku, Che³mie i Krychowie. Getto uzupe³niano nastêpnymi transportami ¯ydów
z innych miast a tak¿e z Czechos³owacji i Niemiec.
Wielu mieszkañców Rejowca i okolicznych miejscowoœci zginê³o
w obozie zag³ady w Majdanku. W 1941 roku aresztowano nauczycieli
w Rejowcu. Czêœæ ich zosta³a zamordowana w pobli¿u Che³ma w Kumowej Dolinie.
Dla ich upamiêtnienia ufundowano pomnik a po jego zniszczeniu
wmurowano tablicê w szkole.
Spora liczba mieszkañców Rejowca i okolic wst¹pi³a do oddzia³ów
partyzanckich. Ich udzia³em by³y akcje na posterunek policji i urzêdy
okupanta, w których wielu partyzantów poleg³o.
Sam Rejowiec nie by³ terenem wiêkszej walki. Okupant na terenie
Rejowca w rejonie szko³y urz¹dzi³ szpital polowy. W lipcu 1944 roku
Rejowiec zosta³ wyzwolony z r¹k okupanta.
Po wyzwoleniu ludnoœæ Rejowca liczy³a tylko 1400 mieszkañców.
Drastyczny spadek ludnoœci to wynik eksterminacji dzia³añ okupanta
na ludnoœci ¿ydowskiej, wyjazd czêœci mieszkañców narodowoœci ukraiñskiej do USRR. ¯ycie powoli zaczê³o siê normalizowaæ, tworzono polskie urzêdy i uruchamiano miejscowe zak³ady przemys³owe. Reforma
rolna rozparcelowa³a maj¹tek Budnego.
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W³aœciciele dóbr Rejowiec
Lp.

Rodzina

w latach

ilość lat

1.
2
3
4
5
6
7

Rejów
Rzewuskich
Zaleskich Ossolińskich
Łubieńskich
Woronieckich
Łubieńskich
Budnych

1531-1699
1700-1789
1789-1805
1805-1832
1832-1878
1878-1894
1894-1944

168
89
16
27
46
16
50

Po roku 1944 reforma rolna (maj¹tek zabrany na skarb pañstwa).
Herby w³aœcicieli dóbr Rejowiec
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Rej

Rzewuski

Ossoliñski

£ubieñski

Woroniecki

Budny

Przedruk z ksi¹¿ki Tadeusz Gajl – „Polskie rody szlacheckie i ich herby”
Wydawnictwo Benkowski

4. W
a¿niejsze wydarzenia z ¿ycia parafii
Wa¿niejsze
rzymsko-katolickiej od rroku
oku 1905-1939
Po og³oszeniu przez cara Rosji Miko³aja II s³ynnego ukazu o tolerancji
religijnej z 30 kwietnia 1905 roku zaistnia³y odpowiednie warunki do
swobodniejszego uczestniczenia w praktykach religijnych innych ni¿ prawos³awie.
Wykorzystuj¹c sytuacjê w³aœciciel dóbr Rejowca Józefat Budny wraz
z ma³¿onk¹ Mari¹ czyni¹ starania u odpowiednich w³adz o zezwolenie
na budowê koœcio³a (kaplicy) w Rejowcu jako filii parafii Paw³ów.
Utworzenie nowej parafii w tamtej rzeczywistoœci by³o z wielu wzglêdów bardzo trudne. Szczególnie nieprzychylna atmosfera panowa³a w stosunku do wyznawców rzymsko-katolickich w powiecie che³mskim, guberni lubelskiej. Duchowieñstwo i wierni prawos³awni w Rejowcu sprzeciwiali siê aby na tym terenie budowano koœció³ i utworzono parafiê
rzymsko-katolicka. W³adze carskiej Rosji maj¹c rozeznanie co do atmosfery panuj¹cej w powiecie che³mskim wszelkie proœby o budowê koœcio³a za³atwia³y odmownie.
Gubernator Mienkin z Lublina robi³ wszystko aby pisma kierowane
do w³adz w Petersburgu otrzymywa³y negatywn¹ odpowiedŸ.
Za te „szczególne zas³ugi” zostaje w nagrodê przeniesiony do Petersburga i mianowany dyrektorem departamentu obcych wyznañ (nie prawos³awnych).
W³aœciciele dóbr Rejowca w 1906 roku kolejny raz wysy³aj¹ proœby
do departamentu wyznañ w Petersburgu oraz Lublina i Che³ma.
W pismach tych przedstawiaj¹ obszerne uzasadnienie w jak trudnym
po³o¿eniu znajduj¹ siê katolicy z Rejowca i okolicznych wiosek. Pobudowanie kaplicy rozwi¹za³oby te problemy.
Œl¹ petycjê z podpisami mieszkañców Rejowca i reprezentantów so³ectw. Józefat Budny wraz z delegacj¹ z Rejowca decyduje siê na wyjazd
do Petersburga. Tam wreszcie zostaj¹ wys³uchani i otrzymuj¹ upragnione zezwolenie na budowê koœcio³a (kaplicy).
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Plany koœcio³a sporz¹dza znany architekt z Warszawy pan Stefan Schiller. Koœció³ zaprojektowa³ w tak zwanym stylu neogotyku nadwiœlañskiego na planie krzy¿a bez naw bocznych.
Miejsce na budowê wybrano nieco na pó³noc od miasteczka przy
rozwidleniu dróg do Che³ma i Krzywowoli.
Grunty pod koœció³, plebaniê, organistówkê i zabudowania inwentarskie wykupi³ od mieszczan Józefat Budny.

Koœció³ i plebania po roku 1908.

W po³owie roku 1906 przyst¹piono do budowy koœcio³a. Roboty murarskie prowadzi³ Jan Filipowicz. Ceg³ê zakupiono w cegielni parowej
„Trubaków” w Che³mie, która nale¿a³a do spó³ki Blumenfebda-et Ling.
W okresie budowy w samym Rejowcu by³o oko³o tysi¹ca wiernych
wyznania rzymsko-katolickiego co stanowi³o 1/3 wszystkich jej mieszkañców. Obok siebie ¿yli katolicy, wyznawcy religii moj¿eszowej, prawos³awni i ewangelicy. W okolicznych wsiach przewa¿ali katolicy.
Po ustaniu przeœladowañ religijnych wyznawcy koœcio³a greko-katolickiego, którzy ostatecznie w 1875 roku si³¹ zostali wcieleni do prawos³awia zaczynaj¹ w wiêkszoœci przechodziæ do koœcio³a rzymsko-katolickiego. Te zagmatwane losy ludzkie zwi¹zane z przechodzeniem z innych wyznañ na katolicyzm s¹ odnotowywane w odpowiedniej ksiêdze
parafialnej zatytuowanej „Liber conversorum”.
Koœció³ wybudowano w przeci¹gu roku. Wystrój, detale i wyposa¿enie podkreœlaj¹ styl w jakim zosta³ wybudowany. Mo¿na to dok³adnie
zaobserwowaæ na przyk³adzie o³tarza g³ównego, dwóch o³tarzy bocznych, chrzcielnicy, konfesjona³ów, ³awek, ¿yrandoli itp. Stalowe barier30

Rok 1919, wnêtrze koœcio³a
parafialnego,
wystrój na zielone œwi¹tki –
urz¹dzenie koœcio³a nie
dokoñczone – brak o³tarzy
bocznych

ki, balustrady i dwa du¿e œwieczniki to robota kowalstwa artystycznego. Na chórze
muzycznym 9-g³osowe organy z roku 1907
znanej lubelskiej firmy pana Jagodziñskiego. Koœció³ ma tylko jedn¹ wie¿ê dla podkreœlenia, ¿e mia³a to byæ kaplica. W wie¿y jest jeden dzwon. Na dachu nad prezbiterium zawieszono ma³y dzwon tak
zwany sygnaturkowy. Wraz z koœcio³em
powstaje plebania i budynki gospodarczo
inwentarskie. W dniu 05 maja 1908 roku
ksi¹¿ê Adam Woroniecki przekazuje w³aœcicielom dóbr Rejowca pañstwu Budnym
relikwiarz z relikwiami œw. Jozafata Biskupa i Mêczennika w raz z pismem polecaj¹cym od siebie oraz z dwoma dokumentami potwierdzaj¹cymi ich autentycznoœæ datowanymi z dnia 20 sierpnia 1877 r. i 05
kwietnia 1886 r.

Rok 1919 – wnêtrze koœcio³a
parafialnego – widok na organy

Rok 1919, wnêtrze koœcio³a parafialnego
– nawa boczna
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Dokument z Rzymu o autentycznoœci relikwii

Pismo Kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego
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Pismo ksiêcia Adama Woronieckiego o przekazaniu relikwii

Œw. Jozafat zosta³ obrany patronem koœcio³a w Rejowcu nie dlatego, ¿e
fundator mia³ podobne imiê (patron œw. Jozafat, fundator koœcio³a Józefat)
Po analizie tych dokumentów rodz¹ siê pytania na które na razie nie
znaleŸliœmy odpowiedzi:
1
1. Kto przywióz³ relikwie z Rzymu do Rejowca lub Kaniego? – rola
kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego.
2. W ksi¹¿ce pod tytu³em „Œwiêci na ka¿dy dzieñ patroni naszych
imion” Warszawa 2000 r. autorstwa Vera Shauber, Hans Michael Schindler podano, ¿e relikwie przywieziono z Wiednia do Rzymu w roku
1

Ksi¹¿ê Mieczys³aw Woroniecki w 1848 roku buduje w Kaniem pa³ac jako siedzibê
rodow¹ Woronieckich.
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1949. Natomiast dokumenty, które zosta³y odnalezione przez wspó³autora tej publikacji i zosta³y przekazana do archiwum parafialnego œwiadcz¹, ¿e relikwie œw. Jozafata by³y w Rzymie oko³o roku 1877. Inne publikacje zwi¹zane tematycznie z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ œw. Jozafata wymieniaj¹ te same daty co wy¿ej wymieniona ksi¹¿ka.
3. Je¿eli by³y relikwie w Rejowcu, czy mia³ je Stanis³aw £ubieñski lub
wdowa po nim Maria z Orsetich primo voto Woroniecka £ubieñska.
Bardzo ciekawy opis ¿ycia i mêczeñskiej œmierci Jozafata Kuncewicza
przedstawi³ o. Kasper Niesiecki S.J. (1692-1744) w swoim dziele pod
tytu³em „Herbarz Polski” wydanym drukiem w Lipsku w roku 1840. (patrz
za³¹cznik nr. 7).
O. Kasper Niesiecki z zakonu Jezuitów przez ostatnie 20 lat swojego
¿ycia mieszka³, tworzy³ i zmar³ w Krasnymstawie w 1744 roku.
Przedstawiony opis móg³ powstaæ oko³o 124 lat przed kanonizacj¹
Jozafata. B³ogos³awionego Jozafata Kuncewicza kanonizowa³ Pius IX w
1867 roku.
Od chwili poœwiêcenia koœcio³a prawie w ka¿d¹ niedzielê i œwiêta odprawiane s¹ nabo¿eñstwa.
Pocz¹tkowo msze œwiête odprawiaj¹ ksiê¿a z Paw³owa nastêpnie kap³ani parafii che³mskich dekanatu Che³m. W czerwcu 1908 roku z woli ksiêdza
biskupa Franciszka Jaczewskiego obowi¹zki te podj¹³ ksi¹dz Bronis³aw Zakrzewski. Ks. Zakrzewski
urodzi³ siê 19 czerwca 1876 roku. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 18 czerwca 1900 roku. W Rejowcu na sta³e od lipca 1908 roku. Jesieni¹ tego
roku wykonano ogrodzenie koœcio³a i plebani. Na
bramie ogrodzenia umieszczono herby rodowe
Budnego „Jastrzêbiec”. Maria i Józefat Budny przekazuj¹ komplet dokumentów z budowy koœcio³a
i aktów notarialnych do tworzonego przez ks. Bronis³awa Zakrzewskiego archiwum przysz³ej parafii
miêdzy innymi:

