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ZABYTKI REJOWCA. Część II. 
 

Figura Najświętszej Marii Panny przy ul. Przemysłowej. 
 

                                                                                     „Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, 
                                                                                       piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, 
                                                                                       groźna jak zbrojne zastępy?” 
                                                                                                                                             ( Pnp 6, 10 ) 
 
                       Na łuku ul. Fabrycznej w pobliżu Cukrowni Rejowiec stoi figura Matki Boskiej 
Różańcowej. Ufundował ją Józefat Jakub Budny w 1904 roku dla upamiętnienia 50 rocznicy ogłoszenia 
dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Immaculata Conceptio Beatae Virginis 
Mariae).  
 

 
Przystrojona figura na święto Bożego Ciała. 12 czerwca 1914 roku. 

 Foto w zbiorach Bożeny i Janusza Łachowskich. 
 
                    Aby zrozumieć intencje, jakimi kierował się Budny należy w rozważaniach cofnąć się do 
wydarzeń pierwszych dziesięcioleci XIX wieku, jakie miały miejsce w Paryżu.  
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                    W 1830 roku Katarzynie Laboure1 nowicjuszce zakonu Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) 
objawiła się Matka Boża. Maryja zapowiedziała kary, jakie spadną na Francję, jeżeli kraj ten się nie 
nawróci. W tym czasie Francją wstrząsała kolejna rewolucja, określana, jako rewolucja lipcowa. Łamano 
powszechnie Boże przykazania. Matka Boża zachęcała Katarzynę do modlitwy i uczynków pokutnych. 
                     Przy drugim objawieniu Katarzyna ujrzała w kaplicy Najświętszą Pannę, depczącą stopą 
głowę węża. W dłoniach trzymała kulę ziemską, jakby ofiarowała ją Bogu, na której stała, a z Jej dłoni 
tryskały dwie wiązki promieni. Katarzyna usłyszała – 
                   „Te promienie są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które Mnie o nie proszą”. 
Dookoła postaci Maryi ukazał się napis –  
                „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy” 
 
                     Następnie Katarzyna ujrzała literę M z wystającym z niej krzyżem i dwunastoma gwiazdami 
dookoła a pod monogramem dwa Serca: Jezusa i Maryi. 
Pod koniec tego objawienia Katarzyna otrzymała polecenie –  
                „ Postaraj się by wybito medale według tego wzoru”  
 

            
Medalik Niepokalanego Poczęcia Maryi wybity w Niemczech, o czym świadczy napis.  

Ciekawostką jest to, że gwiazd jest 10 a nie 12 jak poleciła Matka Boża. 
 

                                                 
1Św. Catherine Labouré (ur. 2 maja 1806r. w burgundzkiej wiosce Fain-les-Moutiers zm 31 grudnia 1876 w 
Paryżu), francuska święta Kościoła katolickiego, szarytka. 
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Poprawnie wybity medalik wg. Catherine Labouré z 12 gwiazdami. 

 
                          O objawieniu Katarzyna zawiadomiła swojego spowiednika ks. Aladela. Ten powiadomił 
arcybiskupa Paryża, który po zbadaniu zdarzeń orzekł, że nie widzi w tych objawieniach nic, co by 
sprzeciwiało się nauce katolickiej. Dnia 30 czerwca 1832 roku wybito 1500 pierwszych medalików. W 
roku 1836 arcybiskup Paryża zarządził kanoniczne zbadanie objawień. W liście pasterskim arcybiskup 
zachęca do noszenia medalika2

                  Wielka sławę tych medalików można mierzyć też tym, że do roku 1842 w samym tylko Paryżu 
wybito ich ponad 60 milionów 

 i odmawianie aktu –„O Maryjo, bez grzechu poczęta módl się za nam, 
którzy się do Ciebie uciekamy.”  

