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Kazimierz Paweł JANCZYKOWSKI  (1888 - 1972)  

 

Pionier wychowania fizycznego i sportu oraz ruchu krajoznawczo-

turystycznego i systemu struktur ochrony przyrody i środowiska;  

Nauczyciel wychowania fizycznego oraz geografii, geologii i astronomii; 

Regionalista, archeolog, etnograf, kustosz i współtwórca muzeum.  

Twórca chełmskiego szkolnego i miejskiego systemu wycieczek, wędrówek i 

obozów, ruchu krajoznawczo-turystycznego oraz współczesnej aktywnej turystyki.  

Jako pierwszy tworzył wraz z młodzieżą system zachowania i ochrony przyrody 

i środowiska dla potomnych.  

Opracowywał nowe szlaki wycieczkowe naukowo-dydaktycznie na prośbę 

KOSL;  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jego wielkie odkrycie –  „dziewięćsił popłocholistny”; i rezerwat „Stawska Góra”. 
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Od autora                                           

                                 „Aby podróżować musisz mieć pasję i duszę romantyka, 

                                  Wtedy dusza jak ptak zaniesie Cię na kraniec świata,      

                                            Lepiej zrozumiesz filozofię natury i obcowania z przyrodą,  

                                 A moc przyrody da ci siłę tworzenia…”! (Autor)                     

Jak sięgam pamięcią (na początku 1954 r. los PRL rzucił naszą rodzinę do 

Chełma), tu w latach 1954-1963 mieszkałem przy ul. Trubakowskiej, dzielnicy 

Pilichonki, najniebezpieczniejszej w regionie. Uczyłem się w szkole podstawowej przy 

ul. Szpitalnej 14. Uczyli mnie wychowania fizycznego Edward Szałaj i geografii 

Marian Młodziankowski – twórcy powojennego ruchu krajoznawczo-turystycznego 

w Chełmie. Wprowadzali mnie w świat turystyki, organizowane przez nich wycieczki 

były niezapomnianym przeżyciem bajkowego świata, szarej rzeczywistości PRL. 

Właśnie od mistrza Młodziankowskiego na którejś z gawęd po raz pierwszy 

dowiedziałem się o K. Janczykowskim. W 1963 r. zamieszkaliśmy przy                          

ul. Mickiewicza. Los chciał, że parokrotnie widziałem profesora Janczykowskiego na 

spacerze w okolicach I LO „Czarniecczyków” w Chełmie, co mi utkwiło w pamięci to 

– charakterystyczna sylwetka, czapka i laska (i zawsze towarzyszyła mu kobieta).                                                    

Jako jedyny od 1973 r. zgłębiam wiedzę o historii kultury fizycznej Chełma              

i ziemi chełmskiej. Penetracje i kwerendy dotyczą wszelkich dostępnych źródeł na 

obszarze kraju. Sięgają odległych czasów niektóre prowadzą do XV w. Każda moja 

kolejna książka, zawiera jedną z form kultury fizycznej – tj. wychowanie fizyczne, 

sport, rekreację i wychowanie zdrowotne oraz turystykę –  jeśli uznam, że źródła              

i wiedza w niej zawarta są wyczerpane.  

W 1975 r. na drodze moich badań, pojawiła się po raz pierwszy postać 

Kazimierza Pawła Janczykowskiego (1888-1972), zafascynował mnie nie wyobrażam 

sobie naukowej pisarskiej twórczości obejmujących lata 1918-1966 a dotyczących 

Chełma, ziemi chełmskiej kresów wschodnich Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie 

przytaczając jego dokonań i jego badań sięgających prahistorii.   

Od września 1976 r. (wraz z ukończeniem AWF) rozpocząłem pracę jako 

trener i  nauczyciel i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 6 mieszczącej 

się przy ul. Powstańców Warszawy Nr 10 w Chełmie. W lutym 1985 r. na prośbę 

Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie (mieścił 

się w Gmachu im. PKWN) opracowałem Monografię kultury fizycznej ziemi 

chełmskiej (w tym dokonania K. Janczykowskiego). Następnie w marcu 1986 r. na 

prośbę dyrekcji szkoły, w związku z obchodami 25-lecia rocznicy powołania SP Nr 6 

w Chełmie, opracowałem materiały charakteryzujące dorobek K. Janczykowskigo.           

Z mojej też inicjatywy SP Nr 6 w Chełmie nosi Jego imię, (szkołę powołano w 1961r., 
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początkowo  mieściła się w Gmachu im. PKWN w Chełmie, przeniesiona docelowo, 

tu mieści się obecnie). Nadanie szkole patrona Kazimierza Pawła Janczykowskiego 

odbyło się 14 października 1986 r. (na 25-lecie szkoły). Moje w\w materiały stały się 

własnością szkoły, i są wykorzystywane dla potrzeb patrona szkoły. 

Z perspektywy czasu (stanowczo twierdzę, że jako jedyny) spenetrowałem 

archiwum Kazimierza Pawła Janczykowskiego i dokonałem w 1990 r. jej ostatecznej 

kwerendy, szczególnie wszelkich niuansów sfery kultury fizycznej w Chełmie przy               

ul. Sienkiewicza Nr 14a\34, tu w latach 1968-1972 mieszkał, a córka Krystyna 

opiekowała się ojcem, tracił wzrok, a w latach 1944-1968 mieszkał skromnie przy             

ul. Czarnieckiego w mieszkaniu pożydowskim obok szkoły w której uczył od 1918 r. 

Choć przyznam, że inne wątki jakby z poza sfery kultury fizycznej bardzo mnie też 

zaintrygowały, w tym co tworzył – Ligę Ochrony Przyrody, inne organizacje, 

pracownie szkolne szczególnie geograficzną i biologiczną i działalność dydaktyczno-

pisarską oraz inne wątki i szczególiki z poza kultury fizycznej. Los tak sprawił, że od 

momentu opuszczenia w\w lokum *źródłowe archiwum K. P. Janczykowskiego 

(przestało)-już nie istnieje, a unikalne zasoby jego zostały niefrasobliwie rozproszone, 

a jego fragmenty znajdują się m. in. – w I LO im. Stefana Czarnieckiego, SP Nr 6, 

Bibliotece Publicznej, Muzeum, O. PTTK  i  w posiadaniu córki Teresy w Chełmie , 

a inne gdzieś po prostu bezpowrotnie  przepadły.  

W 1995 r. Zarząd VI zajazdu Czarniecczyków 22-24 września 1995 r. 

reprezentowany przez Władysława Adama Plutę zaproponował mi, napisanie 

materiału o dorobku profesora Kazimierza Janczykowskiego, wyzwanie ogromne.          

W Księdze Pamiątkowej Czarniecczyków z 1995 r. ukazała się moja praca 

obejmująca strony 76-86, pt. Kazimierz Paweł Janczykowski nauczyciel i tropiciel 

przeszłości. Była to pierwsza tak obszerna biografia, obejmująca całą sferę życia                

i dokonań. 

 W lutym 1998 r.,  prezydentowi Chełma, przedstawiłem projekt, zrealizowania 

cyklu filmów popularno-naukowych dotyczących historii kultury fizycznej Chełma od 

1918 r. Cykl rozpoczynał film biograficzny o dokonaniach K. Janczykowskiego.            

Do realizacji filmu w terenie itd., miałem do dyspozycji specjalistę kamerzystę-

montera i lektora. We wrześniu 1998 r. 45-min. film o K. P. Janczykowskim,  powstał 

w pracowni Chełmskiej Regionalnej Telewizji, mieszczącej się w tym czasie                   

w budynku Ch. S. M. przy ul Lwowskiej. Film obejmuje też 9-minutowy materiał 

nakręcony kamerą z 1963 r. przedstawiający fragment życia jednego z wędrownych 

obozów, naukowych prowadzonych przez K. Janczykowskiego, po pojezierzu 

Łęczyńsko-Włodawskim.  Wiosną 1999 r., filmem tym zainteresowałem Lubelską 

Telewizję. Już jesienią 1999 r. redaktor Michał Zieliński znany w kraju publicysta, 

prezentował go w dwóch częściach w cyklu „Taśmy z dawnych lat”, w Lubelskiej 
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Telewizji Regionalnej i Ogólnopolskiej. Pod koniec 1999 r. realizowałem drugi                 

z cyklu film pt. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmie w latach 

1908-1939 – aż tu nagle w połowie realizacji zmieniły się władze – i po idei.                           

W 2000 r., przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta wydałem już samodzielną 

książkę, 80-stron pt. Kazimierz Paweł Janczykowski, życie-twórczość-wspomnienia 

1888-1972, Chełm 2000, wydanie-I wydawca: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami           

w Chełmie. Słowo wstępne do w\w książeczki napisała córka Teresa Kossowska 

(może doskonale służyć aktualnemu wydaniu), cytat – „Gdy kilkanaście lat temu 

zwrócił się do mnie Pan Waldemar Kozłowski o udostępnienie mu dokumentów               

i pism związanych z moim ojcem Kazimierzem Janczykowskim nie wierzyłam, że ta 

biografia zostanie wydana. Dziś piszę do niej kilka słów w imieniu swoim, mojej 

siostry Krystyny i brata Stanisława. Powstała pozycja, która ocenia zasługi ojca. 

Jego działalność na polu społecznym, pedagogicznym, regionalnym i muzealnym. 

Dla mnie i mojego Rodzeństwa Ojciec będzie zawsze najbliższym i kochanym 

Wychowawcą, bardzo tolerancyjnym, ale równocześnie przekazującym                            

i wszczepiającym nam zasady sprawiedliwości, patriotyzmu i miłości drugiego 

człowieka. Wychowywał nas na romantyków trochę zagubionych w dzisiejszej 

rzeczywistości, ponieważ sam nim był, poświęcając się całkowicie swojej pracy, 

swoim poznawczym pasjom nie licząc na żadne korzyści materialne. Żył skromnie, 

wręcz ubogo. Do końca życia spał na żelaznym wojskowym szpitalnym łóżku                  

z I-wojny światowej, mieszkał od 1942 r. w starym pożydowskim mieszkaniu dokąd 

wyrzucili nas Niemcy, beż wygód zanim w ostatnich latach otrzymał mieszkanie 

komunalne. Mając 80-lat zastanawiał się pisząc „Czym jest odcinek mojego życia           

w nieskończonej taśmie czasu…. Życie moje jest mikroskopijnym ułamkiem 

wiecznego czasu, jest wielkością wymierną zawartą w swoich granicach, mającą 

swój początek i kres….”. Ja dziś w 30-lat po jego śmierci mogę dodać słowa z pieśni 

Horacego „Non omnis moriar….”. tzn. – (nie wszystko umiera). Pozostaje mi 

podziękować sponsorom. Dziękuję również Panu Waldemarowi Kozłowskiemu                 

z którego inicjatywy powstała ta praca, za trud i dociekliwość w zbieraniu faktów 

oraz starania w wydaniu”. 

Książeczkę o K. P. Janczykowskim wysłałem i do Krakowskiego AWF 

Kierownika Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego mojego duchowego mistrza, 

Profesora Henryka Grabowskiego, (cenię Profesora za zasługi dla polskiej nauki),            

w latach 1956-1966 był nauczycielem wychowania fizycznego w I LO                            

im. S. Czarnieckiego w Chełmie, współtworzył powojenny ruch wychowania 

fizycznego i sportu w Chełmie. W tym czasie pracował z Kazimierzem                            

P. Janczykowskim. Byłem szczęśliwy po otrzymaniu listu, od Profesora:             
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W tym samym czasie, książeczkę o K. P. Janczykowskim wysłałem                      

do Krakowskiego AWF Kierownika Katedry Historii i Organizacji Kultury Fizycznej 

Profesora Kazimierza Toporowicza (z ostatniego spotkania w gabinecie Profesora 

wyniosłem wiele mądrości do dalszego swojego pisania). Byłem szczęśliwy                    

po otrzymaniu listu od Profesora, który skierował mnie do doc. Kajetana Hądzelka. 
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Z początkiem 2001 r. książeczkę o K. P. Janczykowskim wysłałem                        

do Warszawskiego AWF Katedry Historii Kultury Fizycznej doc. Kajetana Hądzelka, 

w tym czasie Z-cy Red. Nacz. Kwartalnika Wychowanie Fizyczne i Sport, 

najlepszego specjalistycznego pisma AWF w kraju. Doc. K. Hądzelek, mój mistrz                  

i wykładowca lat studenckich (1972-1976) na AWF z przedmiotu Historia Kultury 

Fizycznej – jego książki otwierały mi świat wiedzy, która teraz pozwala mi tworzyć 

swoje. Otrzymałem list i wszelkie wskazówki do napisania biografii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2002 r. w Kwartalniku Wychowanie Fizyczne                

i Sport, Nr 3, w dziale Słownik Biograficzny – Słownik 

biograficzny wychowania fizycznego i sportu, ukazała 

się biografia: Janczykowski Kazimierz Paweł (1888-

1972), pionier wychowania fizycznego i sportu oraz 

ruchu krajoznawczo-turystycznego, nauczyciel 

wychowania fizycznego.  Tak nawiązała się współpraca 

z moim mistrzem doc. K. Hądzelkiem (z jego książek 

korzystam do obecnej chwili). Były też wysłane inne 

biografie zasłużonych chełmian. Ma też wyjść 

samodzielny ogólnopolski słownik biograficzny 

wychowania fizycznego i sportu. 
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Aby przybliżyć chełmskiej społeczności wysyłane biografie na AWF – bo nie 

każdy ma dostęp do specjalistycznych pism AWF – wydałem je w książce                  

pt: Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej – Słownik biograficzny: część 

pierwsza wyszła w 2007 r., a część druga w 2009 r. (wkrótce ukaże się część trzecia). 

Z początkiem czerwca 2002 r. otrzymałem następującej treści,  zaproszenie na 

program uroczystości w dniu 19 czerwca 2002 r., „Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 

Rada Rodziców i Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie mają 

zaszczyt zaprosić Sz. P. Waldemara Kozłowskiego, do wzięcia udziału w uroczystości 

przeniesienia imienia patrona Szkoły Podstawowej Nr 6 w Chełmie Kazimierza 

Pawła Janczykowskiego na Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, oraz wręczenia 

sztandaru i wbicia pamiątkowego gwoździa w jego drzewce. (29 listopada 2001 r. 

uchwałą Rady Miejskiej w Chełmie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z siedzibą –                

w budynku SP Nr 6 w Chełmie – ma patrona szkoły. Do 1999 r. w tym budynku 

funkcjonowała SP Nr 6, im. K. Janczykowskiego, od 1991 r. dyrektorem SP Nr 6 w Chełmie 

była Justyna Małysz, wspaniały kolega, nauczyciel, pedagog i przyjaciel młodzieży, była i jest 

też moim przyjacielem bardzo wysoko ją cenię. Dzięki jej pracy szkoła liczyła się nawet               

w kraju. W 1999 r. władze miasta zdecydowały o powołaniu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie, w skład którego obok SP Nr 6, weszło Gimnazjum Nr 4        

i Samorządowe LO. W 2001 r. zlikwidowano SP Nr 6). W uroczystościach przeniesienia 

patrona 19 czerwca 2002 r. honorowym gościem była córka Teresa (Janczykowska)-

Kossowska wraz z rodziną. Było też zaproszone na uroczystości i wbijanie gwoździa 

znaczne grono zacnych i wpływowych oficjeli m. Chełma – a wśród nich ja, (byłem 

bardzo dumny i szczęśliwy, za pamięć o mnie i zaproszenie mojej dyrektor szkoły              

i przyjaciela Justyny Małysz).  Sztandar ufundował związany ze szkołą Stanisław 
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Adamiak (prezes firmy „Zomar” S.A.), i przekazał go podczas uroczystości dyrektor 

szkoły J. Małysz (to było piękne i wszyscy byli szczęśliwi, i córka Teresa z rodziną,               

że w dalszym ciągu szkole patronuje jej ojciec, profesor Kazimierz Paweł 

Janczykowski (1888-1972).                                

W 2007 r. wydałem swoją kolejną książkę pt: Krajoznawstwo i turystyka                

w Chełmie w latach 1918-1939. W słowie wstępnym Stanisław Minicki kierownik 

APLOCH chełmskiego archiwum, m. in. napisał: „posiada bogate walory poznawcze      

i edukacyjne; jest tym bardziej ciekawa dla młodzieży, ponieważ zawiera wykaz 

miejscowości i baz ruchu krajoznawczo-turystycznego tego okresu oraz wykaz 

wszystkich najważniejszych wycieczek; jest to książka pionierska, pierwsze 

kompendium wiedzy o chełmskim ruchu krajoznawczo-turystycznym okresu 

międzywojennego wzbogacona ciekawymi zdjęciami, dokumentami archiwalnymi”. 

Gdy tworzyłem w\w książkę, odkryłem nowe znaczące fakty dotyczące dokonań               

K. Janczykowskiego, najważniejsze to dwa, data powołania i działalność pierwszego 

koła krajoznawczo-turystycznego i Ligi Ochrony Przyrody w Chełmie – jak się 

później okazało, były też pierwszych w regionie lubelskim i na kresach i jako pierwsze 

w kraju.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

W październiku 2008 r. otrzymałem z Lublina przesyłkę, a w niej Zielony 

Biuletyn kwartalnik przyrodniczy Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie Nr 4 (16) 2008. 

Na stronach 2-4 artykuł: Dr Janusz Stochlak, przewodniczący Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej LOP w Lublinie, artykuł pt: Liga ochrony przyrody na Lubelszczyźnie    

w okresie II RP. W wykazie wybrana literatura (m. in.): Kozłowski                             

W. A. Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939. Nad nazwiskiem 

autora, dedykacja pisana długopisem: Panu Waldemarowi A. Kozłowskiemu                      

w podziękowaniu za odnalezienie źródeł LOP na Lubelszczyźnie 19.01.2009 r.                  

i podpis autora. Zacytuję te  fragmenty artykułu, które pochodzą z mojej książki                  
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i dotyczą właśnie moich odkryć i są zawiązane z K. Janczykowskim i Chełmem: 

*Pierwszeństwo w tworzeniu kół LOP na Lubelszczyźnie, na podstawie dotychczas 

zebranych informacji, należy niewątpliwie do poczynań K. Janczykowskiego. Pod 

koniec 1918 r. zorganizował on Koło Wycieczkowo-Geograficzne, na bazie którego 

stworzył w 1925 r. profesjonalne Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej przy 

Gimnazjum „Czarniecczyków” jako jedno z pierwszych w kraju, następnie 

przemianowane w 1935 r. na Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej im. W. Pola 

liczące się w Polsce, wchodzące w skład Sekcji Kół Krajoznawczych Młodzieży 

Szkolnej Oddziału Krakowskiego PTK. Utworzył również Szkolne Koło Miłośników 

Wody (1929) przekształcone w Klub Wioślarski. Na terenie gimnazjum w 1923 r. 

założył stację meteorologiczną II rzędu należącą do krajowej sieci PIHM; stacja 

pracowała (z okupacyjną przerwą) do roku 1950. We wrześniu 1928 r. wraz                      

z rozpoczęciem roku szkolnego 1928\1929 powołał przy Gimnazjum szkolną Ligę 

Ochrony Przyrody (LOP). Pierwsze specjalistyczne Koła LOP utworzyły klasy                  

VI  i VII geograficzne i przyrodnicze (większość to członkowie KKMS). Były to 

pierwsze na Lubelszczyźnie szkolne Koła LOP. Na I Zjeździe Delegatów Ligi 

Ochrony Przyrody w drugim dniu Zjazdu 03.02.1929 r. w Warszawie, m. in. przyjęto 

projekt regulaminu Oddziałów Ligi i Kół, a Szkolne Koła LOP „Czarniecczyków” 

zostały oficjalnie zatwierdzone i zarejestrowane w dziale „Gimnazja i Seminaria 

Nauczycielskie”. Pierwsze działania Szkolnych Kół LOP „Czarniecczyków”                   

to spisanie przez członków, na terenie Chełma i powiatu cennych miejsc fauny                  

i flory. Prowadzono też prace nad wytyczeniem ochrony szczególnych miejsc. 

Postulowano do władz miejskich o pomoc w tej sprawie. K. Janczykowski jako 

pierwszy tworzył formy i podstawy ruchu ochrony przyrody i środowiska w Chełmie                         

i powiecie. Jednym z wielu odkryć naukowych młodych przyrodników 

„Czarniecczyków” było odkrycie walorów szczególnej natury przyrodniczej 

„Dziewiczej Góry”, „Stawskiej Góry” i tzw. „Wygonu” pod Chełmem.                        

(W.A. Kozłowski 2007)”.                               
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Kilka razy p. Stochlak dzwonił, pytał itd., zaproponował spotkanie, czekałem. 

