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Od autora 
 

 

Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki na 

ziemi chełmskiej w latach (1906)-1944 – 2010, to moja kolejna książka 
zamykająca pewien okres badań które prowadzę, od wielu lat (sięgają też do 

XV w.) a dotyczą dziejów kultury fizycznej Chełma – ziemi chełmskiej (tj. 

wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, wychowanie zdrowotne i turystyka). 

Chciałbym tą książką, szerszej społeczności i młodemu pokoleniu 

przybliżyć (tworzący się i oddziaływujący szeroko) ruch wycieczkowy, 

krajoznawczy i turystyczny jako ważny aspekt narodowy i tworzenie no-

wych polskich wartości, i zachowanie go dla potomnych.    

Mam nadzieję, że niniejsza książka posiada aspekty poznawcze, od-

krywcze i wychowawcze. W poważny sposób wzbogaci historiografię 

Chełma – ziemi chełmskiej, i będzie również służyła z pożytkiem historii 

lokalnej i ogólnopolskiej. Podkreśli także rolę Chełma, a fakty zostaną 

uchronione od zapomnienia. 
Uważałbym więc za wielki sukces, gdyby książka moja pobudziła do 

dyskusji i dalszych badań. Dzieje-historia to nauka, która zajmuje się bada-

niem dziejów-przeszłości rozwoju społecznego oraz procesów związanych z 

produkcją materialną.       

Właściwie w tym samym czasie wyjdą moje dwie kolejne książki: 
1.  Kultura fizyczna w Chełmie i powiecie chełmski w latach 1944 – 2010 

- wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, wychowanie zdrowotne - i, 

2. Ruch krajoznawczo-turystyczny, współczesnej aktywnej turystyki  

w Chełmie -  ziemi chełmskiej w latach (1906)-1944 – 2010  

 Początkowo miała to być jedna pozycja książkowa, pt: kultura fizyczna 

a w niej  dwa współczesne jej filary – sport i turystyka. Jednak zdecydowa-

łem, że wyjdą dwie osobne książki. Ruch sportowy i ruch turystyczny, mają 

wprawdzie swój samoistny byt społeczny. Stanowią one główne zasoby tych 

form ruchu, które obejmujemy (nawet) wspólnym mianem kultury fizycznej 

(patrz też klasyczny podział kultury fizycznej). 

Dlatego też w celu, zgłębienia przeze mnie przedstawionej rzetelnej 

wiedzy jako – podstawowe źródło – należy obie w\w książki dokładnie 

przestudiować. 
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Wprowadzenie  
 

 

Snując uwagi-spostrzeżenia do sfery turystyki w całości zgadzam się 

z sentencją prof. Z. Filipowicza (i wielu innych) – i która jest jakby zawsze 

na czasie.   

Sposoby spędzania czasu wolnego mogą być różne: odpoczynek  

w domu, rozrywki kulturalne czynny udział w imprezach kultury fizycznej, 

działalność społeczna, uczestnictwo w różnych wycieczkach i imprezach 

ruchu turystycznego, pobyty wypoczynkowe itd. Motywem zasadniczym  
i siłą napędową turystyki, która powoduje często zmęczenie, niewygody 

 i wydatki, jest ciekawość poznawania i obserwowania kraju i ludzi. Drugim 

elementem motorycznym jest potrzeba regeneracji sił fizycznych i psy-

chicznych człowieka, wyczerpanych w pracy i nauce, a także uszczuplonych 

negatywami cywilizacji. Stwarza to potrzebę czynnego wypoczynku, prze-

żywającego w ruchu, kontakcie z pięknem przyrody, z wodą, słońcem,  

z ludzkim uśmiechem, przyjaźnią i życzliwością. Ciekawość wiedzy zaspa-

kaja turysta poprzez postawę poznawczą i obserwatorską, w której ujawnia 

się zasób jego twórczej inicjatywy oraz umiejętność patrzenia i wyciągania 

wniosków. Turystów trzeba zawsze uczyć jak i co mają poznawać, jakie 

środowiska i jakie zjawiska obserwować. Należy im wdrażać zasady i umie-
jętności, jakie wnioski powinny być podsumowaniem ich procesu doznań 

 i doświadczeń. Prowadzenie takich badań i uzyskanie takich umiejętności 

wymaga korzystania z przewodnika o dużej wartości merytorycznej – opar-

tego o źródłowe i dobrze przeprowadzone rozeznanie przeszłości zjawisk, 

które składają się na przedmiot i treści 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”; 

Lud zamieszkały ziemię chełmską posiadał cechy osobowe – „włosy 

jasne lub kasztanowate, 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 każdą porę roku istniała 

cała gama zwyczajów wierzeń przesądów i okolicznych pieśni, najpiękniej-

sze śpiewano na dożynkach, ślubach i ceremoniach lokalnego folkloru, 

podkreślając ludowy regionalizm, patriotyzm i przywiązanie do polskości  

i tej ziemi”. 

K. Janczykowski.   
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Chełm -  ziemia chełmska należy do wybitnych regionów szczegól-

nie dogodnych do uprawiania, sportu, aktywnej rekreacji i wielokierunko-

wej turystyki. Unikalne środowisko przyrodnicze, obiekty chronione, bu-

dowle zabytkowe ze śladami przeszłości, ukazujące wielokulturową tradycję 

regionu i burzliwe dzieje tej ziemi, pozwalają na interesujące wędrówki 

piesze i wycieczki rowerowe. Urokliwe rzeki, przede wszystkim pogranicz-

ny Bug, nie dotknięty działalnością ludzką, umożliwiają też poznawanie 

uroków Chełma i regionu w trakcie kajakowych spływów. Dla amatorów 
coraz bardziej popularnej turystyki konnej, prowadzą rozbudowane szlaki 

konne. Wędkarze w rejonie Chełma mogą rozwijać swoje pasje, na rzece 

Bug i rzeczkach oraz znacznej ilość sztucznych zbiorników wodnych. Walo-

ry ziemi chełmskiej, można podziwiać poprzez wytyczone szlaki turystycz-

ne oraz ścieżki przyrodnicze i historyczne, wiodące przez najpiękniejsze 

zakątki regionu i umożliwiają aktywną i zdrową rekreację. Przygodę z ak-

tywną turystyką można atrakcyjnie rozpocząć już od stolicy regionu – sta-

rym grodem jakim jest Chełm – który posiada bogatą i burzliwą historię. 

Miejscem szczególnym do rozpoczęcia wycieczek, jest tzw. Wysoka Górka 

miejsce narodzin miasta i jednocześnie najbardziej widokowe. Jednak naj-

większą turystyczną atrakcją Chełma są – Zabytkowe Kopalnie Kredy  

w Chełmie (ciągnące się pod miastem) jako jedyne w Europie sięgające 
XIII w. Tego wszystkiego nie da sie opowiedzieć, to trzeba po prostu sa-

memu zobaczyć. 
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ROZDZIAŁ I –  
 

Ruch krajoznawczo-turystyczny, współczesnej aktywnej 

turystyki  w Chełmie-ziemi chełmskiej 

w latach (1906)-1918 – 1975. 
• (jego idee są aktualne i wytyczają kierunki do chwili obecnej). 

 

 

1. Lata (1906)-1918 – 1939: 
• (lata 1939-1944 to okres okupacji hitlerowskiej). 

   
A – Kazimierz Paweł Janczykowski i jego dokonania w tworzeniu 

współczesnej turystyki w Chełmie-ziemi chełmskiej od 1918 r. 
  •  Organizacje i działacze współtworzący ten ruch. 

 

* 

Termin turystyka należy do obiegowych pojęć w większości języków 

europejskich. Jego początkowe znaczenie kulturowe czy środowiskowe 

zróżnicowanie uległo obecnie zatarciu i w powszechnym rozumieniu ozna-

cza podróże lub wędrówki odbywane w wolnym czasie dla wypoczynku, 

rozrywki i zdobywania nowych doświadczeń. Dzisiejsza turystyka i motywy 

podróżowania odbiegają od idei dawnego turysty  XVII stulecia, którego 

kojarzono z podróżą życia, romantyczną wyprawą w poszukiwaniu sensu 
życia czy też bohaterskimi wyprawami w nieznane.  