3

Niewątpliwie objawienia św. Katarzyny

. 
                         Papież Pius IX przed decyzją ogłoszenia dogmatu zwrócił się w encyklice ,, Urbi primum 
,, do biskupów świata z zapytaniem , z jaka czcią duchowieństwo i wierni odnoszą się do Niepokalanego 
Poczęcia Maryi i jakie jest zdanie biskupów na temat projektu dogmatu. Zdecydowana większość 
opowiedziała się za proponowaną definicją dogmatyczną, która w swej formie nawiązywała w licznych 
sformułowaniach do dogmatu papieża Aleksandra VII. Treść tego dokumentu miała brzmienie: 
                                „Na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej 
Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewiania religii chrześcijańskiej, powagą Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i 
określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego 
poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy 
grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią 
wytrwale i bez wahania wierzyć” 
                       Uroczystego ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
dokonał papież Pius IX bullą „ Ineffobilis Deus” ( Niewypowiedzialny Bóg) z dnia 8 grudnia 1854 roku.  

4

                Dla przypomnienia należy wspomnieć, że w roku 1868 zostało wydane zarządzenie dyrektora 
Komisji Rządowej i Oświecenia Publicznego, które rygorystycznie zakazywało stawiania nowych i 
naprawiania starych krzyży, kapliczek i figur matki Bożej. Tak restrykcyjne rozporządzenie miało w 
mniemaniu ustawodawców sprawić, że po kilkunastu latach znikły by symbole wiary katolickiej, a tym 
samym byłaby większa możliwość ich „sprawosławić”. Za postawienie krzyża lub figurki bez zgody 

 oraz cudowny medalik przyczyniły się do wzrostu kultu 
Niepokalanej.  
         Rok 1904 był bardzo niesprzyjający do wyrażania przywiązania do wyznania rzymskokatolickiego. 
Był to czas szczytowego okresu rusyfikacji i ekspansji cerkwi prawosławnej. Panował całkowity zakaz 
budowy kościołów, tworzenia nowej sieci parafialnej kościoła katolickiego i itd.  

                                                 
2 Zwyczaj noszenia medalików z podobizną Maryi Panny znany był od wieków. Papież Pius V w 1566 roku udzielił 
odpustu zupełnego tym, którzy je nosili. Można do nich zaliczyć także rycerskie ryngrafy. 
3 Nazwę ,, cudowny medalik zatwierdził w 1894 roku papież Leon XIII . Zezwolił na obchodzenie święta 
Objawienia Cudownego Medalika ( dnia 27 listopada)  
4 Beatyfikowana przez papieża Piusa XI w 1933 roku , a kanonizowana przez papieża  Piusa XII w 1947 roku .  
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ówczesnych władz rządowych i hierarchów cerkwi prawosławnej groziły dotkliwe kary pieniężne a nawet 
i więzienie. W razie nie wykrycia winowajcy karano właściciela gruntu, na, którym ten symbol wiary 
katolickiej został postawiony. 
 

 
 

Zabytkowy napis na cokole figury Matki Bożej. Foto. Marcin Grel. 
 