Ks. kanonik Bronis³aw
Zakrzewski 1876-1950, pierwszy
proboszcz parafii Rejowiec

34

1) Proœby i petycje z odpowiednimi podpisami do w³adz Rosji Carskiej ró¿nych szczebli o zezwolenie na budowê koœcio³a (kaplicy).
2) Pe³n¹ dokumentacjê techniczno finansow¹ z budowy i wyposa¿enia.
3) Akty notarialne - odpisy na ziemiê przynale¿n¹ do koœcio³a (wykup ziemi pod budowê koœcio³a, plebani, organistówki, zaplecza inwentarsko-gospodarczego oraz pod uprawê roln¹).
4) Akt przekazania nieodp³atnego po wsze czasy wybudowanego
koœcio³a w raz z wyposa¿eniem, budynków mieszkalnych i gospodarczo-inwentarskich oraz ziemi z zaznaczeniem, ¿e ma to s³u¿yæ tylko
wyznawcom religii rzymsko-katolickiej. W razie nie dotrzymania wymienionego warunku nieodp³atna darowizna przestaje obowi¹zywaæ.
5) Odpowiednim dokumentem zobowi¹zuje siê na utrzymanie ksiêdza oddelegowanego do pracy w kaplicy w Rejowcu.
6) Dokument poœwiadczaj¹cy o zdeponowaniu du¿ej kwoty pieniê¿nej w Kurii Biskupiej w Lublinie na zabezpieczenie dzia³alnoœci przysz³ej parafii oraz ksiê¿y w niej pracuj¹cych.
Od chwili przybycia do Rejowca ks. Bronis³aw Zakrzewski uczy religii w prywatnej szkole przy Cukrowni Rejowiec. W roku 1909 zak³ada
sad przy plebani. W tym te¿ roku jest inicjatorem powo³ania stra¿y po¿arnej, któr¹ wyposa¿aj¹ i szkol¹ w³aœciciele fabryki maszyn, kot³ów,
aparatów gorzelniczych w Rejowcu guberni lubelskiej panowie A. Rau
i J. GryŸiñski. Jednostka stra¿y liczy³a 15 cz³onków. Byli to pracownicy
przedsiêbiorstwa za³o¿ycielskiego.
W 1916 roku odby³y siê pierwsze misje œwiête, które prowadzi³o czterech zakonników Redemptorystów przez osiem dni a¿ do 30 paŸdziernika. Rok póŸniej o. Styka z zakonu Redemptorystów prowadzi rekolekcje.
Z inicjatywy ks. Bronis³awa Zakrzewskiego i pani Marii Budnej na
zebraniu gimnazjum uchwalono budowê kopca Koœciuszki w setn¹ rocznicê jego œmierci.
W uchwale z dnia 05 listopada 1917 roku mieszkañcy Rejowca prosz¹
w³adze austryjackie o now¹ lokalizacjê cmentarza. CiK9 Komenda Powiatowa w Che³mie decyzj¹ z dnia 02 stycznia 1918 roku zezwala na budowê
cmentarza.
W dniu 27 paŸdziernika 1918 roku ks. Wincenty Hartman dziekan
che³mski poœwiêci³ ziemiê pod budowê cmentarza.

9
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Decyzj¹ biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana w dniu 01 maja
1919 roku erygowano parafiê w Rejowcu pod wezwaniem œw. Jozafata.

27 maj 1919 r., powitanie
J. E. Biskupa lubelskiego
Mariana Fulmana

Pierwsz¹ wizytacjê parafii przeprowadzi³ biskup Fulman w dniach
27-31 maja 1919 roku. Wczasie trwania wizytacji w dniu 29 maja 1919 r.
dokonuje konsekracji koœcio³a i o³tarza, w którym umieszczono relikwie
œwiêtych Doroty i Felicjana.
Odpusty:
1) Wniebowziêcia NMP - 15 sierpnia
2) œw. Jozafata BM - 14 listopada
Miejscowoœci nale¿¹ce do nowo utworzonej parafii: Adamów kolonia i folwark, Aleksandria Niedzia³owska, Budki, Czarnoziemia,
Felczyn, Hruszów wieœ, kolonia i folwark,
Kadzinek, Klementynów, Kobyle, folwark
Kostunin, Krynica, Ludwinów, Marynin, Majdan Rybieñski, Marysin, Morawinek, Niedzia³owice wieœ i kolonia, Pi¹tki, Kolonia Rejowiec, Popówka, Rejowiec Dwór, Rejowiec
Stacja Kolejowa, Rybie, Siedliszczki wieœ i kolonia, Stajne wieœ i folwrak, Wereszcze Ma³e,
Wólka Rejowiecka, Zosinek Kolonia.
J. E. Ks. Marian Leon Fulman (1866-1945),
Bp lubelski od 1918-1945,
zdjêcie z 14.04.1944 r.
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W dniu 01 lipca 1919 roku na polecenie Kurii Biskupiej w Lublinie ks.
proboszcz Bronis³aw Zakrzewski w asyœcie misjonarza o. Dominika FF
dokonuje rekoncylo¿a by³ego koœcio³a po unickiego. Ksi¹dz proboszcz
Bronis³aw Zakrzewski poœwiêca œwi¹tyniê.
Najbli¿ej po³o¿ona czynna cerkiew w której odprawia ks. prawos³awny jest we wsi ¯ulin.
12 listopada 1919 r.odbywa siê uroczysta Msza Œwiêta w pierwsz¹
rocznicê Odzyskania Niepodleg³oœci.
Dnia 14 listopada 1919 r. pierwszy w historii parafii odpust ku czci
patrona koœcio³a i parafii œw. Jozafata BM. Na uroczystej sumie odpustowej kolejarze ze stacji w Rejowcu ofiarowali chor¹giew jako wotum
dziêkczynne, podkreœlaj¹c tym samym donios³oœæ wydarzenia dla wspólnoty parafialnej.
W dniu 16 listopada tego samego roku kolejarze ze stacji Rejowiec
œwiêtuj¹ pierwsz¹ rocznicê przejêcia kolej i z r¹k zaborców.
Na Mszy Œwiêtej w koœciele parafialnym ks. proboszcz poœwiêci³ sztandar kolejarzy. Na rodziców chrzestnych wybrali pp Budnych. W uroczystoœci poœwiêcenia asystowali przedstawiciele nauczycieli w osobach pp
K. Paj¹kównej i P. Szedla oraz delegacja mieszczan.
Dzieñ by³ bardzo mroŸny, szala³a straszna zamieæ. Olbrzymie zaspy
zatarasowa³y drogi.
Proboszcz parafii ks. Bronis³aw Zakrzewski przejmuje pod koniec
roku 1919 dokumentacjê - akta po by³ej parafii greko-katolickiej i prawos³awnej w nastêpuj¹cej iloœci:
1) Ksiêgi metrykalne parafii greko-katolickiej
a) Baptisterim z nastêpuj¹cych lat: od 1790 r. do 1799 r., od 1810 r. do
1814 r. od 1819 r. do 1821 r. i z 1839 r.
b) Copulatorum z nastêpuj¹cych lat: od 1810 r. do 1814 r., od 1816 r. do
1819 r., od 1821 r. do 1822 r.
c) Liber Mortuorum z nastêpuj¹cych lat: od 1797 r. do 1838 r.
2) Ksiêgi okreœlone w protokóle jako austryjackie.
a) Urodzeñ z nastêpuj¹cych lat: od 1797 r. do 1842 r
b) Zgonów z nastêpuj¹cych lat: od 1797 r. do 1838 r.
3) Ksiêgi metrykalne prawos³awne.
a) Urodzeñ z nastêpuj¹cych lat: od lipca 1915 r. do 1919 r.
b) Œlubów z roku 1919
c) Zgonów z nastêpuj¹cych lat: od 1915 r. do 1919 r.
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Wy¿ej wymienione ksiêgi znajduj¹ siê w archiwum parafialnym po
dzieñ dzisiejszy.
Dnia 26 czerwca 1924 roku Rejowiec wita³ dostojnego goœcia w osobie ks. biskupa Adolfa Je³owieckiego. O godzinie 18:00 ksi¹dz biskup
nadjecha³ od strony Kumowa. Przy bramie triumfalnej ozdobionej zieleni¹ i kwiatami oczekiwa³y nieprzeliczone t³umy wiernych. J.
Ekscelencjê wita³o duchowieñstwo i przedstawiciele parafii,
oraz delegacja ludnoœci ¿ydowskiej. Biskup przebywa³ w parafii w pi¹tek i sobotê - w tym
te¿ dniu wieczorem odjecha³ do
Borowicy.
O godzinie 15:00-tej 26 paŸRemiza stra¿y po¿arnej w Rejowcu
dziernika 1924 roku ks. Br. Zaprzy ul. Koœciuszki – obecnie rejon pomnika kszewski poœwiêci³ remizê strana placu przy gminie
¿ack¹.
W roku 1926 stra¿ po¿arna otrzymuje sztandar.
Uroczyste poœwiêcenie i
wrêczenie odby³o siê w
koœciele z okazji 18-tej
rocznicy powstania stra¿y.
Na sztandarze wyhaftowano lata 1909-1926 .
W paŸdzierniku 1930
roku do pracy w parafii
zosta³ skierowany ks. wikary Józef Adamski.
1926 r. – uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru
W 1931 roku wykonastra¿y po¿arnej w Rejowcu na placu koœcielnym.
no ogrodzenie cmentarza
W g³êbi wiatrak i organistówka
grzebalnego o konstrukcji
¿elazno - betonowej. Bardzo du¿ej pomocy udzieli³ dyrektor i zarz¹d
Cementowni Firlej. Mimo wyznania protestanckiego dyrektor tej cementowni z prywatnych funduszy zakupi³ bramy do ogrodzenia cmentarza.
Kolejna wizytacja parafii przez Biskupa Lubelskiego Mariana Leona
Fulmana odby³a siê w dniach 29-30 maja 1932 roku.
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Uroczyste poœwiêcenie i wrêczenie sztandaru Szkole Powszechnej im.
Henryka D¹browskiego nast¹pi³o 10 czerwca 1934 roku. Sztandar szko³y poœwiêci³ prefekt szkolny ks. Jan Mróz.
Na dziedziñcu szkolnym w dniu 16 wrzeœnia 1934 roku zosta³a odprawiona suma na której poœwiêcono figurê MB Ró¿añcowej, przy licznym udziale spo³eczeñstwa z ró¿nych wyznañ (rzymsko-katolików, wyznawców religii moj¿eszowej i prawos³awnych).
W roku 1936 wy³o¿ono p³ytami chodnikowymi plac przed wejœciem
do koœcio³a oraz wykonano schody wed³ug projektu Aleksandra Œlimaka kierownika z Cementowni Firlej. Na realizacjê tego projektu w³aœciciele cementowni dostarczaj¹ nieodp³atnie cement.
W dniu 17 maja
1935 roku msz¹ œwiêt¹
¿a³obn¹ uczczono pamiêæ zmar³ego Naczelnika Pañstwa Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Na mszy œwiêtej zgromadzi³a siê licznie m³odzie¿ oraz spo³eczeñstwo. W sierpniu 1937
roku przyby³ do pracy
ks. wikary Jan Kowalski. W dniach 19-21
J. E. Ks. W³adys³aw Goral – Sufragan lubelski
czerwca 1939 roku wi(1898-1945)
wyœwiêcony na biskupa w 1938 r.
zytuje parafiê ks. biAresztowany 17.11.1939 r. Zdjêcie z dnia 21.06.1939 r.
skup lubelski W³adypodczas wizytacji parafii Rejowiec
s³aw Goral.
Parafia rzymsko-katolicka posiada³a do roku 1939 uposa¿enie 21 morgów ziemi ornej:
- na Popówce 18 morgów,
- w pobli¿u wygonu w mieœcie 3 morgi.
W pierwszych dniach II Wojny Œwiatowej na terenie Rejowca szukaj¹
schronienia uciekinierzy z województwa poznañskiego. Lotnictwo niemieckie zbombardowa³o poci¹g z amunicj¹. Wybuch wagonu doprowadzi³ do czêœciowego uszkodzenia koœcio³a i plebani (podziurawione dachy
i powybijane szyby w oknach).
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Funkcjê pierwszego proboszcza ks. kanonik Bronis³aw Zakrzewski
sprawowa³ do 1950 r.
Wizytacje parafii:
27-31 maja 1919 roku ks. biskup Marian Leon Fulman.
26-28 czerwca 1924 roku ks. biskup Adolf Je³owiecki.
29-30 maja 1932 roku ks. biskup Marian Leon Fulman.
19-21 czerwca 1939 roku ks. biskup W³adys³aw Goral.
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5. Szko³a Powszechna – kr
onikarski zapis
kronikarski
od rroku
oku 1906 do rroku
oku 1939
Dla wiêkszego zrozumienia rozwoju szkolnictwa i dzia³alnoœci oœwiatowej w koñcowej fazie okresu rozbiorowego, a tak¿e tu¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci w roku 1918 pomo¿e krótkie zestawienie liczbowe
z poszczególnych zaborów. Tragicznie wypada zestawienie z ziem polskich bêd¹cych pod zaborem rosyjskim:
„Przymus szkolny na Œl¹sku wprowadzono w 1801 r., w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim w 1825 r., w Galicji na papierze w 1774 r. a faktycznie now¹ ustaw¹ z 1872 r. W Królestwie Polskim nie by³o go wcale.
W efekcie w by³ym zaborze pruskim by³o 5% analfabetów, 40% w Galicji i 57% w by³ej Kongresówce. W 1931 r. w IIRP by³o prawie 23,1%
analfabetów w tym np:. woj. Œl¹skim 1,5%, w poznañskim 7,6% w s¹siednim z nim ³ódzkim (z dawnej Kongresówki) 22,7%, w wo³yñskim
47,8%, w krakowskim (Galicja) 13,7%” 10
W roku 1906 Józefat Budny w³aœciciel dóbr Rejowiec i dyrekcja Cukrowni Rejowiec po uprzedniej akceptacji przez Macierz Szkoln¹11 w Warszawie proponuje listownie panu Piotrowi Szedel pracê nauczyciela w prywatnej polskiej szkole w Rejowcu. Pan Szedel w 1907 roku w raz z ma³¿onk¹ te¿ nauczycielk¹ przyby³ do Rejowca z Sierpca (miasto powiatowe w dawnej guberni p³ockiej). W tym te¿ roku zosta³ zatwierdzony
przez kuratora Warszawskiego Okrêgu Naukowego na nauczyciela prywatnej dwu klasowej szko³y przy Cukrowni Rejowiec (patrz za³¹cznik
8). Dzia³alnoœæ tej szko³y zabezpieczaj¹ finansowo pañstwo Budny oraz