Niespodziewanie dostałem od niego drugą przesyłkę, a w niej kserokopię artykułu: 

Warszawa, Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 3, 2009: pt: Przyczynek  do historii Ligi 

Ochrony Przyrody, Lubelszczyzna do roku 1939, Janusz Stochlak, nad tytułem 

dedykacja pisana długopisem, Panu mgr Waldemarowi Antoniemu Kozłowskiemu 

piękne podziękowania za pomoc w odkryciu danych o pierwszych  Kołach LOP na 

Lubelszczyźnie, Lublin 6.04.2009 r. i podpis. Artykuł bardziej rozbudowany (o źródła 

które podałem telefonicznie), wątki dotyczące Chełma to: W sprawozdaniu z 

działalności ligi za rok 1928 (Liga Ochrony Przyrody sprawozdanie 1929.s. 49-55) 

podano listę stowarzyszeń związkowych LOP, która obejmowała 77 nazw, a w 

poszczególnych grupach były to; w grupie D. „Gimnazja i Seminaria Nauczycielskie” 

na pozycji 9) i 10) klasy VI i VII Państwowego Gimnazjum  w Chełmie. Literatura 

artykułu m. in.: Kozłowski W. A. Krajoznawstwo i turystyka  w Chełmie w latach 

1918-1939, Chełm, a w przypisie 9 Książkę przesłał mi Tadeusz Suski z Chełma, za 

co wyrażam mu podziękowania. W. A. Kozłowski jest „odkrywcą” wielokierunkowej 

działalności K. Janczykowskigo.  

           Takie poczynania zbulwersowały mnie – dlatego na łamach właśnie Zielonego 

Biuletynu w 2010 r. wydałem artykuł pt: Kazimierz Paweł Janczykowski – i jego 

dokonania – a historia Ligi Ochrony Przyrody na Lubelszczyźnie do 1939 r., po 

redakcyjnych zmianach ostatecznie: Kazimierz Paweł Janczykowski jego wkład               

w rozwój kultury fizycznej, ochrony przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie do 

1939 r. Ze względu     na objętość, materiał  podzielono na trzy części Nr 1, 2 i 3, 

2010. 

 Od autora napisałem: Do napisania tego artykułu sprowokowały mnie już 

wydane dwa artykuły autorstwa Janusza Stochlaka – *pierwszy na łamach Zielonego 

Biuletynu, nr4(16)2008s.2-4, pt. Liga Ochrony Przyrody na Lubelszczyźnie w okresie 

II RP; **drugi na łamach Przeglądu Geologicznego, vol.57, nr3,2009,s.219-223,             

pt. Przyczynek do historii Ligi Ochrony Przyrody, Lubelszczyzna do roku 1939. Liga 

Ochrony Przyrody i jej podobne organizacje nie była objęta moimi badaniami, 

ponieważ zakres jej działania był jakby poza sferą kultury fizycznej. Jednakże należy 

podkreślić, że działania LOP są bardzo istotne dla ochrony przyrody, zdrowia                   

i współczesnej turystyki. W tym artykule chcę przedstawić dokonania                               

K. Janczykowskiego do 1939 r., niektóre jeszcze niepublikowane (a inne 
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weryfikujące dotąd przez niektórych autorów błędnie ukazujące fakty z jego życia) 

celem zachowania i pokazania jego jako pioniera kultury fizycznej i ochrony 

przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie, i w kraju – a dla przyszłych piszących jako 

źródło rzetelnej wiedzy. Dnia 9 stycznia 1928 r. została założona w Warszawie Liga 

Ochrony Przyrody. We wrześniu 1928 r., K. Janczykowski powołał przy Gimnazjum 

w Chełmie Szkolną Ligę Ochrony Przyrody, pierwszą na Lubelszczyźnie i jedną                

z pierwszych w kraju. W 1990 r. miałem już wiedzę o w\w faktach. W 2007 r. ukazała 

się moja kolejna książka opisująca w\w fakty pt. Krajoznawstwo i turystyka                  

w Chełmie w latach 1918-1939. W 2008 r.  J. Stochlak posiadał moją w\w książkę, 

również w 2008 r. przekazałem mu źródło LOP w Polsce i na Lubelszczyźnie                

to m. in. „ZIEMIA” 2-tygodnik krajoznawczy ilustrowany organ PTK, 

krajoznawstwo ochrona zabytków i przyrody turystyka Warszawa-Kraków 31, rok 

wyd. XIV, 1929 r., Nr 4. (oryginał mam też w domu). Nie zauważyłem na łamach 

tych dwóch, jakże dla nauki odkrywczych artykułów autorstwa J. Stochlaka, żadnych 

informacji o moich odkryciach naukowych – a minęło 80 lat, od 1928 r. do 2008 r.,         

a w\w pismo jak i inne leżą sobie w zasobach Łopacińskiego w Lublinie (dlaczego J. 

Stochlak i inni nie spenetrowali) – i gdyby nie moje odkrycia i przekazanie źródeł 

leżały by dalej i czekały. Bez mojej książki i przekazanej wiedzy w\w artykuły by się 

nie ukazały. Badania naukowe prowadzimy po to, aby odkrywać nowe fakty, 

oznajmiać je, i aby służyły nauce – ale i cieszymy się jak są przez innych doceniane          

i naukowo odnotowywane.  

Reasumując:  

Biografia jest wizytówką dokonań, osoby o której piszemy czy  promujemy. 

Biografia Kazimierza P. Janczykowskiego, to pokazanie jego osiągnięć i dokonań. 

Jego osiągnięcia i dokonania to promowanie osiągnięć Chełma i regionu – a nawet 

kraju . 
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 Nie chcę się (w ogóle) odnosić do osób, które cokolwiek pisały o Kazimierzu 

Janczykowskim (każdy miał dostęp do jego archiwum) – przecież jest patronem 

Chełmskiego Oddziału PTTK.  

Dlatego moim źródłem są unikalne zbiory archiwum K. Janczykowskiego, 

oraz też inne materiały znajdujące się w zbiorach rodziny, które po śmierci ojca-

profesora pieczołowicie zbierała i przechowywała jego córka Teresa Kossowska,              

a opisywały dokonania profesora, i w mojej ocenie są merytoryczne i profesjonalne 

(patrz bibliografia). Wszystkie w\w  materiały o których piszę znajdują się też                 

w chełmskich bibliotekach.   

Pod koniec 2010 r. Kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowań Zbiorów 

Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie Pani Monika Szczerbacz, w rozmowie ze mną 

powiedziała: „panie Waldemarze tyle wątków pan odkrył o Janczykowskim, może je 

zebrać w całość, ponieważ wiele osób jest zainteresowanych jego biografią, i pytają” 

– bardzo liczę się ze zdaniem Pani Moniki Szczerbacz.    

Do tej chwili wydałem10-pozycji książkowych, dotyczą form sfery kultury 

fizycznej Chełma – ziemi chełmskiej (to są: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, 

rehabilitacja-wychowanie zdrowotne oraz też i  turystyka), i w 9-pośród nich (tytuły 

są podane w bibliografii), znajdują się obszerne wątki dotyczące właśnie dokonań           

K. Janczykowskiego.       

 Tą pozycją kończę swoje naukowe dociekania oraz penetracje itd.                     

(tj. wielokrotne weryfikacje i badania każdego dokumentu) na temat Kazimierza 

Pawła Janczykowskiego (1888-1972) – który jest pomnikiem i dumą Chełma                 

i też Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
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ROZDZIAŁ I – Lata: 25 styczeń 1888 r. – lipiec \sierpień  1918 r. 

 
Kazimierz Paweł Janczykowski urodził się 25 stycznia 1888 r. w Metelinie 

koło Hrubieszowa. Był synem Konstantego i Leontyny z Drzewieckich. Ojciec 

posiadał gospodarstwo rolne, był też uczestnikiem powstania styczniowego w randze 

porucznika. Ojciec zmarł w 1890 r., gdy miał zaledwie 2-lata. W 1894 r. zmarła 

matka. Osierocony mając 8-lat w 1896 r. trafił do Lublina pod opiekę ciotki Józefy 

Lewandowskiej i dalszego krewnego księdza Piotra Szyszkowskiego (który uczył            

go historii i patriotyzmu).  

Pierwsze kroki edukacyjne stawiał w prywatnej szkole Lebiedońskiego                   

w Lublinie (ul. Zielona). Po ukończeniu tej szkoły, od 1897 r., podjął naukę                  

w lubelskim rządowym gimnazjum carskim (ul. Namiestnikowska). W gimnazjum 

uczył greki i łaciny profesor Hieronim Łopaciński, wybitny pedagog i humanista. 

Młody Kazimierz jako gimnazjalista często przebywał w pracowni i gabinecie 

profesora Łopacińskiego. Interesowały go nauki profesora, stare druki, zbiory 

muzealne i wszelkie nauki pomocne w poznawania świata i przyrody (profesor 

widząc jego zamiłowania często zatrudniał go przy kwerendach). Nauki Profesora 

(którego on i wtajemniczeni nazywali go „Hirusiem”) wywarły duży wpływ na dalsze 

jego zainteresowania jak archeologia, etnografia, krajoznawstwo, muzealnictwo itd.             

Ogólnopolska rewolucja wywołana przez Polską Macierz Szkolną – 

wstrząsnęła carskim zaborcą. W 1905 r. w Lublinie wybuchł strajk, w którym 

uczestniczył – domagano się wprowadzenia języka polskiego do szkół. Przewodniczył 

jednej z grup buntowniczo-strajkowych, za co m. in. został wydalony z 6-klasy 

gimnazjum. 

Wspólnie z kolegami w 1905 r. zorganizował i odbył pierwszą wędrówkę              

po Górach Świętokrzyskich – to rozbudziło w nim wrażliwość na piękno ojczystej 

przyrody, i potrzebę poprzez zwiedzanie poznawania historii regionu i ojczyzny.      

Podjął też pracę (1906-1908) w Lublinie w piekarni mistrza Tomasza 

Szczepańskiego, a po 3-latach 22 sierpnia 1908 r., złożył egzamin i uzyskał dyplom 

czeladnika piekarskiego. W gimnazjum uczył się przed południem, a później 

praktykował w piekarni. Udzielał też korepetycji – tak zarabiał na utrzymanie.  

Dnia 1 września 1906 r. ponownie rozpoczął naukę w nowo otwartym 

prywatnym gimnazjum polskim im. Stefana Batorego w Lublinie, tu uzyskał                 

20 czerwca 1908 r. świadectwo dojrzałości. 

Dbając o swoje morale i sprawność fizyczną, od września 1905 r. został 

członkiem Lubelskiego „Gniazda” Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

– jako młodzik poza ćwiczeniami gimnastyki systemu „Sokolego”, prowadził tu też 

działalność oświatową i narodowowyzwoleńczą. 

Po uzyskaniu matury (1908), w latach 1909-1910, studiował medycynę                   

w Monachium, następnie w Pradze. Po 3-semestrach z braku czesnego, przerwał 

naukę i wrócił do Lublina. Nie znajdując tu warunków do życia, na zaproszenie 

siostry Heleny Budkiewicz wyjechał do Petersburga (tworzył się Instytut WF).                 

Tu  w latach 1912-1914 ukończył Petersburski Instytut Gimnastyczny. Przez rok             

w miejscowym gimnazjum uczył wychowania fizycznego. W sierpniu 1912 r. zawarł 

związek małżeński z Eleonorą Rudzitt (nauczycielką historii w polskim gimnazjum 
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św. Katarzyny w Pitrze), pochodzącą z Inflant z Krasławia znad rzeki Dźwiny. Z tego 

związku mieli troje dzieci – Stanisława, Krystynę i Teresę. 

Z początkiem 1914 r. otrzymał tytuł druha-przodownika i następnie został 

mianowany Zastępcą Naczelnika Oddziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” w Petersburgu (i regionu, tzw. konspiracyjnego emigracyjnego okresu 

zaborów) – następnie zastał Naczelnikiem (naczelnikiem był krótko w wyniku 

wyjazdu do Kazania). Dzięki pracy w „Sokole” podnosił swoje kwalifikacje 

nauczyciela specjalisty i prowadził dla członków ćwiczenia gimnastyczne systemu 

„Sokolego”. Uzyskał też stanowisko buchaltera w dużej spółce handlowej.                     

Po uzyskaniu dyplomu, krótki okres pracował w Instytucie, uczył też wychowania 

fizycznego w szkole średniej w Petersburgu. 

Dostrzeżony przez (carskie)-oświatowe władze rosyjskie w Petersburgu, jako 

dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego. Z początkiem 1915 r. został 

wyznaczony-skierowany do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kazaniu na stanowisko 

kierownik kursu doskonalenia kadr nauczycieli wychowania fizycznego. Wraz z nim 

wyjechała rodzina żona Eleonora i syn Stanisław.  

Następnie też (propozycją KOS w Kazaniu), od jesieni 1915 r. dojeżdżał                 

do Syzrania, gdzie w tutejszym gimnazjum miał etat nauczyciela i uczył gimnastyki-

wychowania fizycznego (1916-1917).   

W 1916 r. w Kazaniu wydał w języku rosyjskim specjalistyczny podręcznik dla 

nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Teoria ćwiczeń gimnastycznych”.                    

W podręczniku zawarł spostrzeżenia i doświadczenia ze studiów pracy w Instytucie, 

pracy nauczycielskiej i działalności w „Sokole”. W dalszym ciągu działał w polskim 

oddziale „Sokoła” i popularyzował narodowe idee  „Sokole”.  

Do czerwca 1918 r. (do ewakuacji) uczył dalej tylko w gimnazjum w Syzraniu 

wychowania fizycznego, nad brzegiem wielkiej rzeki Wołgi (a w Kazaniu był 

egzaminatorem). Przy szkole powołał koło które nazwał: „szkolne koło miłośników 

sportów wodnych”, i często organizował z młodzieżą szkolną wycieczki łodziami              

po Wołdze – zaliczając ten okres do najciekawszych epizodów swojego życia – zwąc 

go „nad Wołgą”.  

Natomiast żona Leonora została kierowniczką i nauczycielką historii 1-ej 

jednoklasowej początkowej szkoły polskiej ogólnej w Syzraniu od dnia założenia 

szkoły 1 lutego 1916 r. do likwidacji szkoły do dnia 1 czerwca 1918 r. dla dzieci 

wygnańców-zesłanych polskich kolejarzy z powodu działań wojennych z Królestwa 

Polskiego w głąb Rosji – (zaświadczenie wydał Centralny Komitet Obywatelski 

Królestwa Polskiego Biuro Instruktora w Syzraniu 21 maja 1918 r. ul. Symbirska 23 

– podpisał Pełnomocnik CKO na Gubernię Symbirską). W wycieczkach łodziami            

po Wołdze uczestniczyła też młodzież z polskiej szkoły.  

Przeżył też (przemiany okrutnej) wielkiej rosyjskiej rewolucji październikowej. 

Z początkiem 1918 r. zaproponowano mu funkcję (rewolucyjnego samodzielnego)-

komisarza wychowani fizycznego na okręg Uljanowski – zrezygnował jako polak              

i patriota. I z powodu okropności rewolucji, latem 1918 r. ewakuował się do Polski, 

jako kierownik wyprawy w gronie polskich wygnańców, i grupy kolejarzy (skład 

pociągu 40-wagonów, w czasie 28-dni, trasa Syzrań, Penza, Tuła, Kaługa, Smoleńsk, 

Witebsk – przez front była wojna).     
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Do Warszawy dotarł w okresie wakacyjnym 1918 r., i natychmiast zgłosił            

się do (MWR i OP)  Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenie Publicznego,              

z gotowością do pracy. Tu otrzymał jakby nakaz pracy, wybrał Chełm, bo były to jego 

rodzinne strony.  

                                                          **  

Do Chełma przybył pod koniec lipca-(z początkiem sierpnia) 1918 r., i zgłosił 

się do dyrektora ówczesnej Szkoły Filologicznej. Od 17 sierpnia 1918 r.                         

po upaństwowieniu przemianowana została na Królewsko-Polskie Gimnazjum            

im. S. Czarnieckiego w Chełmie, i zgodnie z poleceniem MWR i OP od dnia                      

1 września 1918 r. został nauczycielem wychowania fizycznego. W tym czasie szkoła 

mieściła się w budynku dawnej szkoły techniczno-kolejowej przy ul. Pocztowej w 

Chełmie, przy szkole utworzono też bursę. Dnia 15 czerwca 1919 r. szkołę 

przeniesiono  do gmachu dawnego prawosławnego seminarium duchownego, mieści 

się do obecnej chwili jako I LO im. St. Czarnieckiego w Chełmie. Był pierwszym 

wykwalifikowanym nauczycielem wychowania fizycznego w chełmskiej oświacie.            

W 1919 r. opracował program z wychowania fizycznego dla chełmskich szkół. Był 

pionierem-twórcą współczesnej chełmskiej kultury fizycznej. 
                                                          * 

 Gimnazjum „Czarniecczyków”, stawało się wielkim ośrodkiem polskiej szkoły 

kultury i kultury fizycznej, walki narodowowyzwoleńczej, promieniując na kresy 

wschodnie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.  

Kazimierz Janczykowski gdy rozpoczynał pracę w „Czarniecczykach” był już 

wtedy profesjonalistą, nauczycielem wychowania fizycznego i wytrawnym 

organizatorem ruchu  wycieczkowego – jeszcze wtedy nie wiedział jakie wielkie 

dzieło stworzy dla Chełma. Mimo, że do 1948 r. nie był członkiem PTK, to wielkie 

idee tej polskiej patriotycznej organizacji cały czas przyświecały mu w jego twórczej 

działalności, aż do ostatnich dni – i był przez cały czas oddany tylko swojej pasji 

tworzenia i udoskonalania systemu wycieczek i ruchowi współczesnej turystyki – był  

też regionalistą. Biegle mówił po niemiecku i rosyjsku.  

                                                                   **     

Petersburski Instytut Gimnastyczny-(wychowania fizycznego): zrozumienie 

istoty przedmiotu Wychowanie Fizyczne. *Gimnastyka – w tym czasie sama w sobie 

była systemem ćwiczeń, cielesnych, fizycznych, i odzwierciedlała wychowanie fizyczne. 

*Gimnastyka – ćwiczenia cielesne, ćwiczenia gimnastyczne systemu „Sokolego”               

a przedmiot wychowanie fizyczne. *Obecnie-współcześnie, Gimnastyka – jest 

jednym z działów wchodzących w szkolny program, Wychowania Fizycznego. 

**Petersburski Instytut Gimnastyczny w tym czasie był wzorowany na – 

gimnastycznym systemie Linga. **Ling – nazwisko dwu szwedzkich twórców 

głośnego systemu gimnastyki (w Szwecji stworzono teoretyczne i metodyczne 

podstawy wychowania fizycznego w szkole). 1) Henryk Pehr, ojciec (1776-1839), 

nauczyciel fechtunku, pływania i gimnastyki na uniwersytecie w Lund. Właściwy 

twórca systemu gimnastyki zwanego „szwedzkim”. Założyciel i dyrektor 

Królewskiego Centralnego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie (1813);                   

2) Hjalmar, syn (1820-1886), kontynuator ojca i jej reformator przez wprowadzenie 

nowoczesnych elementów pedagogiki (w Szwecji studiowali wybitni działacze 
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wychowania fizycznego z wielu krajów, m. in. i z polski Helena Kuczalska, 

Władysław R. Kozłowski i inni). 
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 ROZDZIAŁ II – Pionier wychowania fizycznego i sportu     

   

 

                                                        **  

  Cele które głosił jako nauczyciel wychowania fizycznego. Na nich wzorowały 

się inne szkoły i zakłady naukowe tak średnie jak i powszechne:  

*„Wychowanie fizyczne-cielesne dziewcząt, to podstawa zdrowia. Wychowanie 

to w ściślejszym znaczeniu tego słowa obejmuje ćwiczenia cielesne, mające na celu 

harmonijny rozwój ciała i duszy w kierunku zdrowia, piękna i siły. Poprzez                   

te ćwiczenia cielesne rozumiemy gimnastykę, po zatem gry i zabawy, sporty                        

i wycieczki”. 

 *„Wychowanie fizyczne-cielesne chłopców, to nie jest samoistną, odrębną 

dziedziną życia szkolnego. Wychowanie fizyczne jest czynnikiem wychowawczym                

i pozostaje w harmonii z celami wychowawczymi całej szkoły. Oprócz podstawowych 

zadań wychowanie fizyczne spełnia rolę zdrowotno-wychowawczą, dopomagając 

młodemu organizmowi w jego rozwoju fizycznym, przeciwdziała ujemnym wpływom 

życia codziennego, kształci charakter i rozbudza zamiłowanie do ruchu i współżycia 

z przyroda. Środki jakimi osiąga się te cele, to ćwiczenia gimnastyczne, zabawy, gry, 

sporty, ćwiczenia i gry polowe oraz wycieczki. Wycieczki uwzględnia się w planie                  

i w połączeniu z innymi przedmiotami”.  