             W świetle znanych mi dokumentów zrozumiałam, dlaczego na postumencie ( cokole) została 
ustawiona figura Matki Bożej Różańcowej a nie Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia tak jak to sugeruje 
napis:  
                  Po pierwsze - figurę ustawiano w głębokiej tajemnicy przed władzami carskimi i kościołem 
                                          prawosławnym, 
                  Po drugie - Takie wyobrażenie Matki Bożej było dostępne w tym momencie w pracowni  
                                      z dewocjonaliami.  
                    Pewne złagodzenie prześladowania wiary katolickiej nastąpiło w połowie roku 1905 po 
wymuszonym przez wrzenie rewolucyjne w Rosji tzw. ukazie tolerancyjnym. Mimo pozorowanej 
tolerancji władze carskiej Rosji i cerkiew prawosławna prowadziły pracę nad utworzeniem z powiatu 
chełmskiego Guberni Chełmskiej, co zostało zrealizowane pod koniec roku 1912. Mniemano, że całe 
terytorium guberni na trwale zwiąże się z cesarstwem rosyjskim i cerkwią moskiewską. 
                  Postawiona figura Matki Bożej to nie tylko symbol wiary, ale przede wszystkim symbol 
zewnętrzny trwania miejscowej ludności w wierze Kościoła katolickiego i podkreślania swojej polskości.      
Władze zaboru rosyjskiego do końca swojego panowania nie akceptowały jej istnienia. Próbowano 
poprzez nieznanych sprawców zniszczyć figurę. Jawnie nie ośmielili się tego zrobić, dlatego też przez 
cały czas była pilnowana przez mieszkańców osiedla fabrycznego cukrowni. Odprawiano przy niej 
nabożeństwa majowe i Msze Święte - polowe. Katolicy rejowieccy w tamtych czasach mieli bardzo 
daleko do kościoła. Kościół parafialny znajdował się w Pawłowie.  Mogli sporadycznie uczestniczyć w 
Mszach Świętych w kaplicy pałacowej. Brakowało odpowiednio wielkiego pomieszczenia mogącego 
pomieścić wiernych. Większość bez względu na pogodę modliła się na dworze. 
.               Od wybudowania kościoła do wybuchu II wojny światowej rok rocznie procesja na święto 
Bożego Ciała dochodziła aż do figury Matki Bożej.    
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Procesja Bożego Ciała. Foto z 12 czerwca 1914 roku. 

              
               Figura w niezmienionej formie przetrwała do naszych czasów. Jest to bezsporna zasługa 
wszystkich tych, którzy pamiętali, dbali i Ją obronili. Przetrwała najgorsze czasy ustroju totalitarnego.  
 

 
 

Na fotografii widać wyraźnie pagórek, który został zasypany a właściwie zalany odpadami 
poprodukcyjnymi z cukrowni. W pobliżu były tzw. odstojniki. Fotografia pochodzi ze zbiorów rodzinnych 

Wandy Sochackiej. 
 
Oparła się wybudowanym w pobliżu odstojnikom.  Zmieniło się przez to ukształtowanie terenu i uschły 
kasztany, ale Ona Trwała i Trwa jak Trwają Jej Mieszkańcy.                   
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Figura Matki Bożej Różańcowej przy łuku ul. Fabrycznej o różnych porach roku wyraźnie widać zasypany 

cokół i ogrodzenie. 
                           Należy pochylić czoła przed wszystkimi, którzy dbali o Nią i dbają mimo 101 lat jej 
istnienia. Jest to świadectwo nie tylko zawarte w dokumentach archiwalnych oraz duchowej łączności z 
Kościołem, ale też i zaświadcza o upływie ponad ¼ części czasu materialnego historii naszej 
miejscowości. 
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Chorągiew procesyjna na uroczystym powitaniu ks. biskupa W. Fulmana. Przed przeaplikowaniem haftu 

na nowy płat chorągwi. Rejowiec dnia 27maja 1919 roku. 
 

         Innym materialnym śladem związanym z dogmatem Niepokalanego Poczęcia Najświętszym Marii 
Panny w kościele parafialnym w Rejowcu jest w śród czterech zabytkowych chorągwi procesyjnych jedna 
moim zdaniem najcenniejsza z przeaplikowanym haftem na nowe XX wieczne płótno o treści po jednej 
stronie przedstawiającej wizerunek Matki Bożej na kuli ziemskiej z przydeptanym wężem u stóp. Napis 
głosi „N.P. Marii Immaculaty”. Zaś z drugiej strony monogram„M” w XIII”. 
                        I na tym należałoby zakończyć krótki opis bogatej historii figury Matki Bożej Różańcowej 
i jej nieprzerwalne trwanie w Rejowcu gdyby nieprzywidziane wydarzenia z 2006 roku, które zaważyły na 
dalszym losie tego zabytku. Pytanie podstawowe, co się stało i jak do tego doszło?  
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Staranowana figura Matki Bożej Różańcowej przez pijanego kierowcę. Ogrom zniszczeń, jakich dokonał. 

