Oksza

LISTOPAD MIESIĄCEM PAMIĘCI

Wrażliwi są wśród nas

Listopadowa kwesta na renowację zabytkowych grobów na cmentarzu parafia-

lnym w Rejowcu została po raz pierwszy zorganizowana w roku 2009. Jej inicjatorami
było Towarzystwo Regionalne Rejowiec. Już wtedy nie sprawdziły się czarne scenariusze osób
nastawionych wrogo do wszystkiego, co próbuje się robić na terenie gminy. Ludzie mają prawo do
myślenia własnymi kategoriami, co wcale nie odstrasza osób zaangażowanych na rzecz rozwoju
gminy.

Kolejne kwesty prowadzone każdorazowo w dniu 1 listopada udowadniają słuszność
prowadzenia takiej akcji. Listopad – to czas
szczególny; miesiąc pamięci, zadumy, reﬂeksji
nad życiem i przemijaniem. Wtedy to odwiedzamy groby bliskich, modlimy się za spokój ich
duszy, zapalamy znicze i kładziemy kwiaty. Nie
przechodzimy obojętnie obok mogił zapomnianych z różnych przyczyn. Pochylamy się nad
żołnierskimi mogiłami, zapalamy światła pamięci, oddając hołd tym, którzy swoje życie złożyli
w obronie Ojczyzny. Pamiętamy o grobach nauczycieli, którzy nie mają tu nikogo z rodziny.
Tegoroczna kwesta - wzorem lat ubiegłych - prowadzona była na renowację zabytkowych
grobów, co jest już widoczne, choćby na historycznej mogile rodu Woronieckich. Zapłonęło na niej
wiele zniczy zapalonych nie tylko przez miejscowych, ale przede wszystkim przez osoby przyjezdne,
zamieszkujące niegdyś w Rejowcu bądź na terenie gminy. Osoby te w licznych rozmowach
prowadzonych z kwestującymi wyrażają uznanie dla działań Towarzystwa i hojną ręką wrzucają datki do
puszek. Szczególnie wzruszały rozmowy z osobami starszymi, które wrzucały do puszek niewielkie
kwoty, podkreślając, że czynią to z dobroci serca i glębokiej, ludzkiej wrażliwości.

W tegoroczną kwestę zaangażowali się nie tylko członkowie Towarzystwa, ale i młodzież
gimnazjalna. Kwestowali:
- w godz.8.00 - 10.00 Pełczyński Bogdan, Kość Mirosław, Kozłowski Feliks oraz młodzież gimnazjalna:
K. Kulczyńska, A. Studzińska, W. Kość, M. Dubiel, J. Mitek, M. Fabiańczyk
- w godz. 10.00 - 12.00 Kawałko Marian, Sereda Henryk, Holuk Paweł wraz z wnuczkami Olgą z kl. IV
i Julią z kl. II SP w asyście gimnazjalistów J. Wawrynek, W. Koper, M. Jędruszak, K. Fabiańczyk, M.
Śladewskiego, A. Chomątowskiego
- w godz. 12. 00 - 14.00 Kasjan Piotr, Miszczuk Stanisław, Kieliszek Marzenna wraz z gimnazjalistami D.
Herman, Z. Batejko, J. Krawczyk, Z. Jodłowska, J. Mojsiejuk, E. Sadowska
Kwestę nadzorował Jerzy Grzesiak - Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego.
Zebrano rekordową kwotę 2 701, 50 zł.
Poniżej, jakie nominały liczono:

1gr – 15 x 0,01 = 0,15 zł
2gr – 10 x 0,02 = 0,20 zł
5gr – 17 x 0,05 = 0,85 zł
10gr – 35 x 0,10 = 3,50 zł
20gr – 44 x 0,20 = 8,80 zł
50gr – 78 x 0,50 = 39 zł
1zł – 233 x 1 = 233 zł
2zł – 233 x 2 = 466 zł
5zł – 172 x 5 = 860 zł
10zł – 74 x 10 = 740 zł
20zł – 10 x 20 = 200 zł
50zł – 3 x 50 = 150 zł
Razem: 2701,50 zł

Towarzystwo dziękuje wszystkim kwestującym zarówno tym
dorosłym jak i młodzieży gimnazjalnej, ich rodzicom, którzy pozwolili
swoim pociechom na prowadzenie zbiórki, dyr. Gimnazjum p.Ewie Nowak,
że potrafiła zachęcić młodzież do udziału w szlachetnej akcji, Wójtowi
gminy P.Tadeuszowi Górskiemu, jako że UG wydaje stosowne zezwolenie
i komendatowi OSPP.Karolowi Sałamacha.
Serdeczne słowa podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich ofiarodawców, bowiem czynili to z potrzeby serca i ludzkiej wrażliwości.
Z godnie z art. 5 ustawy z dnia 28 m arca 1933 r oku o grobach i c me ntar zach w ojennych (Dz . U. z 1933r. Nr
39 poz . 311, z poŀ n. z m.) prowadzenie pr ac na obiektach gr obownictwa woje nneg o wym aga ze zwolenia woje wody.
Tabliczka z nazwiskam i poległyc h żołnierz y W ojska P olskiego um iesz cz ona na mog ile ż ołnier skiej z ostała
wykonana i zam ontowana zgodnie z polec enie m, i na podstawie materi ałów otrz ymanych w 201 0 roku z Rady
Ochr ony P amięc i W alk i Mę czeństwa w W arszawie za pism em Dyre ktora W ydział P ol ityki Społecz nej Lube lskiego
Urz ędu W ojewódzkiego znak : PS.V n.5018/53/10 .
Środki finansowe na ten ce l zostały przekazane anek sem N r I do P orozumie ni a Nr 113 z dnia 24 kwietnia
2013 r. w kwoc ie 900,00 z łotyc h z L ubelskiego Ur zędu W oje wódz kiego*

Towarzystwo Regionalne apeluje do wszystkich, którzy posiadają rzetelną, sprawdzoną
wiedzę (a nie przekazywaną na zasadzie domysłów) na temat mogił zabytkowych, żołnierskich
o podzielenie się nią.
Janina Danielczuk
członek Towarzystwa

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości
Dzień 11 listopada na trwale wpisał się w dzieje Naszej Ojczyzny. Rocznicę odzyskania
niepodległości święciliśmy składając wieńce na grobach tych, co oddali swe życie za naszą wolność,
paliliśmy znicze. W kościele paraﬁalnym została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła rejowiecka Orkiestra Dęta.