Turystyka obecnie stała się elementem stylu życia i potwierdzeniem 

faktu, że kolejne rewolucje cywilizacyjne uczyniły świat jedną wielką wio-

ską, po której każdy może poruszać się względnie swobodnie. Jest formą 

ruchliwości przestrzennej związanej z zaspokojeniem wszelkich potrzeb – 

poznawczych, ludycznych, zdrowotnych, wypoczynkowych.  

Wycieczka jest podstawową jednostką turystyki. 

* 

Najstarszym stowarzyszeniem na ziemiach polskich było powołane 

we Lwowie w 1867 r. Towarzystwo Gimnastyczne, które w 1869 r. zgodnie 

ze statutem przybrało nazwę Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 

założycielami byli w lwowskim środowisku akademickim Klemens Żuko-
tyński i Ludwik Goltenthal (wzorowane na „Sokole” czeskim założonym w 

1862 r. przez J. Fugnera i M. Tyrsa, walczącym z germanizacją). Gniazda 

„Sokoła” zakładano na terenach polskich pod wszystkimi zaborami: od  

1884 r. w Galicji, w tym samym mniej więcej czasie w zaborze pruskim, 
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gdzie następnie w 1893 r. powstał Związek Sokołów Wielkopolskich, który 

potem zmienił nazwę na Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemiec-

kim, po 1905 r., i najtrudniej powstawały gniazda sokole w zaborze rosyj-

skim. Po upadku powstania styczniowego z 1863 r., „Sokół” miał służyć 

narodowemu odrodzeniu, budzeniu i umacnianiu polskości poprzez upo-

wszechnianie wychowania fizycznego, rozwijanie różnych form życia kultu-

ralno-oświatowego. Wizualnym atrybutem „Sokoła” był jednolity mundur, 

odznaki i sztandary. Narodowa symbolika dominowała na wszelkiego ro-

dzaju imprezach sokolich, na zlotach, zawodach sportowych, w corocznych 
obchodach rocznic historycznych. W 4-paragrafie napisano: „Towarzystwo 

ma na celu rozwój i pielęgnowanie gimnastyki w ogóle, a w szczególności 

gimnastyki higieniczno-racjonalnej i wychowawczej i wyrabianie za pomo-

cą niej w członkach towarzystwa ducha męskiej dzielności, karności i łącz-

ności. Wszelkiego rodzaju agitacja polityczna pośród członków Towarzy-

stwa jest wykluczona. Towarzystwo spełnia to zadanie: a) utrzymując za-

kłady i sale gimnastyczne dla członków, tudzież szkoły gimnastyczne dla 

uczniów i uczennic małoletnich; b) kształcąc nauczycieli gimnastyki;  

c) uprawiając wszelkiego rodzaju sporty, jako to: szermierkę, jazdę konną, 

jazdę na kole, pływanie, wioślarstwo, łyżwiarstwo itp.; d) wpływając na 

rozwój gimnastyki w kraju; e) urządzając publiczne ćwiczenia i zawody,  

a także wspólne obchody, wycieczki i zabawy towarzyskie; f) utrzymując 
biblioteki dla członków; g) wydając czasopisma i dzieła mające na widoku 

rozwój ćwiczeń fizycznych, h) utrzymując chór i kapelę z członków Towa-

rzystwa; i) utrzymując odczyty z dziedziny wychowania fizycznego;  

k) starając się o rozwój innych polskich towarzystw gimnastycznych przez 

zakładanie swoich własnych oddziałów w innych miastach i miejscowo-

ściach”; różnorodna działalność, którą przed „Sokołem” nie prowadziła 

żadna inna organizacja sportowa czy gimnastyczna,  poprzez ciało kształcił 

ducha. Środkami działania w terenie były ćwiczenia gimnastyczne i pokazy 

publiczne, sport i kultura, prowadzone w klubach lub kołach lokalnych 

zwanych Gniazdami. „Sokół” przede wszystkim organizował ogólnopolskie 

zloty, które miały charakter przeglądu sprawności fizycznej poszczególnych 
rejonów Polski. Podczas zaborów ogólnopolskie zloty „Sokoła” były spek-

takularnymi igrzyskami, dowodem jedności narodu polskiego, sprawdzia-

nem oraz manifestacją sprawności militarnej w dążeniu do niepodległości 

Polski. 

* 

W 2-poł. XIX w., w wielu krajach Europy powstawały towarzystwa 

turystyczne. *Idea o utworzeniu polskiej organizacji turystycznej dojrzewała 

najwcześniej pod zaborem austriackim, którego częściowa autonomia stwa-

rzała dogodniejsze warunki do organizowania się. Polaków nakłaniano do 
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współpracy z towarzystwami państw zaborczych, co dodatkowo spotęgowa-

ło dążenia do utworzenia własnej organizacji. Myśl utworzenia polskiej 

organizacji turystycznej w Galicji była też celem Komisji Fizjograficznej 

Krakowskiego Towarzystwa Naukowego. Dnia 3 sierpnia 1873 r. właściciel 

Zakopanego L. Eichborn urządził przyjęcie (założycielskie) na którym 

uczestniczyli: właściciel Szczawnicy J. Szalay, T. Chałubiński, F. Biesia-

decki, B. Lutostański, ks. J. Stolarczyk i poseł F. Pławicki. Dnia 31 grudnia 

1873 r., podpisano statut (który uzyskał zatwierdzenie Namiestnictwa  

19 marca 1874 r.) tak powstało Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie (bę-
dące pierwszą organizacja turystyczną w Polsce i szósta na świecie), prze-

kształcone w 1874 r. w Towarzystwo Tatrzańskie (w wyniku tarcia grup, 

jednej burżuazji, szlachty i ziemiaństwa drugiej niezamożnej inteligencji 

krakowskiej i z Polski). Na czele Towarzystwa stali do 1912 r. tacy przed-

stawiciele arystokracji, jak hr. M. Rey, ks. E. Sanguszko, hr. W. Kozie-

brodzki, hr. S. Zamoyski, hr. L. Biliński, hr. A. Potocki, hr. A. Wodzicki – 

jednak zasadnicza działalność T.T. spoczywała w rękach postępowej inteli-

gencji, u podstaw których był S. Staszic i W. Pol. Do 1918 r. Towarzystwo 

Tatrzańskie było organizacją naukową, koncentrującą się głównie na bada-

niach gór, popularyzowaniu wiadomości o nich, szerzeniu idei ochrony 

przyrody budowie schronisk górskich, wytyczaniu szlaków i szkoleniu 

przewodników. Od 1920 r. funkcjonowało jako Polskie Towarzystwo Ta-
trzańskie. *W zaborze rosyjskim rygory carskie zabraniały tworzenia pol-

skich organizacji społecznych. Wyjątek stanowiły organizacje sportowe.  

W 1878 r. powstało Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (WTW)  

a w 1884 r. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC). Obie organiza-

cje, formalnie zajmowały się sportem, faktycznie prowadziły pracę tury-

styczno-wychowawczą. Szczególnie WTC organizowało stałe wycieczki za 

miasto, szerząc po wsiach i osiedlach idee polskości i patriotyzmu. W gronie 

jej aktywistów znajdowały się wybitne postacie kulturalnego i intelektual-

nego świata warszawskiego z B. Prusem na czele. W końcu XIX w. duży 

wpływ na rozwój ruchu wycieczkowego wywarły też studia etnograficzne, 

które budziły zainteresowanie życiem i kulturą ludu. W Polsce pionierską  
w tej dziedzinie rolę odegrał znany etnograf Zygmunt Gloger (1845-1910), 

który w swych pracach etnograficznych krzewił idee poznawania kraju.  