 

 

 

 

 

 

 

 „Podstawą wychowania fizycznego są ćwiczenia gimnastyczne. Gry ruchowe 

dostosowane do wieku i sprawności fizycznej młodzieży. W ćwiczeniach 

lekkoatletycznych zaprawia się młodzież do sportów wychowawczych.                               

W wychowaniu sportowym kładzie się nacisk nie na osiągnięcie wyników, lecz na 

działanie wszechstronne, uwzględniając zainteresowania młodzieży – dzięki 

elastyczności programów oraz warunków środowiska uwzględniane                                

są w wychowaniu fizycznym chłopców i dziewcząt następujące sporty:                                
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1. lekka atletyka (biegi, skoki, rzuty), 2. sporty wodne (pływanie, wioślarstwo, 

kajakarstwo), 3. sporty zimowe (saneczkarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo), 4. 

Gimnastyka (zdrowotna i przyrządową oraz ćwiczenia cielesne), 5. gry sportowe (dwa 

ognie, podaj dalej, kwadrant, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka graniczna, 

szczypiorniak. 

                                                                        **    

Od 1 września 1918 r. (r. szk. 1918\1919) stawał się twórcą chełmskiej kultury 

fizycznej, jak mówił, nowego modelu ucznia tamtych lat, sprawnego, mądrego, 

świadomego i czułego na potrzeby ojczyzny. Mając na uwadze jak ważną rolę w życiu 

człowieka spełnia kultura fizyczna, a przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój 

dziecka-ucznia.  

Od 1919 r. (i przez następne lata), po zapoznaniu się z faktycznym stanem 

chełmskiej oświaty, przystąpił do opracowania programu z wychowania fizycznego, 

który uwzględniał najnowocześniejsze aspekty lekcji wychowania fizycznego i sportu 

oraz jego celów i metod organizacyjnych. Przystąpił też do budowy sal gimnastyczno-

sportowych męskich i żeńskich a na przyszkolnym terenie i parku do budowy boisk. 

Od 1923 r. pomagali mu w tym wszyscy nauczyciele z nim pracujący, którzy z czasem 

stawali się również i współtwórcami tego ruchu. Wiązało się to również                            

z możliwością adaptacji zaplecza lokalowego i zorganizowania pomocy naukowych 

do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych. Do programu 

dydaktyczno-wychowawczego szkoły z zakresu wychowania fizycznego wprowadził 

następujące obowiązkowe działy: 1.lekkoatletykę (skoki, rzuty, biegi), 2.sporty wodne 

(pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo), 3.sporty zimowe (saneczkarstwo, narciarstwo, 

łyżwiarstwo), 4.gimnastykę (zdrowotna i przyrządową oraz ćwiczenia cielesne), 5.gry 

sportowe (dwa ognie, podaj dalej, kwadrant, siatkówkę, koszykówkę,  piłkę nożną, 

piłkę graniczną i szczypiorniak).                                     

W Gimnazjum im. S. Czarnieckiego (tzw. „Czarniecczyków”) w Chełmie, 

uczył od 1918 r. do 1922\23 r., gimnastykę dziewcząt, do kl. III łącznie dziewczęta                

z chłopcami, a od IV kl. osobno. Wychowanie fizyczne z chłopcami prowadził                 

w gimnazjum tylko do 1933 r. W tym czasie wraz z uczniami urządził sale 

gimnastyczno-sportowe do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, mężczyzn                 

i kobiet. Pierwsza była sala męska, i była to pierwsza sala sportowa w Chełmie, 

funkcjonowała już od 1919 r. miała 22x8x4.20m-176 m. kw. Była wyposażona                  

w najnowocześniejszy sprzęt: drabinki szwedzkie, ławeczki, stołeczki duńskie, kraty, 

trampy najnowszej konstrukcji, skrzynię, kozioł i materace. Obok sali były szatnie, 

magazynek na sprzęt oraz łazienki i natryski. Na lekcji obowiązywał strój sportowy,               

a na terenie parku o pow. 1.2 ha zbudował: lodowisko, boisko do lekkiej atletyki, 

siatkówki, koszykówki, kort tenisowy bieżnie i skocznie. Można stwierdzić, że był 
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pierwszym w Chełmie twórcą budownictwa sportowego (szkolnego), urządził 

pierwszą salę adaptując ją do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć 

sportowych, dając innym wzorce do naśladowania.   

Latem 1919 r. zorganizował w Chełmie pierwszy mecz piłki nożnej,                     

a rozegrały go dwie szkolne chełmskie drużyny „Seminarzystów”                                      

i „Czarniecczyków” na placu-(boisku) sportowym przyszkolnym „Czarniecczyków”. 

Wiosną 1921 r. przy w\w chełmskich szkołach powstały profesjonalne drużyny piłki 

nożnej, jako szkolne koła sportowe - piłki nożnej pod nazwami od swoich szkół  

„Czarniecczycy” i „Seminarzyści”. Jak wynika ze źródeł, były to jedne z pierwszych 

szkolne drużyny, koła sportowe piłki nożnej powołane w Rzeczypospolitej po 1918 r. 

– po odzyskaniu niepodległości.  

Jesienią 1919 r. zorganizował na terenie przyszkolnym „Czarniecczyków” 

pierwszy w Chełmie bieg przełajowy na dystansie 3km. W biegu poza młodzieżą 

szkolną uczestniczyli członkowie „Sokoła”, „Strzelca” i żołnierze miejscowej 

jednostki wojskowej.  

Popularyzował wielkie idee i słynne parki gier i zabaw im. profesora Henryka 

Jordana. Jako tzw. wielkie akcje gier boiskowych szczególnie dla dzieci biednych                  

i z rodzin robotniczych-rzemieślniczych, w Chełmie i okolicy. 

Latem 1920 r., na boisku szkolnym zorganizował pierwsze międzyszkolne 

zawody lekkoatletyczne pomiędzy „Czarniecczykami” i „Seminarzystami”. Była               

to jednocześnie inauguracja szkolnego stadionu sportowego w całości wybudowana 

przez młodzież szkolną. Startowano w konkurencjach: bieg na 100, 200 i 400m, skok 

w dal, rzut kulą, dyskiem i granatem – imprezę kończył bieg sztafetowy.  

Dnia 8 grudnia 1923 r., uczestniczył w zorganizowanym przez MWR i OP              

w Chełmie oświatowym  ogólnopolskim zjeździe – dla podkreślenia roli Chełma               

w szerzeniu kultury i oświaty polskiej na kresach. 

Działał w powołanej 1 czerwca 1924 r. w Chełmie Radzie Wychowania 

Fizycznego powołanej przez władze miejskie i wojskowe – w celu podniesienia 

sprawności fizycznej ludności, a przede wszystkim młodzieży, i jej przydatności do 

służby wojskowej.  

Dnia 15 czerwca 1924 r., jako druh-przodownik „Sokoli”, przeprowadził 

pierwszy w Chełmie publiczny pokaz ćwiczeń gimnastycznych systemu „Sokolego”. 

Najwyżej oceniono ćw. systemu Linga: zwyciężyły dziewczyny za ćwiczenia                 

z kółkami, przed dziewczętami za ćw. z chorągiewkami i maczugami, trzecie miejsce 

przypadło chłopcom za ćw. z karabinkami w formie szermierki wojskowej.  
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Był współorganizatorem 6 września 1925 r. pierwszego masowego biegu 

ulicami Chełma o puchar przechodni red. nacz. „Zwierciadła”. Uczestniczyli w nim 

sportowcy z całej Rzeczypospolitej – następnie biegi stały się tradycją.                             

W styczniu 1927 r. powołał, Uczniowskie Koło Sportowe „Czarniecczycy”                

z sekcjami atletyczną i bokserską. Celem koła było organizowanie życia sportowego 

uczniów szkoły i stworzenia sposobności do wyżycia się sportowego młodzieży. 

Warunkiem członkostwa (od 1930 r.) było posiadanie Państwowej Odznaki 

Sportowej. Od 1933 r. zmiana nazwy na Szkolne Koło Sportowe „Czarniecczycy” –              

i od 1934 r.  już nie był opiekunem.      

Wiosną 1929 r., w myśl ogólnopolskiej propagandy morza powołał przy 

Gimnazjum „Czarniecczyków” pierwsze w Chełmie i w okręgu lubelskim Szkolne 

Koło Miłośników Wody i następnie Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej a przy 

kole Klub Wioślarski. Zorganizował w 1929 r. z młodzieżą pierwszą w okręgu 

lubelskim wyprawę-rejs sportowo-turystyczny łodzią „Chełmianką” Bugiem i Wisłą 

do Gdańska i Morza (była to jedna z pierwszych w Polsce) – były dalsze. Koło 

prowadziło modelarnię i warsztaty do wyrobu sprzętu wodno-pływającego. Baza 

mieściła się w Uhrusku n\Bugiem, tu prowadzone były zajęcia szerokiej akcji nauki 

pływania, kajakowania oraz ratownictwa. Członkowie koła LMK, wyznaczali szlaki 

wodne i organizowali rejsy wycieczkowe turystyki wodnej. Rozbudzano też                      

w społeczeństwie nawyk dobrodziejstwa zdrowotnych kąpieli i wycieczek turystyki 

wodnej.  

W latach 1931-1932 był powołany przez centralę, na orzecznika w komisjach 

na zdobywanie Państwowej Odznaki Sportowej (POS) – jako miernika sprawności 

fizycznej i nobilitacji państwowej-zawodowej.    

Poza stałą pracą w Gimnazjum „Czarniecczyków”, uczył też w innych 

placówkach oświatowych w Chełmie. W latach 1928-1931 uczył przedmiotu 

krajoznawstwo, w Publicznej Szkole Zawodowej Dokształcającej przy Państwowej 

Szkole Rzemieślniczej, a w latach 1932-1934 uczył ćwiczeń cielesnych w Państwowej 

Szkole Handlowej w Chełmie. Również i w tych szkołach popularyzował wychowanie 

fizyczne i sport oraz wycieczki i wędrówki i  ruch krajoznawczo-turystyczny. 

 

Można stwierdzić, że od 1934 r., nie uczył już wychowania fizycznego – zajął 

się już tylko ruchem krajoznawczo-turystycznym, i kontynuacją swoich dalszych  

pasji. 

 

                                                     ** 

Po wyzwoleniu dnia 1 września 1944 r., odbyła się pierwsza (po okupacji 

1939-1944) w Chełmie inauguracja roku szkolnego. Reaktywował z rozpoczęciem 

nauki w Gimnazjum „Czarniecczyków” na ogólnym zebraniu jako pierwszy SKS, 



 
25 

 

zorganizował pierwsze zawody sportowe o prymat w Chełmie szkół średnich                  

we wszystkich dyscyplinach sportowych. Właściwie w latach 1944-1948 a szczególnie 

w latach 1944-1946  SKS „Czarniecczycy” kierowani przez niego należeli                       

do pierwszych w tworzeniu powojennego szkolnego życia sportowego w Chełmie                 

i okolicy. Po jego odejściu w 1946 r. z funkcji prowadzącego SKS i zaprzestaniu 

działalności sportowej w Gimnazjum w mieście i w regionie na rzecz ruchu 

krajoznawczo-turystycznego – od 1944 r. uczył w  Gimnazjum tylko geografii, dawna 

renoma SKS „Czarniecczyków” podupadła a z czasem straciła dawny sens 

(patriotyczno-narodowy „Czarniecczycy”) i prymat sportowy w Chełmie i w regionie 

– obecnie jest już zapomniana.  

 Od 1 września 1944 r. do 1966 r. do emerytury – uczył już tylko geografii,  

(dalej zajmował się wycieczkami-turystyką, archeologią i muzeum). 

  

DZIEWIĘĆSIŁ POPŁOCHOLISTNY 
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ROZDZIAŁ III – Pionier  ruchu  krajoznawczo-turystycznego –               

                               i współczesnej aktywnej turystyki:         

            

 

            „Poznać ziemię rodzinną, możemy przez zmierzenie jej wszerz i          

 wzdłuż na wędrówkach i wycieczkach szkolnych.  

Tą drogą  dojdziemy do wytkniętego celu:  ukochanej naszej Matki Ojczyzny.             

          Wycieczki szkolne powinny mieć charakter wychowawczy”. 

                                                              K. P. Janczykowski 

 

 

W swojej pracy badawczej, pt. „Wśród wzgórz kredowych” 1935, pisał: lud 

zamieszkały ziemię chełmską-Chełm posiadał cechy osobowe, „włosy jasne lub 

kasztanowe, oczy siwe lub niebieskie, twarz pociągłą, charakter tego ludu jest 

łagodny i potulny lecz nieufny i w sobie zamknięty, sylwetka krępej budowy ciała, 

kultura duchowa bogata, na każdy miesiąc i porę roku istniała cała gama zwyczajów 

i wierzeń przesądów i okolicznych pieśni, najpiękniejsze śpiewane są na dożynkach, 

ślubach i ceremoniach lokalnego folkloru, podkreślając ludowy regionalizm, 

patriotyzm i przywiązanie do polskości i tej ziemi”. 

Zawsze mówił, „że wycieczki szkolne powinny mieć charakter wychowawczy                     

i obywatelsko-państwowy, powinny być uzupełnieniem wiedzy, otrzymanej przez 

młodzież w szkole. Przez poznanie własnej ziemi młodzież winna zrozumieć cnoty                 

i wady, powstałe ze związku ziemi i człowieka, powinna nauczyć się patrzeć realnie 

na ogrom zła, zbadać przyczyny jego powstania, aby je tem skuteczniej zwalczać, gdy 

sama ujmie ster życia w swe mocne dłonie. Młodzież winna dojrzeć i wynaleźć ukryte 

skarby duszy polskiej dla wydobycia nowych wartości, dla stworzenia typu nowego 

obywatela, służącego idei państwa. W organizowaniu obecnych wycieczek szkolnych 

unikniemy przypadkowości, która tak bardzo cechuje „wycieczki tradycyjne”.  

Pierwsze miejsce powinny zająć wycieczki podstawowe, które dadzą się 

podzielić na: bliższe i dalsze. Na drugim miejscu umieścimy wycieczki zwykłe”. 
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We wrześniu 1918 r. (r. szk. 1918\1919), po rozpoczęciu nauki, zorganizował 

grupę chętnej młodzieży do wędrowania a w październiku 1918 r. nazwał ją Koło 

Wycieczkowo-Geograficzne jako pierwsze w Chełmie-ziemi chełmskiej, okręgu 

lubelskim i kresach – jedno z pierwszych w kraju. Do czerwca 1919 r. wszystkie 

wycieczki które organizował,  wyruszały spod Bursy Szkolnej przy ul. Pocztowej              

(tu mieściła się w tym czasie szkoła).  We wrześniu-październiku 1918 r. 

zorganizował 5-wycieczek, podziemia kredowe, Uherka, Borek, wieże Stołpie                      

i Bieławin, Kumowa i Podgórze.   

Za cel, postawił poznanie ważnych miejsc dla Chełma (kultu, przyrody, historii 

i patriotyzmu) – tworzył szkolny wychowawczy system wycieczek i ruch 

krajoznawczo-turystyczny. Podczas penetracji z młodzieżą m.in. odkrył przyrodnicze 

walory Dziewiczej Góry, Stawskiej Góry i tzw. Wygonu pod Chełmem – tu odkrył: 

rosnącą bardzo rzadką roślinę „dziewięćsił popłocholistny”, i wiele innych. 

Działalność koła była inspirowana przez powstałe w 1919 r. (przy oddziale PTK 

założonym przez Ludomira Sawickiego w Krakowie jako sekcja)-Koło Krajoznawcze 

Młodzieży Szkolnej i jego prezesa prof. Leopolda Węgrzynowicza  którego poznał 

podczas I-Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie którego też 

był członkiem – uczestniczył w zjazdach w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, (wkrótce 

Krakowskie KKMS – przejęły opiekę nad wszystkimi kołami w Małopolsce                      

a następnie z całej Polski – w 1927 r. sekcja doprowadziła do Pierwszego Zjazdu 

Młodzieży Krajoznawczej). Od 1919 r. opiekę nad turystyką ze strony państwa 

przejęło Ministerstwo Komunikacji.  

We wrześniu 1919 r. Gimnazjum „Czarniecczyków” odwiedziło trzech 

profesorów Politechniki Lwowskiej, celem zbadania „Stawskiej Góry” i rosnącej w 

nim rośliny „dziewięćsił popłocholistyny”.  Zorganizował wyprawę naukową (wozem 

drabiniastym, już spod nowego gmachu szkoły).                  

W latach 1920-1921 na Uniwersytecie Poznańskim studiował geografię.                

Tu wpływ wywarli profesorowie wykładowcy, E. Piasecki, W. Sikorski                          

i S. Pawłowski, twórcy w Polsce ruchu ćwiczeń cielesnych, higieny i wycieczek 

geograficznych. Studiując równocześnie jako nauczyciel uczył wychowania 

fizycznego w miejscowym gimnazjum im. Marcinkowskiego. 

 Po studiach i powrocie do Chełma, wycieczki, krajoznawstwo i turystyka 

stawały się jego pasją (z czasem etnografia, archeologia i muzealnictwo). Następnie 

uczył (1921-1933) wychowania fizycznego i geografii, a od 1933 r. tylko geografii, 

geologii i astronomii.  

Wynikiem  (przemian) studiowania w Poznaniu, w 1923 r.  zmienił nazwę na 

Koło Geograficzno-Krajoznawcze – celem było poznanie środowiska, wytyczanie                

i poznawanie szlaków kultury i pamięci narodowej, zabytków i popularyzowanie 

ruchu zdrowego wędrowania, obozowania, obcowania z przyrodą i zbierania 

eksponatów. Mówił: „gdy chodzi o działalność szkolnych kół krajoznawczych,                 

to wędrówki wakacyjne należą tu do obowiązku organizacyjnego. Nie wyobrażam 

sobie pełnego życia  bez zorganizowania podczas lata przynajmniej 2-tygodniowego 

obozu na łonie natury, lub kilkudniowej wędrówki wakacyjnej i poznanie swego 

regionu lub sąsiedniego. Powinno wzorować się na doświadczeniu metody pracy 

harcerskiej – dotyczy to sposobu poruszania się w terenie, techniki obozownictwa-
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biwakowania i terenoznawstwa oraz organizacji karności wycieczek”.                      

W muzeum powstawały nowe działy regionalny krajoznawczy, geograficzny, 

eksponaty  z wycieczek.  

W 1923 r. na terenie Gimnazjum założył stację meteorologiczną II rzędu 
należącą do krajowej sieci PIHM, stacja pracowała (z okupacyjną przerwą 1939-1945) 

do 1950 r.  

Na bazie w\w koła, od 1926 r. organizował „Pracownię Geograficzną”, która 

od 1933 r. należała do  najnowocześniejszych w Lubelskim KOS i na kresach                

(a nawet w kraju) – wyposażenie 15-stolików 3-osobowych, rolety na mapy, ekran, 

ruchoma tablica indukcyjna, mapa indukcyjna Polski i świata, szafa na 20-map                  

i przyrządy, tablice, obrazy, epidiaskop, przeźrocza, przyrządy geograficzne itd. Była 

też miejscem do spotkań naukowych i dyskusji po różnych wycieczkach a po nich 

pokazu i ekspozycji wszelkich zdobytych eksponatów, a przede wszystkim                         

do prowadzenia tematycznych lekcji z geografii itd. mówił „wpływ KKMS  Kół LOP, 

że w 1933 r. przyznano stałą salę” – „pracownia geograficzna jest wykładnikiem, 

konsekwencją, oraz nieodzownym warunkiem metody laboratoryjnej, umożliwia 

skuteczną walkę z werbalizmem i ożywia nauczanie pobudzając do samodzielnej, 

zbiorowej pracy a lekcje geografii mają stałe miejsce, odbywały się dotąd w klasach, 

innych pomieszczeniach a nawet w muzeum, powstała też specjalistyczna biblioteka 

geograficzna dla uczniów”.  

Od 1926 r. z jego inicjatywy powstała też „Pracownia Przyrodnicza” z salą 

zbiorów przyrodniczych do prowadzenia lekcji botaniki itd. – była też przyczynkiem 

do powołania „Pracowni Biologicznej” – mówił; „przyroda, jako przedmiot nauki 

szkolnej, daje uczniom do ręki konkretny obiekt, podlegający bezpośredniemu 

badaniu zmysłami. Materialna wartość jest niemniejsza, gdyż życie i zdrowie 

człowieka i cała jego wartość oparte są na prawach przyrody. Poznanie tych praw 

potrzebne jest więc każdemu człowiekowi. Nauczanie przyrody wymaga bardzo 

obwitego materiału, dlatego trzeba było gromadzenia mnóstwa okazów roślin, 

zwierząt, poszczególnych organów itd. Pracownie posiadały mikroskopy (11), lupy 

(25) i inne przybory. W 1931 r. zbudowano oranżerię”. W 1926 r. jedna                                 

z powołanych agend-sekcji Koła Krajoznawczego było Kółko Przyrodnicze.                         