10

Polityka numer 49 (2014) z 9 grudnia 1995 roku. Blizny po zaborach. W³adys³aw
W³adyka.
11
Polska Macierz Szkolna w Warszawie za³o¿ona w 1905 r. m.in. przez H. Sienkiewicza. Prowadzi³a polskie szko³y œrednie, elementarne, uniwersytety ludowe, domy
ludowe, kursy dla analfabetów, poradnie dla samouków, biblioteki i ochronki. W 1907
r. zamkniêta przez w³adze carskie. Reaktywowana w 1916 roku – dzia³a³a do 1939 r.
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dyrekcja cukrowni z jej dyrektorem Apolinarym Machczyñskim. Szko³a
przetrwa³a w takim kszta³cie do lipca 1915 roku.
W roku 1914 Rosjanie otwieraj¹ w Rejowcu 4-ro oddzia³ow¹
szkolê z czterema, si³ami nauczycielskimi.
W lipcu 1915 roku
utworzono w Che³mie
Polski Komitet Ratunkowy Ziemi Che³mskiej, który dekretem z
dnia 23 listopada 1915
27 czerwiec 1914 rok,izba lekcyjna w szkole
roku upowa¿nia pana
przy cukrowni Rejowiec
Piotra Szedla do otwarcia w Rejowcu szko³y polskiej (szko³a pocz¹tkowa). Wy¿ej wymieniony
komitet opiekuje siê szko³ami do lipca 1916 roku. Od 2 lipca 1916 roku
austriacka CiK Komenda Obwodowa w Che³mie przejmuje pod swoj¹
opiekê szko³y i otwiera drug¹ dwu oddzia³ow¹ szko³ê. W lipcu 1917
roku wy¿ej wymieniona komenda otwiera trzeci¹ szko³ê z nauczycielk¹
z Galicji Aniel¹ G¹skówn¹, która uczy do lipca 1918 roku.
Pierwszymi inspektorami szkolnymi byli panowie Wann a po nim
Klimczuk – obydwaj oficerowie armii austro-wêgierskiej.
Dnia l paŸdziernika 1917 roku w³adze polskie objê³y zarz¹d nad szko³ami. Dyrektorem Departamentu zosta³ pan Józef Miku³owski – Pomorski, a naczelnikiem sekcji szkolnictwa che³mskiego zosta³ pan Zygmunt
G¹siorowski.
W okrêgu che³mskim na stanowisko Inspektora Szkolnego mianowano pana Stefana Prószyñskiego.
Od dnia 28 maja 1918 roku na Inspektora Szkolnego mianowano
pana Zygmunta Podgórskiego.
W dniu l wrzeœnia 1920 roku nastêpuje zmiana na stanowisku inspektora oœwiaty w Che³mie. Pan Podgórski zostaje przeniesiony do Lublina
a na jego miejsce mianowano pana Sowiñskiego. Zajêcia w szkole w Rejowcu wznowiono od dnia 01 paŸdziernika 1920 roku.
Od stycznia 1926 roku funkcjê inspektora obejmuje W³adys³aw Zdek.
We wrzeœniu 1926 roku po raz pierwszy w historii szko³y za³o¿ono sklepik uczniowski z przyborami szkolnymi - inicjatywa Piotra Szedla.
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W paŸdzierniku tego roku wybuch³a w szkole epidemia szkarlatyny.
W maju 1927 roku m³odzie¿ szko³y zosta³a zaanga¿owana do zwalczania niespotykanej dotychczas na tak¹ skalê plagi chrab¹szcza majowego.
Pod koniec roku 1927 zostaje przeniesiony inspektor Zdek a na jego
miejsce mianowano w grudniu Kazimierza Peche.
Wzrastaj¹ca liczba uczniów wymusza na w³adzach Rejowca wynajmowanie dodatkowych lokali z przeznaczeniem na izby lekcyjne, które
znajdowa³y siê w nastêpuj¹cych miejscach: przy poczcie, w sali po s¹dzie pokoju, w starej szkole, w sali w diakonówce a tak¿e u pañstwa
Kwiatkowskich, Wolflerowej, Dzier¿anowskiego, Œcibaka i Gwardjaka.
W dniu 10 listopada 1928 r. m³odzie¿ szkolna z ca³ego powiatu che³mskiego bierze udzia³ w sypaniu Kopca Niepodleg³oœci na Górce Katedralnej w Che³mie. W tym celu przywo¿¹ ze swoich miejscowoœci kamienie i ziemiê.
W Rejowcu dla uczczenia dziesi¹tej rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci za³o¿ono ogród spacerowy przy Kopcu T. Koœciuszki – dzieci
i m³odzie¿ sadz¹ drzewka. Wykonano ogrodzenie placu.
W dniu pierwszego wrzeœnia 1930 roku pan Piotr Szedel przechodzi
w stan spoczynku po 39 latach pracy w zawodzie nauczycielskim.
Z dniem l wrzeœnia 1930 roku obowi¹zki kierownika szko³y przejmuje
Piotr Grochmalicki. Jego staraniem od roku szkolnego 1930/31 Szko³a
Powszechna w Rejowcu otrzymuje patrona i zostaje przemianowana na
Szko³ê Powszechn¹ im. Henryka D¹browskiego w Rejowcu. Zbiega siê
to w czasie z nowo budowanym budynkiem szko³y.
W nowym budynku szkolnym rozpoczynaj¹ naukê w dniu 20 paŸdziernika 1930 roku mimo ¿e brakuje pod³óg, okien schodów i drzwi. S¹
bardzo trudne warunki do nauki -trwaj¹ prace budowlane. Przyczyn¹
takiego stanu rzeczy by³o:
l) Niedotrzymanie terminu ukoñczenia budowy szko³y.
2) Wypowiedzenie umowy o najem lokali na izby lekcyjne w osadzie.
Z dniem 01 lutego 1931 roku w starym budynku szko³y urz¹dzono
salê gimnastyczn¹.
W dniu 18 marca 1931 roku odby³a siê konferencja rejonowa z równoczesnym oficjalnym odbiorem budynku szko³y od przedsiêbiorcy budowlanego Antoniego Stroñskiego oraz in¿. Krzywola-Piennickiego.
Z dniem pierwszego maja 1931 roku wprowadzono w szkole na rozpoczêcie nauki modlitwê porann¹ i odœpiewanie hymnu narodowego
z równoczesnym wci¹gniêciem sztandaru na budynek szko³y.
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Od dnia 04 maja 1931 roku m³odzie¿ szkolna kontynuuje sadzenie
drzewek przy Kopcu Tadeusza Koœciuszki.
Prace wykoñczeniowe i usuwanie usterek w nowo wybudowanym
budynku szko³y trwaj¹ a¿ do koñca roku szkolnego.
W dniu 14 wrzeœnia 1931 roku po raz pierwszy w historii szko³y
wprowadzono zebrania rodziców z nauczycielami (wywiadówki).
We Wrzesieñ 1931 roku po raz pierwszy wydano gazetkê szkoln¹
(miesiêcznik) pod redakcj¹ Marii Harasymównej. W tym te¿ roku szkolnym powo³ano samorz¹d uczniowski i spó³dzielnie uczniowsk¹.
Od 15 stycznia 1932 roku po raz pierwszy przyst¹piono do akcji do¿ywiania dzieci. Tak¹ form¹ opieki objêto 141 uczniów przy wydatnej
pomocy pana Józefata Budnego pracowników cukrowni i czêœci spo³eczeñstwa.
Kierownik Pan Piotr Grochmalicki wprowadzi³ do pracy szko³y bardzo wiele innowacji pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych),
nowatorskich jak na ówczesne czasy. Zmusza³o to nauczycieli do zmiany przyzwyczajeñ w stylu pracy, nowych metod, innych form dydaktyczno wychowawczych itp. Chcia³ nowego i nowoczesnego nauczania
w szkole - zerwania ze spuœcizn¹ z XIX wieku. Innego spojrzenia na
ucznia i jego dom rodzinny oraz œrodowisko. Wywo³a³o to wiele napiêæ,
stresów w relacji kierownik - nauczyciele.
Od dnia 23 maja 1932 roku obowi¹zki kierownika szko³y obejmuje
pan Stanis³aw Swica nauczyciel z Che³ma. Rok szkolny 1933/34 rozpocz¹³ siê z du¿ym opóŸnieniem - 20 wrzeœnia 1933 roku.
Z dniem 26 wrzeœnia 1933 roku obejmuje pe³nienie obowi¹zków kierownika szko³y pan Feliks Turewicz.
W lipcu 1934 roku rozpoczêto grodzenie posesji szkolnej które zakoñczono w dniu 18 maja 1935roku.
W lutym 1934 roku zapada decyzja o zkupie sztandaru dla spo³ecznoœci szkolnej. Inicjatywa wysz³a od uczniów klasy VII. Sztandar zamówi³ p. Feliks Turewicz w stowarzyszeniu „P³omieñ” w Lublinie za
cenê 195 z³.
W maju 1934 roku po zakoñczeniu niwelacji terenu przy szkole za³o¿ono sad posadzono ¿ywop³oty i drzewka dekoracyjne.
Uroczyste poœwiêcenie sztandaru Szko³y Powszechnej im. Henryka
D¹browskiego w Rejowcu, odby³o siê w dniu 10 czerwca 1934 roku.
Wymieniona uroczystoœæ zosta³a opisana w sposób nastêpuj¹cy:
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„Dzieñ by³ pogodny i ciep³y. Wszystkie dzieci zgromadzi³y siê przy
szkole i o godzinie 9:00 wyruszyliœmy do koœcio³a. Na uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru przyby³ podinspektor szkolny p. Pieczkowski Stanis³aw i bardzo du¿o osób z miejscowego spo³eczeñstwa szczególnie z cukrowni. Poœwiêcenie sztandaru i wbijanie gwoŸdzi odby³o siê na boisku
szkolnym. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od poœwiêcenia sztandaru przez
prefekta szkolnego ks. Jana Mroza i jego przemówieniu a potem nast¹pi³o wbijanie gwoŸdzi. GwoŸdzie wbijano w nastêpuj¹cej kolejnoœci: w zastêpstwie Józefata Budnego wbija³ pan Antoni Budny, w zastêpstwie pana
in¿. Tadeusza Huskowskiego wbija³ p. Franciszek ¯ytkiewicz, w zastêpstwie pp³k Kossobuckiego Józefa wbija³ p. Cienwski Wac³aw potem w kolejnoœci Sikorski Marian, Kopa³owa, Lerandowska, Horodyska, Szentagon, ¯ytkiewicz, w zastêpstwie p. Antoniego Pikulskiego inspektora szkolnego p. Stanis³aw Pieczkowski, w zastêpstwie ks. Zakrzewskiego ks. Jan
Mróz, w imieniu Grona Nauczycielskiego p. Feliks Turewicz, w imieniu
Opieki Szkolnej p. Osmólski Stanis³aw, w imieniu p. Swicy p. Franciszek
¯ytkiewicz, Szedel Piotr by³y kierownik emeryt, w imieniu dr. Broj akowskiego Szkolnik Stefan, Cienwski Wac³aw, Kulczyccy, Antoni Budny, Sapiehowie, Kalinowscy, Siedlewscy, £ebkowscy, S¹gin, w imieniu Zarz¹du
Gminy - wójt Stanis³aw Majewski, Ceg³owscy, Ceg³owska Lidia, Kubicki,
Piechucki, Sergialis. W imieniu robotników cukrowni - Rusiñski, W¹sik,
Komenda, Starko Józef, w imieniu Cichoskiej Lucyny p. Gajewska Maria,
Romanowie, Rusiñscy, Ogrodowczykowie, Jarmocowie, ucz. kl. VII Latecka Jadwiga, Kokoszkowie, Adamczykowie, ucz. kl. V ¯ytkiewicz Janina, ucz. kl. I Wysocka Krysia, ucz. kl. VII Prokopczyk Janina, Adamczuk
Bronis³aw, ucz. kl VII Rogowicz Kazimierz, Go³êbiowski, ucz. kl IV c
Adamczyk Maria, ucz. kl. I Omolczukowie, w imieniu dzieci szkolnych
wbijali gwoŸdzie Holeblat Mordakaj i Szentag Janina ucz. kl VII. Wbito
razem 54 gwoŸdzie.”12
Z okazji zakoñczenia roku szkolnego w dniu 15 czerwca 1934 roku
w podnios³ej atmosferze dla szczególnego podkreœlenia wspó³pracy ze
szko³¹ rodziców wyznania moj¿eszowego wbijali gwoŸdzie do sztandaru szkolnego pp. Listhaus Moszko, Lederman Josef i Szenkier Josef.
W dniu 16 lipca 1934 roku powraca do pracy Stanis³aw Swica - kierownik szko³y.