 
                Z braku dostępu do materiałów źródłowych w sprawie tragicznych zdarzeń związanych z figurą 
w roku 2006 oraz działań konserwatorskich, siłą rzeczy zmuszony byłem oprzeć się tylko na zapisach 
prasowych tamtego okresu. A był to rzeczywiście czas szczególny. Pojawiały się sprzeczne informacje i 
wypowiedzi nie do końca zrozumiałe pozostawiające wiele znaków zapytania. Do dziś dostatecznie 
niewyjaśnione. Poniżej przytaczam moim zdaniem ważniejsze fragmenty z prasy lokalnej opisujące 
przebieg zdarzeń i prac renowacyjnych przy zniszczonej figurze Matki Bożej Różańcowej. Co prawda 
ustawiono ją w tym samym miejscu, niby ta sama, ale jakże odmienna? Ten nowy kształt figury 
odbiegający znacznie od pierwowzoru nadał Antoni Bukraba, być może za zgodą konserwatorów. 
 

----------------------------  ,,  ----------------------------- 
   

               Tragiczne wydarzenie z 2006 roku, był opisywany przez dziennikarzy prasy lokalnej (wybrane 
fragment): 
             „Tygodnik chełmski” Nr. 33 7-13 sierpnia 2006 roku informował – (…) „w minioną środę 5 tuż 
przed godziną 23oo mieszkańcy osiedla przy ul. Fabrycznej w Rejowcu usłyszeli huk. Ford kierowany 
przez pijanego trzydziestoparolatka 6

         (…) „Na szczeblu gminnym prawie natychmiast zapadła decyzja o odnowieniu uszkodzonej figurki, 
co poświadczył wójt Tadeusz Górski udzielając wypowiedzi dla „Nowego Tygodnia” Nr. 33 ( 51) 14- 20 
sierpnia 2006 roku.  ( …) „ jej odnowieniem podjęli się mieszkańcy Rejowca Antoni Bukraba, Tadeusz 
Pręciuk i Paweł Cebrat. Prace nad jej naprawą będzie koordynował konserwator z Zamościa Mariusz 
Bubicz 

 nie wyrobił na zakręcie i uderzył w figurę Matki Bożej.( Hanna 
Maksym) 

7

                                Swoje umiejętności konserwatorskie zachwalał Antoni Bukraba w ,, Okszy ,, 
Miesięczniku samorządowym Nr.9 ( 91 ) 2006 roku na str. 5 w oświadczeniu zatytułowanym „Co z figurą 
Matki Bożej”- fragmenty – ( …) „Jako radny gminny społecznie podjąłem się ich przeprowadzenia , a 
moje doświadczenie w tym zakresie potwierdził konserwator zabytków p. Mariusz Bubicz. Po 
zabezpieczeniu samej figury, części cokołu i 37 mniejszych odłamków wszystko zostało wstępnie 
oczyszczone, po czym sporządzono szczegółową dokumentację opisowo-fotograficzno-techniczną. 
Opracowany został tez harmonogram określający kolejność i rodzaj prac, które należy wykonać. Zarówno 
harmonogram prac jak i wykaz preparatów przy pomocy, których będą one wykonywane zaakceptował 

 (red)   

                                                 
5 Środa 2 sierpnia 2006r. 
6  Jan K. lat 33, miał 1, 7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, tak wykazał policyjny alko test. 
7  Mariusz Bubicz specjalista z zakresu konserwacji kamienia i detalu architektonicznego  
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konserwator zabytków p. M. Bubicz oraz Biuro Ochrony Zabytków w Chełmie (…) „Jednocześnie należy 
nadmienić, iż w miejsce zniszczonego ogrodzenia z szyn, zostanie zaprojektowane i wykonane nowe, 
estetyczne ogrodzenie łacznie z zadaszeniem i oświetleniem. Realizacja nastąpi po uprzedniej aprobacie 
konserwatorskiej”. (Antoni Bukraba) 
                Nowy Tydzień 16-22 październik 2006r „Figura powróci” (…) Zabytkowa figura Matki Boskiej 
z kapliczki8

