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189

190 191

192 193
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189 
Rok 1938. 
Grupa nauczycieli żydowskich 
z kahału Rejowiec. 

191 
Las Zawadówka. Rok 1938. 
Przed namiotem drużyny 

190 
I Męska Drużyna Harcerska brała udział w zlocie chełmskiego hufca, który odbył się 
w czasie Zielonych Świąt w Zawadówce w roku 1938. Opiekunem drużyny był kierownik 
szkoły Kazimierz Sowa. Przed wymarszem na zlot.

192 
Zastęp „Lisów” przed swoim namiotem.

193 
Przy kuchni obozowej 

194 
Kucharze drużyny smażą kotlety. 

195 
Marsz w maskach p/gaz. Marzec 
1939 rok. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej.

194

195
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196 
Drużyna ratowniczo-
sanitarna niesie pomoc. 
Marzec 1939 rok. 

197 
Marzec 1939 rok. 
Drużyna ratowniczo- 
sanitarna niesie pomoc 
zagazowanym. 

198 
Marzec 1939 rok. 
Nauka oddychania 
przez pochłaniacz. 

196 197

198

199
199 
W dniu 28 kwietnia 1935 roku delegacje poszczególnych klas udały się do lokalu Zarządu Gminnego 
celem zakupienia bonów Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. 
Fotografia przedstawia delegację wyruszającą ze Szkoły do Urzędu Gminy. 
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200 
Rejowiec dnia 21 czerwca 1939 roku. 
JE ks. biskup Władysław Goral 
na uroczystości zakończenia roku szkolnego 1938/39.

200 201

201 
Rejowiec dnia 21 czerwca 1939 roku. 
Ksiądz Mikołaj Puacz prefekt 
w Szkole Powszechnej w Rejowcu. 

202 
Oczekiwanie na przyjazd ks. biskupa Władysława Gorala 
na uroczystość zakończenia roku szkolnego w dniu 21 czerwca 1939 roku. 

202
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203 
Ksiądz biskup Władysław Goral udaje się na boisko szkolne. 

204 
Ks. bp Władysław Goral na uroczystości zakończenia roku szkolnego 1938/39. 

203

204
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205 
Ks. biskup przysłuchuje się wesołej rewii wakacyjnej. 

206 
Kierownik Szkoły Nr 1 Sowa – przemawia. 

205

206
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207 
Opiekun Główny Szkoły 
Jan Najda – przemawia 

208 
„Letnie egzaminy” 

209 
„Pożegnanie Szkoły”

210 
„Na wielką przygodę”

211 
Cały zespół „Na wielką przygodę”

207

208

209
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210

211
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212 
Scena i widownia widziane od tyłu. 

212

213

213 
21 czerwiec 1939 rok. Przekazanie sztandaru 
nowemu pocztowi sztandarowemu na rok szkolny 1939/1940.
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214 
Klasa VII otrzymuje świadectwa 
ukończenia szkoły. 

214

215 216

215, 216 
Wręczanie świadectwa 
ukończenia szkoły. 
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217 
Wręczanie świadectw ukończenia szkoły uczniom klas VII-mych. 

218 
Przemówienie ks. biskupa Władysława Gorala na uroczystości zakończenia roku szkolnego w dniu 21 czerwca 1939 roku. 

217

218
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219 
Ksiądz biskup Władysław Goral 
udaje się do budynku szkolnego.

219

220

220 
Ks. biskup Władysław Goral opuszcza wizytowaną Szkołę Powszechną 
w dniu 21 czerwca 1939 roku. 
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121

122

123

221 
Po odprawie 
przed rozpoczęciem 
akcji pacyfikacyjnej Getta 
w Rejowcu. 
Cukrownia 
Rejowiec 1942 rok. 

222 
Lipiec 1941 rok. 
Grupa Żydów 
z Getta Rejowiec 
w tartaku w Zawadówce. 

223 
Lipiec 1942 roku. 
Widok na pierzję zachodnią 
rynku w Rejowcu (obecnie 
rejon restauracji „Arianka”). 
W środku wybrukowanego 
placu zabytkowa pompa.
Początkowa faza rozbierania 
domów. 
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224 
Rok 1942. 
Widok na niszczony dom w rynku w Rejowcu. 
(Rejon obecnej restauracji „Arianka”)

225 
Rok 1942. 
Widok z ulicy T. Kościuszki 
na niszczone domy żydowskie 
w środku rynku w Rejowcu. 

224

225
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226

227 228

226 
Rok 1942. 
Niszczone domy żydowskie 
pomiędzy dawną ulicą 
H. Dąbrowskiego a wylotem 
z rynku ul. Szkolnej.

227 
Domy żydowskie 
przy skrzyżowaniu ulic 
T. Kościuszki i Fabrycznej. 
W niedalekiej odległości 
od dopływu Rejki.

228 
Rok 1942. 
Przy jednym z domów żydowskich 
przeznaczonych do rozbiórki. 
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Wiek XV 

Osady – wsie – miejscowości, po raz pierwszy wymieniane w różnych zapisach źródłowych 

Rok 1419
Siedliszczki (Siedlisccza Biskupie – Siedliscza Episco-
pales) – wieś w obrębie dóbr stołowych biskupstwa 
łacińskiej diecezji Chełmskiej. Zarządzał nimi biskup 
Paweł z Garbowy.

Rok 1428 
Hruszów – wieś królewska. W1477 roku była tenutą 
Jakuba Niemirowskiego. Dzierżawca zamienił ją na 3 
wsie w Księstwie Litewskim /w powiecie brzeskim/. 

Rok 1428 
Stajne – królewska osada. Na tej wsi król Władysław 
III zapisał Wańkowi Kierdejowiczowi z Kwasiłowa, 
kasztelanowi chełmskiemu 300 grzywien. Na jej wło-
ściach w 1467 r. Kierdejowicz ubezpieczył swojej żo-
nie Annie 200 grzywien posagu. W późniejszym cza-
sie jako dziedzic występuje Paweł zwany Chełmczyk.

Rok 1442
Kobyle. W latach 1480 – 1499 dziedzicem Kobylego był 
Paweł Chełmczyk. W 1502 roku wzmiankowany –”.. dim 
generos Paulum Chełmczyk haeredem de Kobile..”... W na-
stępnych latach do dóbr Kobylego pretendowali następują-
cy właściciele: Stanisławem Cedr, Paweł i Aleksander bracia 

z Zaporza, Elżbieta żona Macieja Zamojskiego oraz wdo-
wa po Zawiszy – Róża /h. Róża/ i jego córki Anna Barbara 
i Bogumiła, których matka występowała jako właścicielka 
Kobylego. Córka Bogumiły – Zofia była żoną Mikołaja 
Reja.. 

Rok 1464
Wola Żulińska (Stara) – z inicjatywy Jakuba Żulińskie-
go, oraz Jakuba Niemirowskiego, w 1465 roku nadana 
wieczyście dworzaninowi, Andrzejowi Samicy, w raz 
z wójtostwem w Żulinie i Woli Żuliskiej. W roku 1477 
Jakub Niemieowski dziedziczy Żulin i Wolę Żulińską 
w pobliżu rzeczki Białka. 

Koniec XV w:ieku
Chełm przestał być siedzibą biskupstwa katolickiego 
obrządku łacińskiego. W diecezji w latach 1490– 1505 
władzę sprawował bp. Maciej ze Starej Łomży.

Rok 1490 
24 czerwca król Kazimierz Jagielończyk wydał akt, na 
mocy którego stolicę biskupa chełmskiego przeniesiono 
do Krasnegostawu. Niektóre źródła donoszą, że stolicę 
diecezji chełmskiej w 1473 roku przeniesiono wpierw 
do Hrubieszowa, a następnie do Krasnegostawu. 

Wiek XVI

Rok 1500
Wola Kobylska – po śmierci Pawła Chełmczyka na-
stąpiło przedłużenie Kobylego w wyniku zgody jego 
spadkobierców 

Rok 1513
Wereszcze (Duże) – Wieś królewska lokowana w so-
snowych borach wereszczyńskich – zasiedlono lud-
nością wołoską. Mieszkańcy zobowiązani byli do 
posług. konnych i dwadziesięciny. Rządzona prawem 
wołoskim. Wieś do starostwa chełmskiego należąca 
z dochodami i powinnościami z niej. Inwentarz spo-
rządzony z roku 1608. – „dworzyszcz 10. Z inwenta-
rza starostwa grodowego chełmskiego z 1769 roku. 
– „Poddani: 28 ciągłych którzy tygodniowej nie robią 

pańszczyzny ale tylko ogólnie na rok robią dni ciągłych 
159. Pieszych odrabiają dni 159. Za tłukę odrabiają 
dni 159, jest dwóch gajowych, tywon jeden wolni od 
wszystkiego. Łąk dwie przątają. Ma osiadłości 31”.

Rok 1521 
Krzywowola (Krzywa Wola) – wieś królewska Doku-
menty lustracyjne z lat 1661 – 1665 podają, że była 
dzierżawiona przez Krzysztofa z Potoka Potockiego. 
Miała 7poddanych pociągłych, a w chwili lustracji 2 
chłopów półłanowych, 4 zagrodników, 8 komorni-
ków. 

Lata 1506 – 1548
Panowanie króla Zygmunta I Starego.
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Kalendarium Rejowca

roczne jarmarki na dzień św. Jana Chrzczyciela i na 
dzień św. Michała.
W następnych wiekach targi tygodniowe odbywały się 
w różnych dniach tygodnia. W wieku XX utrwaliły się 
w poniedziałki /większy/ i czwartki /mniejszy/.
Rejowiec i okolice były częścią składową parafii rzym-
skokatolickiej w Pawłowie.

Lata 1548 –1572
Panowanie króla Zygmunta II Augusta.

Rok 1551 
Biskupem chełmskim diecezji łacińskiej został Jakub 
Uchański., wielki sympatyk Kościoła narodowego. 

Rok 1552
Biskupem chełmskim diecezji prawosławnej został Teodo-
zy Łazowski 

Rok 1555 
Z tego roku pochodzi drzeworyt – z podobizną Mi-
kołaja Reja.

Rok 1561 
Mikołaj Rej na krótko osiada w założonym przez sie-
bie Rejowcu.

W latach 1561 – 1564
Mikołaj Rej buduje zbór kalwiński w Rejowcu.

Rok 1561
2 czerwca biskupem chełmskim diecezji łacińskiej zo-
staje Mikołaj Wolski 

Rok 1562 
6 listopada diecezję chełmską obrządku łacińskiego 
obejmuje Wojciech Staroźrebski-Sobiejuski.

Rok 1563
Wielki pożar Rejowca. Król Polski Zygmunt August 
odrębnym przywilejem zezwala Mikołajowi Rejowi 
na odbudowę prywatnego miasteczka, na wcześniej 
przyznanym prawie lokacyjnym. 

Rok 1563 
17 sierpnia – w zapisach ksiąg miasta Lublina (Księga 
wójtowsko-ławnicza pod numerem 10) można odczy-
tać tekst w brzmieniu łacińskim informujący o kup-
nie przez Mikołaja Reja domu Ablowskiego, którego 
lokalizację w dużym przybliżeniu można określić na 
Krakowskie Przedmieście w niedalekiej odległości od 
szpitala św., Ducha. Po prawej stronie patrząc na Bra-
mę Krakowską. Dom miał służyć jako miejsce nocnej 
pracy i odpoczynku. Mikołaj Rej znany był z tego, że 
nocami poświęcał się pisaniu 

Rok 1531
Mikołaj Rej h. Oksza mając 26 lat poślubił Zo-
fię Koścień córkę Jana z Wywli i Sędziszowa i jego 
pierwszej żony Bogumiły z Borszowic. wnuczkę Za-
wiszy Róży z Borszowic.
Mikołaj Rej przybył na Ziemię Chełmską.
Zofia Koścień (vel Kosnówna) wnosi w posagu dobra 
wsi Kobyle, Wolę Kobylską i Rybie. Posiadała również 
dzierżawy /tenuty/ królewskie Stajne i Plisków. Na 
tych dzierżawach Mikołaj Rej zabezpieczył dożywocie 
dla syna Krzysztofa. Sporną sprawą przynależności 
majątkowej pozostaje Siennica /Różana/, Wola Sien-
nicka i Przykładowa, które były przysądzone zarówno 
Barbarze z Borszowic żonie Stanisława Siennickiego 
jak i Zofii żonie Mikołaja Reja. Obie strony posługi-
wały się tytułem własności na te dobra. 
Król Zygmunt I Stary podarował Rejowi 50 grzywien 
dochodu z myta w Chełmie.
Wieś Ostrów otrzymał w prezencie od Stanisława Tar-
nowskiego. Popkowice i Skorczyce od Pawła Bystram 
Z małżeństwa Zofii i Mikołaja Rejów urodzili się: 
Barbara, Anna, Dorota, Bogumiła, Katarzyna, Elż-
bieta, Mikołaj, Krzysztof  i Andrzej.

W latach 1532 – 1537 
W tych latach Mikołaj Rej często przebywał w Ziemi 
Chełmskiej 

Rok 1540 
Mikołaj Rej występuje jako wyznawca religii rzymsko-
katolickiej.

Rok 1542 
Na gruntach wsi Kobyle Mikołaj Rej założył wieś Saw-
czyn. Osadził tam pasterzy wołoskich, którzy zajmo-
wali się hodowlą bydła. W niedługim czasie zmienia 
jej nazwę na Wereszcze. Obecnie Wereszcze Małe. 

Rok 1546 
Osada przyszłego Rejowca liczy 11 domów i około 50 
– 60 mieszkańców w tym 10 rzemieślników.

Rok 1547 
4 maja Mikołaj Rej h. Oksza z Nagłowic otrzy-
mał przywilej lokacyjny od króla Zygmunta I Stare-
go na założenie miasta prywatnego na prawie mag-
deburskim. 
Od swojego nazwiska Mikołaj Rej nadaje nazwę tej 
miejscowości – REJOWIEC. 
Mieszkańcy Rejowca na mocy przywileju zostali zwol-
nieni na 10 lat z wszelkich obciążeń na rzecz Rze-
czypospolitej. Ponadto otrzymali zezwolenie na targi 
tygodniowe które miały odbywać się w środy, dwa do-
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Rok 1564
Do parafii Pawłów należały następujące miejscowości: 
Busówno, Besko, Borowica, Chojno Nowe, Chojno 
Stare, Chojeniec, Czyczów, Janowica, Kanie, Kobyle. 
Krasne, Krzywa Wola, Liszno, Mogielnica, Mogielni-
ca Nowa, Rybie, Rejowiec, Siedliszcza Korbutowe, 
Siedliszczki, Stajne, Święcica. Olchowiec, Wola Świę-
cicka, Wola Korbutowa, Wola Żulińska, Wereszcze, 
Wereszcze Małe, Żulin.
W tym roku miasteczko Rejowiec liczyło 11 domów 
i około 50 – 60 mieszkańców.
Pracowalo 10 rzemieślników.
Po raz pierwszy od czasu lokacji Rejowiec uiścił opła-
ty na rzecz skarbu koronnego.

Rok 1566
Biskupem prawosławnym diecezji chełmskiej był Za-
chariasz-Zieńko Iliiaszewcz z Krasnegostawu.

Rok 1567 
Z tego roku pochodzi drugi drzeworyt – portret Mi-
kołaja Reja.
Do parafii Rozesłania Apostołów oprócz Chełma 
należały następujące miejscowości: Butryn, Błonie, 
Brykowice, Białopole, Buśno, Czułczyce, Dryszczów, 
Depułtycze Królewskie, Depułtycze, Horodyszcze, 
Krzywa Wola, Kosin, Koszów, Krzywice, Klesztów, 
Lipniki, Macoszyn, Nowosiółki, Ochoża, Pokrówka, 
Parypse, Ruda Duża,
Ruda Mała, Rożdżałów Większy, Rożdżałó Mniejszy, 
Radziejów, Stołpie, Staw, Sajczyce, Siedliszcze, Stul-
no, Strupin, Serebryszcze, Strachosław, Wereszcze 
Królewskie, Weremowice, Wola Kośińska, Żółtańce, 
Żmudź. 