12

Z zapisków kronikarskich pana Feliksa Turewicza – archiwum autorów.

45

Zarz¹dzeniem z dnia 18 sierpnia 1934 r. Kuratorium Okrêgu Szkolnego Lubelskiego - obecna szko³a zostaje podzielona na zasadzie statutu
siedmio klasowej szko³y powszechnej na dwie odrêbne placówki oœwiatowe. Zarz¹dzenie okreœla³o, ¿e szko³a nie powinna posiadaæ wiêcej ni¿
14 oddzia³ów. W roku szkolnym 1934/35 by³o 17 oddzia³ów i 898 uczniów.
W zwi¹zku z tym powstaj¹ dwie szko³y: Nr l im. Henryka D¹browskiego
i Nr 2. W 1934 roku wizytuje szko³ê inspektor Antoni Pikulski.
W dniu 16 wrzeœnia 1934 roku staraniem opiekuna szkolnego pana
Franciszka ¯ytkiewicza zosta³ pobudowany i poœwiêcony pomnik Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej.
Od roku 1935 wszystkich nowo wykszta³conych nauczycieli obowi¹zywa³a roczna bezp³atna praktyka w szkole a potem oczekiwanie na
p³atn¹ pracê od miesi¹ca a¿ do trzech lat w zale¿noœci od rejonu kraju
i miejscowoœci. Obowi¹zuj¹ce pensum -31 godz., czêsto do dwóch wychowawstw, opieka nad organizacjami szkolnymi, pracowniami, ko³ami
zainteresowañ, praca w œrodowisku, itp.
W czerwcu 1936 roku publicznie zaprezentowano obraz olejny pêdzla Stanis³awa Œwicy przedstawiaj¹cy patrona szko³y Henryka D¹browskiego.
Decyzj¹ Inspektora Szkolnego w Che³mie z dnia l listopada 1937 roku
Nr 3412/37 szko³a zostaje przemianowana na Publiczn¹ Szko³ê Powszechn¹ Stopnia III Nr l im. Henryka D¹browskiego.
W Lipcu i sierpniu 1938 roku wykonano generalny remont parteru
szko³y - odgrzybianie. Wymieniono piasek z pomieszczeñ parteru a tak¿e przy fundamentach na zewn¹trz. Wylano nowe posadzki, u³o¿ono
dêbowe podk³ady i pod³ogi oraz wypalano œciany. Na zagrzybienie budynku najprawdopodobniej wp³ynê³a z³a lokalizacja. Szko³a zosta³a pobudowana na starym cmentarzysku - w czasie prac przy fundamentach
wydobyto bardzo du¿o szcz¹tków ludzkich, które powtórnie pochowano na cmentarzu parafialnym.
W dniu 21 czerwca 1939 roku na uroczystoœæ zakoñczenia roku szkolnego przyby³ J.E. ks. biskup lubelski W³adys³aw Goral, który w tym dniu
wizytowa³ parafiê Rejowiec. Dokona³ odpowiedniego wpisu do ksiêgi
pami¹tkowej szko³y i sztandaru. Nale¿y podkreœliæ ¿e po latach zosta³
on zaliczony w poczet b³ogos³awionych koœcio³a rzymsko-katolickiego.
Zdjêcia które dokumentuj¹ pobyt Biskupa w szkole s¹ jednymi z ostatnich przed uwiêzieniem.
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„Biskup pomocniczy
diecezji lubelskiej, pasterz
o niezwyk³ym oddaniu
Koœcio³owi, cz³owiek ascezy i g³êbokiej pobo¿noœci,
nazywany
niekiedy
,,anio³em pokoju i dobroci”. Zosta³ aresztowany
przez policjê polityczn¹
i skazany na karê œmierci, któr¹ zamieniono po
interwencjach Stolicy
Ks. Biskup W³adys³aw Goral
przed szko³¹ podstawow¹ w Rejowcu 21.06.1939 r. Apostolskiej na do¿ywocie. Wobec cierpieñ mówi³
do kap³anów „Wielkie cele i g³êbokie zmiany w œwiecie wymagaj¹ wielkich ofiar.” Po przewiezieniu go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen zosta³ umieszczony w specjalnym bunkrze w ca³kowitej izolacji
od innych wiêŸniów. Wyniszczony przez maltretowanie i choroby, zakoñczy³ ¿ycie na krótko przed wyzwoleniem obozu (1945)”13.
Kier
ownicy Szko³y Powszechnej w Rejowcu.
Kierownicy
Piotr Szedel 23 listopad 1915 r.- 01 wrzesieñ 1930 r.
Piotr Grochmalicki 01 wrzesieñ 1930 r. - 19 maj 1932 r.
Stanis³aw Swica 23 maj 1932 r. - 26 wrzesieñ 1933 r. (urlopowany)
Feliks Turewicz 26 wrzesieñ 1933 r. - 16 lipiec 1934 r.
Szkoła Nr 1

Szkoła nr 2

Stanisław Świca
(18-08-1934 r.- 01-09-1936 r.)
Kazimierz Sowa (01-09-1936 r. do końca września
1939 r.)

Feliks Turewicz
(18-08-1934 r.- 01-09-1935 r.)
Antoni Mardoń
(01-09-1935 r.- 16-09-1937 r.) urlopowany
Kazimierz Gaczoł
(16-09-1937 r.-01-12-1938 r.)
Antoni Mardoń
(01-12-1938 r. do końca września 1939 r.)

13

¯ywoty Œwiêtych Polskich opracowa³ O. Hugo Hoever SOCist – Warmiñskie
Wydawnictwo Diecezjalne – Olsztyn 1999.
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Nauczyciele którzy uczyli w Szkole Powszechnej
od rroku
oku szkolnego 1906/07 -1933/34
1. Berezecka J.
2. Boœkiewicz Maria
3. Bednarczuk W³odzimierz
4. Bernikowa Joanna
5. Brückowa Maria
6. Cichocka Lucyna
7. Czechówna Stanis³awa
8. Dyderkówna L.
9. Furmanówna L.
10. G¹skówna Aniela
11. Gogulska J.
12. Gorewycówna
13. Gajewska Maria
14. Grochmalicka Józefa
15. Grochmalicki Piotr
16. Hagelówna Julia
17. Hagelówna Eleonora
18. Harasymówna Maria
19. Imbor Tadeusz
20. Kalinkówna Krystyna
21. Kowalczykówna J.
22. Knapikówna El.
23. Kudliñska E.
24. Kozalewiczówna Z.
25. Kuszowa Janina - n-lka religii rzymsko-katolickiej
26. Kusz Józef
27. Kraft Calet - n-l religii mij¿eszowej
28. Kuhny F.
29. Lechówna Rozalia
30. Lejboth Antoni
31. £absoka Joanna
32. Morgnsterówna G.- n-lka religii moj¿eszowej
33. Mêkalska E.
34. Moœniakówna M.
35. Mejerowa Gustawa
36. Montelbaum Szymon- n-l religii moj¿eszowej
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Morgenntern Rywka
ks. Mróz Jan- n-l religii rzymskokatolickiej
Nizankowska J.
Najda Zofia
Paj¹kówna K.
Pawulski
Podolecka W.
Paterkowska Irena
Razutówna A.
Szedel M.
Szedel Piotr
S³ugocka St.
Szczepañska Magdalena
Sznekówna Maria- n-lka religii moj¿eszowej
Œwica Stanis³aw
Turewicz Franciszka
Turewicz Feliks
Ta³anda Stanis³aw
ks. Tylimoniuk Bazyli- n-1 religii prawos³awnej
Wollówna W.
Wójtowiczówna B.
Wilczkówna Eleonora
Wolikowska Józefa
Vossberg Brunon
Fukrmanówna L.
Niziñski Jan
Nauczyciele którzy uczyli w Szkole Nr l
im. Henryka D¹br
owskiego od rroku
oku szkolnego
D¹browskiego
1934/35 - 1938/39

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Boœkiewicz Maria
Gacza³owa Maria
Gaczo³ Kazimierz
Harasymówna Maria
Imbor Tadeusz
ks. Kowalski Jan- n-l religii rzymskokatolickiej
Kraft Calet- n-l religii moj¿eszowej
Misiaczek Wiktor
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9. Mejerowa Gustawa
10. Morgensztern Rywka
11. Mazurek Józef
12. ks. Marczuk Józef n-l religii prawos³awnej
13. Misiaczkowa Jadwiga
14. ks. Mróz Jan- n-l religii rzymsko-katolickiej
15. Niewolak Maria
16. ks. Pnack Miko³aj- n-l eligii prawos³awnej
17. Roman Zdzis³aw
18. Sowa Kazimierz
19. Œliwiñska Zofia
20. Œwica Stanis³aw
21. Sowa Józefa
22. Sztylerman Majer- n-l religii moj¿eszowej
23. Turewicz Feliks
24. Turewicz Franciszka
25. ks. Tylimoniuk Bazyli- n-l religii prawos³awnej
26. Gajewska Maria
27. Kopaæ
28. Murdoñ Antoni
29. Tomczakówna Honorata
30. Vossberg Brunon
Podzia³ rrejonów
ejonów szkolnych pomiêdzy szko³ami Nr l i Nr 2
od rroku
oku szkolnego 1934/35 -1938/39
Rejon Szko³y Nr l

-

1. W Osadzie Rejowiec
ul. Pi³sudskiego (z wyj¹tkiem zachodniej czêœci tej ulicy od rynku do
koœcio³a)
ul. Nieca³a
ul. Fabryczna
ul. Zacisze
ul. Miko³aja Reja (czêœæ po³udniowa)
2. Cukrownia Rejowiec
3. Folwark Rejowiec
4. Kobyle
5. Folwark Kostunin
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Rejon Szko³y Nr 2
1. W Osadzie Rejowiec (zachodnia czêœæ ul. Pi³sudskiego od koœcio³a
do rynku)
- ul. Pierackiego
- Rynek
- ul. 3-go Maja
- ul. Berka Jasielewicza
- ul. Bo¿nicza
- ul. Szkolna
- ul. D¹browskiego
- ul. Kolejowa
- ul. Miko³aja Reja (czêœæ pó³nocna)
2. Wólka Rejowiecka
3. Kolonia Popówka
4. Kolonia Adamów (ta czêœæ w pobli¿u Rejowca)
Opiekunowie dru¿yny harcerskiej przy Szkole w Rejowcu
1931/32
18-03-1932 r. - za³o¿enie dru¿yny harcerskiej
Jadwiga Nieziankowska (¿eñska - 25)
Feliks Turewicz (mêska - 30)
1932/33
Maria Harasymówna Tadeusz Imbor
1933/34
Stanis³awa Czech W³odzimierz Bednarczuk
1934/35
brak dru¿yny ¿eñskiej
Zdzis³aw Roman (pod koniec roku rozwi¹zana)
Szko³a Nr 1
brak zainteresowania ze strony opiekunów
1935/36
Dru¿yna harcerska powstaje przy Szkole Nr 2. Szko³a Nr l tylko dru¿yna ¿eñska - Maria Boœkiewicz.
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1936/37
Z harcerzy ze szkó³ Nr l i Nr 2 powstaje miêdzy szkolna dru¿yna harcerska mêska - Feliks Turewicz
1937/38
08 grudnia 1937 roku opiekunem dru¿yn harcerskich zostaje
Kazimierz Sowa. Uroczyste przyrzeczenie cz³onków I Mêskiej
Dru¿yny Harcerskiej nastêpuje w obecnoœci komendanta hówca Mariana Pilarskiego. Dru¿yna przetrwa³a do dzia³añ wojennych II Wojny Œwiatowej.
Szko³a na przyk³adowo wybranych liczbach.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Rok szkolny
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39

Nr Szkoły
Nr 1
Nr 2
Nr 1
Nr 1
Nr 1
Nr 1

Liczba uczniów
376
431
459
482
543
581
711
778
801
814
460
438
457
409
419
460

Liczba uczniów w szkole z rrozbiciem
ozbiciem na poszczególne wyznania.
L.p. Rok
Szkoła Rymskoszkolny Nr
katolicy

Mojże- Prawos - Ewange- Adwenszowe ławne
licy
tyści

Grekokatolicy

Razem
uczniów

1
2
3
4
5
6

379
224
196
175
153
144

1
2

778
460
457
409
419
460

1931/32
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38
1938/39

1
1
1
1
1

336
196
215
185
216
263

58
35
45
48
47
48

1
1
1
2
3

5
4
-

Nauczyciele którzy ponieœli mêczeñsk¹ œmieræ w wiêzieniach
i obozach koncentracyjnych okupanta hitler
owskiego
hitlerowskiego
w latach 1939 – 1944
Lp.