W ramach WTW odbył wielką wycieczkę Biebrzą i Narwią. Głównym pro-

pagatorem idei turystyczno-krajoznawczej był też Aleksander Janowski 

(Urzędnik kolei warszawsko-wiedeńskiej w Sosnowcu i Warszawie. Dużo 

podróżował po Polsce pod zaborem rosyjskim). W latach 1898-1903 wydał 

4-tomowe dzieło, przewodnik pt. Wycieczki po kraju.  Następni to Aleksan-

der Patka (adwokat) i Mikołaj Wisznicki (artysta plastyk). Złagodzenie 

rygorów w latach 1905-1907 w zaborze rosyjskim (w wyniku wojny Rosji  
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z Japonią), stworzyło dla polaków większą swobodę tworzenia. W wyniku 

czego  wielcy Polacy i wierni patrioci z inicjatywy w\w w Warszawie  

3 grudnia 1906 r. powołali Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (jako  

2-organizacja turystyczna); stawiające sobie za cel: zbieranie i szerzenie 

wiadomości krajoznawczych, gromadzenie zbiorów naukowych dotyczą-

cych ziem polskich, organizowanie wycieczek po kraju, tworzenie oddzia-

łów prowincjonalnych, urządzanie wystaw krajoznawczych, roztaczanie 

opieki nad pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody, (a przede 

wszystkim) rozwijano ideę regionalizmu jako „budzenie prowincji polskiej 
do życia samodzielnego we wszystkich dziedzinach”. Podjęto rozległą dzia-

łalność wydawniczą. Obok pocztówek, prezentujących zabytki i folklor 

ziem polskich, ukazywały się liczne przewodniki i broszury – 27 paździer-

nika 1906 r. Warszawski Urząd Gubernialny zatwierdził Statut PTK.  Od 

1910 r. drukowano czasopismo „Ziemia”, wspomagające Koła Krajoznaw-

cze Młodzieży Szkolnej. Pod zaborem pruskim Wielkopolska, Śląsk, rozwój 

polskich struktur organizacyjnych był bardzo utrudniony (antypolska polity-

ka Bismarcka, Kulturkampf, Hakata). Pierwszym towarzystwem turystycz-

nym założonym w Poznaniu w 1909 r. było Towarzystwo Wycieczkowe, 

powołane z inicjatywy wielkopolskiego „Sokoła”, drugim założone  

w 1913 r. w Poznaniu Towarzystwo Krajoznawcze, budzące ducha narodo-

wego, przez wycieczki, odczyty, biblioteki, biuletyny i propagowanie ziem 
polskich. 

* 

Polska Macierz Szkolna organizacja kulturalno-oświatowa założona 

na terenie Królestwa Polskiego w 1906 r. na mocy reskryptu carskiego  

z 14 października 1905 r. zezwalającego na zakładanie prywatnych szkół  

z polskim językiem wykładowym, czytelni, bibliotek, urządzania odczytów, 

wykładów, pogadanek, przedstawień publicznych, wydawania i rozpo-

wszechniania książek. W 1907 r. władze rosyjskie zdelegalizowały PMS, 

która odtąd prowadziła swe prace w konspiracji, aż do 1916 r., kiedy to 

władze okupacyjne oficjalnie zezwoliły na jej reaktywację i zatwierdziły 

statut.  
* 

Podstawy Prawne. W początkach wieku sytuacja była dość złożona. 

Na ziemiach polskich obowiązywały różne przepisy w zależności od tego, 

pod czyim zaborem się one znajdowały. *Najbardziej liberalnie podchodzo-

no do zagadnienia zakładania stowarzyszeń w Galicji, gdzie zezwolenia na 

działalność poszczególnych organizacji wydawało Wysokie CK Namiest-

nictwo właściwe dla danego regionu (ustawa zasadnicza o prawie stowarzy-

szania się z 15 listopada 1867 r.). *W Wielkopolsce obowiązywały edykty 

króla pruskiego aż do 19 kwietnia 1908 r., tzw. do czasu, gdy zaczęła obo-
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wiązywać ustawa Rzeszy, regulująca też sprawy stowarzyszeń. *W Kongre-

sówce polskich organizacji w zasadzie zakładać nie było wolno, a te, które 

ostatecznie powołano do życia działały na podstawie indywidualnych posta-

nowień cara. Od marca 1906 r. zaczęły jednak obowiązywać tymczasowe 

przepisy o stowarzyszeniach. *Po odzyskaniu niepodległości zapanował 

duży bałagan. W zasadzie było tak, że przepisy dotychczasowych zaborców 

obowiązywały dalej i dotyczyły tych ziem, które stanowiły przedtem dany 

zabór. Unormowanie nastąpiło w 1932 r. Ogólnie obowiązujące prawo  

o stowarzyszeniach wydane zostało jako rozporządzenie prezydenta RP  
z mocą ustawy (Dz. U. nr 94 poz. 808). Jako art. 2 stwierdzał: „Obywatele 

polscy mają prawo łączyć się w stowarzyszenia, których cele, ustrój i dzia-

łalność nie sprzeciwiają się prawu i nie zagrażają bezpieczeństwu, spokojo-

wi lub porządkowi publicznemu”. Następne  jego 63-artykuły określały 

podstawowe zasady funkcjonowania takich właśnie organizacji. Prawo to 

ustanowiło 3-rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia zwykłe, zarejestrowane 

i wyższej użyteczności. 
 *Źródło; Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, W-wa 1977; A. Mączka, Peregry-

nacje, wojaże, turystyka, W-wa 1984; W. i T. Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich,  

W-wa 1992; J. Bogucki, A. Woźniak, Turystyka, „EKP” XX w., W-wa 1997;    

* 

Za jednego z pierwszych podróżników związanego z Chełmem, mo-

żemy uznać starostę chełmskiego Andrzeja Tęczyńskiego (?–1536) herbu 

Topór przedstawiciela najbogatszych i wpływowych rodów możnowład-
czych XV-XVI w. w Polsce. Urząd starosty chełmskiego piastował 1513-

1519 i 1522-1536 r. Dużo podróżował w służbie dyplomatycznej posłował 

m. in. do Czech na Węgry i do Ziemi Świętej. *Pierwsze opisy etnograficz-

ne z Chełma i okolicy zawdzięczamy Jakubowi Janowi Suszy (1610-1687), 

którego można uznać za pierwszego chełmskiego regionalistę. Po doktoracie 

z filozofii i teologii w 1639 r. przybył do Chełm, w 1652 r. król Jan Kazi-

mierz mianował go biskupem chełmskim „przez pół wieku tu mieszkał, 

żywot wiódł  ubogi, szczególną czcią otaczał obraz cudownej Najjaśniejszej 

Maryi Panny Chełmskiej, zrzekł się promocji na metropolitę, aby nie odda-

lać się od ukochanej Matuchny”. W 1646 r. wydał w Zamościu „Phoenix..”, 

poświęcony obrazowi Matki Boskiej Chełmskiej, są tu cenne informacje  

o ówczesnej religijności i obyczajach ludowych. *Wycieczki jako formę 
ćwiczeń cielesnych i system wychowawczy prowadzili Pijarzy w chełmskim 

Kolegium szczególnie w latach 1782-1793. Kiedy te tereny dostały się pod 

zabór rosyjski, Pijarzy wyemigrowali z Chełma.  *Kazimierz Władysław 

Wójcicki w 1842 r. wydał Zarysy domowe i w 1861 r. w Tygodniku Ilu-

strowanym Wieśniacy z Lubelskiego, opisując obyczaje z naszego regionu. 

*Największe zasługi dla badań etnograficznych regionu chełmskiego wniósł 

Oskar Kolberg w dziele z 1890 r. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
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podania, przysłowia, obrzędy, gusła, pieśni, muzyka i tańce. *Pamiętać  też 

należy o zasługach dla badań kultury ludowej ziemi chełmskiej Marii Hem-

pel.   

Złagodzenie w latach 1905-1907 rygorów pod zaborem rosyjskim  

i tzw. ogólnopolska rewolucja społeczna (inicjowana przez Polską Macierz 

Szkolną), spowodowały, że coraz silniej do Chełma i regionu przenikały 

(poprzez kurierów) narodowowyzwoleńcze idee polskich organizacji: Pol-

skiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Polskiej Macierzy Szkolnej, 

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Ruchu Jordanowskiego, skautin-
gu (i inne). Ze względów politycznych (zabory-niewola) każde tworzone po 

1906 r. polskie stowarzyszenie (oświatowe, zdrowotno-sportowe), stawało 

się automatycznie instytucją krzewiącą polskość, w której kładziono nacisk 

nie tylko na ćwiczenia, ale i na pracę patriotyczną i kulturalną. Dlatego dla 

podkreślenia ideałów narodowych, wszelkie imprezy organizowano  

w dniach rocznic i świąt państwowych. Działacze wyczuwali momenty 

historyczne i natychmiast zorganizowanie, uczestniczyli w każdej akcji, 

prowadzącej do wyzwolenia ojczyzny.    