                                                 
8 Należy uściślić – zabytkowa rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą Różańcową nie była, w jakimś znaczeniu częścią 
kapliczki. Takie sformułowanie jest nieprawdziwe i nieuprawnione. Do chwili zniszczenia była wolnostojącą figurą 
ustawioną na profilowanym cokole o przekroju kwadratu. ( Wyjaśnienie od autora opracowania)   

 zniszczonej przez pijanego kierowcę najpóźniej w połowie listopada wróci na swoje miejsce. 
Rzeźbę pochodzącą z 1904 roku odnawia Antoni Bukraba z Rejowca radny gminny. Nadzór 
konserwatorski sprawuje Mariusz Bubicz specjalista od rzeźby kamiennej. Renowacja przebiega 
prawidłowo – mówi Beata Lechowska z chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Oddziału Ochrony 
Zabytków w Lublinie.  – Zakończenie prac opóźnia trochę choroba pana Bukrabv, ale rzeźba wróci do 
kapliczki najpóźniej w połowie listopada – mówi wójt gminy Rejowiec Tadeusz Górski.- Końcowy efekt 
renowacji oceni specjalna komisja”.(rys) 
                      W ,,Tygodniku Chełmakim,, Nr. 4 z 22-28 stycznia 2007 napisano (fragmenty) Prace nad 
figurą trwały niecałe dwa miesiące ,,Za zimno dla Matki Boskiej,, (…),,Wątpliwości budzi fakt, że do tej 
pory nikt nie pokusił się nawet o wstępne oszacowanie kosztów prac- ,, Nie jesteśmy obecnie w stanie 
ustalić kosztów renowacji figury. Zostaną one ustalone po uzyskaniu wszystkich konserwatora zabytków 
co do sposobu wykonania robót,,- pisze Górski. Ile, więc będzie gminę kosztowała szarża pijanego 
kierowcy? …. Do jej renowacji zabrali się amatorzy – emerytowany nauczyciel geografii i emerytowany 
nauczyciel śpiewu. Po naszych interwencjach pracownicy chełmskiej delegatury Wojewódzkiego 
Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Lublinie przyjrzeli się planowanej renowacji figury, ale nie wiele 
mogli zrobić, bo nie jest ona wpisana do rejestru zabytków. Ostatecznie gmina zaangażowała do prac 
konserwatora sztuki z Zamościa. Mariusz Bubicz jest specjalistą z zakresu konserwacji kamienia i detalu 
architektonicznego. Zajmuje się konserwacją zabytków, także tych wpisanych do rejestru. Konserwator 
opracował harmonogram prac i miał je nadzorować, zadbać o własciwy dobór preparatów. (Dorota 
Bezler) 
                      Natomiast w ,, Tygodniku Chełmskim ,,14 – 20 maja 2007 roku czytamy artykuł pt. 
„Druga twarz Matki Bożej” ( …) „Matka Boska z Rejowca miała bardzo burzliwy rok. Najpierw zrzucił ją 
z postumentu pijany kierowca. Potem widłakiem przetransportowano do garażu. Gdy o Świętej zrobiło się 
głośno, apelowaliśmy o to by jej remontem zajęli się fachowcy. Ostatecznie zdecydowano, że prace nad 
jej naprawą będzie koordynował konserwator z Zamościa Mariusz Bubicz. 
                    - Nie mamy zdania na temat przeprowadzonych prac, ponieważ nie zostaliśmy 
poinformowani o ich zakończeniu - mówią w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w 
Lublinie, Delegatura w Chełmie.  
                    Nie musieli zostać poinformowani, bo figura nie jest wpisana do rejestru ochrony zabytków. 
Nie nam oceniać, jakość prac konserwatorskich” 
                      ( …) „skoro do tego zabiorą się fachowcy, to figura zostanie doprowadzona do stanu 
pierwotnego. Tymczasem podstawa nie jest wyciągnięta do góry. Kiedyś zasypano podstawę ziemią i tak 
zostało. Najważniejsze jest to, że rysy twarzy Matki Boskiej się zmieniły, tak, że trudno dopatrzyć się 
podobieństwa” (dbez)  
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Na podstawie tej fotografii można ocenić prawidłową wysokość cokołu, jego kształt oraz pierwotne 
ogrodzenie. Fotografia pochodzi z zbiorów rodzinnych Wandy Sochackiej. Wykonana przed wybuchem II 
wojny światowej.Za PRL-u zalano do szyn błotem defekacyjnym oraz warstwą ziemi gdyż w tym miejscu 
utworzono tzw. odstojniki po produkcyjne zakładu cukrowniczego. 
 