Rok 1569
Od stycznia do czerwca Mikołaj Rej przebywa w swo-
im domu w Lublinie.
1 lipca Mikołaj Rej brał udział w Sejmie generalnym 
w Lublinie, na którym zawarta została Unia między 
Polską a Litwą.
Pomiędzy 8 września a 5 październikiem umiera Mi-
kołaj Rej. Dokładnej daty i miejsca jego śmierci jak 
dotychczas nie udało się ustalić.
Po śmierci Mikołaja Reja dobra Rejowiec dziedziczą 
synowie Andrzej i Krzysztof.

Rok 1570
„Stanąwszy osobiście w Krakowie Mikołaj (młodszy), 
Krzysztof  i Andrzej Rejowie, synowie zmarłego Mi-
kołaja, a dziedzice w Nagłowicach i Topoli, zapisali 
pewne dochody swej owdowiałej matce Zofii.”.

Lata 1570 – 1581 
Chorążym chełmskim był Stanisław Orzechowski. 
Awansowany na podkomorzego lubelskiego. W krót-
kim okresie czasowym był właścicielem dóbr Rejo-
wiec, kupionych od Elżbiety Łozka z domu Rej.

Lata 1573 –1574 
Panował król Henryk Walezy 

Rok 1574 
Zagony tatarskie spowodowały duże straty materialne 
w dobrach Rejowiec.

Lata 1576 – 1586
Panowanie króla Stefana Batorego

Rok 1578
16 czerwca – biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został Adam Pilchowski.

Rok 1580 
W Włodzimierzu Wołyńskim urodził się Jozafat 
Kuncewicz. Syn Maryny i Gabriela Kuncewiczów h. 
Róża.

Rok 1585 
Prawosławnym biskupem diecezji chełmskiej został 
Dionizy Zbirujski (Dymitr Hryćkiewicz). 
Od 1596 roku biskup unicki – zięć Zachariasza. 

Lata 1587 –1632
Panował król Zygmunt III Waza.

Rok 1590
22 stycznia łacińskim biskupem diecezji chełmskiej 
mianowano Wawrzyńca Goślickiego.
22 lutego przed urząd grodzki krakowski stawił się syn 
Mikołaja Reja Andrzej i złożył ślub abstynencki: „Votum 
Andreae Rey de non potando vino”, gdzie zobowiązał się 
pod groźbą kary Bożej, że nie będzie wypijał więcej niż pół 
garnca (około 2 litrów) wina dziennie.

Rok 1591
31 lipca biskupstwo chełmskie obrządku łacińskiego 
objął Stanisław Gomoliński. Z ramienia Kurii Rzym-
skiej i biskupów polskich uczestniczył w ogłoszeniu 
Unii Brzeskiej. 

Rok 1596
9 – 10 października w Brześciu nad Bugiem została 
zawarta unia pomiędzy Kościołem rzymskokatolic-
kim i prawosławnym w Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Na mocy tego porozumienia chrześcijanie ob-
rządku wschodniego uznali zwierzchnictwo papieża, 
zachowując jednocześnie dotychczasową odrębność 
z zakresu liturgii. Powstał w ten sposób tzw. kościół 
greckokatolicki /unicki/ – rozwijał się do czasów roz-
biorowych.
Pierwszym biskupem chełmskiej diecezji unickiej był 
Dionizy Zbirujski

Rok 1599 
Od 7 października – Rejowiec wchodzi w skład dys-
tryktu lubelsko – chełmskiego ruchu kalwińskiego.



104

WIEK XVII

Rok 1601 
19 lutego biskupem chełmskim obrządku łacińskiego 
został Jerzy Zamojski. Wizytując swoją diecezję po-
dzielił ją na dekanaty.

Rok 1602 
Zmarł Andrzej Rej syn Mikołaja Reja – pisarza.

Rok 1604 
Unickim biskupem diecezji chełmskiej był Arseniusz 
Andrzejewski 

Rok 1619 
Pośrednie i niesprecyzowane dokładniej wzmianki 
o budowanych w Rejowcu dwóch cerkwiach drewnia-
nych Gdy jedna uległa zniszczeniu budowano drugą 
na tym samym miejscu. Te dwie budowle sakralne 
były pod wezwaniem św. Jerzego, fundacji Rejów wła-
ścicieli dóbr rejowieckich.

Rok 1620
Krzysztof  Treca stwierdził na jednym z dokumentów, 
że jego żona Barbara córka Mikołaja Reja (młodsze-
go)” a siostra stryjeczna Marka i Adama Rejów nie po-
trafi pisać. Stwierdzenie było następujące..” Krzysztof  
Treca spekowic ymieniem swym Y Małżonki swy, któ-
ra pisać nie Vmi”...,
Pierwsze zapisy o owalnym obrazie przedstawiającym Mat-
kę Bożą w kościele w Rejowcu.
11 listopada biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został Maciej Łubieński.

Rok 1626
Biskupem unickiej diecezji chełmskiej został Teodozy 
Mieleszko.
Administrację unickiej diecezji chełmskiej przejął me-
tropolta kijowski Józef  Welamin Rutski.

Rok 1627
17 maja – biskupem diecezji chełmskiej obrządku ła-
cińskiego był Remigiusz Koniecpolski 

Rok 1628 
4 lutego – chełmskim biskupem diecezji unickiej był 
Metody Terlecki.

Lata 1632 – 1648 
Panowanie króla Władysława IV Wazy.

Rok 1635
Król Władysław IV przywilejem zagwarantował uni-
tom posiadanie diecezji chełmskiej.

Rok 1639
Unicki biskup – Metody Terlecki sprowadził do Cheł-
ma zakon Bazylianów. Ich zadaniem było utrwalanie 

unii na terenach Ziemi Chełmskiej. Wzmacnianie ko-
ścioła greckokatolickiego wobec cerkwi prawosławnej. 

Rok 1641 
27 listopada – biskupem chełmskim obrządku łaciń-
skiego został Paweł Piasecki.

Rok 1642
12 grudnia zmarł Stanisław Rzewuski.

Rok 1644
W grudniu – biskupem diecezji chełmskiej obrządku 
łacińskiego został Stanisław Pstrokoński.

Rok 1645
W Żulinie powstał zbór ariański.

Rok 1646
Marek Rej wnuk Mikołaja Reja zarządza dobrami Re-
jowiec. 

Rok 1647 
Wnuk Mikołaja Reja Marek buduje w Rejowcu nowy 
zbór kalwiński, który był czynny do końca XVII wie-
ku. Brak danych o miejscu lokalizacji.

Lata 1648 – 1668 
Panowanie króla Jana II Kazimierza Wazy.

Lata 1648 – 1649 
Bohdan Chmielnicki ze swoimi oddziałami rozkłada 
się obozem we wsi Krupe. Podjazdy kozackie grabią 
i palą Rejowiec. Szczególnie okrutnie potraktowali 
społeczność żydowską.

Rok 1650 
Dobra Rejowiec przechodzą w posiadanie Bogusława 
Reja 

Rok 1652 
Latem panuje głód i tzw. morowe powietrze. We wrze-
śniu i październiku szczególne nasilenie zarazy, która 
zdziesiątkowała mieszkańców Rejowca. 

Rok 1653 
Ponowna epidemia zarazy. 

Rok 1655 
Wojska kozackie Bohdana Chmielnickiego i oddziały 
wojak rosyjskich niszczą Rejowiec. 

Lata 1655 – 1660 
Zniszczenia i grabieże Rejowca w okresie Potopu 
Szwedzkiego.
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Rok 1655
Szlachta chełmska wzięła udział w Konfederacji Ty-
szowieckiej.

Rok 1656 
Fala morowego powietrza nawiedza Rejowiec.

Rok 1657 
W czasie najazdu na ziemie polskie żołnierze księcia 
siedmiogrodzkiego Jerzego II Rokoczego rabują do-
bra mieszczan rejowieckich. 
Epidemia dżumy w Rejowcu i okolicach 
W sierpniu – biskupem diecezji chełmskiej obrządku 
łacińskiego został Tomasz Leżeński.

Rok 1664
Starostwo niegrodowe Nowosiółki oprócz innych 
miejscowości obejmowało Krzywowolę.

Rok 1666
Synod kalwiński w Sławatyczach.

Rok 1667
14 listopada – biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został mianowany Jan Różycki.
Do Chełma sprowadzono Pijarów. 

Lata 1669 – 1673
Panował król Michał Korybut Wiśniowiecki.

Rok 1669
JMP Bogusław Rey wymieniony jest w Reyestrze ich 
mci ponów obywatelów Ziemi Chełmskiej i powiatu 
krasnostawskiego na pospolite ruszenie pod Warszawą 
zgromadzonych na sejm „electionis kjmci AD 1669.” 

Rok 1670
30 czerwca – biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został Krzysztof  Jan Żegocki wsławiony w walkach 
ze Szwedami.

Rok 1671
Bogusław Rej – potomek M. Reja i współwłaściciel 
dóbr Rejowca buduje kościół w Pawłowie pw. Św. 
Jana Chrzciciela – wykonując wyrok Trybunału na-
kazujący mu tą fundację jako karę za zaległe opłaty 
dzierżawne.

Rok 1672 
5 grudnia Wojciech Wojucki opublikował w grodzie 
chełmskim rejestr, w którym występuje JMP Jan Bogu-
sław z Nagłowic Rey. Był to – „Regestr ichmciow panow 
obywatelow Ziemi Chełmskiej zostających przy boku 
wielmożnego Jmci Pana kasztelana Ziemi Chełmskiej 
w obozie pod Lublinem pod chorągwią generalną”.

Rok 1673
Biskupem łacińskim diecezji chełmskiej został Stani-
sław Kazimierz Dąmbski.

Lata 1674 – 1696 
Panował król Jan III Sobieski.

Rok 1674 
Październik – we Włodawie odbył się ostatni synod 
kalwiński dystryktu lubelskiego. 

Rok 1676 
Oprócz czynnego zboru kalwińskiego w Rejowcu funkcjono-
wały jeszcze zbory we Włodawie Piaskach, Bełżycach i Ra-
dziejowie – jako nieliczne w dystrykcie lubelsko-chełmskim. 
10 lutego Michał Florian Rzewuski otrzymał nomina-
cję na urząd starosty chełmskiego.

Rok 1677
8 lutego – biskupem łaciński diecezji chełmskiej zo-
stał Stanisław Jacek Święcicki. 

Rok 1680
Wyznawcy prawosławia protestują przeciw Unitom. 

Rok 1681 
Bogusław Rej przejmuje dobra Rejowiec. Był ostatnim 
z Rejów właścicielem tego majątku. 
Funkcję ministra przy zborze pełnił Paweł Niemorecki.

Rok 1685 
31 lipca – biskupem unickim diecezji chełmskiej zo-
stał Augustyn Łodziala. 

Rok 1687
2 września Stanisław Mateusz Rzewuski przyjął urząd 
starosty chełmskiego a od 1728 roku występuje jako 
starosta chełmski obok syna Seweryna.

Rok 1691 
28 września biskupem unickim diecezji chełmskiej zo-
stał Jan Małachowski.

Rok 1693 
Biskupem unickim diecezji chełmskiej został Gedeon 
Orański 

Lata 1697 – 1706 
Panowanie króla Augusta II Mocnego (Wettin)

Rok 1697
19 kwietnia na sejmiku przedsejmowym Karol Rey 
podstoli chełmski uzyskał zgodę szlachty chełmskiej 
do reprezentowania jej na sejmie elekcyjnym. Syn Mi-
chała Floriana Rzewuskiego – Stanisław Mateusz był 
posłem Ziemi Chełmskiej na Sejm.

Rok 1699 
11 kwietnia – biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został Mikołaj Wyżycki.
Od 16 czerwca do 30 lipca Karol Rey – podstoli 
chełmski był posłem na Sejm Zwyczajny pacyfikacyj-
ny w Warszawie. 
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WIEK XVIII

Rok 1700
Na początku XVIII wieku Rejowiec przechodzi w po-
siadanie katolickiego rodu Rzewuskich za sprawą Sta-
nisława Mateusza Rzewuskiego h. Krzywda pana 
na Rozdole i Rejowcu. 
Hetman wielki koronny w latach 1726 – 1728. Był również 
starostą chełmskim, nowosielskim, lubomelskim i drohow-
skim. Krojczy a potem referendarz koronny. W 1699 roku 
wysłany do Konstantynopola w celu ratyfikacji układu 
karłowickiego. W czasie wojny północnej walczy po stro-
nie Augusta II. W latach 1712 – 1728 wojewoda podlaski, 
w ostatnim roku życia – wojewoda bełski. Zmarł we 
Lwowie w 1728 roku. Pochowany w Rozdole.

Lata 1700 – 1721 
Wojna północna – okres ponad 20 – letnich walk. 

Rok 1702 
Kontrybucje na rzecz wojsk szwedzkich Karola XII. 
Siły główne przechodziły przez Rejowiec w marszu 
z Grudziądza do Krakowa. 

Lata 1704 – 1709 
Na tronie król Stanisław Leszczyński.

Rok 1703 
Ponowny przemarsz wojsk szwedzkich – grabieże 
majątku mieszczan rejowieckich 

Rok 1705 
Kolejny przemarsz wojsk Karola XII.
14 grudnia – biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został Kazimierz Łubieński.

Rok 1706 
Urodził się Wacław Rzewuski drugi syn Stanisława 
Mateusza. Starosta chełmski, nowosielecki, stulneń-
ski świniuchowski, romanowski i ułanowski. Hetman 
polny koronny w latach 1752 –1773. Zmarł w Sielcu 
dnia 27 października 1779 roku.

Lata 1709 – 1733 
Na tronie król August II Mocny. 

Rok 1709 
Miasteczko niszczone i rabowane przez obce wojska. 
Po powrocie na tron Polski Augusta II grabieże Szwe-
dów ustały.

Rok 1710
10 listopada – biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został Teodor Wolff  von Ludinghausen.

Rok 1711
24 czerwca – biskupem unickim diecezji chełmskiej 
został Józef  Lewicki.

Rok 1712 
Żydzi osiedleni w drugiej połowie XVI wieku w Re-
jowcu budują drewnianą synagogę. Rejowiecka Gmi-
na Żydowska wyodrębnia się z kahału chełmskiego.

Rok 1713 
22 maja –biskupem łacińskim diecezji chełmskiej zo-
stał Krzysztof  Jan Szembek. 

Rok 1715 
Szlachta chełmska przystąpiła do Konfederacji Tar-
gogrodzkiej – wymierzonej przeciwko wojskom sa-
skim Augusta II.

Rok 1717
Do dekanatu chełmskiego obrządku łacińskiego na-
leżały parafie: Chełm, Kumów, Pawłów, Orchówek, 
Sawin, Czulczyce, Świerże, Uhrusk. 

Rok 1718
Na sejmiku – szlachta chełmska zabiega o kanonizację 
pierwszego męczennika za Unię Jozafata Kuncewicza. 

Rok 1719
29 marca biskupem łacińskim diecezji chełmskiej zo-
staje Aleksander Antoni Fredro.

Rok 1720 
Stanisław Mateusz Rzewuski przekazuje dobra Rejo-
wiec dwóm synom – Sewerynowi i Wacławowi.

Lata 1723 – 1736 
Starostą chełmskim był Seweryn Józef  Rzewuski 
– podczaszy koronny. 

Rok 1725 
29 stycznia biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
był Jan Feliks Szaniawski. 

Rok 1728
4 listopada zmarł Stanisław Mateusz Rzewuski.