W ramach tegoż koła młodzież poprzez tematyczne wycieczki i wędrówki prowadziła 

obserwację całego regionu z życia fauny i flory i gromadziła wszelkie okazy – 

wyrabiano też preparaty naukowe. Właściwie od 1923 r. wraz z powołaniem koła 

geograficzno-krajoznawczego a w szczególności od 1926 r. wraz z powołaniem 

pracowni geograficznej i przyrodniczej, wraz z młodzieżą prowadził szeroką                       

i planową akcję zbierania wszystkiego co wiązało się z przeszłością Chełma, regionu 

i ojczyzny – dla potomnych.        

Od 1922 r. jako pierwszy w okręgu lubelskim (i w kraju) odkrył i promował 

uroki rzeki Bug i jej walory krajoznawcze, zdrowotne i turystyczne, do uprawiania 

kąpieli i sportów wodnych. 

 Od 1925 r. tworzył szkolne bazy-przystanie wodne n\ Bugiem: 1. kąpielisko-

bazę wodną (ogólna) w Uhrusku n\Bugiem; 2. szkolną wodną przystań                            

w Dorohusku n\Bugiem; 3. szkolną wodną przystań Koła Krajoznawczego Młodzieży 

Szkolnej „Czarniecczyków” w Bytyniu n\Bugiem. Od tej chwili rzeka Bug, stała się 

ważnym miejscem odpoczynku, wakacji, kąpieli słonecznych i wodnych, nauki 
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pływania, pływania na łodziach i kajakach a przede wszystkim rzeką rejsową 

turystyki wodnej i wszystkich spływów do Morza, i też przystanią-portem.   

Na bazie organizacyjnych doświadczeń (tworzonych od 1918 r.), powołał 

(bardziej profesjonalne, w oparciu o pracownię gdzie młodzież wykonuje pomoce               

z zakresu wycieczek i krajoznawstwa), w styczniu 1925 r. Koło Krajoznawcze 

Młodzieży Szkolnej (KKMS)-(długo przygotowywał się do powołania koła ze względu 

na zakres działania i zgłoszenia do Krakowskiego systemu KKMS) – jednak decyzją 

dyr. szkoły Wiktora Ambroziewicza (1882-1968) opiekunem KKMS został inny 

nauczyciel. K. Janczykowski nie protestował – mimo tego zajścia, równolegle 

prowadził drugie swoje szkolne Koło Krajoznawcze dla wszystkich chętnych, przy 

którym utworzył 2-sekcje: Koło Ludoznawcze i Kółko Przyrodnicze. *(analizując 

notatki a nawet „Zwierciadło”; mając też na uwadze wielkie zasługi o jakich pisało 

wielu; W. Ambroziewicz był poniekąd dyktatorem; nie wyobrażał sobie aby ktoś mógł 

się mu sprzeciwić; dyrektorem Gimnazjum był w latach 1917-1930 r., następnie 

wyjechał z Chełma, na 5-nauczycieli nie miał wpływu a liczył się tylko                                  

z     T. Dąbrowskim i K. Janczykowskim; nad wyraz jego nazwisko przytaczano a przy 

wielu wydarzeniach przysposabiało mu kontrowersyjnej aureoli). Pomimo wszelkich 

starań opiekunów, KKMS zaczęło podupadać. Aby temu zapobiec dyr. szkoły Tadeusz 

Dąbrowski (1888-1946) zwrócił się o pomoc do kolegi K. Janczykowskiego.  

W r. szk. 1933\1934 K. Janczykowski uczył geografii (przejął młodzież 

zjednoczył 2-koła i) na nowo zorganizował Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej 

(nawiązując do idei tworzenia z 1925 r.). Główny cel poznanie regionu, zwłaszcza               

w dziedzinie ludoznawstwa. Już po roku młodzież zebrała wszystkie nazwy 

geograficzne w 10-gminach (na 13) powiatu chełmskiego oraz zgromadziła znaczną 

liczbę pisanek z powiatu. Dnia 15 września 1934 r. KKMS ukonstytuowało się 

przyjęto imię Wincentego Pola i weszło w skład Krakowskiego Związku Kół 

Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w liczbie 96-członków. Utworzono 3-skecje: 

wycieczkową, meteorologiczną i fotograficzną. W r. szk. 1934\1935 sekcja 

wycieczkowa urządziła 3-wycieczki, sekcja meteorologiczna prowadzi stację a sekcja 

fotograficzna przyczyniła się do wydania pocztówek z widokami Chełma i okolicy               

z okazji XX-lecia Gimnazjum. Postanowiono też urządzić wystawę regionalną ziemi 

chełmskiej, i ściślej współpracować z pracownią geograficzną. Pracowano nad 

stworzeniem skutecznego systemu na rzecz ochrony przyrody i środowiska, dla 

potomnych. Był uznawany za odkrywcę zdrowotnych, przyrodniczych, 

krajoznawczych i turystycznych uroków i walorów Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego. Pierwsze wędrówki i penetracje prowadził już od 1933 r. W latach 

1937-1938 w gronie kilku przyjaciół, nauczycieli Gimnazjum i działaczy PTK, jako 

pierwszy na z okręgu Lubelskiego, penetrował Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. 
Sporządził wiele notatek,  spostrzeżeń i uwag  tych wypraw, jakby przygotowywał 

plany do przyszłych turystyczno-naukowych wypraw z młodzieżą. 

 Dnia 25 czerwca 1939 r. wraz z naukową grupą uczniów-członków KKMS 

„Czarniecczyków”, zorganizował pierwszy wycieczkowo-wędrowny obóz pieszy po 

Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, zwanym przez wielu Polesiem Lubelskim,                  

w artykule „Czarniecczycy” pionierzy K. Janczykowski pisał: „nikomu wtedy się nie 

śniło o krajoznawczo-turystycznych walorach Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego, 

dziewiczej faunie i florze. Nasza wędrówka miała znaczenie wywiadowcze, było                 
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to pierwsze uderzenie krajoznawcze w ogóle po pojezierzu”. W kronice obozowej całą 

wyprawę dokładnie opisał uczeń-kronikarz Wacław Trochim.  

Na bazie doświadczeń prowadzonych od 1918 r., przygotowywał metodycznie 

szkolne wycieczki, które jako system wychowawczo-obywatelski wprowadzał  od 

1927 r., do programu dydaktycznego, chełmskich szkół powszechnych i średnich                  

(i szkół lubelskich) w porozumieniu z Lubelskim Kuratorium Okręgu Szkolnego –  

 

 ORGANIZACJA   I  PLAN   WYCIECZEK    SZKOLNYCH –  

                    jako  system  wychowawczo-obywatelski –    

 

Szczebel 
Szkoła Klasa 

A – wycieczki 

podstawowe 

B – wycieczki 

zwykłe 

 

 I. 
Powszechna 

1-5 

Wędrówki 

bliższe, 

poznanie 

najbliższej 

okolicy 

 

 

Inicjowane 

przez koła 

naukowe oraz 

organizacje 

młodzieży 

prowadzone do 

różnych 

miejscowości 

kraju naszego 

zależnie od 

pracy i 

charakteru kół 

i organizacji 

6-7 

Wędrówki 

dalsze, powiat, 

województwo, 

miasto 

wojewódzkie 

 

II. 
Gimnazjum  

1 

 

 

Gopło, 

Kruszwica, 

Gniezno, 

Poznań 

 

2 

 

Kraków, 

Wieliczka, 

Zakopane 

 

3 

 

Temat 

dowolny: 

Łysogóry, 

Lwów 

4 

 

 

Warszawa 

Wilno 

 

III. 
Liceum 

1 

 
Śląsk, Tatry 

 

2 

Pomorze, 

Bałtyk, Gdynia 
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Rada Główna PTK – uchwałą  z dnia 9 września 1927 r. postanowiła zwołać               

w okresie trwania Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w dniach 12 i 13 lipca 

1929 r. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy (w auli Uniwersytetu) – za cel 

nadrzędny uznała krzewienie turystyki wśród młodzieży szkolnej, popularyzację 

wycieczek do głównych ośrodków historii i kultury polskiej wśród ogółu społeczeństwa 

oraz reedycję Słownika Geograficznego Ziem Polskich). Kongres miał być rewią ruchu 

krajoznawczego w Polsce na terenie wszystkich istniejących organizacji oraz pośród 

niezorganizowanego społeczeństwa. Za program odpowiadał Aleksander Patkowski, 

posiedzenie otworzył prezes honorowy Aleksander Janowski. W tym czasie na terenie 

kraju odbywały się spotkania, przygotowania na Kongres referatów. Wielu takim 

spotkaniom przewodniczyli, delegowani z RG PTK. W 1928 r. na spotkaniu 

zorganizowanym w Lublinie i Zamościu uczestniczyły chełmskie delegacje KKMS 

„Czarniecczyków” i SKS „Zdrów”. *Idee Kongresu, były motywem zwołania przez 

K. Janczykowskiego (wobec braku działalności Chełmskiego Oddziału PTK) 31 maja 

1929 r. w gmachu „Czarniecczyków” w Chełmie zjazdu entuzjastów chełmskiego 

ruchu krajoznawczo-turystycznego (celem było stworzenie miejskiej organizacji 

krajoznawczo-turystycznej w Chełmie, która by współpracowała z działającym już 

bardzo aktywnie KKMS i szkolnym systemem wycieczek-wędrówek i obozów 

krajoznawczo-turystycznych (tworzonego przez niego w Chełmie już od września 

1918 r.) Na zjazd byli zaproszeni z Warszawy członkowie zarządu RG PTK.                    

Jak wynika ze sprawozdania Rady Głównej PTK z 1929 r., pt: Sprawy Towarzystwa: 

„Oddział Chełmski PTK, prowadzony przez dr Łuczkowskiego przed wojną, został 

przez okres wojny rozbity doszczętnie. Państwowo-twórczy ruch kulturalny ziemi 

chełmskiej pobudził do życia tę zniszczoną placówkę zakreślając godny uznania               

i poparcia plan pracy jak wskazuje następujący protokół: protokół zebrania PTK 

Oddziału w Chełmie, z 31 maja 1929 r. godz. 19.00, w lokalu Pań. Gim. 

„Czarniecczykow” w Chełmie. Na koniec zjazdu powołano nowy zarząd: prezesem 

został ponownie E. Łuczkowski. Rada Główna PTK, z prawdziwą radością wita 

postanowienia Oddziału Chełmskiego PTK, życząc gorąco pomyślnej realizacji 

zamierzonych prac”. *Reasumując – mimo postanowień, nie było żadnych działań ze 

strony Chełmskiego Oddziału PTK ani członków zarządu. Przedstawiane przeszkody 

w rozwoju i działalności Oddziału: m. in. brak stabilizacji politycznej, ekonomicznej 

lub lokalowej, czy też brak zaangażowania ze strony działaczy-sympatyków – nie 

miało tu uzasadnienia. Ponieważ wiele organizacji w tym czasie rozwijały dość 

dobrze, organizowały wycieczki i tworzyły ruch turystyczny w Chełmie i okolicy. 

Należy stwierdzić, że Chełmski O. PTK, nie odegrał żadnej roli i nie miał wpływu na 

tworzący się w Chełmie, ruch krajoznawczo-turystyczny okresu 1918-1939. Dziwi 

fakt, że taka specjalistyczna placówka historycznie uwarunkowana o walorach 

patriotyczno-wychowawczych, nie miała jasnej sytuacji organizacyjnej i nie 

spełniała swojej misji w działaniu, i nie wytworzyła własnej tradycji w Chełmie. 
W broszurce pt. O brakach i potrzebach miasta Chełma z 1936 r., autor                  

i znany chełmski społecznik, notariusz Włodzimierz Rewski (ur.1896 r.), „obwinia 

władze Chełma o wszelki brak dbałości o urok tak zacnego grodu Chełma, 

skrytykował też brak aktywności Towarzystwa Krajoznawczego, a miasto posiada 

wiele zabytków – gdzie cały ciężar na siebie bierze szkolny ruch krajoznawczo-
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turystyczny”. Zawiązała się też współpraca pomiędzy tzw. grupą szlachetnych 

walczących chełmian, pod wodzą W. Rewskiego a K. Janczykowskim i KKMS –               

o lepsze i ładniejsze oblicze miasta i okolicy i ochronę wszystkiego co się da. 

                                                     **                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1931 r. na łamach pism lubelskiego KOS publikował swoje spostrzeżenia 

dydaktyczne z wychowania fizycznego i wycieczek jako system wychowawczy 

młodzieży szkolnej.  

W 1933 r. wydał szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim – był to 

pierwszy przewodnik turystyczny o Chełmie i powiecie. Szlak wędrówkowy po 

powiecie chełmskim, poprzedzony krótką monografią powiatu, zawarł w nim swoje 

spostrzeżenia naukowe oparte na doświadczeniach zdobytych na wycieczkach                 

i wędrówkach szkolnych prowadzonych od 1918 r. z młodzieżą szkolną, informacje              

o miejscach noclegu miejscowości, w których wypadają noclegi, zostały podane                    

w rozdziale III przy omawianiu szczegółów trasy. W miejscowościach tych należy się 

zwracać do kierowników szkół, którzy mogą służyć wędrującej młodzieży noclegami 

w szkole, radą, wskazówkami i ułatwieniami w tym kierunku. Mogą tu przyjść                  

z pomocą również właściciele majątków i folwarków oraz księża proboszczowie, 

którzy bardzo uprzejmie i przyjemnie odnoszą się do wędrującej dziatwy szkolnej. 

Młodzież szkolna w pierwszym rzędzie powinna korzystać z uprzejmości kierowników 

szkół, aby zapoznać się z warunkami, w jakich uczy się dziatwa wiejska                             

i miasteczkowa, co przedstawia dużą wartość z wychowawczego punktu widzenia. 

Wspominał i wyróżniał Moraczewskiego z Czułczyc znawcę Chełmszczyzny                      

i sędziego T. Kozerskiego ze Stawu  mających wiele materiału o charakterze 

regionalnym.      
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Szkolne wycieczki lądowe które  były odnotowane w miejscowej i w krajowej 

prasie które szczególnie wyróżniał. *Wakacje 1922 r. I-drużyna harcerska 

„Czarniecczyków” zorganizowała 2-dniową wycieczkę nad Bug. Z kroniki, „ze stacji 

Chełm do stacji Dorohusk PKP i pieszo 5km., do dworu w Świerżach naszej bazy 

biwakowo-noclegowej, gospodynią była p. Rotarska. Druh S. Zbych przy ognisku               

i pieczeniu, omówił plan wyprawy wypoczynkowo-sportowo-zwiadowczej, a redaktor 

stary lis opisał wszystko szczegółowo”. *Lipiec 1931 r. Ogólnopolski konkurs 

Gwiaździsty rajd pieszy. Warunki konkursu: zespoły trójkowe, trasę opracowują sami, 

meta tym razem w Mszanie Dolnej. Zgłosił najlepszą trójkę piechurów KKMS 

„Czarniecczyków”. Byli to: Zenon Marcinkiewicz, Stanisław Michalski i Jerzy 

Pindera. Po spełnieniu warunków, jury konkursu przyznało pierwsze miejsce                      

i nagrodę główną chełmskiej drużynie. Było to pierwsze cenne zwycięstwo                       

i ogólnopolskie wyróżnienie a codzienny „Kurier Krakowski” wystawił wspaniałą 

recenzję dla Chełmskiego KKMS *Lato 1932 r. Wycieczka szkolna zespołu 

krajoznawczo-historycznego wzdłuż powiatu chełmskiego, uczennic Gim. 

„Czarniecczyków”. W Święcicy nocleg w modrzewiowym dworze państwa 

Lechnickich. Tu też odbyła się konferencja rozpoznawczo-naukowa oraz opis trasy                 

i eksponatów. W Pawłowie Marylka Rutkowska robiła szkice z wycieczki. Deszcz nie 

oszczędzał wędrujących, w strugach deszczu powstała pieśń: „Jak wspaniała nasza 

postać, Chociaż z nieba leje wciąż, Chociaż w domu możesz zostać, W góry, miły 

bracie dąż… itd.” *Lato 1932 r. Wycieczka tematyczno-naukowa do Krakowa                             

i okolicy, o charakterze sportowym grupy młodzieży „Czarniecczyków”, członków 

KKMS. *26 maja 1933 r. Tematyczna wychowawczo-krajoznawcza wycieczka 

szkolna klasy VI (mat.\ przyr.) członów KKMS „Czarniecczyków”. Trasa wycieczki: 

Chełm – Kielce – Częstochowa – Kraków – Wieliczka – Zakopane – Chełm.  

*Czerwiec 1935 r. Krajoznawczo-wychowawcza wycieczka w Tatry, grupy uczniów 

KKMS  „Czarniecczyków”. Grupa biwakowała u górali nad Bystrym, wypad 

furmankami i pieszo do Morskiego Oka, Czarnego Stawu, Limby, Mieguszowieckiego 

i Mnicha oraz nad wodogrzmoty Mickiewicza. Wspinaczki i wędrowanie na Giewont, 

Gubałówkę następnie do Doliny Strążyskiej i Kościeliskiej oraz Poronina i Bukowiny. 

Opiekę sprawowała nauczycielka Ginalska. *Wakacje 1936 r. Wycieczka 

krajoznawcza-wędrówki po powiecie włodawskim. Wyprawę „Czarniecczyków” 

opisał młody krajoznawca kronikarz i rysownik Franciszek Kędzierowski. Wyprawa 

rozpoczęła się w Uhrusku, kierownikiem wycieczki był Wiesław Sztaba, a szefem 

spiżarni i kuchni Tadeusz Sztaba. „Trasa tematyczna wiodła przez wsie Uhrusk, 

Folwark, Różniówkę (wzgórze 218m. n.p.m.), Wolę Uhruską, Bytyń (plażę), 

Nadbużankę (hutę szkła), tzw. Cerkiewki, Zbereże, Stulno, Sobibór, Orechówkę               

do Włodawy, dalej we wsi Różance zwiedzanie pałacu i do Sosnówki a stąd do 

Wisznic. W dniu szóstym Parczew i Tyśmienica, w dniu siódmym do Wołoskowoli 

(Wola Wołoska), Brussa, w Dubecznie (huta szkła). Badamy faunę i florę oraz 

zwyczaje miejscowej ludności”. *25 czerwca 1939 r. K. Janczykowski wraz                       

z naukową grupą członków KKMS „Czarniecczyków”, zorganizował pierwszy 

wycieczkowo-wędrowny obóz pieszy po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, zwanym 

przez wielu naukowców Polesiem Lubelskim. W artykule Czarniecczycy pionierzy 

pisał: – „nikomu wtedy się nie śniło o krajoznawczo-turystycznych walorach 

Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego, dziewiczej faunie i florze. Nasza wędrówka 
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miała znaczenie wywiadowcze, było to pierwsze uderzenie krajoznawcze w ogóle               

po pojezierzu. W kronice obozowej całą wyprawę dokładnie opisał uczeń-kronikarz 

Wacława Trochim. Wyprawa dostarczyła wiele informacji i eksponatów”. 

Spenetrowano jeziora: Dratowieckie, Rogóżno, Ukcze, Krasne, Piaseczne, 

Sumińskie, Wel-Wetyckie, Białe, Czarne i Świtaź. 

Szkolne wycieczki wodne które były odnotowane w miejscowej i w krajowej 

prasie. *Czerwiec 1929 r. krajoznawczo-turystyczna wodna wyprawa łodzi 

„Chełmianki” do Warszawy i Gdańska, grupy wycieczkowej młodzieży 

„Czarniecczyków”. Inspirował rejs szlakiem wodnym, dużą rolę w organizacji spływu 

odegrał też kpt. Edmund Prost. Wodowanie łodzi i chrzest „Chełmianki” odbył się               

w Dorohusku n\Bugiem, tu też nastąpił start. Łódź wybudowali członkowie Koła 

Miłośników Wody i oni stanowili załogę. W pierwszym odcinku rejsu, „Chełmiance” 

towarzyszyło kilka kajaków. Flotylli przewodził dyr. W. Ambroziewicz w admiralskim 

mundurze, jego zastępcą był T. Dąbrowski w mundurze kontradmirała, bosmanem 

był Dolek Chomicki. Pierwszy obóz-postój organizacyjno-taktyczny był w Bytyniu.            

Z Włodawy dyr. Ambroziewicz wrócił do Chełma, pod Brześciem kajaki popłynęły 

swoją trasą na Prypeć i Polesie, a łódź popłynęła dalej pod wodzą T. Dąbrowskiego. 