Dlatego też tworzące się po 1906 r. w Chełmie (półjawnie) polskie 

organizacje, jednoczyły elitę społeczną, mieszczan, inteligencję, kler  

i szlachtę. Był to czas na odradzanie ideałów narodowych, patriotyzmu 

polskiego i regionalnego, zgnębionego latami rusyfikacji polskiego społe-
czeństwa, gdzie  w życiu mieszkańców Chełma (wolą cara) bezwzględnie 

dominowała kultura rosyjska. Pionierską rolę w odradzaniu polskości  

w Chełmie i regionie spełniała, powołana 1906 r. w Chełmie Polska Macierz 

Szkolna (jawnie od 15 listopada 1917 r.) i jej twórcy, ks. Wacław Kosior, 

nauczyciel Michał Kinczyk, lekarz Ludwik Chomicki, urządziła bibliotekę  

i czytelnię przy pomocy ludności duży księgozbiór, stanowił on podstawę 

zorganizowanej w 1916 r. biblioteki z czytelnią przy Chełmskim Uniwersy-

tecie Ludowym – i powołane Towarzystwa Zjednoczonych Ziemianek. 

Szczególnie zasłużona dla kultury chełmskiej była księgarnia Bolesława 

Piotrowskiego. Od 1904 r. dzięki małżeństwu Jadwigi i Jana Papużyńskich 

(mimo represji) działało Koło Amatorskie jako polskie życie teatralne. Od 
1908 r. działało w Chełmie pierwsze konspiracyjne Gniazdo-Sokole przy 

drużynie Ochotniczej Straży Ogniowej. Od 1908 r. fabrykant Franciszek 

Gassner na terenie fabryki i odlewni prowadził tajnie „gimnastykę Sokolą” 

– tworzył robotniczy ruch sportowy. 

Działania te spowodowały, że w niektórych szkołach chełmskich 

złagodzono rygory rusyfikacyjne a nawet wprowadzono elementy polskiej 

oświaty, np. w Chełmskim Unickim Żeńskim Gimnazjum, wprowadzono 

polskie formy lekcji muzyki, tańca i gimnastyki. Dalsze działania aktyw-

nych nauczycieli doprowadziły, poczynając od września 1910 r. uchwałą 
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konferencji Chełmskiej Dyrekcji Szkolnej, w tymże Gimnazjum, wprowa-

dzono oficjalnie gimnastykę systemu „Sokolego” w ilości 9-godz. tygo-

dniowo. W roku szk. 1911 i 1912 zwiększono o 1-godz. gimnastykę oraz 

dodatkowo wprowadzono rytmikę, wędrowanie i formy zabaw. Wprowa-

dzenie gimnastyki „Sokolej” do programu szkoły spowodowało, że  

w dniach 3-5 października 1910 r. delegacja 9-uczennic Gimnazjum w for-

mie wycieczki wzięła udział w Zlocie „Sokoła” w Warszawie, prezentując 

układy ćwiczenia zbiorowe. Wprowadzenie do niektórych szkół lekcji gim-

nastyki systemu „Sokolego”, było ważnym elementem walki narodowowy-
zwoleńczej. 

W 1913 r. ulice Chełma „prawie wszystkie były wybrukowane, ob-

sadzone drzewami, w porze nocnej oświetlone dostateczną liczba latarni 

naftowo-żarowych i elektrycznych”. W celu upiększenia krajobrazu miasta 

przystąpiono na pocz. XX w., do urządzania parków na terenie osady młyń-

skiej Chełma i przy rzece Uherce. Istniejący ogród obok pałacu biskupiego 

na Górce na przełomie XIX i XX w. władze przekształciły w park krajobra-

zowy. Podobny park założono przy budynku seminarium duchownego.  

W 1913 r. (część młodzieży pobierała naukę na tajnych kompletach) aż 60% 

uczniów reprezentowało wyznanie katolickie, a tylko 22% prawosławne.  

W 1913 r. czynne były dwa kinematografy, Syrena i Oaza. Podczas zaborów 

(1795-1918) władze carskie chciały uczynić z Chełma ośrodek kultury ro-
syjskiej i prawosławia. W 1914 r. Chełm liczył 26.380 mieszkańców. 

Pierwszą organizacją rosyjską w Chełmie o charakterze nacjonali-

stycznym było Chełmskie Rosyjskie Zgromadzenie, którego początki sięga-

ją 1868 r., i prawdopodobnie jest to początek funkcjonowania obiektu zwa-

nego Resursą w Chełmie mieszczącego się przy ul. Lubelskiej Nr 2, 3 lub 4, 

(pierwszy dom u podnóża Górki), jako miejsca spotkań organizacji rusyfi-

kacyjnych. Początkowo był budynkiem drewnianym z okazałym ogrodem, 

w którym uprawiano sporty siatkówkę i tenis. W Resursie spotykali się 

członkowie Chełmskiego Klubu Szachowego protegowani gubernatora 

Aleksandra Wołżyna do 1914 r. *Wrogą agenturalną działalność prowadziło 

Chełmskie Prawosławne Bractwo Świętej Bogurodzicy, polityczno-religijne 
stowarzyszenie o charakterze antypolskim które funkcjonowało w Chełmie 

w latach 1879-1915, a opiekę nad jego działalnością sprawował osobiście 

car Rosji Mikołaj II. *W latach 1909-1913 wycieczki szkolne organizowała 

Chełmska Dyrekcja Naukowa Szkolna, która była pod szczególnym nadzo-

rem cara i władz rosyjskich. Naczelnikowi Chełmskiej Dyrekcji podlegały 

tereny: Chełma, Zamościa, Rejowca, Sawina, Tomaszowa Lubelskiego, 

Hrubieszowa. Poprzez wycieczki szkolne władze rosyjskie chciały udowod-

nić swoją potęgę i przynależność Chełmszczyzny do Cesarstwa Rosyjskie-
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go. *Okres Chełmskiej Guberni 1912-1914, to ciężkie czasy dla chełmskiej 

społeczności i O. PTK. 

Chełmianin Edward Łuczkowski (1865-1932) w 1891 r. ukończył 

studia medyczne w Warszawie; tu zapoznał się z działalnością „Sokoła”, 

WTW i WTC; po uzyskaniu w 1891 r. dyplomu lekarza powrócił do Chełma 

i zajął się praktyką lekarską; był prezesem chełmskiego „Sokoła” 1923-

1926; działał w Magistracie na rzecz społeczności chełmskiej. Patriota, 

walczył z rusyfikacją prowadził działalność narodowowyzwoleńczą leczył 

ludzi biednych, był regionalistą i społecznikiem. Organizatorzy-członkowie 
z Warszawy Rady Głównej PTK – od powołania 3 grudnia 1906 r. – podró-

żowali konspiracyjnie po kraju pod zaborem rosyjskim, w ramach tzw. akcji 

tworzenia oddziałów na prowincjach i rozwijania idei regionalizmu jako 

budzenie prowincji polskiej do życia samodzielnego we wszystkich dziedzi-

nach – odwiedzali też Chełm – tu dochodziło do spotkań. Wynikiem czego 

E. Łuczkowski został członkiem-korespondentem Warszawskiego PTK. 

Częste wizyty i odczyty – o ideach PTK, patriotyzmie, regionalizmie i walce 

wyzwoleńczej w Chełmie i okolicy, największe patriotyczne w kościołach – 

członków Rady Głównej PTK, szczególnie Karola Hofmana, spowodowały, 

że powołano 28 kwietnia 1910 r. Chełmski Oddział Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego (PTK), a przy nim bibliotekę i muzeum krajoznawcze oraz 

dział wycieczek odczytów-referatów. Powołaniu Oddziału sprzyjała przyja-
zna atmosfera, duch walki i patriotyczne zaangażowanie chełmskich entu-