Rok 1731 
Dzięki staraniom rodu Rzewuskich w Rejowcu erygo-
wano parafię greckokatolicką.
Biskupem unickim diecezji chełmskiej był Felicjan Fi-
lip Wołodkiewicz. 
Seweryn i Wacław Rzewuscy wznoszą w Rejowcu 
w latach 1731 – 1740 drewniany kościół i szpital. 
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Kościół wyposażają w ołtarze, obrazy i wszystko co 
służy do godnego sprawowania Mszy Świętej.

Lata 1733 – 1736 
Na tronie król Stanisław Leszczyński 

Lata 1736 – 1758 
Wacław Rzewuski sprawuje godność starosty chełm-
skiego. 

Lata 1733 – 1763
Panowanie króla Augusta III (Wettin).

Rok 1736 
19 listopada biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
był Józef  Eustachy Szembek Protestował przeciw 
wpływom Żydów na sprawy państwa polskiego.

Lata 1736 – 1758
Starostą chełmskim był Wacław Rzewuski. 

Rok 1753 
Biskupem łacińskim diecezji chełmskiej został Walen-
ty Wężyk 

Rok 1755 
Umiera Seweryn Rzewuski. Samodzielnym właścicie-
lem dóbr Rejowca zostaje jego brat Wacław Rzewuski.

Rok 1756
Małżonkowie Anna z Mierów primo voto Wolska 
i Wiktoryn Zaleski nabywają dobra Rejowiec.
Biskupem unickiej diecezji chełmskiej był Maksymi-
lian Ryłło.

Rok 1757 
Wacław Rzewuski pełni funkcję Marszałka Trybunału 
Koronnego, później godność hetmana wielkiego ko-
ronnego. 

Rok 1758 
Urodził się Józef  Kajetan Ossoliński
Starostą Chełmskim został Stanisław Ferdynand Rze-
wuski.

Lata 1760 – 1764
Grzegorz Wincenty Piramowicz w czasie studiów 
teologicznych na Akademii Lwowskiej zaprzyjaźnia 
się z Wacławem Rzewuskim. Grzegorz Wincenty Pi-
ramowicz przyjął święcenia kapłańskie w dniu 28 lip-
ca 1763 roku.

Lata 1762 – 1796 
Panowanie carycy Rosji Katarzyny II.

Lata 1764 – 1795 
Panowanie króla Stanisława August Poniatowskiego. 

Rok 1765
24 stycznia – biskupem łacińskim diecezji chełmskiej 
został Feliks Paweł Turski.
15 września – staraniem unickiego biskupa chełm-
skiego Filipa Włodkiewicza i jego następcy Maksymi-
liana Ryłły obraz Matki Bożej Chełmskiej otrzymał 
korony. Przepiękny ten obraz zdobił zamkową kaplicę 
w Podhorcach. Rzewuscy zaliczali go do relikwii ro-
dowych. Oni też ufundowali korony, które w czasie 
koronacji tego obrazu niosiły; dla Matki Bożej – Anna 
Rzewuska wojewodzianka wołyńska, a dla Pana Jezu-
sa – Zuzanna Ledóchowska z Rzewuskich kasztelan-
ka wołyńska. 

Rok 1768
Gmina wyznaniowa żydowska / kahał / liczyła 437 
osób. 

Rok 1771
4 marca łacińskim biskupem diecezji chełmskiej zo-
stał Antoni Onufry Okręcki.

Rok 1772
I Rozbiór Polski
Latem Grzegorz Wincenty Piramowicz przebywał na 
kuracji w Spa, razem z kanclerzem kapituły lwowskiej 
Adamem Rzewuskim. 

Lata 1774 – 1793 
W tych latach Seweryn Rzewuski pełni funkcję hetma-
na polnego koronnego. Był trzecim synem Wacława 
Rzewuskiego. Jeden z głównych postaci Targowicy.

Rok 1779 
Na sejmiku chełmskim domagano się o nie przyłącza-
nie Ziemi Chełmskiej do żadnego z województw.
Umiera w Krakowie Wacław Rzewuski

Rok 1780 
20 marca łacińskim biskupem diecezji chełmskiej zo-
staje Jan Alojzy Aleksandrowicz. 

Rok 1781
Marianna Barbara Zaleska córka Piotra Zaleskiego 
a bratanica Wiktoryna Zaleskiego wychodzi za mąż 
za Józefa Kajetana Ossolińskiego h. Topór. 
Biskupem łacińskim diecezji chełmskiej został Maciej 
Grzegorz Garnysz. Za jego urzędowania Stolica Apo-
stolska przyłączyła do diecezji chełmskiej wojewódz-
two lubelskie. Po raz pierwszy używał tytułu – biskup 
chełmsko-lubelski.

Rok 1783
Urodziła się Konstancja Ossolińska, córka Marianny 
Barbary i Józefa Kajetana Ossolińskiego.
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Rok 1784
Urodził się Tomasz Andrzej Łubieński.
12 lipca – biskupem unickim diecezji chełmskiej był 
Teodozy Rostocki.

Rok 1789 
30 maja Konstytucja sejmowa określiła, że terytorium 
Ziemi Chełmskiej zachowuje oficjalną nazwę woje-
wództwa ruskiego.
Po śmierci Wacława Rzewuskiego jego dzieci Sewe-
ryn, Stanisław, Józef  oraz córka nieznanego imienia 
sprzedają Rejowiec Wiktorynowi Zaleskiemu. 

Rok 1790 
Urodził się Wiktor Ossoliński syn Marianny Barbary 
i Józefa Kajetana Ossolińskiego.
Wiktoryn Zaleski rozpoczyna prace przygotowawcze 
pod budowę murowanej świątyni greckokatolickiej 
Do dekanatu Chełm obrządku łacińskiego należa-
ły parafie: Chełm, Czułczyce, Dorohusk, Dubienka, 
Kumów, Olchowiec, Orchówek, Pawłów, Sawin, So-
snowica, Świerże, Uhrusk, Wereszczyn. 

Rok 1791
4 stycznia biskupem unickim diecezji chełmskiej został 
Porfiry Ważyński. 
Z dniem 24 maja obowiązywał uniwersał podatku 
konsumpcyjnego od rzezi bydła w mieście, głoszony 
przez Komisję Rzeczypospolitej Skarbu Koronnego.
29 listopada łacińskim biskupem diecezji chełmskiej 
był Wojciech Leszczyc-Skaraszewski /ostatni biskup 
diecezji chełmskiej/ – zwolennik Rosji. Nagrodzony 
przez carycę Katarzynę tytułem, odznaczony krzyżem 
z topazem i sygnetem z brylantem. Za zdradę pań-
stwa polskiego w czasie insurekcji Kościuszkowskiej 
skazany na karę śmierci. Po interwencji Kościuszki 
darowano mu życie. 

Rok 1792 
19 lipca przez Rejowiec przechodzą wojska rosyjskie, 
które stoczyły bitwę pod Dubienką 17 lipca 1792 roku. 
20 lipca w Chełmie odbył się zjazd senatorów i całej 
szlachty Ziemi Chełmskiej. Ogłoszono Akt Konfedera-
cji Województwa Ruskiego Ziemi Chełmskiej i powiatu 
krasnostawskiego. Przystąpiono do Konfederacji Tar-
gowickiej. Stacjonujące wojska rosyjskie oraz rabunko-
wa gospodarka konfederacka spowodowała poważne 
zniszczenia gospodarcze na tym terenie. 

Rok 1793
II Rozbiór Polski.
23 listopad – na mocy ustawy dokonano zmiany po-
działu terytorialnego. Rejowiec wchodzi w skład Zie-
mi Chełmskiej. Został włączony do utworzonego wo-
jewództwa chełmskiego. 
Jakub Rzewuski został sędzią chełmskim 

Rok 1794 
Ludność w Rejowcu zgodnie ze swoim wyznaniem 
podlegała dwóm kuriom biskupim w Chełmie: 1/ 
rzymskokatolickiej – biskupstwo chełmsko-lubelskie. 
2/ greckokatolickie – biskupstwo chełmsko-bełzkie.
24 marca wybuch Powstania Kościuszkowskiego.
6 kwietnia w Chełmie na „Górce” odbył się zjazd 
szlachty województwa ruskiego. 
Proklamowano przystąpienie do powstania kościusz-
kowskiego. 
16 listopada upadek Powstania Kościuszkowskiego.

Rok 1795
III Rozbiór Polski
Od 3 stycznia Ziemia Chełmska i Rejowiec zostali 
włączeni do zaboru Austriackiego.
25 listopada na sejmie grodzieńskim Ziemia Chełm-
ska została podniesiona do rangi województwa.

Lata 1796 – 1801 
Panował car Rosji Paweł II.

Rok 1796 
Wiktoryn Zaleski rozpoczyna budowę murowanej 
cerkwi unickiej w miejscu rozebranej drewnianej.
Żoną Wiktoryna Zaleskiego była Marianna Mier 
primo voto Wolska siostra Józefa Miera ożenionego 
z Anną Agnieszką Sapieżanką. Po śmierci Wiktory-
na Zaleskiego Rejowiec odziedziczyła jego bratanica 
córka Piotra Zaleskiego podkomorzego Nurskiego 
Marianna Barbara Zaleska. Marianna Barbara wy-
szła za mąż w 1781 roku za Józefa Kajetana Osso-
lińskiego. Dobra rejowieckie przeszły z rodu Zale-
skich w posiadanie rodu Ossolińskich.
Pod koniec wieku XVIII Józef  Kajetan Ossoliński 
rozpoczyna budowę nowej siedziby – pałacu 
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WIEK XIX

Rok 1816
Po utworzeniu Królestwa Kongresowego – Rejowiec 
znalazł się w obwodzie Krasnystaw województwo lu-
belskie.

Rok 1819
Na polecenie władz przeprowadzono spis ludności 
W Rejowcu mieszkało 539 osób w tym 304 Żydów. 

Lata 1822 – 1826 
Konstancja i Tomasz Łubieńscy oddają dobra Rejo-
wiec w dzierżawę. 

Rok 1822
Z dniem 11 października usunięto w mieście symboli-
kę municypalną na podstawie dekretu władz rosyjskich 

Lata 1825 – 1855 
Panował car Rosji Mikołaj I.

Rok 1827 
W Rejowcu było 100 domów i 603 mieszkańców.

Rok 1828
12 października biskupem unickiej diecezji chełmskiej 
został Filip Szumborski
Przysięgły geometra rządowy wykonał plan (mapę) 
wsi Zawadówka. 

Rok 1830
Przeprowadzono gruntowną restaurację kościoła 
greckokatolickiego pw. św. Michała Archanioła w Re-
jowcu.
29 listopad wybuch Powstania Listopadowego.

Rok 1831
Od tego roku Rejowiec wchodzi w skład powiatu 
chełmskiego.
Od września na obszarze Królestwa Polskiego wpro-
wadzono stan wojenny, który trwał aż do roku 1856.
W październiku klęska Powstania Listopadowego. 
Pod koniec roku car Mikołaj I ogłosił Statut Orga-
niczny – wiązało się to z wymianą urzędników pol-
skich na rosyjskich. 

Rok 1832
Książę Florian Adam Woroniecki h. Korybut ze 
Zbaraża ożeniony z Ludwiką z Potockich h. Lubicz 
kupują dobra Rejowiec od Tomasza Łubieńskiego 
Książę Florian A.. Woroniecki remontuje świątynię 
unicką pw. św. Michała Archanioła w Rejowcu.
Zmarł Józef  Kajetan Ossoliński

Lata 1801 – 1825 
Panowanie cara Rosji Aleksandra I

Rok 1802 
Józef  Kajetan Ossoliński dokończył budowę świątyni 
rozpoczętą przez Wiktoryna Zaleskiego w 1796 roku.
Józef  Kajetan Ossoliński po rozwodzie wyjeżdża wraz 
z synem Wiktorem do Rudki koło Białegostoku.

Rok 1805 
Konstancja Ossolińska córka Marianny z Zaleskich 
i Józefa Kajetana Ossolińskiego wychodzi za mąż za 
hrabiego Tomasza Andrzeja Łubieńskiego h. Po-
mian. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci 
Leon i Adela. Dobra Rejowca przechodzą w posiada-
nie rodu Łubieńskich.
W dniu 23 września Papież Pius VII zlikwidował 
diecezję chełmską, erygując jednocześnie diece-
zję lubelską. 
Pierwszym biskupem łacińskim diecezji lubelskiej zo-
stał Wojciech Leszczyc-Skaraszewski

Lata 1807 – 1815 
Rejowiec znalazł się w obrębie Księstwa Warszaw-
skiego w zaborze austriackim.

Rok 1809
Rejowiec został wyłączony z zaboru austriackiego 
i znalazł się w granicach zaboru rosyjskiego. 
W maju w wyniku wojny francusko – austriackiej Re-
jowiec został wyzwolony z pod zaboru austriackigo 
i znalazł się w granicach państwa polskiego. 
27maja na sesji Rady Stanu w Tykocinie podjęta zosta-
ła decyzja w sprawie podatku na wojsko.
Rozpoczęto organizację najmniejszych jednostek ad-
ministracji państwowej. 

Rok 1810 
Rejowiec liczy 448 mieszkańców.
24 lutego biskupem unickim diecezji chełmskiej zo-
stał Ferdynand Ciechanowski.
Przystąpiono do dostosowywania sądów karnych do 
wzorów francuskich. 

Rok 1811 
29 kwietnia dekretem Rządu Księstwa Warszawskie-
go zakazano używania w miastach herbów lokalnych. 
Nakazano używanie herbu państwowego. 

Rok 1813
Umiera Marianna Barbara Ossolińska z Zaleskich.
Rejowiec wchodzi w skład rejonu /powiatu/ chełm-
skiego 
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Rok 1834
Powstanie miejscowości Majdan Rybieński.

Rok 1837
Pierwsze domy w przysiółku Huta Niedziałowska.

Rok 1839 
W ramach polityki rusyfikacyjnej władze carskie zli-
kwidowały Unię – początkowo odnosiło się do obsza-
rów Ukrainy i Białorusi które przed rozbiorami były 
w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Rok 1840 
Książę Florian Adam Woroniecki zakończył budowę 
pałacu, części środkowej istniejącej do dziś.

Rok 1842
Zmiana ustroju miast. Komisja Spraw Wewnętrznych 
mianuje burmistrza i ławników.

Rok 1843 
Na polecenie gubernatora lubelskiego książę Florian 
Adam Woroniecki wyposaża kościół unicki w Rejow-
cu w ikonostas.

Rok 1847
Założenie folwarku Kadzin. 

Rok 1849
Książę. Florian A. Woroniecki przeprowadził remont 
świątyni unickiej.

Rok 1851 
Biskupem chełmskiej diecezji unickiej był Jan Terasz-
kiewicz. 

Lata 1855 – 1881
Panował car Rosji Aleksander II.

Rok 1855
26 lutego (10 marca) – biskup lubelski wydaje zarzą-
dzenie w sprawie składania przysięgi wierności cesa-
rzowi rosyjskiemu Aleksandrowi II.

Rok 1856
17 (29) października – Komisja Rządowa Przycho-
dów i Skarbu wydaje zarządzenie umarzające zaległo-
ści podatkowe mieszkańców Królestwa Polskiego. 

Rok 1858
Na potrzeby Floriana Adama Woronieckiego wykona-
no plan (mapę) dóbr Rejowiec położonych w guber-
ni lubelskiej, powiecie chołmskim. Mapę wykonano 
stosownie do pierworysów zdziałanych przez jeome-
trę patentowanego Piotra Bzanta w 1859 roku. Plan 
wykonano w dwóch językach – polskim i rosyjskim 
w skali 1:20 000. Poniżej dokładny rejestr pomiarowy. 
Dodatkowo wykonał plan Wólka Rejowiecka w skali 
1:500.