Szkoła Nr 1

Szkoła Nr 2

1
2
3
4

Kazimierz Sowa - kierownik szkoły
Józef Mazurek
N.N.

Kazimierz Gaczoł – kierownik szkoły
Antoni Mardoń
Feliks Turewicz
Zofia Zdunek
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6. Rejowiec dzisiaj
Herb Rejowca
Rejowiec posiada herb „Oksza” – taki sam jakim
pieczêtowa³ siê Miko³aj Rej. Tarcza stanowi pole herbu koloru czerwonego, która jest symbolem cnoty,
odwagi, walecznoœci i szlachetnoœci.
God³o - odmiana toporu bojowego skierowany
w prawo o symbolice pokrewnej miêdzy innymi mieczowi. Przedstawiony jest w kolorze srebrnym bez
¿adnych ozdób i cieniowañ ze z³otym trzonkiem. Mo¿e
oznaczaæ dokonanie wojennego czynu.
Przedstawianie herbu w technice czar
no-bia³ej.
czarno-bia³ej.
Graficzne odwzorowanie tynktur czyli barw:
kolor czerwony
– pionowe kreski
kolor bia³y (srebrny)
– pole bia³e
kolor z³oty
– czarne kropki
Na toporze nie mog¹ znajdowaæ siê cieniowania
w postaci pionowych kresek bo to oznacza³oby kolor czerwony czyli krew a tego nie ma w herbie
„Oksza”.
Infor
macje ogólne
Informacje
Rejowiec jest siedzib¹ Gminy. Terytorialnie nale¿y do powiatu krasnyostawskiego, województwa lubelskiego. Przy ul. D¹browskiego l mieœci siê siedziba Urzêdu Gminy, Rady Gminy oraz Urz¹d Stanu Cywilnego
w Rejowcu. Gmina swoim zasiêgiem obejmuje nastêpuj¹ce miejscowoœci: Aleksandria Niedzia³owska, Aleksandria Krzywowolska, Bañkowszczyzna, Bieniów, Czechów K¹t, El¿biecin, Hruszów, Kobyle, Leonów,
Marynin, Marysin, Niedzia³owice, Niemirów, Rybie, Rejowiec, Rejowiec
Kolonia, Siedliszczki, Stary Majdan, Wereszcze Du¿e, Wereszcze Ma³e,
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Wólka Rejowiecka, Zagrody,
Zawadówka, Zyngierówka. Od
pó³nocnej strony gmina graniczy z gmin¹ Rejowiec Fabryczny, od wschodniej z gmin¹ Che³m, od po³udniowej z gmin¹
Krasnystaw, od zachodniej z
gmin¹ £opiennik Górny.
Wszystkie wsie w gminie
posiadaj¹ sieæ wodoci¹gow¹,
telefonizacjê, niektóre z nich
Siedziba urzêdu gminy w Rejowcu
sieæ gazow¹ i sanitarn¹. Do ka¿dej z nich mo¿na dojechaæ lini¹ autobusow¹ lub MPK.
Na terenie gminy jest siedem placówek oœwiatowych w tym: szko³y podstawowe, gimnazjum, przedszkole, liceum ogólnokszta³c¹ce i pomaturalne.
Ogólna liczba ludnoœci w gminie to oko³o 7400 osób. Sam Rejowiec
liczy oko³o 2250 osób. Ludnoœæ gminy to przewa¿nie rolnicy utrzymuj¹cy siê z niewielkich obszarowo gospodarstw rolnych. Nie du¿y procent
ludnoœci zatrudniony jest w urzêdach i zak³adach pracy na terenie Rejowca i okolic. Spora czêœæ doje¿d¿a do pracy do pobliskiego Che³ma,
Rejowca Fabrycznego i Krasnegostawu.
Na terenie Rejowca istniej¹ zak³ady pracy takie jak: Cukrownia, Gospodarstwo Rybackie, Tartak, Zak³ady Produkcji Papieru Toaletowego,
Gminna Spó³dzielnia, Wojewódzki Oœrodek Doradztwa Rolniczego, Piekarnia, rzemieœlnicza drobna wytwórczoœæ, sieæ sklepów handlowych i
punktów us³ugowych, s³u¿ba medyczna i weterynaryjna, apteka, Urz¹d
Pocztowy, Rewir Dzielnicowy Policji, Bank Spó³dzielczy, Filia Wschodniego Banku Cukrownictwa.
W Rejowcu dzia³a od blisko 100 lat Ochotnicza Stra¿ Po¿arna wyposa¿ona w sprzêt ratownictwa ogólnego i drogowego.
Teren Gminy Rejowiec obejmuj¹ prac¹ duszpastersk¹ nastêpuj¹ce
parafie rzymsko-katolickie - g³ównie Parafia Rejowiec, w niewielkiej czêœci
Parafia ¯ulin, Podgórze i Siennica Ró¿ana.
Rada Gminy i Wójt Gminy dzia³a przy pomocy: Urzêdu Gminy, Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i Biura Obs³ugi Szkó³. W strukturê
urzêdu wchodzi równie¿ Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Oœrodek Kultury.
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Gminny Oœrodek Kultury z siedzib¹ przy ulicy Fabrycznej kieruje siê
przede wszystkim zaspokajaniem kulturalnych potrzeb spo³eczeñstwa i
przez to jest najbardziej postrzegany. Przy GOK dzia³aj¹ teatrzyki dzieciêce, grupy teatralne m³odzie¿owe i ko³a zainteresowañ. Organizowane s¹ kilka razy w
roku plenery malarskie, na które zje¿d¿aj¹ artyœci z ca³ej Polski. Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê wystawy poplenerowe, wystawy malarskie miejscowych artystów,
wystawy rêkodzie³a
ludowego i kolekcjonerskie. Organizowane s¹ wieczory literacWernisa¿ koñcz¹cy plener malarski (zimowy) zdjêcie ze kie, poetyckie i prezbiorów GOK w Rejowcu
lekcje. Do tradycji nale¿¹ festiwale kapel
ludowych z ca³ego regionu oraz festyny. Regionalny Przegl¹d Piosenki i
Przyœpiewki Ludowej, rodziny muzykuj¹ce Pañstwa Górskich z Rejowca
i Pañstwa Sroczyñskich z Wereszcz Du¿ych. Wielk¹ chlub¹ GOK jest
orkiestra dêta i kapela ludowa „Sami Swoi”. Wyje¿d¿aj¹ one na wystêpy,
festyny, konkursy i ró¿e imprezy kulturalne po ca³ym kraju, zajmuj¹c
wysokie miejsca w konkursach. Znani s¹ bardzo dobrze w spo³eczeñ-

Orkiestra dêta
fot. Tomasz Awdziejczyk
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stwie gdy¿ urozmaicaj¹
swoimi
wystêpami
wszystkie imprezy kulturalne. W roku 2002 zespó³
„Sami Swoi” obchodzi³
uroczyœcie 15-sto lecie istnienia. Nad ca³okszta³tem
dzia³alnoœci Gminnego
Oœrodka Kultury czuwa
Pani Dyrektor Dorota £osiewicz.
Zespó³ „Sami Swoi” zdjêcie GOK w Rejowcu
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7. Zwiedzanie Rejowca
i najbli¿szej okolicy
Rynek
Centralnym miejscem osady jest rynek. Ma on wygl¹d typowy dla
œredniowiecznych miast. Plan miasteczka wytyczony zosta³ przy jego
lokowaniu. Z czworobocznego planu rynkowego wybiegaj¹ ulice. Zabudowa rynku jest z XIX i XX
wieku. Nie zachowa³a siê stara
drewniana zabudowa po spaleniu Rejowca przez wojska kozackie. Nie zachowa³a siê równie¿ zabudowa rynku od strony po³udniowej i zachodniej z
uwagi na to, ¿e w czasie okupacji Niemcy przeznaczyli te zabudowania, na tak zwane deFragment ul. 3 Maja w rynku

putaty opa³owe. W centrum placu znajduje siê zabytkowa pompa, któr¹ mieszkañcy pamiêtaj¹ od zawsze. W rynku znajduje
siê zwyczajowo przyjêty nazw¹ Dom Reja.
Jest to budynek dawnego ratusza. Pochodzi przypuszczalnie z XVII wieku. By³ wielokrotnie przebudowywany. Obecnie przeznaczony na budynek mieszkalny. Zachowa³a siê charakterystyczna budowla dla
Zabytkowa pompa w rynku,
zdj. Tomasz Awdziejczyk
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Zabytkowy tzw. dom Reja,
widok od frontu

Zabytkowy tzw. dom Reja,
widok od ul Koœciuszki

tego okresu. Od frontu budynek ten posiada portyk na dwu kolumnach
toskañskich podtrzymuj¹cy trójk¹tny fronton, obiektem wielkiego zainteresowania artystów malarzy przyje¿d¿aj¹cych z ca³ej Polski na plenery
malarskie. Od strony po³udniowej Domu Reja znajduje siê druga pompa
wodna do poboru wody pitnej dla mieszkañców, w okolicy pomp znajduj¹ siê bardzo du¿e podziemne zbiorniki z przeznaczeniem na wodê
do celów gaœniczych wybudowane pod koniec XIX wieku.

Obiekty Szkolne
W niedalekiej odleg³oœci od rynku przy ulicy Zwierzyñskiego znajduj¹ siê obiekty szkolne. Na uwagê zas³uguje brama g³ówna w ogrodzeniu pochodzi ona z koñca XIX wieku. Pierwotnie jej przeznaczenie by³o przy koœciele
unickim, zwanym bia³ym koœció³kiem. Po II
wojnie przeniesiona i zainstalowana w ogrodzenie szko³y. Na placu szkolnym znajduje siê
figura Matki Boskiej. Pierwotnie by³a to Matka
Boska Ró¿añcowa. Postawiona w 1934 roku z
inicjatywy opiekuna szkolnego Franciszka ¯ytkiewicza przy poparciu finansowym miejscowego spo³eczeñstwa i pracowników Cukrowni Rejowiec. Figura w nienaruszonym stanie Brama g³ówna w ogrodzeniu
przy szkole podstawowej
przetrwa³a do pocz¹tku II wojny. W czasie
wojny zosta³a zniszczona. Po 1945 roku spo³eczeñstwo odbudowa³o figurê w zmienionym nieco kszta³cie. Od tego czasu nosi nazwê Matki Boskiej Niepokalanego Poczêcia. Na postumencie
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napis: „Królowo Korony Polskiej módl siê
za nami”. W 1965 roku figura zosta³a zdjêta. A cokó³, którego nie zdo³ano rozbiæ zosta³ zakopany. Figurê umieszczono zamiast
nagrobku na cmentarzu parafialnym. W
1990 roku w czasie wymiany pomnika na
grobie na którym sta³a figura Matki Boskiej
nadarzy³a siê okazja i sprzyjaj¹ce okolicznoœci aby figura Matki Boskiej powróci³a
na dawne miejsce. Naoczny œwiadek wydarzenia z 1965 roku wskaza³ miejsce zaFigura Matki Boskiej
kopania coko³u. Ponowne uroczyste poNiepokalanego
Poczêcia
œwiêcenie nast¹pi³o 08 grudnia 1990 roku.
Pierwszym powojennym dyrektorem szko³y by³ Stanis³aw Zwierzyñski. Dzia³alnoœæ pierwszego dyrektora to: rozbudowa szko³y, budowa
sali gimnastycznej, urz¹dzenie unikatowej w skali regionu sali biologicznej, ma³e muzeum przyrodnicze, które przez lata zaniedbania dzisiaj
mo¿na ogl¹daæ w szcz¹tkowej formie. Zachowa³a siê natomiast skamielina (skamienia³e drzewo). Ponadto zorganizowa³ ogród geograficzny dzisiaj nieistniej¹cy. Na teren ca³ego miasteczka sprowadzi³ i zasadzi³
wiele gatunków drzew i krzewów. Za zas³ugi jakie poniós³ na rzecz
miasteczka zosta³a nazwana ulica Jego Imieniem.