Po drodze tworzono bazy postojowo-noclegowe dla innych wypraw. Była to pierwsza 

wyprawa wodna, a cała załoga miała specjalnie uszyte stroje marynarskie na                       

ta wyprawę. Był to ważny moment w życiu sportowym Chełma. *5 Lipiec 1932 r. 

wycieczka kajakowa Bugiem, Wisłą do Gdańska. Organizatorem było KKMS a opiekę 

sprawował  w pomocy z T. Dąbrowskim. W wyprawie uczestniczyło 9 uczniów                  

i 5 kajaków. Cel wyprawy wodnej, udział w Zlocie Krajoznawców w Gdyni                      

i młodzieży harcerskiej w Kościerzynie. Wyjazd z Chełma początek rejsu                         

w Dorohusku. Cel wyprawy udział w Gdyni na Ogólnopolskim „Święcie Morza”.  

Bursa im. ks. S. Brzóski – Od 1933 r. bursa (dzięki jego staraniom) stała się 

ważnym miejscem do organizowania wycieczek szkolnych i punktem przecinających 

się szlaków wycieczkowo-krajoznwczo-turystycznych oraz miejscem do noclegów               

i biwaków i bazą w komunikowaniu się szkolnego ruchu krajoznawczo-

turystycznego w Chełmie i okolicy. W latach 1936-1939 bursa gościła młodzież 

sportową i turystyczną ze: Lwowa, Równego, Brześcia Kowla, Lublina, Zamościa, 

Białej Podlaskiej, Warszawy i Garwolina. 

W wolne chwile, święta i okresy wakacyjne młodzieży szkół chełmskich tzw. 

wczasy – wywczasy odbywała przeważnie w szkolnych przystaniach wodnych które 

odkrył i rozbudowywał: w Uhrusku, Dorohusku i Bytyniu nad Bugiem. Od 1933 r., 

władze miasta wprowadziły nawet tzw. nowe pociągi kąpielowe, które w pogodne dni 

słoneczne kursowały między Chełmem a Włodawą nad Bug jako wycieczkowo-

wczasowe pociągi kąpielowe, dla całych rodzin, w celu sobotnio-niedzielnego 

wypoczynku nad wodą oraz zażywania kąpieli i słońca. Od 1935 r. władze miasta 

Chełma wprowadziły następne specjalne wydzielone pociągi wycieczkowe sobotnio-

niedzielne z Chełma do Dorohuska i Bytynia nad Bugiem. W latach 1933-1939 

przystanie wodne wraz z plażami w Uhrusku, Dorohusku i Bytyniu n\Bugiem stały 

się kurortami  na wywczasy ludności chełmskiej i z okolicy – a Bytyń stał się 

kurortem społeczności żydowskiej.  

Trasy-szlaki turystyczne przechodzące przez Chełm i region. Komisja 

Regionalistyczna przy Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Lublinie (z którą 
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współpracował od 1933 r.) dokonała podziału województwa lubelskiego na pięć 

regionów: 1.Lublin – Chełm, 2.Węgrów – Siedlce – Puławy – Łuków, 3.Sokołów – 

Włodawa,  4.Zamość – Tomaszów, 5) Janów – Biłgoraj. Wędrówka pieszo-kolejowa: 

1.trasa Lublin – Chełm – Dubienka – Krasnystaw – Lublin; 2.trasa Lublin – Chełm 

– Dubienka – Horodło – Hrubieszów – Tomaszów – Krasnobród – Zwierzyniec – 

Szczebrzeszyn – Zamość – Krasnystaw – Lublin; Wędrówki rowerami: 1.trasa Lublin 

– Krasnystaw – Chełm – Trawniki – Lublin; 2.trasa Lublin – Piotrków (Pietrzków) – 

Żółkiewka – Krasnystaw – Zamość – Hrubieszów – Chełm – Lublin (podałem                   

te szlaki które dotyczą Chełma).  

                                                      ** 

 

Od września 1944 r., z grupą dawnych działaczy i „Czarniecczyków”, 

reaktywował (tworzony od 1918 r. przerwany w latach 1939-1944): ruch 

wycieczkowy, krajoznawczo-turystyczny, profesjonalnej turystyki oraz ochrony 

przyrody i środowiska. Reaktywował: Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej 

przemianowane w Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i też  Oddział Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie (biuro zorganizował w domu parafii rz.-

kat. przy ul. Lubelskiej). 

   Powołał też Towarzystwo Miłośników Sztuki w Chełmie, które od 1948 r., 

skutecznie działało (na rzecz kultywowania i ochrony zabytków i kultury 

chełmskiej) dzięki pracy Zarządu: Prezes K. Janczykowski, Wice. Stefan 

Mrożkiewicz, skarb. Krystyna Drzewińska, sekr. Waleria Puchowa i z-ca sekr. Piotr 

Prus. Towarzystwo mieściło się w lokalu własnym w Chełmie przy ul. Lubelskiej 1, 

ostatnie wybory odbyły się 19 lutego 1949 r. Była to jedna z wielu organizacji, które 

powołał  wkrótce po wyzwoleniu w celu ochrony narodowego dziedzictwa Chełma, 

dla dobra ojczyzny i dla potomnych.  

Wydział Oświaty przy PWRN w Lublinie polecił mu, w dniach 10-14 marca 

1951 r., (jako profesjonaliście i twórcy ruchu krajoznawczo-turystycznego) 

opracowanie tras wycieczkowych po powiecie chełmskim, które od tego roku, były 

przemierzane przez szkolną młodzież (i nie tylko) w ramach obowiązkowego 

programu. Trasy te objęły wycieczki przeważnie jedno lub dwudniowe. Chełm                 

(i schronisko) przyjęto za bazę wypadową dla (wszystkich) wycieczek i wędrówek  tym 

bardziej, że przy Państwowej 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej                                 

im. S. Czarnieckiego w Chełmie znajduje się w Szkole Schronisko Turystyczno-

Krajoznawcze na 30-40 łóżek. 

Organizował też wędrowne obozy naukowe dla uczniów-członków Szkolnego 

Koła Krajoznawczo-Turystycznego „Czarniecczyków” im. W. Pola w Chełmie                 

po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, w latach 1959-1966. 

 Wkrótce po wyzwoleniu – od początku 1945 r., K. Janczykowski szeroko 

propagował  ruch wycieczkowy krajoznawczo-turystyczny i aktywną turystykę                   

a w nim zawarte wielkie narodowe idee Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
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Prowadził też wszelkie sprawy dotyczące (tak zaniedbanego i nie działającego                 

w latach 1918-1939) Chełmskiego Oddziału PTK, gromadził też wokół swej 

działalności grono wiernych chełmskich działaczy. Lokum w którym prowadził 

wszelkie  sprawy i PTK (jako nieoficjalny Prezes do 1948 r.), mieściło się w domu 

parafii rz.-kat. przy ul. Lubelskiej. W grudniu 1948 r. K. Janczykowski zwołał 

zebranie przyjaciół, sympatyków  i działaczy ruchu krajoznawczo-turystycznego                      

w Chełmie na którym oficjalnie reaktywował działalność Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego Oddział w Chełmie – wg załącznika 1 wykaz oddziałów PTK                 

w 1950r.  Chełm Lubelski ul. Lubelska 1 – został założony 4 grudnia 1948 r.  

Wybrano pierwszy po wyzwoleniu zarząd Oddziału, jednogłośnie  prezesem 

został Kazimierz Janczykowski,  Oddział PTK w Chełmie zarejestrowano (ponownie) 

przez Zarząd Główny PTK. Jak wynika z korespondencji K. Janczykowskiego 

Oddział PTK w Chełmie istniał jeszcze do listopada 1950 r., od 1951 r. już jako 

Oddział PTTK w Chełmie. W maju 1953 r. (w nowych ramach organizacyjnych) 

Walny Zjazd PTTK w Chełmie wybrał nowy Zarząd i ponownie prezesem został K. 

Janczykowski. W czerwca 1957 r. Walne Oddziału PTTK w Chełmie ponownie 

wybrało Prezesem Zarządu K. Janczykowskiego. Oddział w tym czasie liczył 163 

członków. W 1960 r. K. Janczykowski podał się do dymisji (powód stan zdrowia).     

W czasie swej działalności w pierwszych latach po wyzwoleniu,  miał i wywarł wielki 

wpływ na styl pracy oraz i na dalszą działalności – Oddziału PTK-PTTK w Chełmie. 

Najwięcej uwagi zawsze poświęcał i wpajał wielkie idee PTK-(PTTK) nowym 

działaczom poprzez następujące zagadnienia –  

           1. kultywowanie wielkich idei PTK jako patriotyczno-narodowej organizacji;   

           2. kultywowanie idei krajoznawczo-turystycznych;  

           3.wycieczka-wędrówka podstawą ruchu krajoznawczo-turystycznego;  

           4. kultywowanie i ochrona: miejsc pamięci narodowej – religii,  przyrody itd.;      

           5. tworzenie rezerwatów i ochrona miejsc szczególnych dla fauny i flory;  

           6. tworzenie szlaków turystycznych dla poznania piękna ojczyzny;  

           7. właściwa gospodarka zasobami dziedzictwa narodowego dla pokoleń;  

           8. szkolenie przewodników turystyki i ochrony przyrody i środowiska.         

 

Od 1961 r. mecenas Herman Sawicki (1914-1993) - („Czarniecczyk”, członek 

KKMS-SKKT im. W. Pola i uczeń K. Janczykowskiego) został nowym prezesem 

Oddziału PTTK w Chełmie, natomiast K. Janczykowskiemu nadano tytuł „Prezesa 

Honorowego”. 

 

Należy wspomnieć i podkreślić, że:  

         – w 1970 r. Oddział PTTK w Chełmie, z okazji jubileuszu 60-lecia 

Chełmskiego Krajoznawstwa, wydał pamiątkowy medal z popiersiem Kazimierza 

Janczykowskiego, na którym widnieje napis „Kazimierz Janczykowski - nestor 

chełmskich krajoznawców”;  

        – w 1979 r. dla uczczenia 60-lecia muzealnictwa chełmskiego, wybito 

medal, na jednej stronie widnieje portret Kazimierza Janczykowskiego a na drugiej 

stronie Wiktora Ambroziewicza – wielkich twórców muzeum chełmskiego;  –              
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w 1980r. na jubileusz 70-lecia ruchu turystycznego na ziemi chełmskiej Oddziałowi 

PTTK w Chełmie, nadano patrona imię Kazimierza Janczykowskiego, na 

uroczystości w dniu 28 kwietnia 1980 r., oraz sztandar na którym wyhaftowany jest 

portret K. Janczykowskiego otoczony złotym kartuszem z liśćmi „dziewięćsiłu 

popłocholistnego”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                                                      Okres tajnego nauczania. 
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ROZDZIAŁ IV – Pionier Ligi Ochrony Przyrody  

 

Dnia 9 stycznia 1928 r. została powołana w Warszawie Liga Ochrony 

Przyrody (LOP). Opracowany nowy statut został zatwierdzony 29 marca 1928 r. 

przez komisarza rządu na m. st. Warszawę. Pierwszy Zarząd Główny LOP 

proponował: rozwiniecie propagandy idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa 

polskiego zarazem gromadzenia środków  materialnych w walce o postulaty Ligi, 

oraz pozyskiwania jak największego grona członków.  

Fakt ten miał znaczący wpływ na dalsze poczynania K. Janczykowskiego,               

w maju 1928 r. otrzymał statut i postulaty z ZG LOP, stan ten zaakceptowała 

młodzież i dyrekcja szkoły.        

We wrześniu 1928 r. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1928\1929, powołał 

przy Gimnazjum Szkolną Ligę Ochrony Przyrody (LOP). Pierwsze specjalistyczne 

Koła LOP utworzyły klasy VI i VII geograficzne i przyrodnicze, większość                 

to członkowie KKMS. Były to pierwsze w okręgu lubelskim (i jedne z pierwszych                 

w Polsce) Szkolne Koła LOP. 

  

 Dnia 10 stycznia 1929 r. odbył się doroczny Zjazd Państwowej Rady Ochrony 

Przyrody, obradujący w Zakładzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zjazd 

otworzył prezes rady profesor dr Szafer będący jednocześnie delegatem Ministra WR 

i OP do spraw ochrony przyrody, który m. in. powiedział „na szczególną uwagę poza 

kołami naukowymi, nauczycielskimi, turystycznymi, leśników i ogrodników oraz 

technicznymi, zasługuje ucząca się młodzież szkolna”. Minister WR i OP powiedział 

„Ministerstwo w zupełności docenia cele wskazane w statucie towarzystwa LOP                

i znaczenie ich jako czynnika wychowawczego dla młodzieży szkolnej, nie widzi 

przeszkód w tym, aby młodzież szkolna korzystała za pośrednictwem swoich 

nauczycieli i wychowawców, będących członkami LOP w ramach istniejących w tym 

względzie przepisów, z tych imprez Ligi, które mogą przynieść jej pożytek”. 

            

W dniach 2 i 3 lutego 1929 r. w Warszawie odbył się pierwszy zjazd delegatów 

LOP w lokalu Warszawskiego Oddziału PTK. Obrady poprzedziła konkursowa 

wystawa plakatu LOP. Zjazd otworzył prezes Ligi prof. dr Morozewicz,                           

na przewodniczącego Zjazdu wybrano prof. dr Szafera, który podkreślił, „że Liga 

pomimo kilkumiesięcznego zaledwie istnienia może się już pochwalić pięknymi 

wynikami pracy”. Po sprawozdaniu odbyły się wybory nowego zarządu: prezesem 

Ligi został prof. dr Hryniewiecki, wice red. J. Ejsmond, sekr. Por. Romanow.                   

W drugiej części posiedzenia prof. dr Zoll przedstawił projekt ustawy o ochronie 

przyrody opracowany przez państwową komisję kodyfikacyjną. Ustawa ta przewiduje 

w pewnych wypadkach wywłaszczenie. Drugiego dnia, 3 lutego przyjęto projekt 

regulaminu oddziałów i kół LOP oraz odczytano plan działalności Ligi na 1929 r. 
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Na tym zjeździe zostały oficjalnie zatwierdzone i zarejestrowane w dziale „Gimnazja                

i Seminaria Nauczycielskie” m. in.  szkolne Koła LOP „Czarniecczyków” z Chełma. 

  

Szkolne Koła LOP były pionierskie i jako pierwsze w Chełmie, tworzyły ruch 

ochrony przyrody, w mieście powiecie i okręgu lubelskim. Pierwszymi przejawami 

działalności Szkolnych Kół LOP „Czarniecczyków” było spisanie przez członków, na 

terenie Chełma i powiatu miejsc wyjątkowej fauny i flory. Prowadzono też prace nad 

wytyczeniem ochrony szczególnych miejsc. Postulowano do władz miejskich o pomoc 

w tej sprawie.  

W 1930 r. zorganizował w Gimnazjum z członkami szkolnych LOP pierwszą 

miejską konferencję naukową, temat – idee LOP i problemy ochrony szczególnych 

miejsc w mieście i regionie. Obecne były jednak organizacje i władze miejskie. 

 W 1933 r. zorganizował w Gimnazjum (zwaną ogólnopolską) konferencję 

naukową (cel nadania rangi Chełmskiej LOP na arenie ogólnopolskiej) tematy – 

idee i działania LOP a rzeczywistość. Obecni jak wyżej oraz (skromnie ilościowo) 

zaprzyjaźnieni członkowie KKMS, PTK i LOP Krakowa, Lwowa i Warszawy oraz 

kilku członków ZG LOP.   

W dniu 9 grudnia 1935 r.  uczestniczył we Lwowie w obradach, połączonych 

LOP Lwowskiej i Warszawskiej oraz Zarządu Głównego. Odbyła się też wystawa 

krajoznawcza Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej ze Lwowa i wyróżniających 

się kół zamiejscowych z Chełma i Trembowli, prezentowano zdjęcia i eksponaty oraz 

miejscowy folklor. Chełm reprezentowało KKMS im. W. Pola, zostało minowane do 

nagrody krajowej. Ważnym celem koła było stworzenie skutecznego systemu na rzecz 

ochrony przyrody i środowiska dla potomnych. 

 W 1936 r. w szkolnej wodnej przystani KKSM „Czarniecczyków”  w Bytyniu 

n|Bugiem utworzył terenowe lokum dla pracy zarządu szkolnych LOP. Gościli tu też 

na naradach (dwukrotnie do 1939 r.) zaprzyjaźnieni członkowie KKMS, PTK i LOP 

z Krakowa, Lwowa, i Warszawy i członkowie ZG LOP.   

Inspiracją działań K. Janczykowskiego i LOP. Na łamach małej broszurki             

pt. O brakach i potrzebach miasta Chełma z 1936 r., autor i znany chełmski 

społecznik, notariusz Włodzimierz Rewski (ur.1896 r.), „obwinia władze Chełma              

o wszelki brak dbałości o urok tak zacnego grodu Chełma. Pisze też jako zwolennik            

i twórca powołania z chełmian „towarzystwa uporządkowywania i upiększania 

miasta Chełma” (współdziałającego z magistratem) jako strażnika estetyki  ładu                

i higieny a nawet ochrony przyrody. Jak wynika ze źródeł, zawiązała się też 

współpraca pomiędzy tzw. grupą szlachetnych walczących chełmian, pod wodzą              

W. Rewskiego a K. Janczykowskim i KKMS – o lepsze i ładniejsze oblicze miasta               

i okolicy i ochronę wszystkiego co się da. Z notatek wynikało, że były też wspólne 

cele – dbania o drzewostan parków, zieleńców itd., a nawet wyeksponowania 

starodrzewu parkowego, rozbudowy kąpieliska przy rzece Uherce, zakazu wycinki 

drzewostanu w lesie „Borek” a nawet stworzenia tam rezerwatu w celu tzw. 

„zdrowego powietrza”.     

                                                                            ** 

Od września 1944 r., reaktywował Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy            

I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie – które też 
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uważał jako miejskie LOP. Dzięki jego staraniom, (twórcy i działacza Ligi Ochrony 

Przyrody w Chełmie, w województwie lubelskim i kraju od 1928 r.) – Monitor Polski 

z dnia 21 grudnia 1956 r., Nr 103, dekret Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 27 listopada 1956 r., o uznaniu Łysych Gór w Stawie powiat 

Chełm, za Rezerwat Przyrody p.n. „Stawska Góra” a w nim rzadką roślinę 

„dziewięćsił popłocholistny”, oraz inne okazy fauny i flory, przystąpiono też do ich 

zabezpieczenia i działań ochronnych.  Starania te czynił od 1949 r. jak i w innych 

szczególnych miejscach w Chełmie i terenie.   

 

*Dla przypomnienia:  

W 2007 r. wydałem swoją kolejną książkę pt: Krajoznawstwo i turystyka                   

w Chełmie w latach 1918-1939 (okazała się bardzo cennym źródłem), zawarte w niej 

moje odkrycia dotyczące dokonań K. Janczykowskiego, były przyczynkiem napisania 

po 80-latach (powołania LOP)  w 2008 r. nowej historii Ligi Ochrony Przyrody na 

Lubelszczyźnie (przez działaczy ZG LOP w Lublinie) – ze źródłem w Chełmie 

pierwszych kół LOP 1928 r. i pierwszych kół krajoznawczo-turystycznych 1918 r.                           

na Lubelszczyźnie (szczegółowo już opisałem w części od autora).      
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ROZDZIAŁ V – Archeolog. 

 

   
Sam lub z młodzieżą Gim. „Czarniecczyków”, przez cały czas (począwszy od 

1918 r.) prowadził penetracje badawcze terenu Chełma, ziemi chełmskiej, kresów, 

celem odkrywania miejsc szczególnych, a także prowadził prace nad ich 

zabezpieczeniem i ochroną. Szukał najstarszych śladów życia człowieka, jego historii 

i najstarszych źródeł pisanych. Zakres jego specjalistycznych prac regionalno-

archeologicznych obejmował cały region a w szczególności: rejon Górki Chełmskiej 

a w niej nasyp gdzie niegdyś stał zamek Księcia Daniela; Katedrę a w niej Obraz 

N.M.P. Chełmskiej; korytarze podziemi chełmskich a w nich unikalne lochy                   

w kredzie kute; rejon Starówki Chełmskiej gdzie na rynku stał ratusz zniszczony               

w 1638 r., a przed 1939 r. znajdował się tu obiekt handlowy zwany okrąglakiem; 

rejon ruin wież i fortyfikacji z XII i XIII w. w Stołpiu i Bieławinie, były to dawne 

budowle systemu obronnego i sygnalizującego. Prowadził też szczegółowe badania                   

na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Jako członek tych organizacji, uczestniczył 

też w ogólnopolskich naukowych zjazdach w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. 

W ramach koła przyrodniczego wraz z młodzieżą szkolną prowadził 

obserwacje regionu rzeki Uherki a w niej życia fauny i flory a przede wszystkim: 

roślin, owadów, ptaków i ryb. Penetrował miejsca szczególnej wartości naukowej. 
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Archeologia szczególnie go pasjonowała, przy okazji licznych wędrówek po 

okolicy zbierał zabytki i gromadził naukowe informacje na temat pradziejów tych 

miejsc(dzięki temu jego uczeń Stanisław Skibiński kontynuował jego prace i opracował 

wszystkie znaleziska archeologiczne, wydając „Katalog-inwentarz, zabytki powiatu 

chełmskiego”). 