Rejowiec – obszar miejski zajmował – 321 morg
Wólka Rejowiecka ”  – 632 morgi 
Wieś Kobyle ”  – 389 morgów
Dołączywszy do tego obszary drobnych osad /wieś 
Rybie, Wereśce/ wynoszący – 600 morg oraz obszary 
folwarczne w sumie 7.000 morg. W Rejowcu było 99 
domów drewnianych i 19 murowanych. Miasteczko 
liczyło 1159 mieszkańców w tym 802 Żydów.
Kasa miejska miała dochód 266 rubli srebrnych i 55 
kopiejki. 
Budowa studni w rynku rejowieckim z pompą ssąco 
– tłoczącą.
Powstaje kolonia niemiecka w Rybiem.

Rok 1859 
W tym miejscu w którym stoi obecny kościół parafial-
ny pw. św Jozafata planowano w roku 1859 budowę 
świątyni rzymskokatolickiej w Rejowcu. 
Rejowiec liczył 1268 mieszkańców.
2 września – „przybył do Chełma Kurator Okręgu 
Naukowego Warszawskiego i dyrektor Komisji Re-
wizyjnej spraw Wewnętrznych i Duchowych, radca 
tajny Paweł Aleksandrowicz Muchanow. Odwiedził 
JO księcia Adama Woronieckiego, marszałka szlach-
ty guberni lubelskiej w jego pięknej miejscowości 
Rejowcu.” – 
Na mocy wydanego zarządzenia zaczęto łączyć małe 
gminy w większe struktury na czele których stał wójt.

Rok 1860
Zmarł Wiktoryn Ossoliński.

Rok 1861
1 lutego – „Z dniem dzisiejszym otwarta tu została 
ekspedycja poczt bez poczthaterii w mieście Rejowiec 
na trakcie pomiędzy Krasnymstawem i Chełmem, na 
którym w odległości 30 wiorst zaprowadzono bieg 
pocztów wózkowych, dwa razy w tygodniu.” –
W ogłoszonym ukazie carskim zabroniono wiernym 
unickim przechodzenia na katolicyzm.
Koloniści niemieccy przybyli do Tomaszówki.
W tym też roku wybudowali kaplicę
Józefat Jakub Budny urodził się w Gąsewie w mająt-
ku rodziców Ignacego Bonawentury i Karoliny z Mu-
rawskich h. Jasatrzębiec.

Lata 1862 – 1863 
Rządy Konstantego jako namiestnika Królestwa Pol-
skiego.

Rok 1862
W Rejowcu na domie rabina i domach społeczności 
żydowskiej rozwieszono proklamacje w języku he-
brajskim, nawołujące do „łączenia się z mieszkańcami 
kraju polskiego –, albowiem, każdy człowiek winien 
wszelkimi środkami i siłami strzec dobra kraju w któ-
rym mieszka”.
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Rok 1863
22 stycznia wybuch Powstania Styczniowego.
W Tygodniku Ilustrowanym z 1863 VIII, 282 znaj-
duje się opis budowli piramidalnej zwanej potocznie 
grobiskiem w lesie dóbr Rejowiec.
Koloniści niemieccy wybudowali szkołę /kantorat/ 
w Tomaszówce.
22 stycznia mieszkańcy Rejowca i gminy Rejowiec 
przyłączyli się do powstania narodowego.
21 maja unickim biskupem diecezji chełmskiej został 
Jan Kaliński.

Rok 1864
2 marca ogłoszono ukaz carski uwłaszczający chło-
pów. Wprowadzono nową organizację gminy.
Ukazał się ukaz carski w sprawie zniesienia patrona-
tu szlachty nad parafiami unickimi na rzecz Komisji 
unickiej w Warszawie. Celem tego aktu prawnego 
było osłabienie kleru unickiego i szlachty polskiej nad 
ludnością wyznania unickiego.
11 września ukaz jungenheimski cara Aleksandra II na-
rzucał wyznawcom unickim szkoły rosyjskie, co przy-
czyniło się do zamykania szkół polskich. Na podstawie 
tego ukazu zamknięto szkołę polską w Rejowcu. 
– Przed rokiem 1864 powstały kolonie niemieckich 
osadników w Ludwinowie, Felczynie i Majdan Rybie.
Powstały kolonie niemieckie w:Aleksandrii Niedzia-
łowskiej, Kobyle, Piątki Niedziałowskie, Aleksandria 
Krzywowolska.
Zmarł książę Florian Adam Woroniecki 
Rejowiec przejmuje Henryk Woroniecki syn Floria-
na Adama.
Późną jesienią upadek Powstania Styczniowego.
Konsekwencje upadku powstania styczniowego, były 
dla mieszkańców chełmszczyzny a w tym i Rejowca 
tragiczniejsze niż na pozostałych Ziemiach Królestwa. 
W tą tragedię wpisała się historia Kościoła Unickiego 
siłą wcielonego do prawosławia. 

Rok 1865
Rejowiec liczył 1315 mieszkańców.
Powstają kolonie niemieckie w: Adamowie i Kolonii 
Zawadówka 

Rok 1866
Władze Rosji tworzą w miasteczku Rejowiec 
gminę wiejską Rejowiec.
Magistrat w Rejowcu otrzymał od władz zaborcy ro-
syjskiego druki do wypełnienia według stanu z 1863 
roku. tak zwane „wiadomości statystyczne” 
Jesienią rząd rosyjski mianował administratorem unic-
kiej diecezji chełmskiej kanonika kapituły lwowskiej 
Józefa Wójcickiego.
19 października zamordowano w Wiatce zesłane-
go księdza Jana Mikołaja Kalińskiego. Był ostatnim 
obrońcą Unii na stolicy biskupiej w Chełmie.
Za obronę sprawy polskiej i Unii został we wrześniu 
1866 wywieziony w głąb Rosji.

– 31 grudnia powiat chełmski powrócił do dawnej od-
rębności administracyjnej i granic z 1810.
Początkowo powiat chełmski posiadał 6 miast – 
Chełm, Pawłów, Puchaczów, Rejowiec, Sawin, Woj-
sławice, oraz 14 gmin wiejskich – Brzeziny, Bukowa, 
Chełm, Cyców, Dorohusk, Liszno, Olchowiec, Rako-
łupy, Rejowiec, Siedliszcze, Stołpie, Świerże, Wojsła-
wice, Żmudź. 

Rok 1867
Zawarte dane w „wiadomościach statystycznych” 
posłużyły Komitetowi Urzędującemu Królestwa Pol-
skiego do wydania decyzji o pozbawienie Rejowca 
prawa miejskiego i przemianowania go w tak zwaną 
osadę. Był to tylko pretekst. Przyczyną było Powsta-
nie Styczniowe i udział w nim mieszkańców Rejowca.
Styczeń. Wydany cyrkularz zabraniał księżom łaciń-
skim sprawowania Mszy Świętej w kościele unickim 
i odwrotnie. 
Administrator unickiej diecezji chełmskiej ks. Józef  
Wójcicki wydał w marcu zarządzenie w którym naka-
zał oczyszczenie obrządku greckokatolickiego z nale-
ciałości łacińskich. Odzwierciedlało się to w zaprze-
staniu w liturgii języka polskiego, śpiewania Godzinek, 
na organach. Papież Pius IX specjalną encykliką rzucił 
klątwę na księdza Józefa Wójcickiego za narzucanie 
wiernym unickim prawosławia. 
W Rejowcu mieszkało 1060 Żydów.

Rok 1868
Zmarła Konstancja Ossolińska 
22 czerwca biskupem unickiej diecezji chełmskiej zo-
stał Michał Kuziemski. 
Koloniści niemieccy budują kantorat w Aleksandrii 
Niedziałowskiej 

Rok 1869 
Na Ziemi Lubelskiej w latach 1869 – 1871 wiele miej-
scowości utraciło prawo miejskie, otrzymując status 
osad. Był to skutek po wydaniu ukazu o zniesieniu 
stosunków dominialnych z dnia 28 października / 9 
listopada /1856 roku zawartego w Dzienniku Praw 
Warszawa 1865 rok. t. 66 s. 27. 
Miasta w Królestwie Polskim dzieliły się na: 
1 – rządowe (narodowe, tj. dawne miasta królewskie).
2 – prywatne (dawne miasta dziedziczne – szlacheckie 
i duchowne)
Rząd carski wszystkie małe miasteczka w „Kraju Nad-
wiślańskim” pozbawił praw miejskich.

Rok 1870
18 (30) kwietnia urodził się w Częstochowie Piotr Sze-
del pierwszy kierownik polskiej szkoły w Rejowcu.
Zmarł Tomasz Andrzej Łubieński. 
Przeprowadzono spis ludności mieszkających w gmi-
nie wiejskiej. 
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Rok 1871
20 października wydano duchownym unickim na-
kaz, aby w ciągu trzech miesięcy przyjęli prawosławie 
i wprowadzili nabożeństwa prawosławne w kościo-
łach unickich. 
Grudzień – Administrator unickiej diecezji chełmskiej 
Marceli Popiel zgodnie z sugestią władz carskich pole-
cił skasować takie święta katolickie jak: Niepokalane-
go Poczęcia NMP, Boże Ciało i święto św. Jozafata. 

Rok 1872
Zmarł Henryk Woroniecki syn Floriana Adama Wo-
ronieckiego. Dobra zmarłego Kanie i Rejowiec miały 
9549 morgów, w tym 5216 morgów lasów.
Powstają kolonie niemieckich osadników w miejsco-
wościach Budki, Wańkowszczyzna, Stary Majdan.

Rok 1873
20 października Konsystosz chełmski za sprawą ad-
ministratora diecezji unickiej Marcelego Popiela wydał 
nakaz duchownym unickim: 1/ w ciągu trzech miesię-
cy przyjąć prawosławie,  2/ wprowadzić nabożeństwa 
prawosławne w kościołach unickich. Polecił też aby 
jak najszybciej wprowadzić do kościołów unickich 
carskie wrota i ikonostasy. Zabronił używania pod-
czas nabożeństw dzwonków, katafalków i konfesjo-
nałów. Zmiany te upodobniły obrządek unicki do li-
turgii prawosławnej. Nie mogąc się z takimi zmianami 
pogodzić, część księży unickich dobrowolnie udało 
się na emigrację do Galicji. Opornych władze rosyj-
skie aresztowały i osadzały w więzieniach lub zesłano 
ich na Syberię. Tylko niewielka część księży unickich 
z diecezji chełmskiej przeszło na prawosławie. 

Rok 1874 
Likwidacja Unii wchodzi na ziemie zachodnie od linii 
rzeki Bug. 

Rok 1875 
18 lutego następuje kasata Kościoła Unickiego w die-
cezji chełmskiej a tym samym i w Rejowcu.
Po przejęciu przez duchowieństwo prawosławne ko-
ścioła unickiego w Rejowcu zniszczono ołtarze ro-
zebrano organy, wstawiono carskie wrota z nowym 
układem ikonostasu.
25 marca administrator unickiej diecezji chełmskiej 
Marceli Popiel wraz z odpowiednio dobraną delegacją 
złożył do cara Aleksandra II prośbę o przyjęcie unickiej 
diecezji chełmskiej na łono kościoła prawosławnego. 
Kościół greckokatolicki pw. św. Michała Archanioła 
przejmuje duchowieństwo prawosławne.
11 maja władze carskie wydały dekret likwidujący ko-
ściół greckokatolicki na obszarze Królestwa Polskiego.
25 maja w Chełmie uroczyście ogłoszono ukaz car-
ski kasujący Unię i likwidujący biskupstwo unickie 
chełmskie. Wierni tego Kościoła zostali wpisani do 
dokumentów jako prawosławni, a parafie wcielono do 
nowo zorganizowanej prawosławnej diecezji chełm-

sko-warszawskiej. Nominalnie Chełm stał się siedzibą 
biskupstwa prawosławnego. Faktycznie jednak stolica 
biskupstwa była w Warszawie.
Po roku 1875 Florian Adam Woroniecki przekazuje 
posiadłość bratu Henrykowi ożenionemu z Marią 
z Orsettich h. Złotokłos. 

Rok 1876 
19 czerwca urodził się ks. Bronisław Zakrzewski – 
pierwszy proboszcz parafii Rejowiec.
Wprowadzono do Królestwa Polskiego rozwiązania 
i struktury organizacyjne sądownictwa rosyjskiego 
między innymi Sąd Pokoju. 

Rok 1877 
6 lutego rozpoczęto budowę torów kolejowych z Lu-
blina do Chełma.
17 sierpnia w środę nastąpiło przekazanie do użyt-
ku publicznego Kolei Nadwiślańskiej o długości 484 
wiorst. Stacja kolejowa w Stajnem otrzymała nazwę 
Rejowiec. Tego samego dnia przejechał przez stację 
pociąg relacji Warszawa – Kowel. 
20 sierpnia wydane zostało pismo datowane w Rzy-
mie potwierdzające autentyczność relikwii św. Jozafa-
ta Kuncewicza Biskupa i Męczennika.
W Rejowiec liczył 1500 mieszkańców.
Książę Henryk Woroniecki ufundował bramę do 
ogrodzenia kościoła po unickiego. Brama dwuskrzy-
dłowa stalowa roboty kowalskiej. 

Rok 1878
Umiera Henryk Woroniecki brat Mieczysława.
Na podstawie danych statystycznych w powiecie 
chełmskim mieszkało 81 869 osób: w tym 514 szlach-
ty, 78 drobnej szlachty, 1116 kupców i przemysłow-
ców, 80 161 chłopów i drobnych mieszczan. Pod 
względem wyznaniowym to: 32 543 prawosławni, 
31377 katolicy 9 214 protestanci, 8 730 wyznawcy re-
ligii mojżeszowej. W powiecie było: 1 miasto, 5 osad 
miejskich, 563 wsie, folwarki i kolonie. 

Rok 1879 
Wdowa po Henryku Woroniieckim Marianna Wo-
roniecka z Orsettich wychodzi za mąż za Stanisła-
wa Łubieńskiego h. Pomian.

Lata 80-te XIX wieku
W Rejowcu działał amatorski zespół teatralny.

Rok 1880
Gmina Rejowiec liczyła 4910 mieszkańców. 

Lata 1881 – 1894 
Panowanie cara Rosji Aleksandra III.

Rok 1881 
Na dobra Rejowiec składały się folwarki: Rejowiec, Ada-
mów, Kadzin, Kostunin oraz osady wsi Wólka Rejowiec-
ka, Kobyle, Rybie, Majdan Rybie, Kadzinek, Wereśce. 
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W skład dóbr wchodziły też, młyn wodny, cegielnia, 
pokłady wapnia i torfu.
W Rejowcu rozrzucono ulotki nawołujące do walki 
z caratem. 

Rok 1886
5 kwietnia Kardynał Mieczysław Ledóchowski prze-
kazuje relikwie św. Jozafata Kuncewicza i potwierdza 
ich autentyczność odrębnym pismem wystawionym 
w Rzymie z pieczęcią kardynalską.
Rejowiec liczył 1710 mieszkańców. 

Rok 1888
W skład Gminy Rejowiec wchodzą: Osada Rejowiec. 
Aleksandrya, Aleksandrówka, folwark Adamów, Bud-
ki, Gruszów, Gruszów – Majdan, Felczyn, folwark 
Kadzinek, Klementynów, Kobyle, Krzywowola, Nie-
działowice, Rybie, Rybie – Majdan, Stary Majdan Sie-
dliszczki, Tomaszówka, Wańkowszczyzna, Wereśce, 
Zyngierówka. 
Dobra Rejowiec były w posiadaniu rodziny Łubień-
skich.

Rok 1889
Ślub Marii Pilitowskiej h. Brodzic z Józafatem Jaku-
bem Budnym h. Jastrzębiec 

Lata 1890 – 1891 
Dokumenty z tych lat potwierdzają, że dobra Rejowiec były 

w posiadaniu Stanisława Łubieńskiego.
Na podstawie danych statystycznych powiat chełmski 
liczył 112 408 mieszkańców, w tym: 45 686 prawo-
sławnych, 37 527 rzymskokatolików, 17 484 prote-
stantów, 11711 wyznawców religii mojżeszowej.

