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Jeszcze raz o świątyni unickiej pw. św. Michała Archanioła w 
Rejowcu, w świetle niektórych XIX- wiecznych materiałach 

archiwalnych. 
 

               W Archiwum Państwowym w Lublinie zapoznałem się z trzema bardzo ciekawymi zasobami 
dokumentów dotyczących świątyni pw. św. Michała Archanioła w Rejowcu.  
                Pierwszy to zespół z Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego o sygnaturze 
[35/95/0/10/449], albo pod sygnaturą dawną N 743; Rep. 75 IVb 1407; Po archivu N 2907; Rep 75 c 61. 
Inwentarz Stankowej: sygn. 525. Poszyt. Zatytułowany: „Delo Reeveckago prichoda cholmskago 
blagočinija. [ akta parafii Rejowiec, dekanat i powiat krasnostawski]. Dokumenty i dela otnosiščichsja k 
servitutam Reeveckago prichoda” [Dokumenty i akta odnoszące się do parafii rejowieckiej z lat 1782, 
1789, 1804, 1822 – 1825, 1842, 1852, 1858 – 1875 (1877 – 1881)]. Pisane w języku polskim, łacińskim 
i rosyjskim. 
               Drugi zespół dokumentacji wytworzonej przez Rząd Gubernialny Lubelski o sygnaturach: 
[35/115/0/2.3/1222]. Zatytułowany: „AS Rejowca cerkwi fundusze, budowa i reperacja”. Dokumenty z 
lat 1840-1844, 
 [35/115/0/2.3/1223] Zatytułowany: „AS Rejowca kościoła r.g. funduszów i awulsów”. Dokumenty z lat  
1849-1866,  
[35/115/0/2.3/1224] Zatytułowany: „ AS Rejowca kościoła r.g., plebanii oraz cmentarza budowy i 
reperacyi” Dokumenty z lat 1852-1853 
              Trzeci zespół zgromadzony w Archiwum Państwowym – Akta stanu cywilnego parafii 
greckokatolickiej w Rejowcu o sygnaturze 35/21113/0 z lat 1810 > 1873 i akta stanu cywilnego parafii 
prawosławnej w Rejowcu o sygnaturze 35/2289/0 z lat 1877 > 1907. 
              Natomiast odrębny zespół dokumentacji został utworzony przez proboszcza parafii 
rzymskokatolickiej w Rejowcu ks. Bronisława Zakrzewskiego, który przejął pod koniec roku 1919 
dokumenty – akta po byłej parafii greckokatolickiej i prawosławnej. Ze sporządzonego protokołu 
wynika, ze były to: 
1 Księgi metrykalne parafii greckokatolickiej: 

a) Liber Baptisatorum (Księgi Ochrzczonych) i Liber Natorum ( Księgi urodzonych) z 
następujących lat – od 1790 > 1799, od 1810 > 1814, od 1819 > 1821 i z 1839r. 

b) Liber Copulatorum (Liber Matrimonium - Księgi Zaślubionych) z następujących lat – od 1810 > 
1814, od 1816 > 1819, od 1821 > 1822 

c) Liber Mortuorum ( Księgi zmarłych) z następujących lat: od 1797 > 1838 
2 Księgi określone, jako austriackie: 

a) Urodzeń z lat od 1797 > 1842 
b) Zgonów z lat od 1797 > 1838 

3 Księgi metrykalne – prawosławne:  
a) Urodzeń z następujących lat od lipca 1915 do 1919  
b) Ślubów z roku 1919 
c) Zgonów z następujących lat: 1915 > 1919. 

Przez dziesięciolecia nikt do nich nie zaglądał (związane były z rytem kościoła wschodniego), czasami 
stawały się tylko pożywką dla gryzoni. Być może po jakimś czasie uległy by samodestrukcji gdyby nie 
przypadek.  
                W czasie tworzenia biblioteki parafialnej przypadkowo natknąłem się na rozrzucone w śród 
innych „rupieci” mocno podniszczone księgi. Po ich pobieżnym przejrzeniu zdałem sobie sprawę, że 
mam do czynienia z aktami metrykalnymi z kategorii dokumentów wieczystych podlegających 
szczególnej ochronie. Moja determinacja doprowadziła do tego, że w piątek dnia 29 stycznia 1999 roku 
nie podzieliły losu zgromadzonej makulatury przeznaczonej na papier toaletowy. Po konfrontacji z 
odszukanym protokółem a sporządzonym w 1919 roku ze stanem faktycznym okazało się, że jest 
zgodny z sporządzonymi wykazami i niczego nie brakuje. Mimo dużych oporów, przy mojej 
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zdecydowanej postawie historyczne księgi zostały złożone w szafie pancernej kancelarii parafialnej. 
Moim zdaniem stanowią nieprzebrany materiał faktograficzny dla przyszłych badaczy dziejów Rejowca 
i okolic należących wówczas do parafii unickiej a w późniejszym okresie prawosławnej.  
 