Jego najcenniejszym nabytkiem żmudnych prac archeologicznych, dzięki 

ciągłym penetracjom i badaniom terenu, było w 1934 r. k\ Chełma w Poniatówce 

(gm. Leśniowice) przypadkowe sensacyjne odkrycie grobu, zbudowanego z płyt 

kamiennych. Sensacyjnemu odkryciu na miejscu znaleziska i badania komory 

grobowej, towarzyszyła wyprawa w składzie: dyr. Gim. Tadeusz Dąbrowski, 

Kazimierz Janczykowski, Tadeusz Sosnowski i Kazimierz Czernicki.  

Prowadził prace nad zabezpieczeniem miejsca z pradziejowym grobem, 

należącym, jak się okazało później, do neolitycznej kultury amfor kulistych                    

i zawiadomił Zakład Archeologii Przedhistorycznej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Konstrukcję grobową, wyposażenie w postaci krzemiennej siekierki, pięknej 

ornamentowej czarki, kamienia żarnowego i nielicznych kości, zbadała                          

i opublikowała w obszernej monografii prof. dr Zofia Podkowińska z Warszawy. 

Pomagał jej przy pracach i fotografował. W Muzeum zachował się egzemplarz tej 

pracy z dedykacją autorki „Wielce Szanownemu Panu. profesorowi Kazimierzowi 

Janczykowskiemu ofiaruje autorka, Warszawa, 9.IV.1937 r.”). 

Przetransportowano 8-ciążkich płyt z piaskowca i granitu do muzeum                       

i wykonano dokładną rekonstrukcję jak oryginał (na zdjęciu archiwalnym z okresu 

przedwojennego). Była to na owe czasy sensacja ogólnopolska a nawet światowa. 

Chełm zaistniał w literaturze światowej jako miejsce, gdzie znaleziono                                 

i wyeksponowano zabytek megalityczny. 

Wydawnictwo Naukowe „Minerwa” z Berlina, wydrukowało wielki i cenny 

artykuł o odkryciu grobu w Poniatówce i tym samym przyczyniło się do jego 

upowszechnienia w świecie nauki. Faktem tym zainteresowało się muzeum                         

w Szanghaju i poprosiło w lipcu 1939 r. Muzeum Ziemi Chełmskiej o nadesłanie 

szczegółów i opisu inwentarza tego rzadkiego wykopaliska.      

W związku z tym wydarzeniem w Muzeum w 1934 r. utworzył nowy dział 

archeologiczny.  W nim zgromadzono wiele cennych zabytków, głównie narzędzi 

krzemieniowych z epoki neolitu siekier, skrobaczy, wiórów, dłut, grotów czy toporów 

kamiennych, bo one wyróżniały się formą i były najczęściej znajdowane przez 

rolników w czasie orki i przez dzieci podczas prac polowych. Zachowały się staranne 

notatki przy niektórych zabytkach, napisane przez niego, dotyczące okoliczności 

znalezienia, lokalizacji i prób określenia chronologii. Jest to podstawowa czynność 

profesjonalnego archeologa, bez której nie można opracować znaleziska i prowadzić 

dalszych prac badawczych, a on je wykonywał perfekcyjnie. 

W 1935 r. wydał „Wśród wzgórz kredowych”, był to szkic naukowy 

geograficzno-krajoznawczy regionu chełmskiego zawierający naukowe spostrzeżenia 

z zakresu etnografii archeologii, historii i krajoznawstwa. Swoje naukowe badania 

drukował też w, „Zwierciadle”, „Kronice Nadbużańskiej”, „Poznaj swój kraj”, „Orli 

Lot”, „Przewodniku po Polsce”. 
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Należy wspomnieć, że od wielu lat, nie zbadane do końca, nie zabezpieczone             

i nie konserwowane chełmskie podziemia kredowe zaczęły od 1936 r. dawać znać               

o sobie (ponieważ ludność chełmska prowadziła też nie kontrolowany wykop kredy 

co utrudniało bezpieczeństwo budynków na nich stojących). Spowodowało to, że                

3 sierpnia 1939 r. doszło do sensacyjnego zapadnięcia się lochów podziemnych przy 

ul. Lubelskiej przy nieruchomościach Nr 12 i 14. W wyniku czego Zarząd Miejski 

Wydział Techniczno-Budowlany, powołał komisję która stwierdziła, że „w odległości 

2 metrów od lica domów mieszkalnych murowanych 1-pietrowych, znajduje się lej 

około 5 metrów, na powierzchni 15 m. kw., załamanie się jezdni i chodnika łącznie 

ze słupem przewodów oświetlenia elektrycznego nastąpiło przypuszczalnie skutkiem 

nieszczelności nawierzchni [...] „ wobec tego, że dostęp do lochu jest utrudniony                 

i niebezpieczny, należy to zabezpieczyć i nie dopuścić do dalszego zawalenia”. 

Następnie wysłano do Krakowskiej Akademii Górniczej pismo z prośba o pomoc                 

i zajęcie się tym problem profesjonalnie, aby tak cenne podziemia uchronić dla 

potomnych. Z pism wynika, że do w\w sprawy starań dołożył K. Janczykowski.   

Po wojnie K. Janczykowski powtórnie wraz z pracownikami dokonał 

rekonstrukcji grobu w nowej siedzibie muzeum przy ul. Lubelskiej 55. Przy zmianie 

ekspozycji archeologicznej, ze względu na obciążenie stropu pierwszego piętra, 

rekonstrukcje przeniesiono na dziedziniec, już bez zabytków, a w 70-latach podjęto 

decyzję o jego rozebraniu i poszczególne kamienie wyniesiono na trawnik                           

za budynkiem (dobrze, że tego nie widział). Obecnie rekonstrukcja grobowca, wobec 

braku odpowiedniej dokumentacji, jest trudna, ale nadal możliwa i potrzebna. Prace 

nad nią rozpoczął i prowadził jako pracownik muzeum archeolog Stanisław Gołub, 

(nie zdążył ich wykonać z powodu odejścia z tej instytucji). Po kolejnej zmianie 

siedziby Działu Archeologii do adaptowanego budynku byłej drukarni 

„Zwierciadło”, można zrekonstruować i wyeksponować konstrukcję grobu na 

ogrodzonym dziedzińcu. Takie są losy sensacyjnego grobu ! Również po wojnie 

dokonał rekonstrukcji narożnika północno-zachodniego wysadzonej przez Niemców 

ściany wieży w Chełmie-Bieławinie, powodując tym samym, że zabytek nie uległ 

dalszym procesom destrukcyjnym.    

Przez pewien czas, wspólnie z uczniem S. Skibińskim prowadzili prace                    

w terenie, dzisiaj nazywane powierzchniowymi, gdzie wiosną lub jesienią                          

z zaoranych pól zbierali ułamki ceramiki, krzemienie i inne zabytki, opisując je                  

i lokalizując miejsce znalezienia. Obydwaj części tych badań opublikowali w artykule 

pt. „Chełm”, zamieszczonym w czasopiśmie „Z otchłani wieków”.  

Podczas jednej z wypraw turystycznych wraz z młodzieżą w 1953 r.,                        

w miejscowości Wołkowiany, wydobyli około 30-grobów ciałopalnych 

popielnicowych, należących do kultury łużyckiej (epoka brązu). Odsłonięte przez 

orkę naczynia – popielnice zabezpieczyli i dostarczyli do muzeum. Stanowisko 

zostało przebadane wykopaliskowo przez Muzeum Lubelskie w 1963 r. *Badania 

zawartości grobów i antropologiczne przeprowadzono dopiero niedawno. W jednym 

z naczyń, właśnie jako pracownik muzeum, archeolog Stanisław Gołub, znalazł 

unikalny ornamentowy pierścionek, wykonany z brązu (twierdził też, że                           

K. Janczykowswki był dokładny, ponieważ nie wiedział, jak postępować z tego typu 

zabytkami, zostawiał je w stanie nienaruszonym następcom). Te zabytki są 

eksponowane na stałej wystawie archeologicznej.  
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Jednym z ostatnich bardzo ważnych dokonań K. Janczykowskiego w zakresie 

archeologii był udział w sesji naukowej poświęconej historii i archeologii, która 

odbyła się w czerwcu 1959 r. Materiały opublikowano w 1961 r. w „Ziemi 

Chełmskiej”.    

Jego naukowy tekst pt. „Powstanie i najdawniejsze dzieje Chełma” jest 

ciekawy i odkrywczy. Postulował on badania wykopaliskowe w samym Chełmie, 

(bolejąc nad brakiem poparcia badaniami wykopaliskowymi źródeł pisanych). O 

samej archeologii pisał w kontekście szerokim – człowieka, ziemi i środowiska, na 

owe czasy nowatorskim. 

Część rozpoczętych przez niego prac, jak rekonstrukcja wieży w Chełmie-

Bieławinie czy badania powierzchniowe, jest kontynuowana, postulaty                              

o wykopaliskach w mieście Chełmie w znacznej mierze zrealizowano.  

Jak komentuje archeolog Stanisław Gołub (Chełmianin i „Czarniecczyk”, 

który jako profesjonalista i znakomity archeolog, prowadzi obecnie prace 

wykopaliskowe w mieście i okolicy, właśnie dzięki jego odkryciom wiele eksponatów 

wzbogaca Chełm i okolice na arenie ogólnopolskiej); cyt: „Gdyby jeszcze Profesor 

wiedział, że mieszkał, uczył spacerował po największej i bardzo bogatej w znaleziska 

książęcej osadzie z XIII wieku, której centrum znajdowało się na terenie gimnazjum 

im. S. Czarnieckiego oraz że są kontynuatorzy jego archeologicznej pasji”…!                                                              

                                                      **                

*Chciałbym nadmienić: w celu merytorycznego sprecyzowania V-rozdziału,  

do zebranych materiałów w archiwum K. Janczykowskiego, dotyczących właśnie 

dokonań archeologicznych ostatnich jego 15-lat, posłużył mi znakomicie artykuł 

znawcy tego tematu archeologa Stanisława Gołuba, pt: Archeologiczne pasje 

Kazimierza Janczykowskiego, Chełm 2000, Księga Pamiątkowa Czarniecczyków                

T. III, VII-Zjazdu; (w 1997 r. ten artykuł ukazał się „Wieściach Chełmskich” Nr 4).   
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ROZDZIAŁ VI – Etnograf, regionalista, kustosz,  

           kierownik muzeum  

   

                                                         ** 

Pierwsze muzeum powstało w Chełmie w związku z likwidacją kościoła unitów 

w 1875 r. i działalnością utworzonego w 1879 r. Chełmskiego Prawosławnego 

Bractwa Świętej Bogurodzicy-(polityczno-religijnego stowarzyszenia o charakterze 

antypolskim które funkcjonowało w Chełmie w latach 1879-1915, a opiekę nad jego 

działalnością sprawował osobiście car Rosji Mikołaj II). Muzeum przypadła 

szczególna rola, jako skarbnicy zabytków, mających być świadectwem historii 

chełmskiej Rusi. Idea ta wkrótce znalazła poparcie ze strony najwyższych władz 

cerkwi prawosławnej. Dnia 6 (18) czerwca 1882 r. Święty Synod zatwierdził przepisy 

dla Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego tzw. Ustawę, która m. in. miała szerokiej 

publiczności dowieść niezbicie, że na Chełmszczyźnie dominowała zawsze kultura 

rosyjska względnie wschodnia. Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne przy Chełmskim 

Prawosławnym Bractwie Bogurodzicy otwarto 8 (20) września 1882 r., właśnie  na 

ten dzień przypada Święto Narodzenia Matki Boskiej Chełmskiej, szczególnie 

uroczyście obchodzonej na Chełmskiej Górze. Wiązało się to z masowymi 

pielgrzymkami pokutnymi i pobożnymi ludności ziemi chełmskiej na tą uroczystość                

i do obrazu Św. Mateńki. Pierwszą siedzibą muzeum był budynek biskupi, a w latach 

1886-1891 pomieszczenia nad bramą Bazyliańską-(Uściługską), a następnie siedziba 

Bractwa - miejsce  biblioteki. 

W raz z przesuwającym się frontem wojny 1914 r., po latach rusyfikacji, 

zaborów i niewoli, w sierpniu 1915 r. władze rosyjskie opuszczając Chełm, zostawiły 

znaczne zbiory starych ksiąg i przedmiotów sztuki sakralnej gromadzone od lat                   

w „Muzeum Diecezjalnem” (Eparchjalnyj Muziej). Dużo eksponatów rozgrabiono               

a odzyskane umieszczono w magazynach Magistratu (wiele później odzyskano). 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., otwiera nowy etap w dziejach 

chełmskiego muzealnictwa.  

Muzeum Ziemi Chełmskiej powstało w 1919 r., przy Państwowym Gimnazjum 

im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, jako jeden z zakładów szkoły, (w gmachu 

szkoły mieściło się do 1969 r., kiedy zostało po 50-latach przeniesione do budynku 

dawnego kolegium OO. Pijarów przy ul. Lubelskiej 55). Na podstawie upoważnienia 

Komisarza Rządu Ludowego w Lublinie na powiat chełmski z dnia 29 stycznia             

1919 r., zebrano resztki byłego Muzeum Eparchjalnego z magazynów Magistratu            

i umieszczono w nowym gmachu szkolnym. Dnia 6 lutego 1919 r. delegat 

Ministerstwa Sztuki i Kultury zlustrował zbiory i spisał je w obecności Komisarza 
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Rządu i powierzono je pieczy dyrektora gimnazjum. Dnia 1 maja 1920 r. 

Ministerstwo WR i OP zatwierdziło tymczasowy regulamin wewnętrzny gimnazjum,  

który głosił: „Gimnazjum Państwowe im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie składa 

się z następujących zakładów, pozostających pod bezpośrednim zarządem                            

i odpowiedzialnością dyrekcji: 1.właściwego zakładu szkolnego, 2.bursy                           

im. ks. St. Brzózki, 3.biblioteki naukowej, 4.Muzeum Ziemi Chełmskiej (regulamin 

obowiązywał krótko, aż do wprowadzenia w życie przepisów ogólnych dla gimnazjów 

na całe państwo). Opiekę nad muzeum sprawowało Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Chełmskiej, składające się z zasłużonych  chełmian, do których też należał                         

K. Janczykowski. Regulamin muzeum zatwierdzony przez T-wo obowiązywał do 

1939 r. Zgodnie z regulaminem, bezpośredni nadzór nad muzeum sprawowała 

Komisja Muzeum Ziemi Chełmskiej, na czele z dyrektorem szkoły. W 1930 r., poza 

dyrektorem szkoły K. Janczykowski był w składzie powołanej na 3-letni okres 

komisji. Komisja muzealna uchwałą z dnia 5 czerwca 1930 r., którą zatwierdził  

L.KOS w Lublinie dnia 4 lipca 1930 r. zmieniła nazwę muzeum na: „Muzeum Ziemi 

Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza” – uroczystości poświęcenia i nadania odbyły 

się dnia 7 czerwca 1935 r. w czasie święta szkolnego. Istotny wkład w opiekę nad 

Muzeum miała młodzież skupiona w Kole Krajoznawczym Młodzieży Szkolnej                  

i w sekcji Koła Historycznego.  

** 

Faktem jest, że z Muzeum Ziemi Chełmskiej – Kazimierz Janczykowski jak 

nikt inny był związany, uczuciowo, ideowo, patriotycznie i obywatelsko-

wychowawczo – od chwili podjęcia pracy jako nauczyciel w Gimnazjum 

„Czarniecczyków” – i dzięki niemu, w czasie gdy był jego opiekunem funkcjonowało 

wzorowo. Począwszy  od powołania w październiku 1918 r. pierwszego szkolnego 

koła, zwąc je Koło Wycieczkowo-Geograficzne. Wraz z młodzieżą, penetrował region 

chełmski i okolice podczas wycieczek i wędrówek naukowych, w ten sposób zabierał 

zabytki-eksponaty, które w muzeum wzbogacały zbiory-działy: historii, etnografii, 

geografii, krajoznawstwa, archeologii, militariów itd. – a były to po prostu przedmioty 

kultury i sztuki polskiej z Chełma i okolicy – młodzież też opiekowała się muzeum                

i pełniła  dyżury w pomieszczeniach muzeum. Od 1928 r. został kustoszem w 

Muzeum Ziemi Chełmskiej. Swoje bogate zbiory które wzbogacały muzeum, 

niejednokrotnie m. in. tak opisywał: „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowę, 

podania, przysłowia, obrzędy, gusła, pieśni, muzykę, tańce i militaria oraz cenne 

informacje o znajomości ówczesnej religijności ludowej i o obyczajach, jak i też 

wiadomości, wnoszą duże zasługi dla badań i poznawania kultury ludowej ziemi 

chełmskiej”, to wszystko wywierało duży wpływ na zwiedzających, a przede 

wszystkim na młodzież szkolną, która przychodziła tu w celach poznawczych                       

i dydaktycznych poszerzając szkolną wiedzę lekcyjną z poszczególnych przedmiotów. 
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Cennym zabytkiem działu archeologicznego był grób neolityczny odkryty w 1934 r.      

w Poniatówce. W 1935 r. muzeum zostało zarejestrowane w Związku Muzeów 

Polskich, znajdowało się również w zagranicznych informatorach muzealnych                      

i prowadziło z zagranicznymi muzeami ożywioną korespondencję, m. in. z muzeum                

w Szanghaju i w Berlinie. Właściwie w ostatnich latach działalności przedwojennego 

muzeum, był jego jedynym opiekunem. Niejednokrotnie pisał do władz miejskich                

o pomoc, popularyzował też wartości narodowe i wychowawcze muzeum, świadczyły 

o tym notatki w miejscowej prasie „Kronice Nadbużańskiej”. W tym czasie, Muzeum 

stało się dumą Chełma i skarbnicą dorobku regionalnego i narodowego i miejscem 

niekończących się naukowych wycieczek i wędrówek młodzieży szkolnej                              

i społeczeństwa z okolicy i z regionu. Było też obowiązkowym punktem 

przecinających się wycieczkowych szlaków edukacyjnych i krajoznawczo-

turystycznych przechodzących przez Chełm i powiat chełmski.  

Ważną inicjatywą muzeum było wydanie w 1939 r. w Warszawie pierwszego 

zeszytu śpiewnika pt. Chełmskie pieśni ludowe. Muzycznie śpiewnik opracował 

kompozytor prof. Jerzy Kolasiński, a tekst opracował Kazimierz Janczykowski.  

Okres wojny i okupacji 1939-1944, przerwał działalność Muzeum Ziemi 

Chełmskiej. Kazimierz Janczykowski, jako kustosz i jedyny opiekun muzeum, we 

wrześniu 1939 r. najcenniejsze zabytki w tym zawartość grobu z Poniatówki, 

przechował i umieścił w swoim mieszkaniu. Niemcy bardzo interesowali się tym 

znaleziskiem, a przede wszystkim archeolog dr Ulrich.                              

Z początkiem września 1939 r. w gmachu szkoły urządzono szpital wojskowy. 

Naloty niemieckie 8 września 1939 r. uszkodziły budynek  i muzeum. Pierwsze 

oddziały niemieckie (po krótkiej okupacji sowieckiej) weszły do Chełma rankiem               

9 października 1939 r., po wycofaniu się za Bug wojsk sowieckich, tak zaczęła się 

okupacja. W kilka dni później Komendant wezwał do szkoły K. Janczykowskiego 

jako z-cę dyrektora, i oznajmił, wszystko będzie tak jak było dotąd, szkołę proszę 

wyremontować, zatrzeć ślady bombardowania, i 3 listopada 1939 r. szkołę udostępnić 

młodzieży. Szkołę wyremontowano lecz nie otworzono, gdyż tego dnia 3 listopada              

o godz. 10.00 przybył komisarz oświaty i odczytał  zarządzenie: nauka w szkołach 

średnich została zawieszona do odwołania. W grudniu gmach Gimnazjum Niemcy 

oddali Komitetowi Ukraińskiemu, urządzili tu 8-klasowe ukraińskie gimnazjum. 

Usunięto wszelkie emblematy polskiej szkoły, w bramie szkolnej stanął ukraiński 

wartownik – napis głosił: bez zezwolenia Komisarza Miasta wstęp jest surowo 

wzbroniony, muzeum też  zostało zamknięte (wstęp mieli gospodarze czyli Komitet 

Ukraiński i gestapo). Po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim, Niemcy                    

w gmachu szkolnym urządzili duży szpital wojskowy, który funkcjonował, aż do 

czerwca 1944 r.  
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Dnia 22 lipca 1944 r. Chełm został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. 