Rok 1893
Malarz Feliks Cichocki namalował obraz przedstawia-
jący Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. 

Lata 1894 – 1917 
Panowanie cara Rosji Mikołaja II.

Rok 1894 
Maria z Orsrttich primo voto Woroniecka Łubień-
ska sprzedaje majątek Rejowiec Józefatowi Jakubowi 
i Marii z Pilitowskich małżonkom Budnym.

Lata 1895 – 1896 
Józefat Jakub Budny buduje młyny i gorzelnię 

Rok 1895
Wyznawcy prawosławia z Rejowca zamówili dzwon do 
przyszłej dzwonnicy, płacąc 420 ówczesnych rubli.
Józefat Jakub Budny przeprowadza remont kościoła 
pw. św. Michała Archanioła.

Rok 1897 
Urodził się ks. kanonik Jan Orzeł.

Lata 1898 – 1899
Budowa cukrowni w Rejowcu i pierwsza kampania 
cukrownicza. Fabryka funkcjonuje na zasadzie spółki 
akcyjnej.

Pod koniec XIX wieku
Panowie A. Rau i J. Gryziński uruchomili w Rejow-
cu – Fabrykę Maszyn Aparatów Gorzelniczych i Ko-
tlarnie – produkującą aparaturę gorzelniczą. Fabryka 
posiadała patent tak zwanego Systemu Gryzińskiego 
o numerze 10775.

WIEK XX 

Rok 1900
20 czerwca w Secyminie urodził się ks. kanonik Jan Wła-
dysław Gosek
Wierni parafii prawosławnej w Rejowcu ufundowa-
li dzwonnicę w stylu klasycystycznym przy kościele 
pw. św. Michała Archanioła. Uroczyście zawieszono 
dzwon o wadze 24 ½ puda ok.401 kg 
18 czerwca Bronisław Zakrzewski otrzymał święcenia 
kapłańskie.

Rok 1901
Urodził się Stanisław Zwierzyński pierwszy dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w Rejowcu. 

Rok 1904 
Ustawiono figurę Matki Bożej Różańcowej w 50-tą 
rocznicę ogłoszenia dogmatu Najświętszej Marii Pan-

ny Niepokalanego Poczęcia. /przy łuku szosy prowa-
dzącej do Cukrowni/.

Rok 1905 
Manifestacje i wiece patriotyczne w Rejowcu i Gmi-
nie Rejowiec. Upominano się o niepodległość i polską 
szkołę.
16 marca w folwarku Niedziałowice grupa 30 osób 
przerwała pracę.
17 marca strajk i manifestacja w folwarku Krzywowola.
Strajki fornali z Żulina: Tomasz Korolewski, Jan Bie-
lenkiewicz, z Niedziałowic – Jan Szyszkowski, An-
drzej Bochniak, Antoni Jackowniak, Jan Szczukak, 
Andrzej Dolecki.
17/30/ kwietnia car Rosji Mikołaj II ogłasza ukaz 
o tolerancji religijnej, który umożliwiał wielu unitom 
siłą wcielonym do cerkwi prawosławnej na powrót do 
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katolicyzmu. W powiecie chełmskim z prawosławia na 
katolicyzm w krótkim okresie czasu przeszło ponad 
12 tysięcy osób. Dla diecezji lubelskiej było to wyda-
rzenie doniosłe. Biskup lubelski Franciszek Jaczewski 
wydał specjalny okólnik podkreślający znaczenie uka-
zu dla umacniania zasad tolerancji oraz fakt, iż dawał 
on –” każdemu obywatelowi prawo zupełnej swobo-
dy wyznaniowej tej wiary, lub nauki wiary, jakie każdy 
wolą swego sumienia dobrowolnie sobie wybierze.
Urodził się Antoni Ludwik Budny syn Andrzeja i Mi-
chaliny z Wierzbickich. 
1 maja zorganizowano w Rejowcu manifestację w któ-
rej uczestniczyli robotnicy cukrowni i mieszczanie.
W połowie sierpnia wybuchł strajk robotników w cu-
krowni Rejowiec. Żądali podwyższenia płacy i obniże-
nia komornego w mieszkaniach przy cukrowni. Efek-
tem strajku było podwyższenie zarobków o 10%.
Powstaje tajny Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Józefat Jakub Budny organizuje w Rejowcu szkolnic-
two polskie. Zakłada pierwszą szkołę przy cukrowni 
z polskim językiem wykładowym. Wyposaża przyza-
kładową szkołę w niezbędne pomoce. Z własnych 
pieniędzy utrzymuje kadrę nauczycielską. 
Zjazd nauczycieli – Polaków i Litwinów uczących 
tajnie języka polskiego. Na zjeździe bierze udział na-
uczyciel z Rejowca. 
3 listopada zorganizowano w cukrowni manifestację 
robotników i mieszkańców Rejowca. Początkowo 
udział wzięło około 500 osób. Potem liczba mani-
festantów zwiększyła się do 2 tysięcy. Domagano się 
autonomii Polski.
Listopad – uczniowie polscy w rosyjskich szkołach 
w Rejowcu usunęli portrety cara Mikołaja II z izb lek-
cyjnych.
21 listopada Józefat Jakub Budny wysyła list do bi-
skupa lubelskiego z prośbą o pozwolenie na budowę 
kaplicy grobowej Budnych.
Pod koniec listopada rozpoczynają działalność ama-
torskie zespoły teatralne /dorosłych i dzieci/.
29 grudnia Józefat Jakub Budny otrzymuje odpo-
wiedź biskupa i przyzwolenie na budowę murowanej 
kaplicy.

Rok 1906 
W styczniu na zebraniu gminnym w Rejowcu miesz-
kańcy domagali się wprowadzenia do szkół państwo-
wych nauki języka polskiego. Podjęto uchwałę o wpro-
wadzeniu języka polskiego do kancelarii gminnych, 
szkół i sądów. Odmawiano płacenia podatków oraz 
uchylano się od służby wojskowej w armii carskiej. 
Rejowiec i Gminę Rejowiec ogarnia ponowna fala 
strajków. W Rejowcu strajkowano 4 razy. W Niedzia-
lowicach, Kostuninie, Adamowie, Krasnem i Stajnem 
po 1 razie. 
Józeefat Budny śle prośby do departamentu wyznań 
w Peterzburgu i władzy guberialnej w Lublinie o po-
zwolenie na budowę kaplicy katolickiej w Rejowcu.

W połowie roku po uzyskaniu pozwolenia przystąpio-
no do budowy kaplicy /kościoła/ wg planów opraco-
wanych przez architekta profesora Schllera.
W lipcu w Rejowcu rozpoczęło działalność zakonspi-
rowane ogniwo Polskiej Macierzy Szkolnej.
Wybudowano ogrodzenie i ustawiono bramy – kute 
z żelaza przy placu kościelnym.

Lata 1906 – 1907 
Wybudowano kościół rzymskokatolicki fundacji Bud-
nych Józefata Jakuba i Marii. /w oficjalnych określe-
niach nazywano kaplicą grobową Budnych./ 

Rok 1907
8 stycznia ksiądz Wincenty Hartman dziekan deka-
natu Chełm poświęcił nowo pobudowaną świątynię. 
Dyrektor cukrowni Rejowiec Machczyński grał na 
skrzypcach „Ave Maria” Gounoda – śpiewał chór 
z Chełma.
Kwiecień. Pracownicy Kolei Nadwiślańskiej z dy-
stansu miedzy Rejowcem a Jagodzinem ufundowali 
ze składek ołtarz z obrazem św. Barbary do kościoła 
w Rejowcu. 
5 maja książę Adam Woroniecki przekazuje właścicie-
lom dóbr Rejowiec państwu Budnym relikwiarz z re-
likwiami św. Jozafata Kuncewicza Dołącza również 
wcześniej wspomniane dokumenty o autentyczności 
relikwii.
W czerwcu ks. biskup lubelski Franciszek Jaczewski 
powierza obowiązki w prowadzeniu pracy duszpa-
sterskiej w Rejowcu księdzu Bronisławowi Zakrzew-
skiemu. 
Działalność finansowa szkoły przyzakładowej zabez-
pieczana została z funduszy Budnych i dyrekcji cu-
krowni z jej dyrektorem Apolinarym Machczyńskim. 
Do Rejowca przybywają polscy pedagodzy – mał-
żeństwo Szedel z Częstochowy. Staraniem Budnego 
otrzymali pozwolenie od carskiego Kuratora War-
szawskiego Okręgu Naukowego do nauczania w pry-
watnej przyzakładowej dwuklasowej szkole. 
Piotr Szedel kieruje prywatną szkołą przy cukrowni 
Rejowiec. 
Budny wyposaża nowo wybudowany kościół w organy 
9–cio głosowe renomowanej firmy Jagodzińskiego.
Powołano pierwsze w Rejowcu Towarzystwo Pożycz-
kowo – Oszczędnościowe, które liczyło 941 człon-
ków i obracało kapitałem 11.409 rubli.

Rok 1908
Na bazie młyna zbożowego uruchomiono lokalną 
elektrownię, która znajdowała się na ulicy M. Reja. 
Prądnica niewielkiej mocy dawała prąd stały o napię-
ciu 110 volt. Oświetlano ulice– M. Reja, Kościuszki, 
Rynek, Bożnicza, Dąbrowskiego oraz krótki odcinek 
do cukrowni. Zasilano w prąd i zelektryfikowano 
Szkołę przy ulicy Dąbrowskiego, Posterunek Policji, 
łaźnię żydowską /mykwę/, synagogę i dom modlitwy, 
Urząd Gminy, pocztę, plebanię i kościół. Plany elek-
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tryfikacji wykonał M. Klepacki, a prace instalacyjne 
przedsiębiorstwo elektrotechniczne z Chełma mające 
swoją siedzibę przy ulicy Reformackiej 18. W Chełmie 
pierwsza elektrownia miejska powstała w 1910 roku. 
Dostarczała prąd do 15 latarń ulicznych. 
Ksiądz Bronisław Zakrzewski na stałe w Rejowcu 
pełni posługę kapłańską w nowo wybudowanym ko-
ściele filii parafii Pawłów.

Rok 1909 
Ksiądz Bronisław Zakrzewski zakłada sad przy plebani. 
W Rejowcu zarejestrowano Ochotniczą Straż Pożarną. 
Pomysłodawcami powołania straży byli ks. Bronisław 
Zakrzewski, Józefat Jakub Budny i dyrekcja Cukrowni.
Panowie A. Rau i Gryziński właściciele fabryki kotłów 
w Rejowcu wyposażają 15 osobowy zespół strażaków 
ochotników w podstawowy sprzęt gaśniczy. 
Powstało drugie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowe, które liczyło 1400 członków i obracało ka-
pitałem 19. 451 rubli.

Rok 1911
Koloniści niemieccy budują kantorat w Wańkowsz-
czyźnie.
Powstaje osada kolonistów niemieckich w Klementynowie. 

Rok 1912 
23 czerwca (7 lipca) po zatwierdzeniu przez Radę Pań-
stwa car Mikołaj I podpisał akt zatwierdzający Guber-
nię chełmską. Rejowiec znalazł się w jej granicach.

Rok 1913
Pomiędzy 1 a 14 września – zaczyna formalnie funk-
cjonować gubernia chełmska.. 

Rok 1914 
Rejowiec liczył 4500 mieszkańców. 
Władze carskie zezwalają na utworzenie cmentarza 
rzymskokatolickiego przy torach prowadzących do 
cukrowni w pobliżu zabudowań dróżnika.
Rosjanie otwierają w Rejowcu 4–ro oddziałową szko-
łę z czterema siłami nauczycielskimi.
28 lipca wybuch I wojny światowej.
W chwili wybuchu wojny na terenie powiatu chełm-
skiego funkcjonowało 6 Żydowskich Gmin Wyzna-
niowych. Ich siedziby to: Chełm, Rejowiec, Sawin, 
Siedliszcze, Świerże i Wojsławice. 

Rok 1915
Na początku roku Rosjanie otwierają dodatkowo jed-
noklasową szkołę Nr.2.
W związku z działaniami wojennymi przeprowadzo-
no ewakuację mienia publicznego przed konfiskatą 
nieprzyjaciela.
W czerwcu przeprowadzono ewakuację urzędów i in-
stytucji guberni chełmskiej. 
W czerwcu i lipcu za ewakuacją duchowieństwa pra-
wosławnego opowiadał się Arcybiskup chełmski 

Anastsji. Duchowieństwo prawosławne podporząd-
kowało się planom ewakuacyjnym. W rezultacie ta-
kiej postawy tereny guberni chełmskiej w następnych 
latach I wojny światowej pozbawione zostały zupeł-
nie organizacji cerkiewnej. Przestały funkcjonować 
parafie prawosławne i religijne organizacje społeczne 
tego wyznania. Po ewakuacji większość wyznawców 
prawosławia z Rejowca ze swoimi duchownymi trafiła 
w głąb Rosji – do miejscowości Kazań. 
Na przełomie czerwca i lipca wydane zostały po-
lecenia ewakuacji powiatów: Zamość, Hrubieszów, 
i Chełm na podstawie pisma gubernatora chełmskie-
go do policmajstra z Chełma dnia 19.06.1915r. 
W dniach 9 – 10 sierpnia wojska rosyjskie wycofują 
się z Rejowca pod naporem wojsk austriackich. Od-
działy armii carskiej siłą wysiedlają mieszkańców Re-
jowca – paląc Rejowiec i okoliczne wsie. Wiele rodzin 
ewakuowano w głąb Rosji. Przestaje funkcjonować 
administracja carskiej Rosji.
10 sierpnia koniec zaboru rosyjskiego w Rejowcu.
10 sierpnia płonie synagoga podpalona przez wycofu-
jących się żołnierzy rosyjskich.
11 sierpnia Rejowiec zajmują wojska austriackie.
W sierpniu w Rejowcu zostało tylko 300 mieszkań-
ców, którzy zdołali uniknąć ewakuacji w głąb Rosji 
i wywózki przez wycofujących się Rosjan.
W połowie sierpnia wybuchła epidemia cholery. Cho-
rowali przede wszystkim uciekinierzy z powiatów Za-
mość, Biłgoraj i Tomaszów Lubelski.
W roku szkolnym 1914/15 w Rejowcu było11 szkół 
w tym prywatnych – 7, publicznych – 4.
W roku szkolnym 1915/1916 w Rejowcu było 3 szko-
ły i pracowało 3 nauczycieli
Pod koniec sierpnia po wkroczeniu Austriaków został 
utworzony Polski Komitet Ratunkowy Ziemi Chełm-
skiej.
Do gminy wyznaniowej żydowskiej w Rejowcu przy-
łączyła się Gmina Żydowska z Siedliszcza. 
23 listopada Polski Komitet Ratunkowy Ziemi Chełm-
skiej upoważnił Piotra Szedla do tworzenia w Rejow-
cu polskiej szkoły początkowej.
Piotr Szedel pełnił funkcję Kierownika Szkoły w Re-
jowcu od 23 listopada 1915 r. do 1 września 1930 r.
Pod koniec roku okupant austriacki rozpoczął wycin-
kę dużych połaci lasów dębowych wokół Rejowca.
W grudniu Austriacy wprowadzają kartkowy system 
zaopatrzenia w produkty żywnościowe.
Wojska austriackie pod koniec roku rozpoczęli budo-
wę kolei z Rejowca do Rawy Ruskiej i dalej do Lwowa, 
z odgałęzieniem Zawada – Zamość – Hrubieszów. 
Pracami kierowała Radomska Komenda Kolei Woj-
skowej. Prace zakończono jesienią 1916 roku.