Kilka zdań z historii rejowieckich budowli sakralnych gwoli przypomnienia. 
 

                Przy zgłębianiu dziejów świątyni wspomnianej w tytule można dostrzec jak w zwierciadle, 
jakże bogatą historię Rejowca. Miasteczka wielokulturowego i wielowyznaniowego. 
                  Wszystko wskazuje na to, że przed lokacją Rejowca w Kobylem istniała cerkiew1. We 
wzmiankach datuje się ją, że mogła powstać jeszcze przed 1510 rokiem. 
 

 

 
Wzmianka o istnieniu cerkwi w miejscowości Kobyle i podaniem materiałów źródłowych, na których 

oparto to stwierdzenie. Publikację udostępnił Sławomir Kociuba.  
 

               Inną zagadką, która skrywa się w mrokach dziejów Rejowca jest świątynia protestancka 
(kalwinów). Jak na razie nikt nie jest w stanie wskazać gdzie była i co z nią naprawdę stało? Po wielu 
latach próbował to wyjaśnić Kazimierz Czernicki2

                                                             
1 Nie należy mieć złudzeń. To z cała pewnością nie była okazała budowla, raczej w stylu „domu modlitwy”. 
Kiedy została rozebrana? W znanych mi jak na razie dokumentach ta kwestia nie została zapisana. Być, może 
niedługo po lokacji Rejowca. 
2 W opracowaniu -,, Chełm przeszłość i pamiątki” z roku 1936 na stronie 109 w następującym cytacie : (… ) ,, 
Nowi dziedzice Rejowca ( Rzewuscy ) nie troszczyli się o ,, heretycką ,, świątynię , która się rozpadła a na miejscu 
cmentarza kościelnego , mieszczanie urządzili targowicę dla trzody ,, . 

. Brzmi to dość oryginalnie, gdy skonfrontujemy z 
faktem końca protestanckich właścicieli dóbr Rejowca. Odlegli potomkowie Mikołaja Reja powracają 
na łono kościoła katolickiego. Po erekcji Rejowca wyznawcom prawosławia (Rusinom) budują 
drewnianą cerkiew lokowaną w miasteczku. Prawdopodobnie pod wezwaniem św. Jerzego potocznie 
określana, jako „ świątynia ruska”. Rzecz dość dziwna jak na tak małe miasteczko. Wybudowali też 
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następną drewnianą cerkiew, ale wyznawcom grekokatolickim (unitom) pod tytułem św. Michała 
Archanioła. Tak, więc w Rejowcu przez pewien okres istniały dwie równoległe świątynie rytu 
wschodniego. 
               Po kilkudziesięciu latach użytkowania ze względu na fatalny stan techniczny została rozebrana 
świątynia pod wezwaniem św. Jerzego. Dłużej funkcjonuje cerkiew unitów. W niedługim czasie i ta też 
została rozebrana. Są różne hipotezy, co do ich lokalizacji. Nikt nie prowadził w tym kierunku badań 
archeologicznych, które określiłyby miejsce ich budowy.. Jedynymi wskazówkami mówiącymi o 
miejscu ich istnienia to nieprecyzyjne zapisy w zachowanych materiałach archiwalnych3

               Nowi właściciele Rejowca, początkowo Stanisław Mateusz Rzewuski 
.. 