Oceny stanu muzeum, ze zniszczeń i grabieży wojenno-okupacyjnych dokonał                   

K. Janczykowski, stwierdził, że ocalało 10% zabytków działu unickiego a pozostałe 

zabytki mieściły się na dużym stole. Wraz z rozpoczęciem 1 września 1944 r. roku 

szkolnego, K. Janczykowski jako jedyny opiekun i kustosz muzeum, przystąpił do 

odbudowy chełmskiego muzeum, pomagali mu dyrektor M. Lipski i młodzież 

reaktywowanego Koła Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej (KKMS). Jak 

wspominał: wraz z młodzieżą w pierwszych latach powojennych, pozyskaliśmy ponad 

połowę zabytków, które wzbogaciły Muzeum Ziemi Chełmskiej. Początkowo                     

w gmachu, mieściły się 3-szkoły: Liceum im. S. Czarnieckiego (męskie), Liceum 

Królowej Jadwigi (żeńskie), i Szkoła Handlowa, a wkrótce dołączyło Liceum dla 

Dorosłych. K. Janczykowski wywalczył dla muzeum salę o pow. 128 m. kw., które 

zachowało swój poprzedni status prawny, jako muzeum szkolne i posiadało działy: 

archeologii, historii, unicki i sztuki. Powstał też nowy dział wojenny, podstawą były 

plakaty i ogłoszenia okupacyjne z lat 1939-1944, zebrane właśnie przez                               

K. Janczykowskiego (a były drukowane w „Zwierciadle”).   

W październiku 1947 r. we wsi Stołpie na polu odkryto grób neolityczny. Przez 

nauczycielkę p. Dziedzic, zawiadomiony  K. Janczykowski zorganizował wyprawę               

i przy pomocy członków KKMS i uczniów Liceum, znalezisko zabezpieczył, wydobył i 

w całości przetransportował do Chełma. Także w 1947 r. w Horodysku znaleziono 

unikalny skarb srebrnych monet polskich i obcych z XVII w., na pisma 

Janczykowskiego, WRN w Lublinie przyznała dotację na jego zakup. Również dzięki 

jego ciągłej troski o zabytki w terenie i interwencji zabezpieczono przed niszczeniem 

zburzoną przez Niemców w 1944 r. wieżę w Bieławinie.  

Dnia 1 kwietnia 1948 r. muzeum odwiedził, wizytator Naczelnej Dyrekcji 

Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po zapoznaniu się                   

z realiami, jeszcze w tym miesiącu muzeum przyznano 20.000 zł. K. Janczykowski 

otrzymał skromne pobory (reszta na remont,  wyposażenie i nowego pracownika). 

Spowodował też, że muzeum można było zwiedzać i w niedzielę i święta (godz.11-13) 

za opłatą. W 1948 r. rozpoczął pracę nad inwentaryzacją muzealiów, pomagali w tym 

członkowie KKMS. W 1948 r. inwentarz grobu z Poniatówki przekazał do UMCS w 

Lublinie. Wyniki badań opublikowano w: „T. Dzierżykraj Rogalski, Analiza 

anatomiczno-antropologiczna kości człowieka neolitycznego z Poniatówki, (w:) 

Annales UMCS, Sectio D, 1949, vol. IV, 27, Lublin 1950. Str. 443-495”. Dzięki jego 

aktywności Muzeum w Chełmie obok Lublina i Zamościa znalazło się w ewidencji 

Muzeów MKiS. 

Na pisma K. Janczykowskiego w sprawie upaństwowienia muzeum, 

ostatecznie akt przyjęcia nastąpił 18 grudnia 1949 r., protokół podpisali, delegat 
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MKiS Maria Suchodolska, dyr. I Pań. Lic. i Gimn. im. S. Czarnieckiego M. Lipski                

i K. Janczykowski jako kustosz i organizator Muzeum – było to „przyjecie Muzeum 

Ziemi Chełmskiej w Chełmie przez MKiS w zarząd i użytkowanie Państwa” – było              

to wielkie i przełomowe wydarzenie w dziejach Muzeum Ziemi Chełmskiej. Zgodnie        

z protokółami, Dyrekcja Muzeum była zobowiązana sporządzić spis inwentarza                  

i eksponatów, których liczba przekraczała 8.000, i miała spisy przesłać do MKiS do              

15 kwietnia 1950 r., Protokół obejmował też następujące działy jakie istniały                    

w muzeum: 1.prehistoryczny, 2.historyczny, 3.unicki, 4.życie współczesne ziemio 

chełmskiej, 5.etnoghraficzny, 6.militaria i myślistwo, 7.numizmatyka, 8.regionalny 

(dawne zabytki w malarstwie i sztuce), 9.bibliotekarski – stwierdzono też potrzebę 

większego lokalu dla muzeum. Od 1 stycznia 1950 r., muzeum przestało być muzeum 

szkolnym i stało się instytucją państwową. Z tą chwilą oficjalnie nazywało się – 

Muzeum w Chełmie – kierownikiem muzeum był nadal K. Janczykowski                              

i otrzymywał ryczałt miesięczny. Muzeum w Chełmie, jako muzeum okręgowe 

zyskiwało coraz większą renomę, organizowało też wiele akcji poza muzeum, jednak 

merytorycznie podlegało Muzeum Lubelskiemu.  

W lipcu 1950 r. (pisma Janczykowskiego) muzeum otrzymało nowy lokal               

w dawnej kaplicy szkolnej (dalej ciasnota). Kolejne pisma (do ministerstwa                       

o wpłyniecie na władze miasta i pow.), sugerował projekt przeniesienia muzeum do 

budynku dawnego kolegium pijarskiego z XVIII w. przy ul. Lubelskiej 55 (własność 

parafii Rozesłania Św. Apostołów). Po otrzymaniu dotacji w tymże 1950 r. muzeum 

zatrudniło pracownika obsługi, dlatego zwiedzanie było codziennie (oprócz 

poniedziałku).  

W 1951 r. władze Chełma powołały Komitet Obchodów 950-lecia Chełma na 

czele z K. Janczykowskim, miał być wielki rok jubileuszowy skończyło się normalnie, 

Muzeum zorganizowało specjalną wystawę. W tym miejscu można przytoczyć bardzo 

pracowity tygodniowy plan pracy K. Janczykowskiego: od niedzieli do środy, praca w 

muzeum; czwartki, wyjazdy w ramach pracy w PTTK i PTG był prezesem (po 16.00 

znów w muzeum); w piątki i soboty, wyjazdy w teren celem zabezpieczenia zabytków. 

Dla informacji  mieszkał obok szkoły i był zawsze do dyspozycji.  

W 1953 r. muzeum otrzymało nowe pomieszczenie ekspozycyjne właśnie przy 

Lubelskiej 55., a 1 maja 1953 r. otwarto stałą wystawę archeologiczną. Na kolejne 

pisma, w 1954 r. na wniosek MKiS Prezydium MRN w Chełmie postanowiło 

przekazać dla muzeum część budynku przy ul. Lubelskiej 55. (od 2 stycznia 1955 r. 

muzeum zatrudniło na  etat Stanisława Skibińskiego jako asystenta, ucznia                     

K. Janczykowskiego). W 1955 r. kolejne przeprowadzki muzeum. W 1956 r. poza 

pracami w muzeum interwencje na niekompetentne prace ziemne na Wysokiej 
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Górce, w tym też wyjazdy na szkolenie do Lublina. W 1957 r. wygłosił wiele 

odczytów.  

Od 1 stycznia 1958 r. muzeum administracyjnie przeszło pod zarząd i na 

budżet Prezydium MRN w Chełmie, merytorycznie dalej pod Muzeum Lubelskim. 

Dalej sprawy muzeum nie były rozwiązywane – zatrudnione były tylko trzy osoby: 

kierownik, asystent i pomoc muzealna. Od 1959\1960 r. do 1966 r. K. Janczykowski 

jako nauczyciel geografii „Czarniecczyków” organizuje cykl naukowych 

wędrownych obozów z młodzieżą SKKT po pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, 

pozyskuje wiele cennych eksponatów dla muzeum.   

Też jako kierownik muzeum K. Janczykowski dalej pisał alarmujące pisma, 

brak pomieszczeń, mała ilość pracowników co powoduje różne kłopoty. W 1962 r. 

tłumaczył się w komitecie partii, że wycieczka z ZSRR nie zwiedziła muzeum bo było 

zamknięte z powodu wyjazdu pracowników na badania w terenie, itd.  

W styczniu 1963 r. rozpoczęto remont budynku przy ul. Lubelskiej 55, trwał 

wolno i z trudnościami. W lutym 1964 r. zawalił się sufit jednej z sal na parterze                 

i prace czasowo wstrzymano. Kierownik K. Janczykowski ponownie wysyłał nowe 

pisma (gdzie się da). Mimo kłopotów, a nawet w 1965 r. całkowitego zamknięcia 

muzeum, nie zamarła praca muzeum. Na ekspozycje wystawowe muzeum 

wypożyczało rożne pomieszczenia-lokale innych instytucji kultury w Chełmie.  

W 1966 r. zaadaptowano trzy wyremontowane sale, w muzeum pracowało już 

sześciu pracowników, w tym zatrudniony archeolog, a od 1 sierpnia 1966 r.                     

K. Janczykowski i S. Skibiński otrzymali awans na st. asystentów muzealnych.  

Muzeum chełmskie sprawowało też  opiekę nad izbami pamięci w Wojsławicach, 

Kopinie, Rudzie Hucie, Siedliszczu i Szkole Podstawowej Nr 1 w Chełmie.   

Remont budynku przy ul. Lubelskiej 55, dobiegał końca. Dnia 1 listopada 

1968 r. w wieku 80-lat odszedł na emeryturę Kazimierz Janczykowski. Przejęcie 

zbiorów muzeum nastąpiło po przeprowadzonej od 16 grudnia 1968 r. do 15 lutego 

1969 r. inwentaryzacji. Zbiory zostały przeniesione do budynku przy ul. Lubelskiej 

55, natomiast pomieszczenia muzealne mieszczące się w gmachu przy                            

ul Czarnieckiego, odzyskała szkoła. 

 PS. 

*Tak spełniły się marzenia Kazimierza Janczykowskiego – zakończył się                

50-letni okres działalności muzeum  w gmachu „Czarniecczyków”, i następnie                  

w odrestaurowanym budynku przy ul. Lubelskiej 55 wreszcie rozlokowało się 

Muzeum Chełmskie – 20 lipca 1969 r. otworzono stałe wystawy etnograficzną                        

i przyrodnicza, a 9 maja 1970 r. ekspozycje  archeologii, historii i sztuki – i tak 



 
51 

 

powstało duże muzeum regionalne i nowy okres w dziejach chełmskiego 

muzealnictwa.      

*Właściwie dzięki takim nauczycielom jak K. Janczykowski, młodzieży była 

wpajana akcja zbierania zabytków związanych z kulturą polską i chełmską – dlatego 

co roku przybywało wiele nowych eksponatów które wzbogacały zbiory Muzeum.  

*Właściwie dzięki ciężkiej pracy i działań Kazimierza Janczykowskiego (często  

z narażeniem życia okupacja 1939-1944) po tylu latach, jednak przetrwało chełmskie 

Muzeum – i dalej się rozwija.                     
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ROZDZIAŁ VII – Tajne nauczanie – okres okupacji 

                                                       

Rok 1939 był ciepły i radosny – ciepła wiosna, gorące lato i prawie cała jesień, 

prawdziwe babie lato i złota polska jesień. Dom rodzinny Janczykowskich przy ul. 

Sienkiewicza 18 w Chełmie, był zawsze otwarty i ciepły, rodzinny i gościnny i zawsze 

w nim rządziła Mama Pani Janczykowska, Ojciec mimo wielu obowiązków 

znajdował też czas dla rodziny i dzieci – Stanisława, Krystyny i Teresy. Miejscem 

wszelkich spotkań był pokój gościnny, na środku przy okrągłym stole dębowym 

zbierali się domownicy, goście czy biesiadnicy – i zawsze pachniało tu kwiatami, 

owocami i zbożową kawą. Najmilsze dla dzieci były zawsze wakacje i wspomnienia. 

 Właściwie od lata 1930 r. aż do wybuchu wojny jesień 1939 r., rodzina 

Janczykowskich, corocznie spędzała wakacje w Bytyniu nad Bugiem. Z domu na 

dworzec, jechało się dorożką, a w Bytyniu na stacji czekały już furmanki na letników 

– „na wywczasy” –  bo wieś Bytyń była modnym kurortem, dla mniej zamożnych 

mieszkańców Chełma, a zwłaszcza dla społeczności żydowskiej, a ciągnęła się kilka 

kilometrów wzdłuż piaszczystej drogi. K. Janczykowski jeden miesiąc był z rodziną, 

drugi spędzał na obozach i wycieczkach z młodzieżą „Czarniecczyków”. Lato 1939 r. 

było wyjątkowo upalne – wracali z Bytynia do Chełma w ostatnich dniach sierpnia – 

tu zastali pierwsze niepokoje i wieści o zbliżającej się wojnie.  

Nastąpił dzień 8-września 1939 r., święto Matki Boskiej Chełmskiej, i pierwszy 

nalot na Chełm, skoncentrowany właśnie na Gimnazjum „Czarniecczyków”.                   

K. Janczykowski w tym czasie zastępował dyr. szkoły – opiekował się też muzealnymi 

zbiorami, zabrał do domu najcenniejsze zabytki, w tym zawartość grobu                            

z Poniatówki, i umieścił w swoim domu w kanapie. Niemcy bardzo interesowali się 

tym znaleziskiem, bo wyniki badań grobu z Poniatówki były publikowane przed 

wojną też i w niemieckiej literaturze naukowej – a szczególnie dr Ulrich Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Przed bombardowaniem rodzina chwilowo wyjechała 

do Brzeźna. Gdy wrócili w Chełmie byli już Sowieci. Następnie po wycofaniu się 

wojsk sowieckich za Bug, dnia 9-październiaka 1939 r., świtem padał deszczyk,                    

i rankiem około 9.00 do Chełma weszły pierwsze oddziały Wermachtu – tak zaczęła 

się Niemiecka okupacja.   

Mimo zakazu okupacyjnych władz niemieckich (w Chełmie) K. Janczykowski 

w towarzystwie dra Ulricha 3-razy odwiedził Gimnazjum w tym i muzeum. Ostatnia 

wizyta odbyła się w 1943 r. – podczas której dr Ulrich odwiedzał go w mieszkaniu – 

bardzo interesował się przede wszystkim szkieletem i czaszką z grobu. Siedząc                  

w mieszkaniu na kanapie, nie wiedział, że właśnie siedzi na ukrytym w niej 

inwentarzu – z niewiedzą wyjechał z Chełma. Niemcy po Chełmie rozlepiali afisze 
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poszukując grobu – a K. Janczykowski w konspiracji, zrywał je i przechowywał                 

w kanapie – po wojnie stały się w muzeum zaczątkiem działu historycznego z okresu 

okupacji. 

Podczas okupacji, K. Janczykowski musiał codziennie meldować się                      

w Gestapo (znał biegle j. rosyjski i niemiecki słabiej angielski). Któregoś dnia zastał 

nowego komendanta (który był rodowitym Monachijczykiem), składał meldunek, po 

chwili mu przerwał i zapytał: dlaczego pan mówi bawarskim dialektem. Zawiązała 

się rozmowa, Janczykowski wspomniał o studiach w Monachium itd., na koniec 

komendant oznajmił, od jutra zwalniam pana od obowiązku meldowania.                           

Na rozkaz okupacyjnych władz niemieckich w latach 1939-1944, opracował 

m. in. zarys geograficzny Chełma i powiatu, stosunki narodowościowe mieszkańców 

i życie gospodarcze. Jako członek rady doradczej spisowej, dokonał spisu 

gospodarstw rolnych, leśnych, ogrodowych i rybnych, znajdujących się w obrębie 

miasta Chełma.  Z tego wywiązał się dobrze i otrzymał na prośbę nominację do 

jedynej podstawowej szkoły polskiej. Była to dla niego korzystna sytuacja, bo dawała 

utrzymanie i ułatwiła prowadzenie tajnego nauczania. Ponieważ polskie średnie 

szkoły zostały zamknięte, jedynym wyjściem kształcenia młodzieży było tajne 

nauczanie, chociaż organizacja tej formy nauki wymagała, czasu i tzw. konspiracji. 

Wielokrotnie pomagał też mieszkańcom Chełma.     

W swoim mieszkaniu urządzał spotkania, stale gromadziła się młodzież,                   

z czasem uczył wszystkich przedmiotów, a żona tylko humanistycznych. Trzy dni                

w tygodni, czwartek, piątek i sobotę, wyjeżdżał do Sawina. Tu najczęściej 

zatrzymywał się we młynie u państwa Błaszczaków, gdzie również korzystał                       

z noclegów i wyżywienia i udzielał lekcji w kilku kompletach. Do Sawina jechał 

najczęściej bryczką przysyłaną z młyna, ale też często chodził pieszo. Obok 

Inspektoratu Szkolnego powstał w Chełmie Komitet Obywatelski Pomocy Społecznej, 

którego członkami byli nauczyciele. Na podstawie kart Opieki sporządzono 

odpowiednie wykazy i doręczono do Inspektoratu. W ten sposób tworzyła się 

dokumentacja. Musiała być sprawna organizacja, skoro nikt nie wpadł ani                          

z wykładowców, ani z uczniów. Wiedzieli o tym kurator w Lublinie oraz inspektorzy                      

z Chełma. Rodzina Janczykowskich, jak każda inna rodzina, w czasie okupacji 

przeżywała swoje dobre i złe chwile – wiosną 1943 r. K. Janczykowski ciężko 

chorował.            

  PS: 

*Kazimierz Janczykowski – podczas wojny i okupacji niemieckiej w latach 

1939-1944, (mimo represji) prowadził tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej                 

w Chełmie i w Sawinie.  
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*Jego dokonania, opisane były w podręczniku jez. polskiego dla kl. VIII pt. 

Między dawnymi a nowymi laty, artykuł „Nadchodzi historia”, str. 204. W lipcu               

1944 r. przyszła wolność dla Polski i Chełma.  

*Dnia 1 września 1944 r. (po latach okupacji 1939-1944)  odbyła się pierwsza 

inauguracja roku szkolnego w Chełmie, w tym „Czarniecczyków ”                                   

i K. Janczykowskiego. W pierwszych latach po wyzwoleniu (z braku nauczycieli), 

uczył też w Liceum wieczorowym dla dorosłych i w Liceum Pedagogicznym 

przedmiotu „O Polsce współczesnej”.      
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ROZDZIAŁ VIII – Działalność literacko-dydaktyczna –   

organizacje, wyróżnienia. 

 

  Motto jego koła krajoznawczego –  „Wycieczki, zwiedzanie oto jest nasz cel, - 

                                                              Ojczyzny poznanie od Karpat po Hel;  

                                                              Zwyczaje ludowe, poznać lepiej lud, -  

                                                              Jego mowę, pieśni, dolę trud…!”.  

 

  *W latach 1918-1939 i 1945-1972 był członkiem Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego i uczestniczył w czterech ogólnopolskich zjazdach naukowych, 

(Warszawa 2-razy, Kraków i Gdańsk). *Od początku swej pracy nauczycielskiej              

był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), a w latach 1946-1947              

był prezesem Powiatowego Oddziału ZNP w Chełmie. *Był założycielem w 1928 r.           

w Chełmie Ligi Ochrony Przyrody, członek LOP do końca życia. *W latach 1950-

1953 był kierownikiem sekcji geografii w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania 

Kadr Oświatowych (WODKO) przy Kuratorium Okręgu Szkolnego (KOS)                         

w Lublinie; dalej w latach 1954-1966 pełnił tę funkcję na szczeblu powiatu 

chełmskiego w PODKO; a potem w Powiatowym Ośrodku Metodycznym (POM), 

przy Wydziale Oświaty PPRN w Chełmie – był doskonałym dydaktykiem. *Działał we 

Froncie Jedności Narodu (FJN) i radach narodowych; *W latach 1949-1965 jako 

radny miasta Chełma, uczestniczył w pracach Komisji Oświaty i Kultury; *W latach 

1965-1969 uczestniczył w pracach Komisji Planowania i Budżetu; *W latach 1950-

1971 był aktywnym członkiem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (TWP), a w latach 

1955-1960 prezes oddziału chełmskiego TWP, wygłosił wiele odczytów naukowych. 

*W 1959 r. współorganizował Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej i był jej 

członkiem do końca swego życia. *Jako publicysta w latach 1956-1972 należał do 

grupy literackiej „Pryzmaty”.  

 Swoje pokaźne ilościowo naukowe artykuły, rozprawy, gawędy, eseje itd. 

publikował w czasopismach: „Kronika Nadbużańska”, „Sztandar Ludu”, 

„Kamena”, Kurier Lubelski”, „Ziemia Chełmska”, „Wiadomości Chełmskie”,               

„Z otchłani wieków”, „Mówią wieki”, „Przyroda Polska”, „Poznaj swój kraj”, „Głos  

Nauczycielski”, „Chłopska Droga” – jego publikacje przedstawiają dużą wartość,           

bo są odkrywcze. Często do nich odwołują się, jako do źródeł, naukowcy piszący                 

o ziemi chełmskiej. Był też świetnym gawędziarzem. Lata 1969-1972 gdy był                   

na emeryturze, całkowicie poświecił pisaniu wspomnień i naukowych artykułów, 

pomimo poważnych kłopotów ze wzrokiem.    