Rok 1916
Część mieszkańców Rejowca po ewakuacji wróciła do 
swoich domów. Liczba ludności wzrosła do 4921.
Marzec – liczba mieszkańców Rejowca według wyzna-
nia była następująca: Katolicy – 3109, Żydzi – 1653, 
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Prawosławni – 142, Ewangielicy – 17. W Zarządzie 
Gminy Rejowiec gdzie Żydzi stanowili trzecią część 
ludności obok 22 Polaków – katolików i 2 wyznaw-
ców prawosławia zasiadał tylko 1 Żyd. 
W Rejowcu działał Żydowski Związek Spożywców. 
(Izraelitischer Konsumverein). 
Władze austriackie zezwoliły na uroczyste obchody 
ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. W Rejow-
cu świętowano rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu po-
wstania listopadowego.
Pierwsze Misje Święte w nowo wybudowanym kościele. 
2 lipca C i K Komenda Obwodowa w Chełmie przej-
muje pod swoją opiekę szkołę w Rejowcu i otwiera 
jeszcze jedną dwu oddziałową szkołę.  Piotr Szedel 
otrzymuje nominację na stanowisko kierownika szko-
ły w Rejowcu na podstawie pisma L II 122 /7354.
W roku szkolnym 1916/17 w gminie było 6 szkół 
– i 8-u nauczycieli 
Wrzesień – na zlecenie władz austriackich przeprowa-
dzono spis powszechny.

Dane statystyczne z września o ludności w Gminie Rejowiec 

Miejscowość Gmina Liczba ludności
Żydowskiej

Cała ludność 
miejscowości

Aleksandria
Krzywowolska Rejowiec 29 301

Majdan 
Stajeński „ 2 301

Stajne „ 13 343
Wereszcze Duże „ 25 198
Rejowiec „ 1741 4249
Ogółem w Gminie Rejowiec 1810 4392

Odsetek ludności wyznania Mojżeszowego wynosił 33, 32 %.
 

Rok 1917
Pismo Wójta Gminy Rejowiec do austriackich władz 
okupacyjnych. – „Po zbadaniu zapatrywań poli-
tycznych szlachty, duchowieństwa i inteligencji 
i innych partyj i grup ludności, wszyscy wypo-
wiadali się za jednoczoną i Niepodległą Polską, 
ponieważ o ile są jakie partyje, to tylko na ze-
wnątrz a każdy jest sercem i duszą Polakiem, tem 
bardziej dzisiaj nie może być mowy o partyjach, 
kiedy nie mamy swojego prawowitego rządu.” –
W lipcu Komenda Obwodowa w Chełmie otwiera 
w Rejowcu trzecią szkołę powszechną.
Okupant austriacki przeprowadził organizację władz 
w gminie i zwiększył liczbę radnych do 12. 
Wrzesień – Raport opublikowany na łamach lubelskiej 
„Myśli Żydowskiej” Nr. 9 – polskojęzycznego tygo-
dnika społeczno-kulturalnego, Delegat Lubelskiego 
Żydowskiego Komitetu Ratunkowego, donosi – „Na 
pierwszy rzut oka miasteczko Rejowiec objawia ślady 
przebyłych nieszczęść. Liczba domów i mieszkańców 
znacznie się zmniejszyła. Wiele rodzin żydowskich 
wyjechało, a epidemia cholery, która się rozpanoszyła 
w roku 1915 zabrała około 180-ciu osób, pozostawia-
jąc wielką ilość wdów i sierot.” – 

14 października mieszkańcy Rejowca przebrani 
w stroje z czasów insurekcji biorą czynny udział 
w powiatowych uroczystościach upamiętniających 
100-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki. Uroczystość 
miała miejsce w Chełmie.
– Wielka manifestacja mieszkańców Gminy Rejowiec 
na ulicach Rejowca 
15 października – w Rejowcu odbyło się zebranie 
gminne z udziałem wójta gminy Jana Maleryka, Ma-
rii Budnowej, ks. Bronisława Zakrzewskiego oraz 
przedstawicieli społeczeństwa. Na zebraniu podjęto 
uchwałę o usypaniu kopca upamiętniającego rocznicę 
śmierci T. Kościuszki.
Kopiec usypano w dniach od 21 do 27 października. 
5 listopada Rada Gminy podjęła uchwałę skierowania 
prośby do władz austriackich o pozwolenie na budo-
wę nowego cmentarza rzymskokatolickiego. Prośbę 
przesłano do władz powiatu chełmskiego. 
Grudzień – amatorski zespół teatralny z Rejowca wy-
stawia sztukę w remizie strażackiej. Sztuka tematycz-
nie związana jest z Powstaniem Kościuszkowskim. 

Rok 1918 
2 stycznia Austriacy wydali pozytywną decyzję na bu-
dowę cmentarza rzymskokatolickiego przy świątyni 
po unickiej
9 lutego zawarto traktat w Brześciu. Państwa centralne 
oddały Ziemię Chełmską w tym i Rejowiec Ukrainie 
w zamian za dostawę żywności dla armii austriackiej. 
18 luty – wiec ludności na cmentarzu przy kościele. 
Protestowano przeciw ustaleniom traktatu brzeskie-
go z 9 lutego. Policja austriacka brutalnie tłumi akcję. 
Byli ranni i aresztowani /Kossakowski, Osmólski, Ta-
baczyński, Bednarczuk, Kalinowski/.
16 marca w Wereszczech Dużych utworzono ukraiń-
ską szkołę powszechną.
6 kwiecień – Wokół Kopca Kościuszki założono park 
miejski, posadzono drzewka.
31 lipca do Rejowca wkraczają wojska pruskie. Po 
krótkim postoju kierują się do Chełma. 
27 października ks. Wincenty Hartman dziekan 
chełmski poświęcił ziemię nowego cmentarza rzym-
skokatolickiego. 
Pomiędzy 6 a 10 listopada członkowie rejowieckiego 
POW rozbroili żandarmów i żołnierzy austriackich 
stacjonujących w pałacu Budnych. 
22 listopad 1918 – 9 grudzień 1922 – Naczelnikiem 
Państwa Polskiego był Józef  Piłsudzki
27 listopada ogłoszono dekret regulujący tworzenie 
Rad Gminnych. 
Rejowiec został wcielony do powiatu chełmskiego 
województwa lubelskiego. 

Rok 1919
29 stycznia – Wójt Gminy Rejowiec w piśmie do In-
spektora Okręgu Szkolnego wymienia 6 działających 
chederów prowadzonych przez Żydowską Gminę 
Wyznaniową. 
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Po roku 1918 w Rejowcu i gminie Rejowiec nastąpiła 
całkowita atrofia prawosławia. Większość wiernych 
tego wyznania przeszła na katolicyzm. Parafia prawo-
sławna w Rejowcu przestała istnieć. 
28 marca zaczyna obowiązywać nowa organizacja 
i statut gmin żydowskich.
W gminie Rejowiec utworzono 8 szkół polskich i 1 dla 
dzieci ukraińskich. w następujących miejscowościach: 
Aleksandria Niedziałowska, Hruszów, Krzywowola, 
Rejowiec, Rybie, Siedliszczki, Stajne, Tomaszówka. 
Szkoła ukraińska – Wereszcze Duże. 
15 kwietnia szkoła ukraińska została rozwiązana 
i przejęła ją szkoła polska.
1 maja erygowano parafię Rejowiec. 
27 – 31 maja – pierwsza wizytacja kanoniczna parafii 
przez biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana.
29 maja – konsekracja kościoła pw. św, Jozafata Kun-
cewicza. W ołtarzu umieszczono relikwie świętych 
Doroty i Felicjana.
1 lipca ks. biskup lubelski zatwierdza parafii Rejowiec 
następujące święta/ odpusty /: 2 luty – Ofiarowanie 
Pańskie, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny, 14 listopada – św. Jozafata Kuncewicza, 
8 grudnia – Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. 
1 lipca – rekoncylacja świątyni. Uroczyście rozebrano 
ikonostas i carskie wrota w przejętej przez wyznaw-
ców prawosławia świątyni unickiej. Ksiądz proboszcz 
Bronisław Zakrzewski poświęcił odzyskany kościół.
W roku szkolnym 1919/20 zawiesiły nauczanie szko-
ły w Hruszowie i Wereszczach Dużych.
12 listopada – uroczysta Msza Święta w pierwszą rocz-
nicę Odzyskania Niepodległości i wyjścia okupanta 
z Królestwa Polskiego. W nabożeństwie brała udział 
młodzież ze wszystkich szkół gminy Rejowiec. 
14 listopada pierwsze uroczystości odpustowe ku czci 
patrona parafii św. Jozafata. 
14 listopada na sumie odpustowej kolejarze ze stacji 
w Rejowcu ofiarowali kościołowi chorągiew jako wo-
tum dziękczynne.
16 listopada – kolejarze ze stacji Rejowiec świętują 
pierwszą rocznicę przejęcia kolei z rąk zaborców. Na 
roczystej Mszy Świętej ks. proboszcz Bronisław Za-
krzewski poświęcił sztandar kolejarzy.
Pierwszy publicznie odnotowany fakt udziału Orkie-
stry Dętej z Rejowca w uroczystościach na terenie 
miasteczka.
W Rejowcu utworzono placówką Poczty i Telegrafu.
Pod koniec roku ks. proboszcz Bronisław Zakrzewski 
przejmuje akta po byłej parafii greckokatolickiej i pra-
wosławnej. 

Rok 1920
Czerwiec – utworzono posterunek Policji Państwowej 
w Rejowcu. 
8 sierpnia wojska bolszewickie podchodzą na przed-
pola Rejowca. W godzinach wieczornych nastąpiła 
ewakuacja urzędów państwowych i samorządowych 
/Poczty, Sądu Pokoju, Szkoły/ Ewakulowali się też 

właściciele dóbr Rejowca Maria i Józefat Jakub Bud-
ny. Chwilowo opuszczony pałac został ograbiony. Za-
ginął cenny księgozbiór i dokumenty związane z hi-
storią Rejowca. 
Sierpień – Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej 
w Lublinie wydaje odezwę do ludności województwa 
lubelskiego.
17 i 18 sierpnia wojska Armii Czerwonej ostrzeliwują 
Rejowiec z rejonu wsi Marysin. Rejowiec obroniono. 
Bolszewicy wycofali się w kierunku Depułtycz.
20 sierpnia – Ukazał się rozkaz nr 6 Komendanta Wo-
jewódzkiego w Lublinie w sprawie oznak i umundu-
rowania członków Straży Obywatelskiej.
1 października naukę wznowiły następujące szkoły: 
7-io klasowa w Rejowcu, Krzywowoli, Majdanie Sta-
jeńskim, Maryninie, Rybiem.
Ważniejsze dane o Rejowcu pod koniec roku 1920-
-tego. Żydzi – 2506 w tym kobiet 1334, rzymskoka-
tolicy 685 w tym 384 kobiety, prawosławni 34 w tym 
kobiet 21. W Rejowcu było 268 domów murowanych. 
2 place targowe. 1 rynek. Zarząd Gminy – wójt, pisarz 
i dwóch pracowników kancelaryjnych. Sąd Pokoju. 
Służba zdrowia – lekarz, dwóch felczerów, akuszerka. 
Apteka. Parafia rzymskokatolicka – kościół parafialny, 
kościół po unicki jako kaplica. Żydowska gmina wy-
znaniowa – synagoga, dom modlitwy, mykwa szkoły 
religijne. przemysł – cukrownia z rafinerią gorzelnia 
z rektyfikacją, dwie kaszarnie, fabryka kotłów, trzy 
wiatraki, trzy zakłady kowalskie, dwie olejarnie, dwie 
garbarnie, tartak, młyn parowy i wodny, lokalna elek-
trownia, nie licząc wielu zakładów rzemieślniczych 
Dwa jarmarki, dwa targi w tygodniu.

Rok 1921
30 września przeprowadzono spis ludności 
Według spisu powszechnego w Rejowcu mieszkało 
zaledwie 71 prawosławnych. 
Rejowiec liczył 3226 mieszkańców. 
Mieszkańcy wsi Marynin wybudowali szkołę.
Gmina wyznaniowa żydowska rozpoczęła odbudowę 
synagogi
Grad o niespotykanej sile i wielkości kul lodowych 
wyrządził bardzo duże szkody w uprawach rolnych 
a także w pokryciach dachowych. 
W Rejowcu powstał oddział UCK – skupiający byłych 
żołnierzy Petlury. 

Rok 1922
Wymiana dachówki na dachu kościoła parafialnego. 
Józefat J. Budny sprowadza dachówkę z Grudzią-
dza. Koszt dachówki po cenie inflacyjnej wynosił 
648 300 000 marek polskich.
2 sierpnia na mocy Rozporządzenia MR i DP punkt B 
przejęto grunty pocerkiewne na rzecz gminy Rejowiec. 
Pozyskane grunty stworzyły możliwości budowy szkoły.
Sąd Pokoju z Rejowca przeniesiono do Siedliszcza. 
Utworzono posterunek policji kolejowej na dworcu 
kolejowym w Rejowcu.
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Powołano posterunek gminny Policji Państwowej 
w Rejowcu. 
9 – 16 grudzień Prezydentem Rzeczypospolitej 
Polski był Gabriel Narutowicz.
20 grudzień 1922 – Prezydentem R P został Stani-
sław Wojciechowski.

Rok 1923
18 marca 2-ch nauczycieli ukraińskich z Rejowca bra-
ło udział w zjeździe nauczycieli ukraińskich powiatu 
chełmskiego 
28 maja delegacja społeczności ukraińskiej z Rejowca 
i gminy Rejowiec uczestniczyła w zjeździe Ukraińców 
w Chełmie. 
4 września na stacji kolejowej w Rejowcu odbyło się 
uroczyste powitanie prezydenta RP Stanisława Woj-
ciechowskiego – podróżującego po kraju.

Lata 1924 – 1927
Pochodzący z Rejowca Włodzimierz Ostrowski reda-
guje czasopisma ukraińskie o charakterze religijnym 
–” Duchowna Besida” (1924 – 1926) i „Nasza Besi-
da” (1926 – 1927).

Rok 1924
3 maj – w Ekspresie Lubelskim zamieszczono opis 
prac wykopaliskowych w Rejowcu z poszukiwania 
grobu Mikołaja Reja 
26 – 28 czerwca wizytacja kanoniczna ks. biskup 
Adolfa Jełowieckiego. 
Spółka akcyjna” Firley” uruchomiła cementownię 
– jedna z pierwszych na prawym brzegu Wisły.
31 lipca uchwalono ustawę tzw. utrakwistyczną 
– w wyniku której w Rejowcu zlikwidowano szkołę 
ukraińską. 
26 października o godzinie 15–tej ks. proboszcz Bro-
nisław Zakrzewski poświęcił nową remizę strażacką.
W dniach 6 i 8 listopada sadzono drzewka na cmenta-
rzu grzebalnym.
W Rejowcu powstała Kasa Stefczyka.
Pierwsze wybory do Rady i Zarządu Żydowskich 
Gmin Wyznaniowych.

Rok 1925 
W Warszawie w wieku 64 lat zmarła Maria Budna 
z Pilitowskich.
Na terenie gminy Rejowiec było 10 szkół powszech-
nych.
1 listopada specjalnym pociągiem przewożono prochy 
Nieznanego Żołnierza z Lwowa do Warszawy. Pociąg 
przejeżdżał przez stację Rejowiec o godzinie 15, 30. 
Na krótkim postoju społeczeństwo Rejowca i władze 
powiatu oddali należny hołd Bezimiennemu Bohate-
rowi Polski. 

Rok 1926 
20 marca wznowiło działalność Koło Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Rejowcu – liczące 59 członków. 