4 h. Krzywda a po nim 
synowie Seweryn i Wacław budują po roku 1731 nową drewnianą świątynię też pod tytułem św. 
Michała Archanioła. W 1736r. dobra Rejowiec przechodzą w ręce Anny z Mierów (wdowie po Józefie 
Wolskim) a żony Wiktoryna Zaleskiego. Nowo wzniesiona drewniana świątynia unicka przetrwała tylko 
do 1796 roku. Podzieliła losy poprzedniczek. Na polecenie kolatora5 Wiktoryna Zaleskiego (właściciela 
Rejowca) zostaje rozebrana. Samorzutnie powstaje pytanie, dlaczego istniała tak krótko? 
Prawdopodobną przyczyną było znaczne jej uszkodzenie w czasie wielkiego pożaru miasteczka. W tym 
też roku (a jest to data 1796r najważniejsza dla historii obecnej świątyni), na miejscu rozebranej 
rozpoczęto budowę murowanego kościoła. Wiktoryn prowadził ją tylko przez dwa lata. Po jego śmierci 
w 1798 roku dobra Rejowca odziedziczyła bratanica Marianna Barbara Zaleska córka Piotra, którą w 
1781 r pojął za żonę Józef Kajetan Ossoliński h. Topór. On to zakończył 6

                                                             
3 Wzmianki o tych drewnianych świątyniach pochodzą z 1619 roku. W zapisie z 1620 roku możemy przeczytać 
interesującą notatkę o owalnym obrazie z Matką Bożą. / Być może jest to notatka o obrazie Matki Bożej 
Rejowieckiej./  
4 Rzewuscy rozpoczynają budowę świątyni, która nie przetrwała do naszych czasów. Niektóre elementy 
wyposażenia przetrwały do naszych czasów. Poniżej świecznik z herbem Rzewuskich.( Czytaj na tej stronie 
internetowej „Herby właścicieli dóbr Rejowiec”.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                

 budowę kościoła (cerkwi) 
obrządku unickiego. Ich córka Konstancja (1783-1868) wychodzi za mąż za hrabiego Tomasza 
Andrzeja Łubieńskiego h. Pomian (1784-1870), który jak gdyby z urzędu przejmuje opiekę nad 
świątynią. 
 

                                                 
                                Świecznik Wacława Rzewuskiego                       Fragment podstawy świecznika  
                         datowany na początek XVIII wieku 
5 Kolator (z łac. collator) - zbierający, znoszący, gromadzący, ofiarodawca.  Dawniej, patron kościoła świątyni 
bądź jego fundator. Dysponował tzw. prawem prezenty, czyli przedstawiania właściwemu kandydata na wakujące 
beneficjum przy kościele, zwanym też prawem kollacji. Tradycyjnie kolatorami byli właściciele majątków 
ziemskich na terenie parafii. Mieli oni prawo do umieszczania w kościele kolateralnym tablic nagrobkowych i 
dysponowali własnymi ławkami itp.  
6 Na obecną chwilę i jak na razie nie mogę określić dokładnej daty zakończenia budowy tej świątyni, którą 
rozpoczął Wiktoryn Zaleski.  
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              Od roku 1832 właścicielem dóbr Rejowiec zostaje książę Florian Adam Woroniecki h. Korybut 
powszechnie znany z imienia Adam7  
                 „Tygodnik Illustrowany” z 18 lipca 1863 roku zamieścił bardzo ciekawy artykuł opatrzony 
reprodukcją grafiki przedstawiającą kościół unicki w Rejowcu (wspominałem o tym wcześniej).  

 

 

 

                                                             
7 Pochodzi on z Zbaraża ożeniony z Ludwiką z Potockich h. Lubicz. /zm. W 1876r/ Książę piastował ważne 
funkcje u zaborcy rosyjskiego. Był generałem majorem wojsk rosyjskich oraz marszałkiem szlachty guberni 
lubelskiej zmarł w roku 1864. Za jego kolatorstwa po roku 1832 kościół poddano gruntowej restauracji. Z tego 
okresu pochodzą spisy inwentarza świątyni, w, których możemy przeczytać o obrazach m.in. Matki Bożej / 
obecnie Matki Bożej Rejowieckiej/, Wniebowzięcie NMP i innych / z archiwum konsystorza lubelskiego/. 
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Kościół unickiego8 pw. Św. Michała Archanioła z roku 1863.(grafika) 

 

 