Koœció³ pounicki
Koœció³ pounicki pod wezwaniem Œwiêtego
Micha³a Archanio³a usytuowany jest przy ulicy
Koœciuszki. Fundatorem koœcio³a by³ w³aœciciel
Rejowca Wiktoryn Zaleski starosta borecki, który
rozpocz¹³ budowê .Po œmierci Wiktoryna Zaleskiego budowê dokoñczy³ Józef Kajetan Ossoliñski. Koœció³ s³u¿y³ erygowanej parafii greko-katolickiej. W 1875 roku zosta³ przejêty przez prawos³awnych, którzy u¿ytkowali œwi¹tyniê do 1918
roku. W latach nastêpnych popada³a w coraz
wiêksz¹ ruinê. Œwi¹tynia wybudowana w stylu
klasycystycznym na planie prostok¹ta. Posiada
dwie zakrystie i prezbiterium. Nad zakrystiami na
piêtrze lo¿e. Nawa czteroprzês³owa o œcianach

Fronton koœcio³a
pounickiego
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rozcz³onowanych p³askimi filarami pilastrowymi podtrzymuj¹cymi belkowanie z fryzem tryglifowo-etapowym. Chór muzyczny podparty na dwu
filarach. Elewacja zewnêtrzna rozcz³onkowana pilastrami toskañskimi na
boniowych coko³ach. Okna i otwory drzwiowe w obramieniach opaskowych. Fasada zwieñczona ogzymsowanym trójk¹tnym przyczó³kiem z okr¹g³ym otworem okiennym. Ponad szczytem wysoki mur attykowy a wy¿ej
drugi szczyt przykryty przyczó³kiem z przeŸroczem na sygnaturkê. Wystrój
wnêtrza by³ bardzo bogaty. Niektóre obrazy z XVII wieku znakomitego
pêdzla w³oskiej szko³y malarskiej, miêdzy innymi: obraz owalny Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, obraz Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny, Obraz
14
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, obraz Chrystusa ukrzy¿owanego , obraz
œw. Micha³a Archanio³a. Wyposa¿enie przeniesione zosta³o do koœcio³a rzymsko-katolickiego. Z czasem œwi¹tynia uleg³a ca³kowitej ruinie. Na pocz¹tku
lat 1990-tych rozpoczêto renowacjê.
Obok œwi¹tyni usytuowana jest klasycystyczna dzwonnica z 1900 roku
na planie kwadratu. Dwukondygnacyjna, murowana, otynkowana. Przykryta dachem namiotowym. Elewacje posiadaj¹ pilastry naro¿ne podtrzymuj¹ce trójk¹tne szczyty wieñcz¹ce kondygnacjê parterow¹. Otwory
okienne przysklepione odcinkowo.
W dzwonnicy wisia³ dzwon o wadze
24 i 1/2 puda (ok. 401 kg.) zamówiony i wykonany w roku 1895, kosztowa³ 420 ówczesnych rubli.
Obie te budowle elewacjê zewnêtrzn¹ pomalowan¹ maj¹ na kolor bia³y co przyci¹ga oko niejednego przechodz¹cego. Wygl¹daj¹
Dzwonnica przy koœciele pounickim
przepiêknie zw³aszcza latem na tle
otaczaj¹cej je zieleni.
W obrêbie œwi¹tyni od strony zachodniej znajduje siê grzebalny cmentarz rzymskokatolicki. Na cmentarzu tu¿ przy wejœciu g³ównym znajduj¹
siê kwatery wojenne.
14

Od roku 1970 obraz Chrystusa ukrzy¿owanego uznany za skradziony odnaleziony przez wspó³autora publikacji w dn. 03.11.1999 r.
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Koœció³ rzymskokatolicki pod wezwaniem œw. Jozafata
Biskupa i Mêczennika
Koœció³ katolicki usytuowany jest przy
ulicy Koœciuszki przy drodze wylotowej z
Rejowca do Che³ma. Wzniesiony zosta³ staraniem i fundacj¹ ostatnich w³aœcicieli Rejowca Mariê i Józefata Budnych. Wybudowano go w latach 1906-1907 w stylu neogotyku nadwiœlañskiego z czerwonej ceg³y
i zwieñczony jedn¹ wie¿¹. Koœció³ jest przyk³adem architektury neogotyckiej nurtu popularnego na ziemiach polskich z pocz¹tku XX wieku. Zbudowany jest na polanie
krzy¿a. Naw bocznych nie posiada .W wystroju koœcio³a zastosowano liczne detale
architektoniczne podkreœlaj¹ce jego styl.
Przy prezbiterium znajduj¹ siê dwie zakrystie ..O³tarze wykonano w stylu neogotycKoœció³ parafialny
kim. W o³tarzu g³ównym znajduje siê figura
pod
wezwaniem
œw. Jozafata
œw. Jozafata Biskupa i Mêczennika patrona
B. i M. w Rejowcu
parafii. O³tarze boczne, chrzcielnica, konfesjona³y ³awki wykonane z drewna dêbowego w stylu neogotyckim.
Po prawej stronie nad konfesjona³em du¿y obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy datowany na rok 1893,
pêdzla F. Ciehockiego. Po lewej zaœ
stronie nad konfesjona³em równie¿ okaza³y obraz Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny. Obrazy wzmiankowane w
XIX wieku w inwentarzach koœcio³a pounickiego. Po lewej stronie pod oknem
przy o³tarzu bocznym owalny obraz w
poz³acanej ramie Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Obraz uznany za dzie³o z XVII
wieku. Wzmiankowany w spisach inObraz Matki Bo¿ej Rejowieckiej
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wentarza z 1720 roku. Opisany jako owalny obraz w ramach z³otych z
wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem zawieszony w wielkim o³tarzu, dzie³o dobrego pêdzla w³oskiej szko³y malarskiej. Po 1945 roku
obraz zosta³ przejêty wraz z innymi obrazami i inwentarzem przez parafiê rzymsko-katolick¹. W nie wyjaœnionych okolicznoœciach z³o¿ono go
na strychu starej plebanii. Przez d³ugie lata niew³aœciwie przechowywany uleg³ powa¿nemu zniszczeniu. Podczas penetracji strychu w 1998
roku przypadkowo obraz odnalaz³ Zdzis³aw Kalinowski, który poszukiwa³ go przez wiele lat. Dziêki ogromnej ofiarnoœci parafian obraz wraz z
oryginaln¹ XVII wieczn¹ ram¹ zosta³ odnowiony. Od 2000 roku zwany
Matk¹ Bosk¹ Rejowieck¹. Wyj¹tkowoœæ tego dzie³a niech zobrazuje nastêpuj¹cy cytat:
„Ten obraz modlitwami nasi¹kniêty
Ten obraz spotkaniami z Matk¹ Bo¿¹ œwiêty
W tym obrazie zastyg³y szepty i westchnienia
i ³zy gorzkie wylane poprzez pokolenia”
- ks. Ferdynand Ocha³a
W koœciele zachowa³y siê równie¿ obrazy z wystroju koœcio³a pounickiego takie jak: obraz Œw. Micha³a Archanio³a, obraz Chrystusa Ukrzy¿owanego oraz œwiecznik cynowy fundacji Wac³awa Rzewuskiego z monogramami i herbem Krzywda. Zachowa³y siê te¿ fragmenty wystroju
ikonostasu. W koœciele znajduj¹ siê relikwie Œw. Jozafata Biskupa i Mêczennika, które przekaza³ ksi¹¿ê Adam
Woroniecki Budnym w 1908 roku, wraz
z pismami potwierdzaj¹cymi ich autentycznoœæ: z Rzymu z 20 wrzeœnia 1877
roku oraz od Kardyna³a Ledóchowskiego z dnia 05 kwietnia 1886 roku. Na
wie¿y koœcielnej zawieszony jest dzwon
spi¿owy z 1947 roku o wadze 500 kg
Na bramie ogrodzenia widaæ herby fundatorów Jastrzêbiec.

Herb fundatorów Jastrzêbiec
na bramie ogrodzenia
cmentarza koœcielnego
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Zespó³ pa³acowy

Pa³ac Ossoliñskich
We wschodniej czêœci
Rejowca przy ulicy Przemys³owej znajduje siê pa³ac wzniesiony w pierwszej po³owie XIX wieku
przez Ossoliñskich w
miejscu dawnego drewnianego, który uleg³ spaleniu. Najstarsza czêœæ
Pa³ac Ossoliñskich, zdj. Tomasz Awdziejczyk
œrodkowa stanowi korpus
g³ówny wzniesiony na planie czworoboku i podpiwniczony. Posiada
piêtro i czworoboczn¹ wie¿ê nad nim. Od frontu cztero kolumnowy
portyk a nad nim taras. Od strony tylnej trójboczny ryzalit sali balowej.
Do czêœci g³ównej w póŸniejszym czasie dobudowano skoœnie ustawione parterowe skrzyd³a boczne z dwoma okr¹g³ymi piêtrowymi wie¿yczkami na naro¿ach. Na parterze sufity fasetowe z póŸno klasycystycznymi sztukateriami. W sali balowej zachowana posadzka wykonana z kilku gatunków drewna, a tak¿e dwa XIX wieczne cylindrycznie zwieñczone wazonami piece. W saloniku na uwagê zas³uguje naro¿ny kamienny kominek z pocz¹tku XIX wieku. Wystrój wewnêtrzny uzupe³niaj¹ stiukowe obramienia drzwi z bogato ornamentowymi supraportami. na zewn¹trz otwory okienne posiadaj¹ obramienia w postaci pilastrów herbowych. Od strony po³udniowej kolumny toskañskie. Fasady
zwieñczone s¹ murami attykowymi z dekoracj¹ stiukow¹ w postaci masek, girland i wieñców. Dachy kryte blach¹, dwuspadowe, nad wie¿ami
sto¿kowe i namiotowe. Zespó³ pa³acowy uznany za zabytek wielkiej
klasy. Jest w dobrym stanie technicznym, zarówno w wystroju wewnêtrznym jak i zewnêtrznym. Obecnie siedziba Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego.

Budynki zespo³u pa³acowego
W pobli¿u pa³acu zachowa³y siê budynki zespo³u pa³acowego to jest
oficyna wybudowana w XVII wieku i czworak z pierwszej po³owy XIX
wieku. Oficyna jest budynkiem parterowym, murowanym, otynkowa65

nym, na rzucie prostok¹ta z ryzalitem œrodkowym. Posiada wystrój zewnêtrzny o cechach klasycystycznych. Dach dwuspadowy z naczó³kami
z zachowan¹ star¹ wiêŸb¹.
Czworak z pierwszej po³owy XIX wieku klasycystyczny, kamienny,
otynkowany, parterowy z poddaszem mieszkalnym. Przeznaczony jako
budynek mieszkalny.
Wokó³ zespo³u budynków pa³acowych i samego pa³acu znajduje siê park
z piêknymi okazami starodrzewia lip i jesionów a w g³êbi niedu¿y staw.

Pozosta³e zabytki Rejowca
W niedalekiej odleg³oœci
od zespo³u pa³acowego znajduj¹ siê budynki cukrowni
wzniesione pod koniec XIX
wieku. Z czasem czêœæ tych
zabudowañ zosta³a zmodernizowana. Fabryka czynna
od czasu jej powstania po
dzieñ dzisiejszy. W pobli¿u
wybudowane s¹ bloki mieszkalne dla pracowników cuBrama g³ówna cukrowni Rejowiec
krowni. Najstarsza ich czêœæ
to tak zwana stara osada. Wybudowana wraz z postawieniem fabryki.
W po³owie drogi z cukrowni do centrum
przy drodze stoi figura Matki Boskiej Ró¿añcowej z 1904 roku. Ufundowa³ j¹ Józefat Budny w 50-t¹ rocznicê upamiêtnienia
og³oszenia dogmatu Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny.
U wylotu z ulicy Che³mskiej po lewej stronie wznosi siê du¿y kopiec. Jest to wczesnoœredniowieczny kurhan grzebalny. Na
szczycie usytuowany jest krzy¿. Jest równie¿ miejscem pochówku powstañców z
1863 roku.
Figura
Matki Boskiej Ró¿añcowej
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Wokó³ Rejowca
Po zwiedzeniu Rejowca warto wybraæ siê do pobliskich okolic.