zjastów idei PTK, a do wybijających należeli wielcy patrioci, społecznicy  

i bojownicy o polskie idee: prezes Edward Łuczkowski, Bronisław Fuda-

kowski i Józef Papużyński i inni. Chełmski Oddział PTK, tak jak idee RG 

PTK, stawiał sobie za cel, zbieranie i szerzenie wiadomości krajoznaw-

czych, gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziemi chełmskiej, 

prowadzenie odczytów, roztaczanie opieki nad pamiątkami i osobliwościa-

mi przyrody – tym rozwijano regionalizm. Organizowano wycieczki piesze 

w mieście i w terenie gdzie prowadzono odczyty historyczne, patriotyczne, 

krajoznawcze, oświatowe i zdrowotne dla podniesienia ducha polskości 

zgnębionego ludu niewolą, współtworzono tam ruch regionalny i krajo-
znawczo-turystyczny. Na odczyty-prelekcje wybierano miejsca szczególne 

dla idei patriotyzmu narodowego jak kościoły czy zabytki kultury narodo-

wej. Dużą rolę w tworzeniu i propagowaniu idei ruchu PTK przez Chełmski 

Oddział (jak i innych organizacji wyzwoleńczych tworzących się w tym 

czasie w Chełmie) odegrała elita społeczna mieszczanie, inteligencja, du-

chowieństwo i okoliczna szlachta. Szczególnie duchowieństwo i szlachta, 

były zawsze źródłem wszelkiej rzetelnej wiedzy o polskich obyczajach  

i kultywowania ich dla potomnych i dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospoli-

tej. Szczególne znaczenie dla zgnębionego niewolą-rusyfikacją dumnego 



17 

 

chełmskiego społeczeństwa miała wiara i katolicyzm. Cały rytuał związany 

z pielgrzymkowymi wędrówkami kleru i ludu do miejsc modlitwy, kultu 

świętego, pamięci narodowej i obrzędów kościelnych (kapliczki, odpusty, 

dożynki itd.) dodawało też sił do przetrwania – na co nie miała często 

wpływu carska bezpieka. Członkowie Rady Głównej PTK Warszawa, Alek-

sander Janowski i Mikołaj Wisznicki na łamach specjalistycznego pisma 

PTK pt. „Ziemia”, w dziale „Działalność krajoznawcza na prowincji” 

i „Krajoznawstwo na prowincji”, przytaczali dane i pisali z tego okresu 

sprawozdania pochwalne też m. in. i o Chełmskim Oddziale PTK czytamy: 
1911 rok – stan 118-członków, obrót roczny 598 rubli 70 kop. (3.000zł.), na 

odczyty, wycieczki, referaty i muzeum krajoznawcze; 1912 rok – ubytek  

20-członków, zorganizowana 1-wycieczka 7-osobowa, obrót 318 rubli, 

wpłynęło 225 rubli, brak wpłaty składek, duże poparcie inteligencji; 1913 

rok –  z ruchu ubyło 14-członków, zorganizowano 2-zebrania, 7-referatów 

dla 280-osób, nie było odczytów publicznych, zorganizowano 5-wycieczek 

dla 49-osób, 1-wycieczka przyjęta, wpływ 15 zł. 

Wycieczki (spontaniczne, dla wtajemniczonych, okolicznościowe, 

liczbowo różne) organizowane w latach 1910-1913 (jak podają dane  RG 

PTK, nie było ich aż tak dużo, co rok było ich mniej, może były też poza 

organizacyjne lub indywidualne). Chełmski Oddział PTK organizował wy-

cieczki w mieście Chełmie (podziemia kredowe i budowle kultury), a także 
do jeziora Bazyljany k\Chełma, na Podgórze, Pagóry Chełmskie, do lasku 

„Borek”, do Kumowej Doliny, do Stołpia i Bieławina, były też do Rejowca, 

Krynicy i Krupego oraz do miejsc kultu narodowego. Można stwierdzić, że 

Chełmski Oddział PTK  do wojny 1914 r. był ważnym ogniwem aktywnej 

walki narodowowyzwoleńczej edukacji moralnej, zgnębionej społeczności 

chełmskiej latami niewoli zaborów i rusyfikacji. Po analizie źródłowego 

materiału dotyczącego działalności Chełmskiego Oddziału PTK, należy 

stwierdzić, że od chwili powołania 28 kwietnia 1910 r., do wybuchu wojny 

w 1914 r. była prowadzona dość aktywna działalność Oddziału – następnie 

od wybuchu wojny w 1914 r. – nie było żadnej działalności – *(choć od 

sierpnia 1915 r. kiedy Rosjanie opuścili Chełm a nastali Austriacy, stworzy-
ły się sprzyjające warunki do tworzenia, z zaistniałej sytuacji powstało wiele 

polskich instytucji i organizacji w Chełmie). Reasumując: 5-lat działania 

1910-1914 i był to koniec Chełmskiego O. PTK w gronie tych działaczy i w 

tej formule działania pod prezesurą E. Łuczkowskiego (i nie pomogły ze-

brania-reaktywowania w 1918 r. i 1929 r.). 

W sierpniu 1915 r. Chełm opuściły urzędy-wojska carskie i wszędo-

bylski rosyjski, a miasto zajęli Austriacy. Nastąpiła pewna swoboda działa-

nia. Ujawniło się wiele polskich organizacji w tym tajne nauczanie. Utwo-

rzony Chełmski Komitet Obywatelski powołał 22 września 1915 r. pierwszą 
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polską szkołę średnią w Chełmie – Szkołę Filologiczną (od 17 września 

1918 r. przemianowaną po upaństwowieniu na Królewsko-Polskie Gimna-

zjum im. S. Czarnieckiego). Był to ważny moment dla rozwoju polskiego-

chełmskiego szkolnictwa i oświaty w Chełmie. Nadrzędnym celem szkoły 

było wychowanie zdrowego, silnego, mądrego obywatela i obrońcę ojczy-

zny. Dlatego wychowanie fizyczne stało się obowiązkowym przedmiotem 

nauczania, realizowane jako gimnastyka-(ćwiczenia cielesne) poprzez: gry  

i zabawy, sporty, wycieczki i obozownictwo. Nie ma szkoły, która by nie 

doceniała społecznego i wychowawczego znaczenia wycieczek krajoznaw-
czych i nie wprowadziła ich do zajęć szkolnych. Pod koniec 1915 r. nauczy-

ciel szkoły Ludwik Zajączkiewicz utworzył pierwszą drużynę skautową-

(harcerską), stając się twórcą ruchu skautingu w Chełmie i propagatorem 

szkolnego ruchu obozowego. Często korzystano z doświadczeń systemu 

harcerskich wycieczek (w tym karność, obcowanie z przyrodą, radzenie  

w terenie). 

Obszar Chełmszczyzny odgrywał na początku XX w. szczególną rolę 

w polityce niektorych państw centralnych a szczególnie carskich władz 

zaborczych. Przytoczyć tu należy decyzje władz rosyjskich z 1912 r.  

o utworzeniu Guberni Chełmskiej czy postanowienia pokoju brzeskiego  

z 1918 r. przyłączenia Chełmszczyzny do Ukrainy. Był to odwet carskich 

władz za aspiracje Chełma jako ideowo ważnego ośrodka ruchów narodo-
wowyzwoleńczych kresów wschodnich Rzeczypospolitej. W związku z tą 

sytuacją polskie organizacje konspiracyjnie lub półjawnie jednoczyły się we 

wspólnym froncie, niedopuszczenia do oderwania Chełmszczyzny od Ma-

cierzy. Dlatego 3 maja 1918 r. na błoniach pod Chełmem odbyła się wielka 

manifestacja patriotyczno-wyzwoleńcza. W konsekwencji tylko skuteczne 

działania Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, 

Straży Kresowej i D-ca WP w Lublinie, doprowadziły do ostatecznego 

przyłączenia Chełmszczyzny do Macierzy. 

Dnia 27 czerwca 1918 r. (w czasie walki o odzyskanie Chełmszczy-

zny) odbyło się w Chełmie zebranie organizacyjne, przy udziale 28-osób 

wiernym ideom PTK. Wysłuchano słowa wstępnego prezesa E. Łuczkow-
skiego który powiedział, „Oddział Chełmski PTK przed wojną rozwijał się 

dość pomyślnie, mimo iż ówczesne warunki  polityczne, związane z projek-

tami wyłączenia ziemi chełmskiej, stanowiły poważną zaporę w pracy. 