                                                             
8 Na prezentowanej z 1863r. grafice nie występuje drewniana dzwonnica, którą ustawiono na czterech podporach 
(słupach) tak jak opisano ją w jednej z ówczesnych dokumentacji. 
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Ze zbiorów własnych prezentuję bardzo ciekawy wycinek z planu Rejowca z 1860 roku bardzo pomocny 

przy opisach inwentarzowych, na którym oprócz kościoła, cmentarzy (kościelnego- procesyjnego i 
grzebalnego) zaznaczono usytuowanie plebanii, zabudowań inwentarskich i mieszkania wikarego oraz 

ogrodów doń należących. 
Legenda:  
                1 Świątynia unicka pw.św Michała Archanioła z cmentarzem przykościelnym – procesyjnym. 
                2 Unicki cmentarz grzebalny   
                3 ul Henryka Dąbrowskiego, obecnie Stanisława Zwierzyńskiego  
                4 odcinek zachodni ulicy Szkolnej  
                5 Zabudowania należące do parafii unickiej (teren nieistniejącego ogródka geograficznego, 
                    na zachód od kasztanowca.(zagadkowe cmentarzysko)  
                    6 Zbudowania należące do parafii unickiej (teren obecnego boiska szkolnego zwanego  
                    szumnie stadionem)  
 
                   Na marginesie należy wspomnieć rzecz następującą i bardzo ważną, że „Rejowiec do pierwszego 
rozbioru Rzeczypospolitej ( w 1772 r.), nie miał statusu miasteczka parafialnego.”  
 

Krótki opis świątyni. 
 
                          Obecnie zachowany kościół po unicki wybudowano w stylu klasycystycznym na rzucie 
prostokąta o wymiarach około 23, 5 na 13, 5 m. Do wnętrza świątyni prowadzą dwa wejścia. Świątynia 
zwrócona prezbiterium na zachód.. Murowana z cegły i kamienia wapiennego, otynkowana. Zewnątrz 
wszystkie elewacje rozczłonkowane pilastrami toskańskimi na baniowych cokołach.. W partiach 
bocznych trójosiowej fasady i analogicznej elewacji tylnej cokoły tworzą kondygnację przyziemia 
wspierając pilastry pojedyncze. W elewacjach bocznych wysokie cokoły pod każdą parą pilastrów.. 
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Okna wydłużone odcinkowo. Otwór wejściowy od frontu w obramieniach opaskowych. Fasada 
zwieńczona gzymsowanym trójkątnym przyczółkiem z okulusem. Powyżej wysoki mur attykowy, 
ożywiony w partiach bocznych dolnej strefy rzędem płycin i dekoracją prawdopodobnie pochodzącą z 
roku 1832. Na rzucie wydłużonego prostokąta w bryle budynku są dwie zakrystie z prezbiterium miedzy 
nimi.. Dwie zakrystie posiadają loże na piętrze. Zakrystie otwarte do prezbiterium arkadami. W 
zakrystiach sklepienia kolebkowo krzyżowe, wewnątrz kominki klasycystyczne z końca XVII wieku.. 
Strop świątyni kiedyś drewniany z malowidłami, obecnie wykonany ze zbrojonego betonu. Chór 
muzyczny podparty na dwóch filarach o parapecie z analogicznym jak na lożach belkowaniem.. Na chór 
muzyczny prowadzą dwa wejścia schodami w grubości muru, którymi można dojść do okulusa i dalej 
na strych świątyni. Ściany świątyni tynkowane, niegdyś pokryte bogata polichromią. Podłoga niegdyś 
drewniana obecnie wyłożona płytkami ceramicznymi tak jak w łazienkach i sanitariatach. Dach świątyni 
dwuspadowy pokryty blachą trapezową. Kościół wpisany do rejestrów zabytków. 
 

Przykładowo wybrane fragmenty dokumentów związanych ze świątynią 
pw. św. Michała Archanioła. 

 
                Z licznie zachowanych dokumentów pochodzących z przestrzeni kilkudziesięciu lat można 
prześledzić z dużą dokładnością jak się zmieniało i jakie było wyposażenie świątyni oraz jaki był stan 
posiadania nieruchomości należących do parafii rejowieckiej. Sporządzano wykazy pod różnym kątem 
w zależności od zaistniałych okoliczności np.: wizytacji, przekazywania i obejmowania probostwa, 
różnych zakupów, darowizn a nawet po przypadkach okradzenia świątyni. Majątek cerkiewny i 
parafialny we wspomnianych wykazach był ujmowany w następujących działach:  

1 Krótka a zarazem szczegółowa historia kościoła9

2 Opieka kolatorska 
 i parafii. (Charakterystyka świątyni) 

3 Wyodrębnionym działem ze szczegółowym opisywaniem wyposażenia świątyni w: 
a  Przedmioty liturgiczne – złote, srebrne z mosiądzu i miedzi(kielichy monstrancje itp.) 
b  szaty liturgiczne 
c  tkaniny, obrusy 
d  rozmieszczenie i materiał z których wykonano ołtarze 
e  obrazy i ich rozmieszczenie i co przedstawiają 
f  świeczniki 
g  chrzcielnice 
h  sprzęty drewniane 
i  chorągwie 
j  księgi liturgiczne, modlitewne i metrykalne dotyczące wiernych itp.  