Hruszów
Wieœ po³o¿ona na zachód od Rejowca okalana od wschodu piêknym
lasem sosnowym. Na rozstaju dróg u wjazdu ustawiona jest betonowa kapliczka z 1946 roku dla
uwiecznienia ofiar hitlerowskich z II wojny œwiatowej. W cokole wmurowana tablica z nazwiskaUrokliwe zak¹tki lasu w Hruszowie
mi osób które zginê³y.
W pobliskiej Stacji Hodowli Roœlin na skraju lasu otoczony mokrad³em
wznosi siê wczesnoœredniowieczny kurhan. Jest poroœniêty sosnami, na
jego szczycie mogi³a powstañców z 1863 roku oznaczona drewnianym
krzy¿em.

Rybie
Wieœ w odleg³oœci 4 km na wschód od Rejowca. Cech¹ charakterystyczn¹ wsi s¹ pagóry kredowe, poroœniête lasem sosnowo dêbowym.
Na prze³omie XIX i XX wieku zamieszkiwana przez niemieckich osadników. W pobli¿u znajduje siê du¿y kopiec tak zwane mogi³ki. Kurhan
pochodzi z czasów wczesnego œredniowiecza. Wed³ug miejscowej tradycji pochowani s¹ tam powstañcy z 1863 roku.
Po miêdzy Rejowcem a Rybiem rozlokowane s¹ stawy rybackie a wœród
nich staw tak zwany Czerwony Rów, z którego bierze swój pocz¹tek
rzeka Rejka.

Krynica i Kolonia Hruszów
Wsie po³o¿one wzd³u¿ drogi do Bzitego na obszarze pagórów che³mskich w odleg³oœci oko³o 3 km od Rejowca. Dojœæ mo¿na pieszo kieruj¹c
siê na tak zwana górê krasnostawsk¹. Jest to miejsce interesuj¹ce ze
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wzglêdu na po³o¿enie na wysokoœci
270 m.n.p.m. st¹d rozci¹ga siê przepiêkna panorama Rejowca. Teren
pokryty lasami sosnowymi, które wytwarzaj¹ specyficzny mikroklimat.
Wa¿nym obiektem turystycznym
jest znajduj¹ca siê tu unikalna budowla. Grobisko zwane Ariank¹. Jest to
kaplica grobowa z zawalon¹ obecnie krypt¹. Uwa¿ane jest za miejsce
spoczynku arianina Paw³a Orzechowskiego, podkomorzego che³mskiego,
w³aœciciela zamku w Krupem. Budowla pochodzi prawdopodobnie
z 1612 roku. Zbudowana jest z kamienia w formie szeœcianu przykryta
wysokim ceglanym ostros³upem
w formie piramidy. Arianka wraz
Grodzisko zwane Ariank¹
z otaczaj¹cymi j¹ pagórami poroœniêtymi sosnowym lasem s³u¿y jako wielka atrakcja dla turystów. Przez
miejsce to przebiegaj¹ szlaki turystyczne.

Krupe
Rozleg³a wieœ po³o¿ona na trasie Rejowiec Krasnystaw. Krupe rozci¹ga siê nad niewielkim strumieniem. Szczególn¹ atrakcj¹ turystyczn¹ s¹
ruiny zamku œredniowiecznego. Zamek wzniesiony w koñcu XVI wieku
przez arianina Paw³a Orzechowskiego, bliskiego przyjaciela Miko³aja Reja.
W po³owie XVII wieku uleg³ zniszczeniu. W czasie najazdu kozackiego
w zamku krupskim sta³ obozem Bohdan Chmielnicki. Zamek wraz z fos¹ przedzamcz¹ by³ rozleg³ym obwodem warownym z bastionami na
naro¿ach i murami kurtynowymi. Obronnoœæ jego wzmacnia³y stawy
usytuowane na przesmykach miêdzy zespo³ami. Zamek w³aœciwy sk³ada³ siê z obiektu mieszkalnego z³o¿onego z dwu skrzyde³ tworz¹cych
wewn¹trz niedu¿y dziedziniec zamkniêty z pozosta³ych stron murami.
Wejœcie na teren zamku znajduje siê od strony pó³nocno wschodniej
gdzie kiedyœ mieœci³a siê brama wjazdowa. Od koñca XVII wieku w ruinie. Jest du¿¹ atrakcj¹ turystyczn¹.
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Borowica
Na pó³nocny zachód od Rejowca
u ujœcia Rejki do Wieprza rozlokowana jest wieœ Borowica. Niegdyœ
wchodzi³a w sk³ad maj¹tku ¯ulin.
W³aœcicielem tego maj¹tku pod koniec XIX wieku by³ Nikodem Budny rodzony brat Józefata Budnego z
Rejowca.
Wieœ usytuowana wœród lasów i
pól. Posiada bardzo du¿e walory do
spokojnego wypoczynku. Na szczególna uwagê zas³uguje zabytkowy modrzewiowy koœció³ z 1797 roku. Wybudowany w stylu klasycystycznym
wpisany jako zabytek klasy zerowej.
Na pocz¹tku XIX wieku koœció³ek
Zabytkowy modrzewiowy koœæió³
w Borowicy
gruntownie odnowi³ i wyposa¿y³ Nikodem Budny. Koœció³ ma konstrukcjê zrêbow¹ i za³o¿enie centralne. Obiekt przykryty dachem namiotowym.
Budowla to wielka atrakcja turystyczna i prawdziwa pere³ka okolicy.
Rekr
eacja i wypoczynek
Rekreacja
Wypocz¹æ i mi³o czas spêdziæ mo¿na przy akwenie nazwanym Bia³ym Rowem. Dobrym miejscem do odpoczynku s¹ pobliskie lasy mieszane bogate w starodrzewia. Atrakcyjnym miejscem jest las zwany Klinem, w którym znajduj¹
siê liczne, g³êbokie suche
w¹wozy. S¹ one charakterystyczne dla pagórów
che³mskich, powsta³e
w ci¹gu wieków.

Bia³y Rów
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Czynnego wypoczynku mo¿na za¿yæ w Rejowcu na stadionie sportowym, oraz uprawiaj¹c wycieczki piesze i rowerowe po wy¿ej opisanych
miejscach. Miasteczko posiada sporo zieleni w postaci parków, skwerów, oraz zadrzewionych ogródków przydomowych. W obrêbie Rejowca jest kilka drzew licz¹cych sobie oko³o 200 lat. Dwa z nich klon i
jesion rosn¹ na prywatnej posesji przy ulicy Szkolnej oraz wierzba na
³¹ce pomiêdzy ulic¹ Koœciuszki a pa³acem Ossoliñskich. Przy gminie
roœnie okaza³y d¹b. W Maryninie natomiast d¹b kilkusetletni. Plac koœcielny wysadzony jest lipami, które posadzone zosta³y wraz z budow¹
koœcio³a to jest z pocz¹tku XX wieku. Przez Rejowiec przebiega ¿ó³ty
szlak turystyczny.

Zabytkowe drzewo – jesion
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Zabytkowe drzewa w ogrodzie
przydomowym – klon i jesion

8. Kalendarium
1542
04-05-1547
1561
1569
1647
1648
1657
1700
1712
1712
1731
1755
1789
1796
1781
1802
1805

– Miko³aj Rej lokuje wieœ Sawczyn
– Sawczyn otrzymuje przywilej lokacyjny i prawa miejskie
oraz nazwê Rejowiec
– Miko³aj Rej buduje zbór kalwiñski
– Œmieræ Miko³aja Reja – Rejowiec dziedzicz¹ synowie Andrzej i Krzysztof
– Wnuk Miko³aja Reja Marek buduje nowy zbór kalwiñski
– Rejowiec zniszczony przez wojska Chmielnickiego
– Epidemia d¿umy w Rejowcu i okolicach
– Rejowiec przechodzi w posiadane Stanis³awa Mateusza
Rzewuskiego
– ¯ydzi osiedleni od koñca XVI wieku buduj¹ synagogê
drewnian¹
– Rejowiecka gmina ¿ydowaska wyodrêbnia siê z kaha³u
che³mskiego
– Rzewuscy wznosz¹ szpital i drewniany koœció³ grekokatolicki
– Umiera Seweryn Rzewuski, w³aœcicielem Rejowca zostaje brat Wac³aw Rzewuski
– Po œmierci Wac³awa Rzewuskiego Rejowiec przejmuje
Wiktoryn Zaleski starosta borecki
– Wiktoryn Zaleski wznosi murowany koœció³ greko-katolicki
– Marianna Zaleska bratanica Wiktoryna Zaleskiego wychodzi za m¹¿ za Józefa Kajetana Ossoliñskiego a pod
koniec XVIII wieku buduj¹ pa³ac w Rejowcu
– Józef Ossoliñski koñczy po Wiktorynie Zaleskim budowê koœcio³a greko-katolickiego
– Konstancja Ossoliñska córka Marianny z Zaleskich i Józefa Ossoliñskiego wychodzi za m¹¿ za hrabiego Tomasza £ubieñskiego i staj¹ siê w³aœcicielami Rejowca
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1822-1826
1832
1852
1866
1867

Tomasz £ubieñski oddaje Rejowiec w dzier¿awê
Ksi¹¿ê Adam Woroniecki kupuje Rejowiec
Adam Woroniecki przeprowadza remont Œwi¹tyni
utworzenie Gminy Wiejskiej Rejowiec
Utrata praw miejskich za udzia³ ludnoœci w powstaniu
styczniowym
18-02-1875 – Likwidacja koœcio³a unickiego w diecezji che³mskiej
1877
– Budowa Kolei Nadwiœlañskiej z przystankiem w Stajnem
zwanym Rejowiec
20-08-1877 – Pismo z Rzymu potwierdzaj¹ce autentycznoœæ relikwii
œw. Jozafata BIM
1879
– Wdowa po Henryku Maria Woroniecka z Orsettich wychodzi po raz drugi za m¹¿ za Stanis³awa £ubieñskiego
05-04-1886 – Kardyna³ Mieczys³aw Ledóchowski przekazuje relikwie
œw. Jozafata BIM i potwierdza autentycznoœæ
1894
– Maria Woroniecka z Orsettich £ubieñska sprzedaje Rejowiec ma³¿onkom Marii z Pilitowskich i Józefatowi Budnym
1896
– Józefat Budny buduje cukrowniê, m³yny i gorzelniê
1904
– Ustawienie figury Matki Boskiej Ró¿añcowej w 50-t¹ rocznicê og³oszenia dogmatu Najœwiêtszej Marii Panny Niepokalanego Poczêcia
1905
– Manifestacje i wiece patriotyczne, ludnoœæ upomina siê
o niepodleg³oœæ i polskie szko³y
1905
– Józefat Budny organizuje pierwsz¹ szko³ê z polskim jêzykiem nauczania
1906-1907
– Wybudowano koœció³ rzymsko-katolicki z fundacji Budnych
05-05-1908 – Ksi¹¿ê Adam Woroniecki przekazuje Budnym wraz z dokumentacj¹ autentycznoœci relikwie œw. Jozafata
1909
– Za³o¿enie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rejowcu
1914
– Utworzenie cmentarza katolickiego przy torze cukrowniczym
Sierpieñ 1915 roku - Epidemia cholery
9-10.08-1915 – Wojska rosyjskie wycofuj¹ siê pal¹ Rejowiec i okolice
11 -08-1915 – Do Rejowca wkraczaj¹ Austriacy
23-11-1915 – Polski Komitet Ratunkowy Ziemi Che³mskiej upowa¿nia
Piotra Szedla do utworzenia w Rejowcu szko³y polskiej
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–
–
–
–
–