Zdobył, pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie na wspomnienia                    

z Wielkiej Rewolucji Październikowej, za pracę z 1967 r. „Jak ptacy na wędrówce”; 
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czwartą nagrodę za wspomnienia z 1969 r. „Moje 25 lat”; i wyróżnienie w konkursie 

etnograficznym za legendę z 1970 r. „Cudowny kamień”. Występował z naukowymi 

gawędami w Polskiej Telewizji i kilkakrotnie w Polskim Radiu. Reportaż o nim 

wszedł do podręcznika języka polskiego klasy VII szkoły podstawowej. Otrzymał 

wiele listów pochwalnych i nagród – najcenniejsze w 1959 r. od Ministra Kultury                 

i Sztuki i w  1964 r. za całokształt pracy od wojewody PWRN w Lublinie.  

 Za swoją długoletnią pracę otrzymał: 1928 r. brązowy medal za długoletnią 

służbę,  1930 r. odznaka za walkę o szkołę polską, 1936 r. złoty krzyż zasługi, 1938 r. 

srebrny medal za długoletnią służbę, 1952 r. srebrny krzyż zasługi, 1954 r. medal              

X-Lecia PRL, 1956 r. złota odznaka PTTK, 1957 r. krzyż oficerski orderu odrodzenia 

Polski „Polonia Restituta”, 1960 r. zasłużony popularyzator wiedzy, 1961 r. zasłużony 

dla miasta Chełma, 1963 r. zasłużony nauczyciel PRL, 1964 r. zasłużony działacz 

kultury, 1964 r. honorowa odznaka zrzeszenia studentów polskich, 1969 r. medal 

manifestu lipcowego. 

 

                                    Lipcowe Święto –  

                                                         Katiusze grały ponad Bugiem, 

                                                          bojowy Armii Krasnej rytm.     

                                                          Od Chełma grały echem długim 

                                                          i od Bytyńskich lotnych wydm.    

                                       Szli Kościuszkowcy poprzez burze, 

                                      na czapkach nieśli Polski znak. 

                                      Czerwone kwitły w sadach róże, 

                                      do nóg żołnierskich spływał  mak. 

                                                         Minęła śmierć…Cisza nadciągała. 

                                                         Nie zmorzył Chełma sen. 

                                                         W „Zwierciadle” ludność drukowała 

                                                          Manifest PKWN…(wiersz napisał 22 lipca 1958 r.). 
 

                                              S z t a n d a r :  

                                                      Nasz sztandar szkolny pełen chwały – 

                                                     to czarniecczyków święty znak: 

                                                     purpurą lśniący, zestarzały, 

                                                     a płonie jak czerwony mak. 

                               Dodawał  sercom słabym wiary, 

                               jak kochający wierny druh, 

                              że wróci Patron, hetman stary, 

                             a z nim hetmański wróci Duch…. 

                                                    Jak on, „nie z soli my, nie z roli”, 

                                                     My z polskiej ziemi, z polskiej krwi, 

                                                     wyrośli „z tego, co nas boli”, 

                                                     z trudu i znoju…, poprzez łzy… 

                             Nad Polską wzbił się Orzeł Biały, 

                             nad szkołą powiał sztandar nasz; 

                             sztandar zwycięstwa, wiecznej chwały, 
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                             młodzież przyjęła przy nim straż. 

                                                       I ma go w pieczy hufiec szkolny, 

                                                       pełniąc powinnej służby trud: 

                                                      ślubujem ci hetmanie polny, 

                                                      iść drogą twych rycerskich cnót !   
                            (wiersz napisał 28 sierpnia 19578 r. – stał się hymnem szkoły).  

 
Jego publikacje książkowe – 

  

 1. Teoria ćwiczeń gimnastycznych, Kazań 1916. Jest to podręcznik dla nauczycieli 

wychowania fizycznego, napisany w języku rosyjskim.  

 2. Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim, poprzedzony krótką monografią 

powiatu, Chełm: nakładem „Kroniki Nadbużańskiej” 1933. Jest to pierwszy informator 

turystyczny o Chełmie i powiecie. 

 3. Wśród wzgórz kredowych. Jest to szkic geograficzno-krajoznawczy regionu 

chełmskiego. Chełm „Zwierciadło” 1935. Odbitka z „Księgi pamiątkowej gimnazjum.                  

W dwudziestą rocznicę 1915-1935”. 

 4. Jerzy Kolasiński: Chełmskie pieśni ludowe, Chełm: Wydawnictwo Muzeum 1939. 

(Wstęp i niektóre teksty piosenek K. Janczykowski). 

 5. Na Górze Chełmskiej, Chełm 1939. (odbitka drukarska w kolumnach z dokonaną 

korektą, na skutek działań wojennych nie zdążyła opuścić drukarni – jest u rodziny).    

 6. Góra Chełmska, jej królowa i lud, Chełm 1946. Biblioteka ziemi chełmskiej nr 1. 

            7. Ósmy września na Górze Chełmskiej w dniach triumfu i klęski, Chełm 1946. 

Biblioteka ziemi chełmskiej nr 2. 

       

Jego utwory w antologiach –  

  

1.Współczesne podania ludowe. Wybór, wstęp i opracowanie: Michał Łesiów, 

Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1982.  Trzy opowiadania K. Janczykowskiego. 

 

Jego prace w maszynopisach – 

 

1.Nad Chełmem świecisz już od lat tysiąca, 1939, (s.200).   

 2. Bilans strat Muzeum, „Ziemia Lubelska” 1948 r. nr 117. 

 3. Pismo do Zarządu Miejskiego w Chełmie 31.12.1949 r. AMCh.   

4. Praca nauczycieli geografii. Referat powiatowego instruktora geografii i geologii 

wygłoszony na konferencji sierpniowej. Chełm: 30 sierpnia 1955 r. (s.35). 

5. Warunki rozwoju gospodarczego Chełma i powiatu chełmskiego. 1957 r. (s.82). 

6. Wesele u grzybków. Baśń fantastyczna dla dzieci wierszem. 1961 r. (s.28). 

7. „Powstanie i najdawniejsze dzieje Chełma”. Wystąpienie z sesji naukowej 

poświęconej historii archeologii odbytej w czerwcu 1959 r. Materiał opublikowano                       

w „Ziemi Chełmskiej” w 1961 r.   

7a). - Badania archeologiczne i ich opisy z tego okresu opublikował w artykule 

„Chełm” i zamieścił w czasopiśmie „Z otchłani Wieków”.   

8. 12. Pisma do prof. St. Lorentza. 1964 r., AMCh.   

9. Moje 25-lat. Wspomnienia. 1969 r. (s.48). 

10. Fragmenty z pamiętnika. 1969 r. (s.121). 

11. Kronika muzeum ziemi chełmskiej. 1969 r. (s.150).  
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12. Legendy ludowe zebrane w czasie naukowych wycieczek z młodzieżą w latach 

1960-1971. (s.34). 

13. Rok chełmski. Rozprawy i artykuły z lat 1944-1971. 1971 r. (s.300). 

14. Szlakami Chełma i powiatu chełmskiego – Zarys monograficzny dla 

wędrujących pieszo po ziemi chełmskiej. 1972 r. (s.280).  

15. Autobiografia. Styczeń 1972 r., (s.12). 

  

Kroniki które opracował i nadzorował – 

     

1. Kronika uczniów Państwowego Gimnazjum i Liceum w Chełmie. Wycieczki 

krajoznawczej. Obóz I-szy Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie rok szkolny 1938\1939, 25 

czerwiec 1939 r. – 2 lipiec 1939 r. – 1939 r., s.68. 

2. Dziennik wycieczkowy uczniów kl. VI mat.-przyr., Gimnazjum Państwowego 

Koedukacyjnego im. St. Czarnieckiego w Chełmie Lubelskim.  Trasa wycieczki: Chełm – 

Kielce – Częstochowa – Kraków – Wieliczka – Zakopane – Chełm. 25 maj 1933 r., 26 maj 

1933 r. – 1 czerwiec 1933 r. – 1933 r., s. 72. 

3. Kronika krajoznawczej wędrówki kajakowej „Bugiem i Wisłą z Chełma do 

Warszawy”, odbytej przez zespół młodzieży Gimnazjum Państwowego im. St. Czarnieckiego 

w Chełmie,  28 czerwiec 1937 r. – 20 lipiec 1937 r. – 1937 r., s.64.        

 4. Kroniki obozowe, po pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, Lata 1960-1964. 

5. Kronika – Morska wyprawa „Chełmianki” do Warszawy i Gdańska w 1929 r., 

Chełm-Dobryłow, 25.08.1965 r., s.6. 

   

Napisał o sobie – 

  

1. „Pamiętne czasy. Fragmenty wspomnień”. „Kurier Lubelski”, 7 luty 1972 r.   

            2. „Jak ptacy na wędrówce”. „Chłopska Droga”, 24-27 grudzień 1967 r. 

 

                                                                   ** 

Od 1931 r. na łamach pism Lubelskiego Kuratorium Oświaty Szkolnej 

publikował swoje wspomnienia, spostrzeżenia dydaktyczne z wychowania fizycznego 

i wycieczek jako system wychowawczy młodzieży szkolnej – porady metodyczno-

dydaktyczne. 
  

Pracował w Liceum Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie  od 

1918 r. do 1966 r., do przejścia na emeryturę. Był przyjacielem i wychowawcą 

młodzieży, kształtował ich charaktery, wpajał patriotyzm lokalny i narodowy. Należy 

podkreślić, że Jego działalność była niezwykła wszechstronna, a przede wszystkim 

bardzo bogata jego pracowitego życia. Ludzie tacy jak On swoimi dokonaniami 

wręcz zadziwiali.              

Zmarł 15 kwietnia 1972 r. i został pochowany na zabytkowym cmentarzu przy 

ul. Lwowskiej w Chełmie. Pomnik z jego wizerunkiem ufundował Chełmski Oddział 

PTTK. Jedna ze szkół chełmskich i ulic dla upamiętnienia jego zasług, nosi jego 

imię.  
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                                Jego wiersz – „Hej! gdzie pędzisz, czasie szalony, 

                                                       ....I zanim zegar uchwycił czas, 

                                                       wszystko zginęło w otchłań bez dna  

                                                       sens życia prysnął i spłonął do cna… 

                                                       Czas został jeno niemy, jak głos, 

                                                       i biegnie w dal… w świat nieskończony”             
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BIBLIOGRAFIA ( źródła i opracowania ) –  
  
1. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie – (APLOCH). 

2. Janczykowski K. P. Wśród wzgórz kredowych. Chełm 1936. 

3. Janczykowski K. P. 40-s. maszynopis, najdawniejsze dzieje Chełma. Chełm 1961 r. 

4. Janczykowski K. P. Kronika Wycieczki Kajakowej. 28 czerwiec 1937. 

5. Janczykowski K.P. Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim. Chełm 1933 r.  

6. Kokosiński M., Muzeum Ziemi Chełmskiej 1919-1969, Księga Pamiątkowa 

                            Czarniecczyków, Chełm 2000 (i inne).      

7. Kozłowski W. A. Dzieje Kultury Fizycznej na Ziemi Chełmskiej. Chełm 1994.  

8. Kozłowski W. A. Kazimierz Paweł Janczykowski. Życie.., 1888-1972. Chełm 2000. 

9. Kozłowski W. A. Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie 

                          Chełmszczyzny w okresie międzywojennym 1918-1939. Chełm 2001.  

10. Kozłowski W. A. Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939. Chełm 2004. 

11. Kozłowski W. A. Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej. Słownik biograficzny. 

                           Część pierwsza. Chełm 2007. 

12. Kozłowski W. A. Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939. Chełm2007. 

13. Kozłowski W. A. Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach 

                           1918-1939. Chełm 2008. 

14. Kozłowski W. A. Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939. 

                           Chełm 2008. 

15. Kozłowski W. A. Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej. Słownik biograficzny. 

                           Część druga. Chełm 2009.  

16. Kozłowski W. A. Dzieje piłki nożnej w Chełmie w latach 1919-2010. Chełm 2010.      

17. Kronika Wycieczki Bugiem i Wisłą z Chełma do Warszawy i Morza. Chełm 1931.    

18. Księga Pamiątkowa „Czarniecczycy” – W dwudziestą rocznicę 1915-1935. Chełm 1936. 

19. Okoń L. J., Portret Kazimierza Janczykowskiego, Chełm 1983.  

20. Pamiętniki, Listy – korespondencja.  

21. Teczka Nr 3, pt. Sprawy rodzinne (30-kartek, luźne). 

22. Teczka, pt. Świadectwa. 

23. Teczka, pt. Mój profesor „Hiruś” Hieronim Łopaciński.  

24. Teczka, pt. Moje wspomnienia z Gimnazjum – Lublin 1910 r.  

25. Teczka, pt. Akta osobowe lata 1910-1916. 

26. Teczka, pt. „W Rosji”. 

27. Teczka, pt. Moje wspomnienia sportowe lata 1918-1939. 

28. Teczka, pt. UKS – SKS „Czarniecczycy” lata 1927-1933. 

29. Teczka, pt. Ruch krajoznawczo-turystyczny lata 1918-1966. 

30. Teczka, pt. Organizacje: Liga Morska i Kolonialna, LOPP, ZHP, WF i PW.   

31.  Wycieczki szkolne krajoznawczo-turystyczne „Czarniecczyków”.   

32. „Wzlot”. Listopad 1934. Rok IV. Nr 2 (9). Pismo „Czarniecczyków”.   

33. „Ziemia” Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. (1910-1914). 

34. „Ziemia” Dwutygodnik Ilustrowany PTK. Warszawa-Kraków. 1929 r. Nr 4. 

35. „Z bliska i z daleka”. Rok IV. Lwów. Maj-Czerwiec 1936. Nr 5\6 (33\34). s. 166. 

36. Z dzienniczka podróży. Dziennik Ustaw KOSL 1932. 

37. Zwolakiewicz H. Dziennik Urzędowy KOSL 1933 r. Nr 5. 

38. Zwolakiewicz H. Regionalne wędrówki wakacyjne. Dz. Urz. KOS L.1932 r                    

 

**Uwaga – Do bibliografii patrz rozdział VIII i Jego wszystkie publikacje, książkowe, itd.   
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KORT  TENISOWY „Czarniecczyków”  w Chełmie. 

 

Kazimierz Janczykowski – wspominał: „drugi okres realizacji mojego 

nowatorskiego programu z kultury fizycznej w Gimnazjum „Czarniecczyków” 

obejmował lata 1923-1927 (pierwszy 1919-1923). Młodzież pod moją komendą w 

dalszym ciągu zagospodarowuje teren przyszkolny. Na obszarze 1,2 ha parku 

szkolnego zbudowaliśmy boiska do: lekkiej atletyki, siatkówki, koszykówki, piki 

nożnej,  bieżnię i skocznię oraz kort tenisowy jako boisko do nowej gry. Obiekty 

sportowe stały się wizytówką naszej szkoły, na których młodzież osiągała znaczące 

wyniki sportowe”.  W okresie tym poza lekkoatletyką i grami zespołowymi, dużą 

popularnością cieszyła się bardzo ogólnorozwojowa gra przybyła z Anglii zwana 

początkowo Lawn Tenis dalej tenis ziemny, „gra ta polegała na przebijaniu piłki 

rakietami przez siatkę, była kosztowna, liczenie punktów dziwne a boisko do tej gry 

zwane kortem było bardzo pracochłonne w utrzymaniu, a chętnych przybywało”, 

„boisko do tenisa ziemnego zwane kortem było trawiaste lub różnej nawierzchni 

ziemi, specyficzny strój tenisisty, rakiety piłeczki, maniery podczas gry były 

szczególną ciekawostką dla prowincjonalnej społeczności chełmskiej tamtych lat”. W 

latach 1923-1927 na korcie „Czarniecczyków” jedynym w Chełmie i w tym czasie 

zaliczanym  do najlepszych w regionie, odbywały się: lekcje i zajęcia szkolne, zajęcia 

sportowe, gry w tenisa oraz treningi. Grali tu przeważnie zacni i wpływowi 

Chełmianie ponieważ tenis ziemny w tym czasie był nobilitacją i sportem dla ludzi 

sfery. W 1927 r. K. Janczykowski powołał przy Gimnazjum „Czarniecczyków” 

Uczniowskie Koło Sportowe „Czarniecczycy”. Powołanie Koła było wielkim świętem 

sportu i manifestacją dorobku szkoły i wizytówką Chełma. Najważniejszym 

wydarzeniem tego dnia była gra pokazowa w tenisa ziemnego zawodników z 

Polskiego Związku Lawn Tenis (PZLT) zgodnie z przepisami oraz mecz tenisowy 

pomiędzy szkolnymi reprezentacjami Gimnazjum z Chełma i Kowla. Z tej okazji, po 

południu odbył się też  pierwszy w Chełmie ogólny turniej tenisowy zgodnie z 

przepisami PZLT, na którym obecna była Chełmska elita i zaproszeni goście z 

Lublina, Warszawy i okolicy. Kort i gra w tenisa wzbudziła duże zainteresowanie, a 

rok 1927 stał się oficjalną datą jego włączenia do rozgrywek kalendarza imprez 

szkolno-miejskich. Opiekę nad kortem sprawowała młodzież szkolna i członkowie 

UKS „Czarniecczycy”, natomiast opiekę sanitarno-medyczną sprawował działacz 

sportowy i lekarz szkolny Teofil Gniazdowski. Od 1930 r. każdy zawodnik grający w 

tenisa ziemnego musiał posiadać Państwową Odznakę Sportową (POS). 

Popularyzacja tenisa ziemnego w Chełmie i okolicy, jako gry sportowej miała swój 

początek w 1923 r., a pod kątem wyczynowym od 1927 r., i było to za sprawą 

popularyzacji „Czarniecczyków” gry tej na korcie szkolnym. Od 1930 r. 

jednosekcyjny Klub Sportowy „Polonia” w Chełmie, zrzeszony w PZLT, zajmujący 

się profesjonalnie tenisem ziemnym, wszedł w porozumienie z dyrekcją szkoły celem 

wykorzystania kortu do szkolenia młodzieży zrzeszonej w sekcji klubowej. Od 1931 r. 

przez dłuższy okres kort tenisowy „Czarniecczyków”, był pod patronatem KS 

„Polonia” i PZLT i miejscem szkolenia i rozgrywek różnej rangi krajowej. Również 

w latach 1931-1939 odbywały się tu, turnieje, mecze pokazowe, mistrzostwa szkolne i 

miejskie oraz szkolne zajęcia lekcyjne, sportowe i treningowe. Prezes KS „Polonia” 
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adwokat Aleksander Gross, wraz z sympatykami i grupą adwokatów sponsorowali 

utrzymanie kortu. Pomimo, że w 1933 r. wybudowano na terenie miasta Chełma dwa 

nowe korty na Dyrekcji Kolejowej i przy Polskim Klubie Społecznym, to kort 

„Czarniecczyków” nadal był najlepszy. W latach 1939-1944 Chełm podlegał 

rygorom niemieckich władz okupacyjnych a kort uległ niszczeniu z braku nad nim 

nadzoru. W czasie okupacji na korcie sporadycznie grali w tenisa Niemieccy wyżsi 

urzędnicy i oficerowie Wermachtu. W latach 1945-1946 kort odnowili sportowcy i 

„Czarniecczycy” pod wodzą Hermana Sawickiego (w latach 1931-1939 członka i 

zawodnika sekcji tenisa ziemnego KS „Spójnia” i PZLT, rozwiązanego pod koniec 

1939 r. przez władze okupacyjne). Kort ożył, odbywały się na nim nadal lekcje i 

zajęcia sportowo-treningowe, odbyły się tu też pierwsze powojenne mistrzostwa 

Chełma w tenisie ziemnym. W latach 1948-1975 kort „Czarniecczyków” stał się 

miejscem treningów sekcji tenisa ziemnego Międzyszkolnego Klubu Sportowego i 

Klubu Sportowego „Chełmianka” Chełm. Zajęcia treningowe prowadził nadal 

(entuzjasta sportu i twórca chełmskiego tenisa ziemnego) trener mecenas Herman 

Sawicki, a jego podopieczni liczyli się w regionie i kraju. Od 1975 r. kort znajdujący 

się na widoku dyrekcji i uczniów tak zacnych Czarniecczyków” niszczał wobec braku 

zainteresowania – przecież Kort Tenisowy Czarniecczyków można zaliczyć do 

Pomników Kultury Fizycznej Chełma – Ziemi Chełmskiej.                        
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                                                                         Wieża w Stołpiu z ok.  XII w. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Wieża w Bieławinie z ok. XIII w. 