4 Opisy cmentarz procesyjnego i grzebalnego (stan ogrodzenia i ich powierzchnie) 
5 Plebania (opis i wyposażenie), zabudowania inwentarsko – gospodarcze. 
6 Przynależne grunty wraz z należnymi służebnościami (ogrody, pola uprawne, łąki, lasy, 

pastwiska.  Określano areał, granice z sąsiadami).  
7 Księgi buchalteryjne 
8 I inne. 

Tak, więc było to przebogate źródła informacji o całości funkcjonowania parafii. Poniżej prezentuję 
niewielkie fragmenty zachowanych dokumentów, które pozwolą wniknąć w tą tematykę. 
               Pierwszy dość dokładny spis inwentarza cerkiewnego został sporządzony 23 września 1802r. 

 

                                                             
9 W najbliższym czasie będzie poświęcone temu tematowi obszerne opracowanie zawierające dane i 
różnego rodzaju zestawienia porównawcze. 
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Bardzo ciekawy dokument spisany po łacinie. 
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Dokumentacja sporządzana w języku polskim. 

 
Inwentarz Cerki parafialnej Rejowieckiej w Dobrach Dziedzicznych /JO Księcia Adama Woronieckiego 
Dziedzica rzeczonych dóbr z przyległościami w okręgu chełmskim, powiecie krasnostawskim, Guberni 

Lubelskiej  ………….   „. 
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Bardzo cennym źródłem informacji są też księgi, które były prowadzone w parafii i zatytułowane: 
 

 
W spisie tym są:  

Część pierwsza 
Historyczna w której wiadomości erekcyi kościoła, probostwa, klasztoru lub innej instytcyi, cel 
przeznaczenia i terażniejsza statystyka onych. 
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Część druga 
Majątek przeznaczony na budowę lub reperację kościołów, klasztorów, kaplic, ołtarzy i innych 
zabudowań, na obramowanie lub oparkanienie cmentarzy także na rozmaite potrzeby kościelne: 
1     Kapitały pewne wieczystej lokacyi, z erekcyi i zapisów pochodzące 
2 Czwarta cęść obowiązkowa z mass po zmarłych Duchownych, przynosząca procent przeznaczony 

na reperacje budowli kościelnych 
3 Fundusze pewne czasowej lokacyi, które na raz jeden w całości lub części na właściwy cel użyte 

być mogą, jako to: 
a  Pochodzące z zapisów 
b  Fundusz interkalarny, pochodzący z administracji wakującego probostwa 
c  Dziesięciny na reperacyje kościołów przeznaczone 
d  Sumy wraz z procentem od nich przeznaczone na uprawę lasów 
e  Procenta od kapitałów i funduszów pewnych stałej lokacyi, ubezpieczonych na dobrach i 
nieruchomościach wnoszone do Banku Polskiego, tudzież dobrowolne darowizny jednorazowe i 
inne dochody takowe 

4 Kapitały i fundusze niepewne 
Część trzecia 

Majątek, z którego dochody i korzyści czerpie na swoje utrzymanie Duchowieństwo i służby kościelne: 
1  Kapitały wieczystej lokacyi od których procenta przeznaczone są na utrzymanie: 

a  duchowieństwa 
b  służby niższej kościelnej 
c  bractw  

2 Kapitały pewne, od których procent przeznaczony jest na odprawianie obligów nabożnych  
3 Kompentencye ze Skarbu Królestwa 
4 Dochody stałe 
5 Dochody z gospodarstwa funduszowego 
6 Dochody z pobieranych opłat od obrządków religijnych (jura stolae) 
7 Ze skarbon kościelnych należących do Bractwa 
8 Z kwest, jałmużn jednorazowych przez klasztory zleconych 
9 Kapitały i dochody niepewne  

Zogólnienie Majątku Duchownego z Części drugiej i trzeciej. 
---------------------------------  ,,  ----------------------------- 