W składzie zarządu koła znaleźli się: prezes – ks. Bro-
nisław Zakrzewski, skarbnik – Zofia Huskowska, se-
kretarz – Maria Gajewska, oraz członkowie zarządu 
– Maria Nowakowska, Feliks Turewicz, Piotr Szedel. 
O S P w Rejowcu jest jedną z trzech Straży Pożarnych 
w powiecie chełmskim posiadająca własną remizę. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu otrzymała 
sztandar, który uroczyście został poświęcony w ko-
ściele parafialnym w 18 rocznicę powstania straży 
/1909 – 1926/.
1 czerwiec 1926 – Prezydentem R P został Ignacy 
Mościcki.
We wrześniu po raz pierwszy w historii szkoły zało-
żono sklepik uczniowski z artykułami Szkolnymi.
Na początku października odnotowano przypadki za-
chorowań na szkarlatynę.
Towarzystwo Lecznicze” Tos” z Lublina dokonało 
pierwszych szczepień przeciw szkarlatynie.
Zgodnie z wydanym w dniu 9 listopada Zarządze-
niem Wojewody Lubelskiego L 7434 / I po raz pierw-
szy w Rejowcu zorganizowano uroczystości w dniu 
11 listopada. Od tego roku było to święto państwowe, 
był to też dzień wolny od nauki szkolnej. W tym dniu 
odbywały się uroczyste nabożeństwa w Kościele para-
fialnym i modły w synagodze.
9 listopada przeprowadzono wybory do Zarządu Od-
działu UCK w Rejowcu. W składzie Zarządu znaleź-
li się: Jurij Tysarewśkyj – przewodniczący, Swerydyn 
Mychajłyszyn – zastępca przewodniczącego, Juchim 
Ohorodnik – sekretarz..

Rok 1927 
Maj – młodzież szkolna została zaangażowana do 
zwalczania plagi chrabąszcza majowego.
Takiej ilości tego chrząszcza nigdy przedtem nie wi-
dziano. Zebrano 1500 litrów tego szkodnika. 
Rejowiec liczył 2546 mieszkańców. 
Mieczysław Radliński otworzył w Rejowcu kino – te-
atr pod nazwą „Bajka”. 
5 lipca społeczeństwo protestowało w sprawie de-
wastacji grobów książąt Woronieckich, zajęcia samo-
wolnego domu pogrzebowego i dzwonnicy na cele 
mieszkalne. 
27 września ukończono budowę organistówki. 
W kościele parafialnym ustawiono neogotyckie ołta-
rze boczne. Ołtarze wykonano w pracowni W. Ture-
wicza w Chełmie.

Rok 1928
„– Inspektor Szkolny pismem z dnia 2 listopada r.b 
zawiadomił kierowników szkół w powiecie chełm-
skim, że młodzież szkół chełmskich postanowiła usy-
pać w dniu 10 listopada r.b. na pamiątkę 10-lecia Nie-
podległości Polski kopiec na Górce Katedralnej na 
gruzach kaplicy wystawionej przez rząd zaborczy. Na 
kopcu tym ma być umieszczony głaz z odpowiednim 
napisem i zarządził, aby dziatwa szkolna wszystkich 
szkół w powiecie wzięła czynny i żywy udział w tej 
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uroczystości i aby kierownicy(czki) zorganizowali de-
legacje dziatwy szkolnej, które przybędą do Chełma 
w dniu 10 listopada, dostarczą choć niewielką ilość 
ziemi z wiosek rodzinnych i wezmą udział w sypa-
niu kopca. Kierownik tutejszej  szkoły Piotr Szedel 
zorganizował delegację od dziatwy szkolnej, złożo-
nej z 10-rga dzieci, które przyniosły ze swej miejsco-
wości ziemię w woreczkach... Dzień był pochmurny 
i dżdżysty. Nastrój przygnębiający. Pomimo to orkie-
stra wojskowa grała, a dziatwa wszystkich szkół sy-
pała przywiezioną ziemię. Z powodu złej pogody nie 
było żadnych przemówień. po skończonej uroczysto-
ści dziatwa rozjechała się do domów.” 

Rok 1930
Pracę organisty w parafii Rejowiec rozpoczął Tadeusz 
Czuryszkieicz. 
1 września Piotr Szedel pierwszy kierownik polskiej 
szkoły przechodzi w stan spoczynku.
1 września obowiązki kierownika szkoły obejmuje 
Piotr Grochmalicki.
Październik – do pracy w parafii skierowano ks. wika-
riusza Józefa Adamskiego.
20 października rozpoczęto naukę szkolną w niewy-
kończonej nowo wybudowanej szkole. 
20 października staraniem Piotra Grochmalickiego 
Szkoła Powszechna otrzymuje imię Henryka Dą-
browskiego.

Rok 1931 
1 lutego w starym budynku szkolnym utworzono salę 
gimnastyczną.
18 marca – konferencja rejonowa nauczycieli. Tego 
samego dnia nastąpiło oficjalne odebranie budynku 
szkoły od wykonawców.
1 maja „– wprowadzono do szkoły w Rejowcu inno-
wację o znaczeniu państwowo-wychowawczym a mia-
nowicie: dziatwa szkolna ustawiona w szeregi przed 
budynkiem szkolnym wspólnie odmawiała modlitwę 
poranną na którą składały się: 1/ pieśń „Kiedy ran-
ne”, 2/ modlitwa chóralna, 3/ odśpoewanie hymnu 
„Jeszcze Polska nie zginęła”– w czasie onego na gma-
chu szkolnym powiewał sztandar –”..
1 maja sadzono drzewka przy kopcu T. Kościuszki.
Ogrodzono cmentarz grzebalny. Dużej pomocy 
udzielił dyrektor cementowni „Firley” Henryk Riidi-
ger – ufundował bramy, i znaczną część cementu.
Wrzesień – powołano samorząd i spółdzielnię 
uczniowską w Szkole Podstawowej w Rejowcu. 
Wrzesień – po raz pierwszy w historii szkoły w Re-
jowcu wydano gazetkę szkolną – miesięcznik pod re-
dakcją Marii Harasymównej.
14 września po raz pierwszy w historii szkoły wpro-
wadzono zebrania rodziców z nauczycielami.
W grudniu – w Rejowcu i Kobylem istniały komitety 
KPZU. /Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy/.

Rok 1932 
15 stycznia po raz pierwszy w historii szkoły przystą-
piono do akcji dożywiania dzieci.
Styczeń – zbieranie podpisów pod protokółem prze-
ciw zapowiedziom wprowadzeniu cywilnych związ-
ków małżeńskich i cywilnych rozwodów. 
18 marca Jadwiga Nieziankowska założyła drużynę 
harcerską dziewcząt (25 harcerek).
W kwietniu Policja Państwowa likwiduje komitety 
KPZU w Rejowcu i Kobylem. Większość członków 
aresztowano. 
23 maja obowiązki kierownika szkoły w Rejowcu 
przejmuje Stanisław Świca. 
29 maja J.E. ks. Marian Leon Fulman biskup lubelski 
zwiedzał nowo wybudowaną szkołę w Rejowcu 
29 – 30 maj – wizytacja kanoniczna ks. biskupa Leona 
Mariana Fulmana.
Rok szkolny 1932/33 – pod nadzorem J. Kusza pro-
wadzącego koło historyczno-polonistyczne zaczęto 
redagować gazetkę szkolną pod tytułem „Kurierek 
Szkolny” – autorstwa dzieci klas VI i VII.

Rok 1933
Do powiatu chełmskiego należały następujące gminy: Bu-
kowa, Sawin, Krzywiczki, Olchowiec, Wierzbica, Pawłów, 
Rakołupy, Czarnołazy, Rejowiec, Siedliszcze, Staw, Świerże, 
Turka, Wiszniewice, Cyców, Wojsławice, Żmudź, Chełm.
W zimie w śród rejowieckiej ludności żydowskiej pa-
nowała epidemia tyfusu.
24 maja uregulowano status prawny cmentarza ży-
dowskiego pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską 
a Stowarzyszeniem Religijnym”Chewa Kedysza”. 
Rok szkolny 1933/34 rozpoczął się w dniu 20 września. 
26 września Stanisław Świca przestaje pełnić funkcję 
Kierownika Szkoły.
26 września rozpoczyna pełnienie obowiązków kie-
rownika szkoły Feliks Turewicz.

Lata 1934 – 1938 
W organie Zarządu Głównego Ukraińskiego Cen-
tralnego Komitetu – „Za Nezaleźnist” zamieszczano 
relacje z życia ukraińskich emigrantów politycznych 
w Chełmie i Rejowcu. (Prtlurowców).

Rok 1934 
Luty – na wniosek uczniów kl. VII, dyrektor szkoły 
zamówił sztandar, w Stowarzyszeniu „Płomień” za 
cenę 195 zł.
Maj – zakończono niwelację terenu wokół szkoły. Za-
sadzono drzewka i żywopłoty. 
10 czerwca uroczystość poświęcenia sztandaru Szko-
ły Powszechnej im. Henryka Dąbrowskiego. Sztandar 
poświęcił prefekt szkolny ksiądz Jan Mróz. Uroczy-
ście wbijano gwoździe w drzewce sztandaru. 
15 czerwca na zakończenie roku szkolnego, uroczy-
ście wbijali gwoździe w drzewce sztandaru szkolnego 
przedstawiciele społeczności żydowskiej.
Lipiec – rozpoczęcie grodzenia posesji szkolnej.
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16 lipca Feliks Turewicz przestaje pełnić funkcję Kie-
rownika Szkoły.
16 lipca –po urlopie szkoleniowym powraca do pracy 
kierownik szkoły Stanisław Świca 
18 sierpnia Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Lubelskiego, Szkoła w Rejowcu została podzie-
lona na dwie odrębne placówki oświatowe: 1) Szkoła 
Nr 1 im. Henryka Dąbrowskiego, 2) Szkoła Nr 2. 
18 sierpnia kierownikiem szkoły Nr 1 mianowano 
Stanisława Świcę.
18 sierpnia kierownikiem szkoły Nr 2 mianowano Fe-
liksa Turewicza. 
8 września delegacja parafii Rejowiec uczestniczy 
w Chełmie w diecezjalnym Kongresie Eucharystycz-
nym. 
Dnia 16 września – Uroczystość poświęcenia Figury 
Matki Bożej Różańcowej przed szkołami podstawo-
wymi Nr 1 i Nr, 2. Figurkę wybudowano dzięki sta-
raniom głównego opiekuna szkolnego Franciszka 
Żytkiewicza. 
10 listopad – podniosłe uroczystości dla uczczenia 
dnia Niepodległości. 

Rok 1935
5 maja – inspekcję oddziału UCK w Rejowcu prze-
prowadził wiceprzewodniczący Zarządu Głównego 
UCK dr Petro Szkurat
17 maja Msza Święta żałobna pamięci zmarłego 
pierwszego Naczelnika Państwa Polskiego Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego 
18 maja zakończono grodzenie posesji szkolnej. 
Powołano w Rejowcu Żeńską Służbę Samarytańsko 
– Pożarniczą.
1 wrzesień Feliks Turewicz przestaje pełnić funkcję 
kierownika szkoły Nr 2.
1 września na stanowisko kierownika szkoły Nr 2 po-
wołano Antoniego Mardonia. 

Rok 1936
16 lutego wybrano w Rejowcu Zarząd Oddziału UCK 
w składzie: Semen Pidenko – 
prezes, Wasyl Swiatenko – zastępca prezesa, Wasyl 
Bołda – sekretarz, Ołeksander 
Piszoćkyj – skarbnik. 
Czerwiec – publiczna prezentacja obrazu olejne-
go pędzla Stanisława Świcy przedstawiający patrona 
szkoły Nr 1 – Henryka Dąbrowskiego.
W Rejowcu ułożono krawężniki i i płyty chodnikowe.
Wybudowano schody i ułożono płyty chodnikowe 
przed wejściem głównym do kościoła parafialnego.
1 września przestał pełnić funkcję kierownika szkoły 
Nr 1 Stanisław Świca. 
1 września na stanowisko kierownika szkoły Nr 1 po-
wołano Kazimierza Sowę. 
Jesienią – ułożono przed wejściem do szkoły płyty 
chodnikowe i wybrukowano plac szkolny
13 października w Chełmie w szpitalu św. Mikołaja 
zmarł w wieku 37 lat Semen Pidenko Prezes Zarzą-

du Oddziału UCK w Rejowcu – byłych żołnierzy S. 
Petlury. 
18 listopada Józafat Jakub Budny usynawia bratanka 
Antoniego Ludwika Budnego. 

Rok 1937
20 czerwca – Oddział UCK w Rejowcu zorganizował 
uroczystości dla uczczenia S. Petlury. 
Proboszcz prawosławny z Żulina ks. Marczuk odpra-
wił w rejowieckiej kaplicy prawosławnej „panachydę”. 
Okolicznościowy referat o S. Petlurze wygłosił Dany-
ło Pasicznyczenko.
Sierpień – pracę w parafii rozpoczął ks. wikary Jan 
Kowalski.
16 września przestaje pełnić funkcję kierownika szko-
ły Nr 2 Antoni Mardoń. 
16 września powołano na stanowisko kierownika 
szkoły Nr 2 Kazimierza Gaczoł 
W dniach od 31 października do 2 listopada Mykoła 
Hryhorenko reprezentował Oddział UCK w Rejow-
cu na IV Zjeździe Delegatów ukraińskiej politycznej 
emigracji w Polsce. 
1 listopada decyzją Inspektora Szkolnego w Chełmie 
nr 3412/37 istniejące szkoły w Rejowcu zostały prze-
mianowane na: Publiczną Szkołę Powszechną Stop-
nia III Nr 1 im. Henryka Dąbrowskiego i Publiczną 
Szkołę Powszechną Stopnia III Nr 2. 
8 grudnia opiekunem drużyn harcerskich ze szkoły 
Nr 1 i Nr 2 zostaje Kazimierz Sowa.
Uroczyste przyrzeczenie członków I Męskiej Drużyny 
Harcerskiej nastąpiło w obecności komendanta hufca 
Chełm – Mariana Pilarskiego. Drużyna przetrwała do 
pierwszego roku okupacji niemieckiej.

Rok 1938
2 kwietnia w wieku 77 lat umiera w Warszawie Józefat 
Jakub Budny. 
19 kwietnia sprowadzono z Warszawy do Rejowca do-
czesne szczątki Ś P Marii i Józefata Jakuba Budnych.
21 kwietnia pochowano zmarłych Budnych w krypcie 
kościoła parafialnego w Rejowcu. 
Czerwiec – zburzono prawosławną zabytkową kaplicę 
cmentarną. W tym miejscu jest stadion szkolny. 
Lipiec – sierpień – generalny remont parteru szkoły.
1 listopada – nauczycielem religii w szkole Nr 1 w Re-
jowcu został mianowany ks. prefekt Mikołaj Puacz.
1 grudnia Kazimierz Gaczoł przestaje pełnić funkcję 
kierownika szkoły Nr 2. 
1 grudnia przejmuje funkcję kierownika szkoły Nr 2 
Antoni Mardoń.

Lata 1939 – 1941 
Szkoły polskie funkcjonowały w następujących miejsco-
wościach: Rejowiec, Majdan Stajne, Rybie, Krzywowola, 
Stajne, Marysin, Marynin, Zyngierówka, Bańkowszczy-
zna. Ogółem w tych szkołach pracowało 18 nauczy-
cieli /na podstawie listy sporządzonej przez niemiecką 
administrację” Eintritt in dem deutsch Dienst/. 
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Szkoły ukraińskie funkcjonowały w takich miejsco-
wościach jak: Wereszcze Duże, Rejowiec do lutego 
1944 roku.