                              Na starej fotografii widać właściwe proporcje całej figury w raz z ogrodzeniem, które 
zostało zasypane za czasów rządów komunistycznych. Podczas prac konserwatorskich nie wyciągnięto 
zasypanej części cokołu, powodując tym samym całkowitą utratę jego proporcji.   
                        Po zakończeniu prac konserwatorskich przez Antoniego Bukraba nastąpiło uroczyste 
ponowne poświęcenie figury Matki Boskiej w dniu 1.05.2007 roku o godz. 18-tej. przez ks. Proboszcza 
Jerzynę. Odprawiono przy niej nabożeństwo maryjne. W czasie uroczystości ksiądz proboszcz skierował 
następujące słowa zapisane w „ Okszy” Nr. 5 6 ( 98 ) w notatce zatytułowanej „Matka boża już czuwa” 
autorstwa Janiny Danielczuk ( …) ,, Szczególne słowa podziękowania skierował do wójta T. Górskiego i 
Przew. Rady A. Bukraby, którzy od pierwszego do ostatniego momentu czynili starania by figura była 
właściwie odrestaurowana i znalazła się na dawnym miejscu” 
 
                    Czy tak się rzeczywiście stało, wystarczy porównać przedstawioną ikonografię ze stanem 
faktycznym? 
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Tak wyglądała postać Matki Bożej Różańcowej w 10 lat po ustawieniu na cokole przy drodze do cukrowni 

obecnie ul. Przemysłowa. 
 
Moim zdaniem nie zadbano o rzetelne przywrócenie jej pierwotnego kształtu, poprzez zaniechania: 
               a) Odnowiono tylko samą figurę i to nieudolnie (widać wyraźnie ślady prowadzonych prac). 
               b) Cokół nadal bardzo zniszczony nie dokonano uzupełnień oryginalnymi fragmentami z tegoż 
                   cokołu. 
               c) Nie wyciągnięto na powierzchnię, zasypanej ziemią dużej części cokołu, prowadzący prace  
                   o tym byli informowani  
               d) Rysy twarzy Matki Bożej Różańcowej zostały zmienione, głowę pomniejszono.  
               e) Zadaszenie, które zmieniło figurę ( pomnik) na coś w rodzaju kapliczki. Jest to absolutnie nie 
                   zgodne z pierwotnym zamierzeniem. 
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Fragment figury po wykonanych zabiegach konserwatorskich. Na eksponowanej fotografii widać wyraźnie 

niestaranne ich przeprowadzenie, przy samej postaci Matki Bożej. Natomiast cokół w ogóle nie został 
objęty pracami renowacyjnymi. 
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Końcowy efekt prac renowacyjno-konserwatorskich przy figurze Matki Bożej Różańcowej i cokole, który 
wydaje się być zniszczony bardziej niż tuż po wypadku. Nawet nie dokonano usunięcia resztek niebieskiej 
farby. 
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Matka Boża bez mała dotyka głową do tego „stylowego” zadaszenia, tak, że na prawidłowe umocowanie 
areoli z gwiazd zabrakło miejsca, więc ją maksymalnie wychylono do przodu. 

 
               W tym kontekście należy postawić dwa podstawowe pytania, które jak dotychczas pozostają bez 
odpowiedzi:  

a) Dlaczego, ponad 100- letnią figurkę oddano w ręce amatora, który na domiar złego 
„wymyślił” koszmarnie kiczowate zadaszenie9

b) Dlaczego, organy wymiaru sprawiedliwości nie zobowiązały sprawcę zniszczeń do 
naprawienia szkody w specjalistycznej pracowni konserwatorskiej?   