             W roku 1843 książę Florian Adam Woroniecki otrzymuje polecenie od gubernatora lubelskiego 
wyposażenia świątyni w ikonostas. Następnym właścicielem zostaje jego starszy syn książę Henryk 
/zmarły w 1872 roku/ żonaty z Marią z Orsettich h. Złotokłos. Ponowny remont kościoła 
przeprowadzono w 1852 roku.  
                Wdowa po księciu Henryku Woronieckim Maria z Osettich Woroniecką wychodzi za mąż w 
1879 roku za Stanisława Łubieńskiego h. Pomian.   Do tak zwanej „kasaty unii’’, czyli w przypadku 
Rejowca do dnia 18 lutego 1875 roku świątynia była zadbana i dobrze utrzymana. Po przejęciu kościoła 
przez wyznawców prawosławnych wprowadzono wiele zmian w jego wystroju. Miały one upodobnić 
jej wnętrze do cerkwi prawosławnej. Usunięto i zniszczono niepasujące im ołtarze. Zdjęto z chóru 
muzycznego organy. W prezbiterium zainstalowano carskie wrota z nowym układem ikonostasu.. Na 
dawnych miejscach w świątyni pozostawiono jedynie obrazy. W roku 1896 nowy właściciel Rejowca 
Józefat Jakub Budny h. Jastrzębiec przeprowadził dość gruntowny remont świątyni. Później świątynia 
już tak nie była remontowana. 
 



Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski 
 

19 
 

 
Fotografia Kościoła unickiego pw. Św. Michała Archanioła z początku XX wieku 

 
            W roku 1912 władze carskie tworzą gubernię chełmską. Celem nowo powołanej jednostki 
administracyjnej było na trwale związać Ziemię Chełmską z Rosją.. W tym też roku przygotowano plan 
przebudowy kościoła, aby upodobnić go do cerkwi. Do przebudowanego frontonu planowano dodać po 
bokach dwie wieżyczki kształtu cebulowego. Na szczęście te plany nie zostały zrealizowane. Wybuch I 
wojny światowej pokrzyżował wszystko. Od dnia 9-10 sierpnia 1915 roku przestała funkcjonować 
administracja carskiej Rosji. Od tego czasu cerkiew przestaje służyć wyznawcom prawosławia. 
Opuszczona i zaniedbana świątynia z polecenia ordynariusza diecezji lubelskiej zostaje w dniu 01 lipca 
1919 roku rekoncyliowana. Aktu tego dokonał proboszcz ks. Bronisław Zakrzewski. Wówczas 
rozebrano ikonostas wraz z carskimi wrotami. Do wybuchu II wojny światowej rzadko odprawiano w 
niej nabożeństwa. Kościół wymagał szybkiej interwencji konserwatorów..  Kuria Biskupia w Lublinie 
wraz z władzami powiatu chełmskiego i Gminy Rejowiec szukają sposobu na jej zagospodarowanie. 
Wysuwano różne plany, co do dalszych losów obiektu. Skłaniano się do wniosku, aby przeznaczyć 
kościół na inne cele, nawet niezwiązane z kultem religijnym.. Z braku funduszy nie przystąpiono do 
prac adaptacyjnych.  
                Jedna z rodzin z Rejowca samowolnie zajmuje na cele mieszkalne niedostatecznie 
nadzorowane obiekty sakralne: dzwonnicę i dom pogrzebowy („trupiarnię”). Prowadzi to do dalszej 
dewastacji kościoła. Nielegalni lokatorzy niszczą grobowce książąt Woronieckich. Zachowała się liczna 
korespondencja opisująca te wydarzenia.  
                    W między czasie strażacy z Rejowca wykorzystują mury świątyni przy doskonaleniu 
kunsztu pożarniczego.  
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Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu ćwiczy na murach kościoła unickiego – 9 listopad 1924 rok. 