Wojna i jej przejawy zatamowały działalność oddziału, rozproszyły część 

członków, zniweczyły dotychczasowy dorobek, gdyż zawiązek muzeum 

i biblioteki krajoznawczej uległ całkowitemu zniszczeniu. Dopiero przed 

kilku tygodniami podniesiono myśl przywrócenia oddziału i wznowienia 

pracy”, zobrazował przedwojenną działalność oddziału i rozwijał projekty 

na przyszłość, po czym, po krótkiej dyskusji, postanowiono pracę wznowić  
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i powołano zarząd w składzie 6-osób: prezes E. Łuczkowski, J. Papużyński, 

ks. Wincenty Pawelec, W. Siepieta, B. Srocki i K. Wolff. Zarząd zaprojek-

tował na najbliższe miesiące szereg odczytów na tematy krajoznawcze  

i pokrewne oraz postanowił organizować częste wycieczki podmiejskie. 

Mimo wzniosłych celów programu, nie było żadnej działalności. 

 

 

- Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972) – 

jego dokonania: 

 

 Pionier wychowania fizycznego i sportu, 

ruchu krajoznawczo-turystycznego i współcze-

snej turystyki, systemu struktur ochrony przyrody  

i środowiska i ligi ochrony przyrody. Nauczyciel, 

regionalista, etnograf, badacz, kustosz muzeum. 

Twórca chełmskiego szkolnego i miejskiego 

systemu wycieczek, ruchu krajoznawczo-

turystycznego  współczesnej aktywnej turystyki. 

Jako pierwszy tworzył z młodzieżą system zachowania i ochrony przyrody i 
środowiska dla potomnych. Opracowywał nowe szlaki wycieczkowe na-

ukowo-dydaktycznie na prośbę KOSL; (ur. się w Metelinie k. Hrubieszowa; 

ojciec powstaniec z 1863 r.; osierocony w 1896 r. trafił do Lublina tu rozpo-

czął edukację; w 1905 r. brał udział w strajku; w 1908 r. w Gim. Polskim 

Batorego w Lublinie otrzymał maturę; od 1905 r. członek „Sokoła”; na 

pierwszą wycieczkę wyruszył latem 1905 r., tu zaprzyjaźnił się z prof. Hie-

ronimem Łopacińskim on zainteresował go krajoznawstwem, etnografią, 

archeologią, starodrukami-muzealnictwem; przyjaźń z prof. H. Łopacińskim 

spowodowała, że od 1906 r. pogłębiał swoje pasje; w 1914 r. ukończył Pe-

tersburski Instytut Gimnastyczny;  był Naczelnikiem Polskiego Oddziału 

„Sokoła” w Petersburgu; od 1916 r. w Kazaniu był kierownikiem kursów 
dla nauczycieli wychowania fizycznego tu wydał podręcznik po rosyjsku 

„Teoria ćwiczeń gimnastycznych”; w 1917 r. uczył też w Syzraniu  wycho-

wania fizycznego i powołał tu z grupą młodzieży szkolne koło miłośników 

sportów wodnych i organizował wycieczki łodziami po Wołdze w których 

uczestniczyły też dzieci polskich kolejarzy zesłanych z Królestwa w głąb 

Rosji. Kierowniczką-nauczycielką tej szkoły była jego żona Eleonora; z 

powodu okropności Rewolucji Październikowej w 1918 r. powrócił do Pol-

ski; w Warszawie zgłosił się do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-

cenie Publicznego z gotowością do pracy.   
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 Do Chełma przybył w lipcu-(sierpniu) 1918 r., i zgłosił się do dyr. 

Szkoły Filologicznej – od 17 sierpnia 1918 r. po upaństwowieniu przemia-

nowana na Królewsko-Polskie Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie, 

tzw. „Czarniecczycy” (i zgodnie z poleceniem MWR i OP) od dnia 1 wrze-

śnia 1918 r. nauczyciel wychowania fizycznego. W tym czasie szkoła mie-

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

w Chełmie, przy szkole utworzono bursę - 15 czerwca 1919 r. szkołę prze-

niesiono do gmachu dawnego prawosławnego seminarium duchownego, 

mieści się do obecnej chwili jako I LO im. Stefana Czarnieckiego. Był 
pierwszym wykwalifikowanym nauczycielem wychowania fizycznego  

w Chełmskiej oświacie, w 1919 r. opracował program z wychowania fi-

zycznego dla chełmskich szkół – był pionierem i twórcą współczesnej 

chełmskiej kultury fizycznej. 

Od 1915 r., Gimnazjum „Czarniecczyków” stawało się wielkim 

ośrodkiem polskiej szkoły, nauki, kultury i kultury fizycznej, walki narodo-

wowyzwoleńczej, promieniując na kresy wschodnie Najjaśniejszej Rzeczy-

pospolitej.  

Kazimierz Janczykowski gdy rozpoczynał pracę w Gimnazjum 

„Czarniecczyków” 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. 

We wrześniu, po rozpoczęciu nauki, zorganizował grupę chętnej 

młodzieży do wędrowania a w październiku 1918 r. nazwał ją Koło Wy-

cieczkowo-Geograficzne jako pierwsze w Chełmie-ziemi chełmskiej  

i w okręgu Lubelskim jedno z pierwszych w kraju. Do czerwca 1919 r. 

wszystkie wycieczki które organizował wyruszały spod Bursy szkolnej przy 

ul. Pocztowej, a po czerwcu 1919 r. po przeprowadzce szkoły spod budynku 
lub spod Bursy-Schroniska szkolnego. We wrześniu-październiku 1918 r. 

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

Stołpie i Bieławin, Kumowa i Podgórze.  Celem koła było poznanie waż-

nych miejsc dla Chełma: kultu, przyrody, historii, patriotyzmu i wyzwole-

nia. Tak tworzył szkolny wychowawczy system wycieczek i ruch krajo-

znawczo-turystyczny. Podczas penetracji z młodzieżą m.in. odkrył przyrod-

nicze walory Dziewiczej Góry, Stawskiej Góry i tzw. Wygonu pod Cheł-

mem (tu rosła bardzo rzadka roślina dziewięćsił popłocholistny) i wielu 

innych miejscach. Działalność Koła była inspirowana przez powstałe  
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w 1919 r. przy oddziale PTK (założonym przez Ludomira Sawickiego)  

w Krakowie jako sekcja-Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej i jego 

prezesa prof. Leopolda Węgrzynowicza z którym się zaprzyjaźnił podczas  

I-Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie którego 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 tury-

styką ze strony państwa przejęło Ministerstwo Komunikacji.  
We wrześniu 1919 r. Gimnazjum „Czarniecczyków” odwiedziło  

3-profesorów Politechniki Lwowskiej, aby zbadać „Stawską Górę” (i dzie-

więćsił popłocholistyny).  Zorganizował wyprawę naukową (wozem drabi-

niastym, już spod nowego gmachu szkoły), w której uczestniczyli m. in.  

W. Ambroziewicz i T. Dąbrowski.  

W latach 1920-1921 na Uniwersytecie Poznańskim studiował geo-

grafię. Tu wpływ wywarli profesorowie wykładowcy, E. Piasecki, W. Si-

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

 i wycieczek geograficznych. W czasie studiów uczył tez wychowania fi-

zycznego w Poznańskim Gimnazjum. Po studiach, uczył geografii, geologii, 

astrologii.  

W (wyniku studiowania, i tam zdobytej wiedzy) od kwietnia 1923 r. 
zmienił nazwę na Koło Geograficzno-Krajoznawcze. Celem Koła było – 

poznanie środowiska, wytyczanie i poznawanie szlaków kultury i pamięci 

narodowej, zabytków oraz popularyzowanie ruchu zdrowego wędrowania, 

obozowania, obcowania z przyrodą i zbierania eksponatów. Mówił zawsze: 

„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-tygo- 

dniowego obozu na łonie natury, lub kilkudniowej wędrówki wakacyjnej  

i poznanie swego regionu lub sąsiedniego. Powinno wzorować się na do-

świadczeniu metody pracy harcerskiej – dotyczy to sposobu poruszania się 

w terenie, techniki obozownictwa-biwakowania i terenoznawstwa oraz or-
ganizacji karności wycieczek”. W muzeum powołał działy regionalny krajo-

znawczy-(geograficzny) – eksponaty z wycieczek.  