1915

– Wojska austriackie rozpoczynaj¹ budowê kolei z Rejowca do Rawy Ruskiej
15-22.10-1917– Budowa Kopca Koœciuszki
02-01-1918 – W³adze austriackie zezwalaj¹ na lokalizacjê cmentarza
przy cerkwi unickiej
09-02-1918 – Traktat w Brzeœciu, pañstwa centralne oddaj¹ che³mszczyznê Ukrainie w zamian za dostawê ¿ywnoœci
18-02-1918 – Wiece protestacyjne przeciwko traktatowi brzeskiemu
31-07-1918 – Do Rejowca wkraczaj¹ wojska pruskie – moskale opuszczaj¹ Rejowiec
1919
– Powstanie Poczty i Telegrafu w Rejowcu
01 -05-1919 – Erygowanie parafii Rejowiec.
29-05-1919 – Konsekracja koœcio³a.
08-08-1920 – Wojska bolszewickie znajduj¹ siê na przedpolu Rejowca
– nastêpuje ewakuacja urzêdów i w³aœcicieli dóbr Rejowca
1922
– S¹d Pokoju zostaje przeniesiony z Rejowca do Siedliszcza
01 -11 –1925 – Kolej¹ przez stacjê Rejowiec przewo¿one s¹ prochy Nieznanego ¯o³nierza
1925
– W Warszawie umiera Maria Budna
10-11-1928 – M³odzie¿ szkolna bierze udzia³ w sypaniu kopca niepodleg³oœci na górze katedralnej w Che³mie
20-10-1930 – Wznowienie nauki w nowym budynku szkolnym – szko³a
otrzymuje im. Henryka D¹browskiego.
1931
– Wykonanie ogrodzenia cmentarza grzebalnego
10-06-1934 – Szko³a Powszechna im. Henryka D¹browskiego w Rejowcu otrzymuje sztandar.
18-08-1934 – Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Lublinie dzieli szko³ê
na Nr l Henryka D¹browskiego i szko³ê Nr 2
16-09-1934 – Postawienie przed budynkiem szko³y figury Matki Boskiej Ró¿añcowej
1936
– U³o¿enie krawê¿ników i chodników w Rejowcu
1936
– Wykonanie schodów do koœcio³a
18-11-1936 – Józefat Budny usynawia bratanka Antoniego Ludwika
Budnego
12-04-1938 – W Warszawie umiera Józefat Budny
19-04-1938 – Sprowadzenie z Warszawy zw³ok Marii i Józefata Budnych.
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– Z³o¿enie zw³ok Marii i Józefata Budnych w krypcie koœcio³a
– Na linii Rejowiec Zawadówka zbombardowano transport z amunicj¹
– Do Rejowca wkracza Armia Czerwona
– Do Rejowca wkraczaj¹ Niemcy
– Utworzenie getta w Rejowcu i eksterminacja ludnoœci
¿ydowskiej
– Aresztowanie nauczycieli ze szko³y w Rejowcu
– Likwidacja getta
– Tereny Rejowca odzyskuj¹ niepodleg³oœæ
– Odbudowanie figury Matki Boskiej przy szkole
– Otwarcie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
– Budowany jest dom stra¿aka
– Usuniêcie figury Matki Boskiej z placu szkolnego
– Powstanie Spó³dzielni Budowlano Mieszkaniowej „Osada” w Rejowcu
– Powtórne ustawienie i poœwiêcenie figury na placu szkolnym
– Odnalezienie przez Zdzis³awa Kalinowskiego obrazu
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, pochodz¹cego z XVII
wieku
– Intronizacja obrazu Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem i od
dnia 11 listopada Roku Jubileuszowego zwany „Matk¹
Bosk¹ Rejowieck¹”
– Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Reja otrzyma³o
now¹ siedzibê w budynku przy ul. Przemys³owej.
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Œwiadectwo szkolne z Dwuklasowej Szko³y Ludowej w Rejowcu z
1917 roku
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Plan Rejowca
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1

Inni autorzy podaj¹, ¿e linia rodowa M. Reja wygasa po bezpotomnej œmierci
Bogus³awa Reja w 1699 r.
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Mapa dóbr Rejowiec z roku 1859 sporz¹dzona na potrzeby Woronieckich skala 1:20000 (Rozmiar 80 cm x 97 cm)
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Plan pó³nocnej czêœci gruntów Rejowca i Wólki Rejowieckiej z roku 1859 z zaznaczeniem istniej¹cego koœcio³a unickiego z przyleg³ym
cmentarzem grzebalnym, cmentarzem ¿ydowskim (kirkut z 1712 roku oraz planowan¹ lokalizacj¹ koœcio³a rzymsko-katolickiego.
Skala 1:5000 (Rozmiar 47 cm x 29 cm)

Mapa dóbr Rejowiec z roku 1859 sporz¹dzona na potrzeby Woronieckich skala 1:20000
(Rozmiar 41 cm x 49 cm)
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81

Wpis do ksiêgi parafialnej aktu usynowienia Antoniego Budnego sporz¹dzony przez
ksiêdza Bronis³awa Zakrzewskiego
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¯ywot i mêczeñstwo Jozafata Kuncewicza wed³ug opisu Ojca Kaspra Niesieckiego

83

84
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Zezwolenie na nauczanie dla ksiêdza Bronis³awa Zakrzewskiego i Piotra Szedla
w szkole przy cukrowni w Rejowcu
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Œwiadectwo szkolne z roku 1915

89

Œwiadectwo szkolne z roku 1917
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Zaproszenie na uroczystoœci poœwiêcenia sztandaru

Przedruk z Informatora Rejowiec
Oficyna Wydawnicza Dziennikarzy
EKSPRESS PRESS
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10. Rejowiec w star
ej fotografii
starej
„Ludzi tamtych ju¿ nie ma ni czasu tamtego”
Józef Czechowicz
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94

Zdjêcie z pocz¹tku XX w. – widok ogólny koœcio³a unickiego
(z archiwum Instytutu Sztuki PAN Warszawa ul. D³uga nr 26/28)

28 styczeñ 1914 r. Panorama Rejowca widok z góry Krasnystaw
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Styczeñ 1914 r. Panorama Rejowca widok od strony ³¹k Budnego

Styczeñ 1914 r. Widok na pa³ac Budnych od strony cukrowni
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1910 rok Panorama Rejowca od strony obecnej ulicy Zwierzyñskiego
w g³êbi Koœció³ Unicki i Koœció³ Parafialny z lewej strony kaplica cmentarna
– w miejscu obecnego budynku na stadionie

1910 rok Panorama Rejowca od str. obecnej ulicy Zwierzyñskiego
w g³êbi Koœció³ unicki. Z lewej strony kaplica cmentarna
– w miejscu obecnego budynku na stadionie
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M³yn wodny Budnego – przy szosie do Krasnegostawu – rok 1910

Mieszkañcy Rejowca
zdjêcie z koñca XIX wieku

98

Rok 1914 – Panorama folwarku i Cukrowni – widok z szosy Che³m Krasnystaw

Zabudowania Cukrowni Rejowiec, zdjêcie z roku 1900
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12 czerwiec 1914 rok, Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a

12 czerwiec 1914 r. skrzy¿owanie obecnej ulicy Koœciuszki i D¹browskiego,
Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
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27 czerwie 1914 rok. Uczniowie i Nauczyciele na zakoñczeniu roku szkolnego

1914 rok m³odzie¿ szkolna w sali lekcyjnej przy Cukrowni
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27 czerwiec 1914 r. Komisja egzaminacyjna grono nauczycielskie
w szkole przy Cukrowni w Rejowcu

25 lipiec 1914 rok, fragment rynku Rejowca – dzieñ targowy.
Strona po³udniowa i zachodnia – obecnie rejon arianki i pawilonu handlowego.
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25 lipiec 1914 rok fragment rynku Rejowca.
Dzieñ targowy. Strona wschodnia i pó³nocna (widok od strony Arianki)

25 lipiec 1914 rok. Rynek Rejowca – dzieñ targowy.
Strona zachodnia, widoczny tzw. dom Reja, szosa Krasnystaw-Che³m, w g³êbi apteka
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Uczniowie Szko³y Powszechnej przy Cukrowni Rejowiec

30 maj 1916 rok, wystrój izby lekcyjnej w szkole w Rejowcu
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30 maj 1916 rok izba lekcyjna szko³y w Rejowcu wystrój Zielonych Œwi¹t

1916 rok koniec roku szkolnego 1916/1917
rodzice grono pedagogiczne szko³a polska przy Cukrowni

105

1915-1918 rok Rejowiec spalony przez wojska carskie fragment skrzy¿owania
ulicy Koœciuszki i Gagarina

1915-1918 rok Rejowiec spalony przez wojska carskie – fragment ulicy Koœciuszki
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21 paŸdziernik 1917 roku zwózka ziemi na Kopiec Koœciuszki w Rejowcu
z rejonu obecnego cmentarza grzebalnego – w g³êbi kêpa drzew na cmentarzu
¿ydowskim

21 paŸdziernik 1917 rok sypanie Kopca Koœciuszki – obecne miejsce parku miejskiego
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21-27 paŸdziernik 1917 rok
– prace przy budowie Kopca Koœciuszki

14 paŸdziernik 1917 rok Che³m.
Pochód mieszkañców w uroczystoœæ 100-lecia œmierci Tadeusza Koœciuszki.
W uroczystoœci udzia³ wziêli liczni mieszkañcy Rejowca

108

14 pa¿dziernik 1917 rok Che³m.
Sypanie Kopca Tadeusza Koœciuszki na Górce Katedralnej.
W uroczystoœci udzia³ wziêli liczni mieszkañcy Rejowca

27 pa¿dziernik 1917 rok. Rejowiec. Uroczystoœci po usypaniu Kopca Koœciuszki

109

26 grudzieñ 1917 roku – sztuka teatralna – pomieszczenie remizy stra¿ackiej

26 grudzieñ 1917 rok – sztuka teatralna w pomieszczeniu remizy stra¿ackiej
Stra¿y Po¿arnej w Rejowcu
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Dzia³alnoœæ teatru amatorskiego w Rejowcu, rok 1917-1918

Dzia³alnoœæ teatru amatorskiego w Rejowcu, rok 1917-1918
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Bo¿e Narodzenie 1917 rok. Jase³ka w pomieszczeniu remizy stra¿ackiej

Dzia³alnoœæ teatru amatorskiego w Rejowcu 1917-1918
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Dzia³alnoœæ teatru amatorskiego w Rejowcu 1917-1918 t.

Dzia³alnoœæ teatru amatorskiego w Rejowcu 1917-1918 t.
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06 kwiecieñ 1918 r. sadzenie drzewek w parku miejskim

24 czerwiec 1918 rok,
izba lekcyjna – zakoñczenie roku
szkolnego w starej szkole

114

24 czerwiec 1918 rok, izba lekcyjna stara szko³a

17 lipiec 1918 rok, Kobyle spalone przez wojska kozackie
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17 lipiec 1918 r., Kobyle spalone przez wojska kozackie

03 maj 1919 rok,
pochód z Koœcio³a Parafialnego
po uroczystoœciach œwiêta 3-go Maja,
w g³êbi ulicy widoczny wiatrak
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Rok 1919, Zielone Œwi¹tki
przy bia³ym koœciele w parku

27 maj 1919 r., brama powitalna na pierwsz¹ wizytacjê parafialn¹ przez
Biskupa Lubelskiego JE Mariana Fulmana wjazd od strony Che³ma przed CPN-em

27 maj 1919 r., powitanie Biskupa podczas wizytacji
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Uczniowie Szko³y Powszechnej w Rejowcu, rok 1919

Piotr Szedel
pierwszy kierownik
Szko³y Powszechnej w Rejowcu
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Ochotnicy – ¿o³nierze wojny 1920 r. przeciw bolszewikom z terenu gminy Rejowiec
i powiatu Che³mskiego. Bohaterowie bitwy pod Radzyminem, Bia³ymstokiem,
Niemnem, ¿o³nierze genera³a Lucjana ¯eligowskiego przy³¹czaj¹cy Litwê Œrodkow¹
do Polski. Kolejno w 50 p. p. 6 Harcerskim p. p. Kresowej i 76 Lidzkim p. p.
(w drugim rzêdzie siedz¹cy pierwszy z prawej Kazimierz Wojciech Kalinowski
h. Kalinowa – ojciec wspó³autora publikacji)

7 P. A. C. Pluton Ochotniczy, lipiec 1920 rok
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Dokumentacja z 1921 r. odbudowy synagogi w Rejowcu
spalonej w lipcu 1915 r. przez wycofuj¹ce siê wojska rosyjskie
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09 listopad 1924 r., æwiczenia stra¿ackie przy koœciele w parku

Ks. Bronis³aw Zakrzewski na przeja¿d¿ce bryczk¹
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Wystawa prac uczniów na zakoñczenie roku szkolnego Szko³y Powszechnej
22 czerwca 1925

1926 rok, poczet sztandarowy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rejowcu

128

1926 rok, uroczyste przekazanie sztandaru OSP w Rejowcu

Grono nauczycielskie przed star¹ szko³¹ w Rejowcu
po zakoñczeniu roku szkolnego 28. 06. 1928 r.
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