Rok 1939
W dniach 19 – 21 czerwca odbyła się wizytacja ka-
noniczna, którą przeprowadził ks. biskup Władysław 
Goral. Parafia w Rejowcu posiadała 21morgów ziemi 
ornej. Na Popówce – 18 morg i w pobliżu wygonu 
– w wmieście 3 morgi.
Dnia 21 czerwca na uroczystości zakończenia roku 
szkolnego przybył J E ks. biskup lubelski Władysław 
Goral. 
1 września – wybuch II wojny światowej.
8 września lotnictwo niemieckie zbombardowało 
dworzec kolejowy w Rejowcu. W tym samym czasie 
trwały bombardowania Chełma.
9 września w pobliżu Rejowca zbombardowano po-
ciąg z amunicją. W wyniku eksplozji częściowo uszko-
dzony został kościół i plebania. 
12 września – Na tereny Rejowca napływa fala ucie-
kinierów. 
14 września – w rejonie Rejowca organizuje się 29 
brygada piechoty pod dowództwem płk Jana Boruty 
a zwłaszcza batalion majora Edmunda Kolendow-
skiego.
18 września w rejonie Rejowca prowadzi działania ko-
lumna dywizji pod dowództwem płk dypl. B. Ducha 
oraz 9 pułk piechoty ppłk Z. Bierowskiego wspar-
ty 2–im dywizjonem 3 pal majora Cz. Narazewicza. 
W straży przedniej szedł Warszawski Pułk Ułanów 
ppłk dypl. J. Trepte. Na osi Krasnystaw – Rejowiec dzia-
łał oddział wydzielony niemieckiej 4 Dywizji piechoty. 
Rejon Rejowca był wyznaczony do organizacji grupy 
armii generała dywizji Stefana Dąb – Biernackiego
20 września GO generała Andersa i 10 DP generała 
Dindorf  – Ankiewicza koncentrują się w rejonie Re-
jowca. 
25 września członek Opieki Szkolnej zdejmuje godło 
państwa polskiego wg wzoru 1927. Godło zostało 
ukryte przed bolszewikami.
26 września do Rejowca wkraczają żołnierze Armii 
Czerwonej.
Zgodnie z tajnym protokółem do paktu Ribentrop 
– Mołotow znaczna część województwa lubelskiego 
przypadła ZSRR. 28 września 1939 roku – uzgod-
niono w Moskwie korektę linii granicznej ZSRR i III 
Rzeszy. Po korekcie miała dzielić nie Wisła lecz Bug. 
Z końcem września funkcję kierowników szkół Nr 1 
i Nr 2 przestają pełnić Kazimierz Sowa i Antoni Mar-
doń. 
W nocy z 6/7 października żołnierze Armii Czerwo-
nej wycofali się z Rejowca. 
W dniu 10 października do Rejowca wkraczają Niemcy.
17 października – delegacja ludności ukraińskiej (byli 
też Ukraińcy z Rejowca) udała się do niemieckiego 
komendanta miasta Chełm ppłk Geigera. W imieniu 

delegacji przemawiał Igor Kikec. Przedstawił rys hi-
storyczny Ziemi Chełmskiej. W przemówieniu pod-
kreślił jakich to upokorzeń doświadczali Ukraińcy od 
ludności polskiej. 
Od dnia 21 października rozpoczyna pracę Urząd 
Skarbowy w Chełmie. Urzędy Gmin rozpoczynają 
ściąganie należności podatkowych. W razie odmowy 
płacenia podatków czynności egzekucyjne przejmo-
wała policja niemiecka. 
25 października rozpoczyna pracę komisarz szkolny 
(Schulrat) Juliusz Lindner – nadzoruje szkolnictwo 
w powiecie chełmskim. 
Pod koniec października wznowiono kursowanie po-
ciągu osobowego do Lublina i Chełma. Podróż pocią-
giem mogła się odbywać po uprzednim otrzymaniu 
przepustki od władz okupacyjnych. W listopadzie re-
strykcje zniesiono, z wyjątkiem przekraczania Wisły. 
W dniu 4 listopada gestapo aresztowało 7 mieszkań-
ców Rejowca w tym 1 kobietę byłych członków POW 
(Stanisław O., Bazyli J., Józef  Cz., Bronisława D., Bo-
lesław Cz., Kazimierz Wojciech K., Noech U..) którzy 
w 1918 roku rozbrajali Niemców i Austriaków w Re-
jowcu. Oskarżeni przez 2-uch volksdeutschów z Ko-
bylego. Aresztowanych przewieziono do Chełma i po 
wstępnych przesłuchaniach wywieziono na Zamek 
Lubelski.
5 listopada odbył się w Chełmie uroczysty koncert, 
poświęcony rocznicy powstania Wolnej Ukrainy 
w dniu 2 listopada 1918 roku. W trakcie uroczystości 
zgromadzeni Ukraińcy odśpiewali swój hymn naro-
dowy. Na uroczystość przybyła delegacja niemieckich 
władz okupacyjnych powiatu chełmskiego.
9 listopad – W Chełmie koloniści z gminy Rejowiec 
biorą udział w uroczystości zorganizowanej przez 
okupanta pod hasłem „Ruch Wolności”.
20 listopada komisarzem szkolnym na powiat chełm-
ski mianowano podoficera niemieckiego Weinerta ak-
tywistę NSDAP.
30 listopada – Hans Frank rozmawiał z przedstawi-
cielami ludności ukraińskiej powiatu chełmskiego. 
W spotkaniu brali udział delegaci ludności ukraińskiej 
mieszkającej w Rejowcu. 
Pod koniec grudnia na stanowisko kierownika szkoły 
polskiej w Rejowcu został powołany Antoni Mardoń. 

Rok 1940 
Na początku roku Niemcy tworzą w Rejowcu szko-
ły ukraińskie – Volkschulwesen. Na 2-ch nauczycieli 
przypada 128 uczniów. 
11 lutego Niemcy dokonali aresztowań mieszkańców 
Rejowca, których osadzono w więzieniu na Zamku 
Lubelskim 
Wielka Sobota Wielkanocna – pierwsze przesiedlenia 
Żydów do tworzonego Getta w Rejowcu. W począt-
kowej fazie składało się z trzech odrębnych części:
1– Rejon ulicy Niecałej” 2 – Rejon ulicy Zacisze i na 
południe od niej do odgałęzienia strumienia Rejki, 3 
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– Rejon zachodniej zabudowy rynku zawarty pomię-
dzy ulicą M. Reja i ulicą Zwierzyńskiego.
Żydzi tworzą własną organizację opiekuńczą noszącą 
nazwę Żydowska Samopomoc Społeczna – Judische 
Soziale Selbsthilfe (JSS), która przestała istnieć z chwi-
lą wywiezienia mieszkańców Rejowca narodowości 
żydowskiej do obozu zagłady w Sobiborze. W poło-
wie maja Niemcy pomogli rejowieckim Ukraińcom 
odzyskać kościół pw św. Michała Archanioła. 
Czerwiec – powstaje placówka Związku Walki Zbroj-
nej w Rejowcu.
Czerwiec – z polecenia Komendanta Głównego 
ZWZ – komendant obwodu Chełm włączył placów-
kę ZWZ pod swoje dowództwo.
Wrzesień – rozpoczęto akcję przesiedlania kolonistów 
niemieckich. Przesiedlano ich do tzw.” Kraju Warty”.
Październik – intronizacja Iwana Ohijenki (Hilariona) 
na biskupa prawosławnej diecezji chełmskiej. 

Lata 1941 – 1943 
Organizowano kursy podchorążych i podoficerów 
w Sielcu, Kasiłanie, Żmudzi, Rejowcu i Pawłowie 

Rok 1941
31 marca przestaje pełnić funkcję kierownika szkoły 
polskiej w Rejowcu Antoni Mardoń.
Aresztowania nauczycieli ze szkół Rejowca 
Kwiecień – na podstawie list przygotowanych przez 
Ukraińców dokonano aresztowań członków ZWZ 
z Rejowca i okolic. 
Parafia w Rejowcu otrzymała nakaz od okupanta nie-
mieckiego aby zdjąć dzwon z wieży kościelnej i do-
starczyć go od punktu odbiorczego w Chełmie. Pod-
stawa prawna – Okólnik Wydziału Głównego Spraw 
Wewnętrznych Rządu Generalnego Gubernatorstwa 
z dnia 4 sierpnia 1941 roku.

Lata 1942 – 1944
Niemcy częściowo przebudowują do swoich potrzeb 
wnętrze pałacu Budnych.. 

Rok 1942
Luty – w rejonie Rejowca powstał oddział radziecki 
pod dowództwem” Białego”, który na wiosnę 1942 
roku liczył około 100 partyzantów. 
Kwiecień – po uprzedniej selekcji około 2400 miesz-
kańców getta z Rejowca Niemcy wywożą do obozu 
zagłady w Sobiborze. Zdolnych do pracy w liczbie 
300 skierowali do pracy w Krychowie. Na ich miej-
sce do Rejowca przywieziono kilka transportów Ży-
dów z Czechosłowacji, Węgier i Niemiec. Przeciętnie 
w gettcie przebywało około 3 tysięcy osób. 
Maj – powstał Inspektorat Chełmski Armii Krajowej. 
Komendantem Rejonu V Obwodu Chełm był” Rę-
bacz”. Rejon V obejmował gminy Pawłów i Rejowiec. 
Listopad – Zatrzymano pociąg pomiędzy stacją kole-
jową Zawadówka a Rejowcem – zabrano duże ilości 
broni i amunicji oraz innego sprzętu wojskowego. 

Listopad – Partyzanci AK z plutonu Zaparkanie pla-
cówka Pawłów zdobywają broń w zasadzce w lesie 
pawłowskim.

Lata 1943 – 1944 
Partyzanci AK z Rejonu V w czasie prowadzenia akcji 
„Terminowa” wysadzają pociągi około 30 razy. Przez 
ich tereny działania przebiegały tory kolejowe trakcji 
Lublin – Chełm i Rejowiec – Krasnystaw. 

Rok 1943 
Getto zostało zlikwidowane w 1943 roku. W kwietniu 
i w lipcu mieszkańców wywieziono do obozu koncen-
tracyjnego na Majdanku.
5 września – Niemcy likwidują karny obóz pra-
cy w Krychowie koło Hańska /utworzony w 1941 
roku/ 
Niemieckie władze okupacyjne przeprowadziły spis 
ludności Rejowcu. W spisie nie uwzględniono ludno-
ści pochodzenia żydowskiego. 
Wrzesień – oddział AK rejonu Rejowiec opanował 
posterunek policji granatowej w Rejowcu. 
Zdobyli broń i zniszczono dokumentację. Tej samej 
nocy zniszczono urządzenia i dokumentację dostaw-
ców mleka mleczarni kontygentowej z Rejowca i oko-
licznych wsi. 
Partyzanci z oddziału AK wysadzili w pobliżu Rejow-
ca pociąg z amunicją.
5 grudnia połączone oddziały BCh i AK pod do-
wództwem „Rębacza” wysadziły pociąg ze zbożem 
wiezionym z Ukrainy do III Rzeszy. Akcja miała miej-
sce pomiędzy stacją Rejowiec – Kanie.
23 grudnia – placówka BCh z Rejowca zaatakowała 
w Rejowcu patrol ochrony kolejowej. Zginął komen-
dant ochrony. 
Za działalność konspiracyjną Niemcy stracili 7 pra-
cowników cukrowni – Stanisława K., Longina A., Lu-
dwika F., Zygmunta D., Michała M., Stanisława W., 
Mariana H..

Rok 1944
12 stycznia – grupa dywersyjna AK opanowała stację 
kolejową Rejowiec, zarekwirowali artykuły spożyw-
cze w magazynach Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 
„Rolnik”.
18 stycznia potyczka partyzantów AK z placówki Rejo-
wiec z SS-manami, zginęli Niemcy i jeden partyzant. 
18 lutego – na stacji kolejowej żołnierze AK z rejo-
nu Rejowiec zaatakowali posterunek Kałmuków. Od-
działem dowodził „Piorun”. Zastrzelono 2 żołnierzy 
z ostlegionu. 
19 lutego – grupa dywersyjna z rejonu Rejowiec wysa-
dziła pociąg towarowy w pobliżu stacji Kanie. 
3 marca podczas odprawy komendantów rejonów 
AK obwodu chełmskiego we wsi Bańkowszczyzna, 
ubezpieczenie odprawy stoczyło walkę z oddziałami 
Niemców i Ukraińców. O miejscu odprawy donieśli 
Niemcom konfidenci ukraińscy.
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7 marca partyzanci AK z placówki Rejowiec – Pawłów 
pod dowództwem” Sikory” zorganizowali zasadzkę 
na szosie w pobliżu Marynina. Zginęło 5 gestapow-
ców w tym kapitan i major. 
8 marca żołnierze AK opanowali Urząd Gminy w Re-
jowcu – zniszczyli niemiecką dokumentację i urządze-
nia biurowe. 
27 marca partyzanci oddziału AL. „Mundka” porwali 
z ulicy Rejowca SS-mana. 
4 kwietnia – Pluton AK z rejonu Rejowiec rozbroił 
posterunek policji granatowej Rejowcu.
5 na 6 – kwietnia – niemiecka ekspedycja karna aresz-
towała w Rejowcu 15 osób. Oddział „Rębacza” /BCh 
i Ak/ zorganizował zasadzkę przy wiadukcie kolejo-
wym w Zawadówce. Zginęło 6 Niemców. Straty par-
tyzantów to 3 zabitych i jeden aresztowany. W wyniku 
zasadzki uwolniono 14 więźniów.
5 maja Niemcy pacyfikują wsie Hruszów, Marynin, 
Czechów Kąt i Żulin. Zamordowali kilkanaście osób 
cywilnych, spalono 36 budynków, aresztowano 18 
mieszkańców. Ograbiono bydło. Powracającą ekspe-
dycję karną zaatakował oddział AK w lesie pod Mary-
ninem. Niemcy ponieśli poważne straty. 
23 lipca – Rejowiec i gmina Rejowiec zostaje wyzwo-
lona z okupacji niemieckiej, do Rejowca dotarły od-
działy 69 Armii wojsk 1 Frontu Białoruskiego. 
5 sierpnia – Inspektorat Szkolny w Chełmie ogłosił, że 
naukę w szkołach należy rozpocząć dnia 1 września 
6 sierpnia otwarto ruch kolejowy na trasie Lublin 
– Chełm – Dorohusk. Rozpoczęła pracę stacja kole-
jowa Rejowiec. 
13 sierpnia aresztowano w Rejowcu dwóch nauczy-
cieli działających w konspiracji. Wywieziono ich do 
obozu na Majdanku i osadzono w polu III. W końcu 
sierpnia wraz z innymi nauczycielami wywiezieni do 
obozu w Riazaniu /ZSRR/.

Sierpień – Utworzono zarząd powierniczy cementow-
ni w Rejowcu. 
Pod koniec sierpnia rozpoczęto w Rejowcu zapisy do 
szkoły. Szkoła Podstawowa rozpoczęła naukę zgod-
nie z zaleceniem inspektoratu.
Rejowiec liczył około 1400 mieszkańców. 
6 października – w powiecie chełmskim rozpoczęto 
realizację reformy rolnej. 
9 października w kolonii Aleksandria Niedziałowska 
zginął Włodzimierz I – funkcjonariusz MO z poste-
runku w Rejowcu.
Listopad – Władza ludowa przeprowadziła działania 
pacyfikacyjne podziemia opozycyjnego. W pacyfikacji 
dokonano wielu aresztowań członków AK z Rejowca.
19 listopada utworzono gminne koło PPS. Przewod-
niczący Piotr B., sekretarz Feliks W., skarbnik Stani-
sław K.
20 listopada władza ludowa rozparcelowała w powie-
cie chełmskim 29 majątków ziemskich. W Rejowcu 
i Żulinie chłopi odmówili przejęcia ziemi określanej 
przez władzę ludową jako ziemia poobszarnicza. 
17 grudnia w Niedziałowicach zginął Wawrzyniec F. 
funkcjonariusz MO z posterunku w Rejowcu. 

Rok 1945 
10 stycznia w Hruszowie zginął Stanisław P. funkcjo-
nariusz MO z posterunku w Rejowcu.
Na początku roku gminne koło PPS liczyło 137 
członków. Dwóch z nich najbardziej aktywnych za-
strzelono (Piotra B., Mirosława G.)
Odbudowano figurę Matki Bożej przed Szkołą Pod-
stawową w Rejowcu.
1 czerwca w pobliżu Rejowca zginął Emiliana W. 
funkcjonariusza MO z posterunku w Rejowcu. 
Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej pierwszy cukier 
wyprodukowano w Cukrowni Rejowiec.