 
                    Taki stan rzeczy przetrwał do wybuchu II wojny światowej.  W roku 1940 mieszkańcy 
miasteczka i gminy Rejowiec wyznania prawosławnego ponownie przejmują świątynię na swoje cele 
religijne. Świątynia służyła wyznawcom prawosławia do połowy 1944 roku. Od tej chwili stała 
opuszczona i dewastowana. Nikt w Rejowcu nie miał pomysłu, co zrobić z opuszczoną przez 
Ukraińców. W połowie roku 1946 ówcześni radni wpadli na „genialny” pomysł, zaadoptować kościół 
po unicki na potrzeby oświaty i kultury. W sprawie tej podjęto nawet stosowną uchwałę:  
                   Uchwała Nr 22 z 10 maja 1946 roku Gminnej Rady Narodowej w Rejowcu. 
            (…) „W związku z koniecznością budowy w miasteczku Rejowiec Domu kultury, Zarząd Gminy 
postanawia zwrócić się do kompetentnych władz z prośbą o zezwolenie dokonania remontu (budowa 
dachu) budynku byłego kościoła po unickiego w Rejowcu na wyszczególniony wyżej dom Kultury”. 
               Braki finansowe samorządu gminnego spowodowały, że pomysł przepadł. Nienależyty nadzór 
właścicielski spowodował, że świątynia szybko zamieniła się w ruinę. Z powodu dziurawego dachu 
następowało znaczne zawilgocenie i gnicie więźby dachowej oraz stropu.  Na początku lat 50 XX wieku 
cała ta drewniana konstrukcja zawaliła się. Nikt na szczeblu powiatowym i gminnym nie był 
zainteresowany niszczejącym obiektem. Nikt też nie reagował, kiedy drewniane elementy świątyni 
wykradano. Służyły, jako opał niektórym mieszkańcom Rejowca.( Było na takie postępowanie ciche 
przyzwolenie ówczesnych władz miasteczka).   
                Dalsze samozniszczenie zabytkowych murów świątyni postępowało aż do 1989 roku. 
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Ruiny kościoła po unickiego przed rokiem 1989 

 
               Bezpowrotnie przepadły cenne malowidła stropowe.. Tuż przed zawaleniem się dachu i stropu 
ks. proboszcz Bronisław Zakrzewski zdołał jeszcze uratować część ruchomego wyposażenia świątyni, 
które znalazły swoje miejsce na plebanii i kościele (min. obrazy, chorągwie).  Poniżej prezentuję 
niektóre z nich: 
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Uratowane obrazy z rozebranego ikonostasu, które były w kościele św. Michała Archanioła w Rejowcu. 

Obrazy malowane na płótnie naklejanym na deski.  



Copyright © 2011 Zdzisław Kalinowski 
 

23 
 

                                   Po 1990 roku splot sprzyjających wydarzeń i okoliczności pozwolił na 
przystąpienie do kosztownego remontu10 (konserwacji). 
.  

 
Świątynia opleciona rusztowaniem. Stan prac w roku 1998. 

 
                      Zrujnowany zabytek (świątynia unicka pw. św. Michała Archanioła) po długiej 
odbudowie i dokonaniu niezbędnej konserwacji wykorzystywany jest przez parafię rzymskokatolicką z 
przeznaczeniem na kaplicę cmentarną. Od czasu do czasu sprawowane są w niej nabożeństwa 
pogrzebowe. Status prawny zabytkowego kościoła po wielu latach został uregulowany, jest to własność 
parafii rzymskokatolickiej w Rejowcu..  
 
 

                                                             
10 O losach tej świątyni po I jak i II wojnie światowej pisałem wcześniej na tej samej stronie internetowej. 
Dokonano jej rewitalizacje niezgodnie z ogólnie przyjętą sztuką konserwacji przy tego typu zabytkach. 
Próbowano zmienić bryłę zewnętrzną zaniżając znacznie wysokość szczytu z ok ulusem od strony zachodniej. 
Skuto w tym celu mur, co w konsekwencji doprowadziło, że dach wyglądał jak na stodole. Po ostrych 
interwencjach odbudowano szczyt i więźbę dachową do stanu pierwotnego. To, co jest obecnie z grubsza 
przypomina dawną świątynię. Całkowicie zignorowano dokumentację wykonaną przez pracownię 
konserwatorską ochrony zabytków z siedzibą w Lublinie. Tak, więc zmarnowano pokaźną sumę pieniędzy, którą 
z własnej kieszeni wyłożył Wacław Zajączkowski mieszkający na stałe w USA.(jego przodkowie byli 
mieszkańcami Rejowca). Prawie nic się nie zgadza z rysunkami i planami wykonanymi przez architektów i 
konserwatorów. To, co teraz oglądamy to tylko nędzna replika poprzedniczki. 
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Fotografię wykonałem dn.30 marca 2008r. 
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