W 1923 r. na terenie Gimnazjum założył stację meteorologiczną  

II rzędu należącą do krajowej sieci PIHM, stacja pracowała (z przerwą 

1939-1945) do 1950 r. 

 *Na bazie koła, od 1926 r. organizował pracownię geograficzną, od 

1933 r.  najnowocześniejsza 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  
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20-map i przyrządy, tablice, obrazy, epidiaskop, przeźrocza, przyrządy geo-

graficzne itd. Była też miejscem do spotkań naukowych i dyskusji po róż-

nych wycieczkach a z nich pokaz eksponatów, a przede wszystkim do pro-

wadzenia 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 labo-

ratoryjnej, 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 1922 r. jako pierwszy w województwie lubelskim (i w kraju) od-

krył 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 Krajoznawczo-Turystycznego 

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

ważnym miejscem odpoczynku, wakacji, kąpieli słonecznych i wodnych, 

nauki pływania, pływania na łodziach i kajakach a przede wszystkim rzeką 

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

W 1929 r. powołał przy Gimnazjum „Czarniecczyków” pierwsze  

w województwie lubelskim Szkolne Koło Miłośników Wody przekształcone 

w Klub Wioślarski. Zorganizował w 1929 r. wraz z młodzieżą pierwszą  

w województwie lubelskim wyprawę-rejs sportowo-turystyczny łodzią 

„Chełmianką” Bugiem i Wisłą do Gdańska i Morza (była to jedna z pierw-

szych w kraju) – 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, kaja-

kowania oraz ratownictwa. Członkowie koła, wyznaczali szlaki wodne  

i organizowali rejsy wycieczkowe turystyki wodnej. Rozbudzano też w 
społeczeństwie nawyk dobrodziejstwa zdrowotnych kąpieli i wycieczek 

turystyki wodnej. W 1931 r. powołał (jako pierwsze) Szkolne Koło Ligi 

Morskiej i Kolonialnej. 

Na bazie doświadczeń powołał (bardziej profesjonalne w oparciu  

o pracownię gdzie młodzież Gimnazjum wykonywała pomoce z zakresu 

wycieczek i krajoznawstwa) w dniu 20 stycznia 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) 
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opiekunem KKMS został Jan Moczulski, (K. Janczykowski nie protesto-

wał).*(analizując notatki a nawet „Zwierciadło”; mając też na uwadze wiel-

kie zasługi o jakich pisało wielu; Ambroziewicz był poniekąd dyktatorem; 

nie wyobrażał sobie aby ktoś mógł się mu sprzeciwić; dyr. Gim. „Czarniec-

czyków” 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. Jan-

czykowskim; nad wyraz jego nazwisko przy wielu wydarzeniach przyspo-

sabiało mu kontrowersyjnej aureoli). Mimo to K. Janczykowski równolegle 

prowadził drugie swoje Koło Krajoznawcze dla wszystkich chętnych, przy 
którym utworzył w 1926 r. 2-sekcje: Koło Ludoznawcze i Kółko Przyrodni-

cze.  

Pod opieką Jana Moczulskiego (uczył matematyki)  od stycznia 1925 

r. do września 1926 r. KKMS zorganizowało 7-odczytów, 4-zebrania towa-

rzyskie, 3-dyskusje, czytano książki, zakupiono obrazy krajoznawcze (wła-

sność kl. VII, a nie Koła). Od września 1926 r. do 1930 r. opiekę nad kołem 

objął Marian Jumborski (również matematyk) weteran krajoznawstwa  

i PTK. Ruch krajoznawczy wśród młodzieży ożywił się, oparty na zasadach 

regionalizmu. Zaniedbano jednak prace nad ginącymi zabytkami przeszłości 

i ludoznawstwa na Chełmszczyźnie (w 1930 r. M. Jumborski wyjechał  

z Chełma). Od 1930 r. opiekę nad kołem objęła Helena Zajdler (uczyła 

geografii), w r. szk. 1931\1932 koło przekształcono na sekcję regionalną 
przy Kole Historycznym pod opieką  Jadwigi Jędrzejewskiej w którym było 

3-sekcje w tym krajoznawcza. Sekcja regionalna zbierała wiadomości doty-

czące ziemi chełmskiej, zdjęcia fotograficzne i dyżurowała w muzeum. 

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 roku 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 mło-

dzież 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 Mło-

dzieży 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 wysta-

wę regionalną ziemi chełmskiej, i ściślej współpracować z pracownią geo-
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graficzną. Pracowano nad stworzeniem skutecznego systemu na rzecz 

ochrony przyrody i środowiska – dla potomnych. W dniu 9 grudnia 1935 r. 

uczestniczył we Lwowie w obradach, połączonych LOP Lwowskiej i War-

szawskiej 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 ekspona-

ty oraz miejscowy folklor. Chełm reprezentowało Koło im. W. Pola, zostało 

minowane do nagrody krajowej. Ważnym celem koła było stworzenie sku-

tecznego systemu na rzecz ochrony przyrody i środowiska dla potomnych.  
Kazimierz Janczykowski był uznawany za odkrywcę zdrowotnych, 

przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych uroków i walorów Pojezie-

rza Łęczyńsko-Włodawskiego (pierwsza jego wyprawa była datowana na 

1934 r.). W latach 1937-1938 w gronie kilku przyjaciół, nauczycieli Gimna-

zjum (i dawnych działaczy PTK w Chełmie), jako pierwszy na Lubelsz-

czyźnie, penetrował Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Sporządził wiele 

notatek i spostrzeżeń z tych wypraw, jakby przygotowywał plany do przy-

szłych turystyczno-naukowych wypraw z młodzieżą. Dnia 25 czerwca 

1939 r. wraz z naukową grupą członków KKMS „Czarniecczyków”, zorga-

nizował pierwszy wycieczkowo-wędrowny obóz pieszy po Pojezierzu Łę-

czyńsko-Włodawskim, zwanym przez wielu naukowców Polesiem Lubel-

skim. W artykule „Czarniecczycy” pionierzy K. Janczykowski pisał: „niko-
mu wtedy się nie śniło o krajoznawczo-turystycznych walorach Pojezierza 

Łęczyńsko- Włodawskiego, dziewiczej faunie i florze. Nasza wędrówka 

miała znaczenie wywiadowcze, było 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, chełm-

skich szkół powszechnych i średnich (i szkół lubelskich) w porozumieniu  

z Lubelskim Kuratorium Okręgu Szkolnego. 

We wrześniu 1928 r. powołał przy Gimnazjum „Czarniecczyków” 
Szkolną Ligę Ochrony Przyrody, pierwsze specjalistyczne Koła LOP utwo-

rzyły klasy VI i VII geograficzne i przyrodnicze, większość to członkowie 

KKMS. Były to pierwsze w województwie Lubelskim (i jedne z pierwszych 

w kraju) Szkolne Koła LOP – były pionierskie i jako pierwsze w Chełmie 

tworzyły ruch ochrony przyrody, w mieście powiecie i na Lubelszczyźnie. 

Do pierwszych przejawów działalności Kół LOP „Czarniecczyków” było 

spisanie przez członków, na terenie Chełma i powiatu miejsc fauny i flory. 

Prowadzono też prace nad wytyczeniem ochrony szczególnych miejsc. Po-

stulowano do władz miejskich o pomoc w tej sprawie. 
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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 Krajoznaw-

czy (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 Słowni-

ka Geograficznego Ziem Polskich). Kongres miał być rewią ruchu krajo-

znawczego w Polsce na terenie wszystkich istniejących organizacji oraz 

pośród niezorganizowanego społeczeństwa. Za program odpowiadał Alek-
sander Patkowski,  posiedzenie otworzył prezes honorowy Aleksander Ja-

nowski. W tym czasie na terenie kraju odbywały się spotkania, przygotowa-

nia na Kongres referatów. Wielu takim spotkaniom przewodniczyli, dele-

gowani z RG PTK. W 1928 r. na spotkaniu zorganizowanym w Lublinie  

i Zamościu uczestniczyły chełmskie delegacje „Czarniecczyków” i SKS 

„Zdrów’. 