.  

           W Rejowcu nie przekonywały żadne argumenty, nawet bogata ikonografia z przeszłości. Dlaczego, 
mimo dużego zainteresowania mieszkańców i zaangażowania prasy lokalnej, aby przeprowadzić prace 
prawidłowo, postąpiono jak postąpiono? Przeprowadzone zabiegi renowacyjno -konserwatorskich nie 
przywróciły tej zabytkowej figurze (tak znaczącej dla historii Rejowca) poprzedniego kształtu i otoczenia.  
Jest to teraz staro-nowa figura wg. koncepcji „konserwatora amatora”- deklarującym się specjalistą z 
zakresu konserwacji kamienia. Powrót do stanu pierwotnego po zniszczeniach dokonanych przez pijanego 
kierowcę i po tej nieudolnej konserwacji zmieniającej wygląd figury, będzie wymagał w przyszłości 
dużych nakładów finansowych. Trzeba mieć nadzieję, że przyszły czas będzie dla niej łaskawszy i w 
końcu ktoś przywróci jej dawny blask.  
Należy podkreślić, że figurka i cokół wykonano z bardzo dobrego dwukolorowego kamienia. 
 
                         -----------------------------------  ,,  ------------------------------------------- 

                                                 
9 Prawdopodobnie tylko w Rejowcu przy tej klasie figury takie rozwiązanie zabezpieczające zastosowano. 
Ciekawe czy w Chełmie na taki, „genialny pomysł” zabezpieczenia pomników stosowne służby dałyby 
przyzwolenie. 



Copyright © 2010 Zdzisław Kalinowski 
 

15 
 

 
Przykład innego podejścia do prac konserwatorskich przy figurze 

 Najświętszej Marii Panny w Chełmie. 
 

               Cytuję poniżej fragment artykułu w jak poważny i odpowiedzialny sposób podeszli w Chełmie 
do ratowania pamiątki z przeszłości i przywracania jej stanu pierwotnego.  
 
                        ,,Dziennik Wschodni Chełmski,, z piątku 18 grudnia 2009r. na str. 1 krótki artykuł 
zatytułowany ,,Figura Najświętszej Marii Panny wróci odnowiona,, . 
 
                              (…) ,,Z kolumny u zbiegu ulic Podwalnej i Reformackiej w Chełmie zniknęła figura 
Najświętszej Marii Panny Immaculaty.Po prostu za zgodą franciszkanów została przekazana do 
konserwacji. Program konserwacji przygotował Arkadiusz Ostasz, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. …. ,, Pierwszym zadaniem jest ustalenie pierwotnej 
kolorystyki figury. ….,, Pobrane z rzeźby próbki zachowanych polichromii już zostały wysłane do badań. 
W ramach konserwacji rzeźba zostanie poddana między innymi oczyszczeniu, odsoleniu i dezynfekcji. 
Specjalista wzmocni także strukturę kamienia i uzupełni powstałe przez lata ubytki. Nigdy wcześniej figura 
nie była poddawana profesjonalnek konserwacji. Wszystkie prace powinny zakończyć się w przyszłym 
roku. ,,,, ,,To zależy od wyników badań. To na ich podstawie powstanie terminarz renowacji. Inicjatywa 
odnowienia figury wyszła od miasta. – Przy okazji porządkowania skarpy przy ul. Podwalnej chcemy też 
doprowadzić do ładu otoczenie monumentu, …. ,, Chełmska NMP Immaculata obok figury Matki Boskiej 
Assunty z Sielca to najstarszy tego typu zachowany obiekt na ziemi chełmskiej. Powstał w 1856r. Napis 
umieszczony na cokole informuje, że jest ona pamiątką ogłoszenia przez papierza Piusa IX tajemnicy o 
Niepokalanym Poczęciu NMP”.(BAR) 
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