Idee Kongresu, były motywem zwołania przez K. Janczykowskiego 

(wobec braku działalności Chełmskiego Oddziału PTK) 31 maja 1929 r.  

w gmachu Gimnazjum „Czarniecczyków” w Chełmie zjazdu entuzjastów 

chełmskiego ruchu krajoznawczo-turystycznego (celem było stworzenie 

miejskiej organizacji krajoznawczo-turystycznej w Chełmie, ta rywalizowa-

łaby i współpracowała z działającym już bardzo aktywnie KKMS i szkol-
nym systemem wycieczek-wędrówek i obozów krajoznawczo-turystycznych 

tworzonego przez K. Janczykowskiego 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 Towa-

rzystwa: „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. Obecni: A. Makarewicz, L. Krupczak, A. Perzyna, W. Głowacki, 
W. Zygmunt, K. Strąkowski, E. Łuczkowski, M. Hebdowska, Z. Hejma-

nówna, W. Olpiński, starosta B. Bagiński, T. Kozerski, Z. Umiński, F. Frąc-

kiewicz, A. Sauter, ks. W. Kosior, M. Jumborski, A. Schon, K. Janczykow-

ski, J. Wasilewski, M. Baruś, W. Zimmer, W. Wadowski, dr Fiumel,  

H. Zajdlerowa, W. i S. Ambroziewicz. *porządek zjazdu: 1-zagajenie dr 

Łuczkowskiego z przeszłości PTK w Chełmie, – który opisał historię 

„Chełmskiego Oddziału PTK od założenia w 1908 r. do czasu wojny, opisu-

jąc trudności, które na tym terenie były do zwalczenia, wykazując bardzo 

ożywioną działalność w przeszłości, a nawiązując do tej przeszłości zazna-
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czył, że obecne zebranie chce uważać za kontynuowanie prac przedwojen-

nego oddziału chełmskiego” co przez zebranych było jednogłośnie przyjęte; 

2-referat W. Ambroziewicza zadania regionu chełmskiego; 3-sprawy orga-

nizacyjne M. Jumborski; 4-powołanie władz oddziału PTK; i 5-wnioski. 

*powołano zarząd Oddziału Chełmskiego PTK: Prezes E. Łuczkowski, 

Wice. W. Ambroziewicz i L. Krupczak, sekr. M. Jumborski, skarb.  

A. Perzyna, członkowie: H. Zajdlerowa i K. Strąkowski, komisja rewizyjna: 

F. Frąckiewicz, A. Makarewicz i A. Schon. *Rada Główna PTK, z praw-

dziwą 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 prze-

szkody w rozwoju i działalności Oddziału: m. in. brak stabilizacji politycz-

nej, ekonomicznej lub lokalowej, czy też brak zaangażowania ze strony 

działaczy-sympatyków – nie miało tu uzasadnienia. Ponieważ wiele organi-

zacji w tym czasie rozwijały dość dobrze, organizowały wycieczki i tworzy-

ły ruch turystyczny w Chełmie i okolicy. Należy stwierdzić, że Chełmski  

O. PTK, nie odegrał żadnej roli i nie miał wpływu na tworzący się w Cheł-

mie, ruch krajoznawczo-turystyczny okresu 1918-1939. Dziwi fakt, że taka 

specjalistyczna placówka historycznie uwarunkowana o walorach patrio-

tyczno-wychowawczych, nie miała jasnej sytuacji organizacyjnej i nie speł-
niała swojej misji w działaniu, i nie wytworzyła własnej tradycji w Chełmie. 

Od 1931 r. na łamach pism KOS Lubelskiego K. Janczykowski pu-

blikował swoje spostrzeżenia dydaktyczne z wychowania fizycznego i wy-

cieczek 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 chełm-

skim, poprzedzony krótką monografią powiatu – zawarł w nim swoje spo-

strzeżenia 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 miej-
scowościach 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 właści-

ciele majątków i folwarków oraz księża proboszczowie, którzy bardzo 

uprzejmie i przyjemnie odnoszą się do wędrującej dziatwy szkolnej. Mło-

dzież szkolna w pierwszym rzędzie powinna korzystać z uprzejmości kie-

rowników 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 
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znawcę Chełmszczyzny i sędziego T. Kozerskiego ze Stawu  mających 

wiele materiału o charakterze regionalnym. 

Prowadził w regionie badania, szukał najdawniejszych śladów życia. 

Najcenniejszym jego nabytkiem-odkryciem wieloletniej pracy jako wę-

drowca badacza-archeologa był grób neolityczny odkryty-(przypadkowo)  

w październiku 1934 r. w Poniatówce pod Wojsławicami 22km. od Chełma. 

Było to odkrycie na miarę światową. W 1935 r. wydał Wśród wzgórz kre-

dowych, 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  

* 

Józef Rudolf Maź (1894-1966) – bojownik o wolność i polską szko-

łę, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, działacz oświatowy sportu 

i turystyki, twórca kultury fizycznej i szkolnego ruchu wychowania fizycz-

nego i sportu na kresach wschodnich RP, działacz Sokoła. Od września 

1918 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania w Szkole Powszechnej 

w Okszowie pow. Chełm. Od 1 grudnia 1919 r. nauczyciel wychowania 

fizycznego w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim i Szkoły 

Ćwiczeń w Chełmie. Ukończył (roczny kurs) Studium WF w Warszawie  
i Centralną Szkołę Wojskową Gimnastyki i Sportów w Poznaniu.  Pań-

stwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie od 1918 r. (i Żeńskie od 1919 

r.) – było drugim w Chełmie od 1919 r., ośrodkiem polskiej szkoły, kultury  

i kultury fizycznej promieniując na kresy wschodnie Rzeczypospolitej. Se-

minarium Męskie mieściło się w budynkach poklasztornych (kościoła  

i klasztoru o.o. reformatów) przy ul. Reformackiej wraz z kursami przygo-

towawczymi czyli Preparandą.  

Ruch wycieczek, wędrówek, rajdów i obozów Seminarzystów o cha-

rakterze sportowo-wypoczynkowym i regionalno-krajoznawczym oparty  

o system naukowo-poznawczy był ścisłym elementem programu dydaktycz-

no-wychowawczego szkoły. Uczelnia ta kształciła przyszłych nauczycieli, 
dlatego też aspekt wycieczek szkolnych realizowany był jako dział obo-

wiązkowy wchodzący w zakres wychowania fizycznego. Szczególnie Semi-

narium Męskie obejmowało swym zasięgiem dydaktycznym (poprzez sys-

tem praktyk i badań przyszłych nauczycieli) przyległe miejscowości powia-

tu niosąc im pomoc w postaci opracowań programów, wysokokwalifikowa-

nych nauczycieli m.in. z wychowania fizycznego oraz występy i pokazy 

organizowania imprez kulturalno-sportowych (w tym z rekreacji, wycie-

czek, obozów, gier sportowych,  gier i zabaw i sportów wodnych).  



28 

 

Rzecznikiem w\w aspektów i form pracy dydaktycznej było powoła-

ne przy  Męskim Seminarium przez Józefa Mazia w marcu 1923 r.  Szkolne 

Koło Sportowe „Zdrów”. Było to (jak wynika ze źródeł) pierwsze koło  

w Polsce, odegrało znaczącą rolę na kresach Rzeczypospolitej w krzewieniu 

oświaty, kultury i kultury fizycznej. Działalność Koła (oparta na regulami-

nie) rozbudziło i ożywiło w Chełmie życie sportowe i stało się przykładem, 

dla innych szkół. (SKS „Zdrów”) koordynowało wszelką działalność, spor-

tową i turystyczną na terenie szkoły). Pierwszą wycieczkę tematyczno-

naukową i sportowo-krajoznawczą (poza zwykłymi wycieczkami lekcyjny-
mi) zorganizował SKS „Zdrów” z opiekunem J. Maziem 1 czerwca 1924 r. 

Była to grupowa wycieczka wyjazdowa, na zaproszenie Urzędniczego Klu-

bu Sportowego „Włodawia”  i Szkolnego Klubu. Uczestniczyli w niej 

uczniowie III i IV kursu,  celem przeprowadzania pokazowych zawodów: 

piłki nożnej, lekkiej atletyki, gier i zabaw i gier zespołowych oraz rozegra-

niu pokazowych meczów, na koniec wspólne zwiedzanie okolicy i kąpiel  

w rzece Bug. Od 1925 r. (po nieoczekiwanym odejściu z Chełma J. Mazia) 

wszelkie obowiązki szkolne nauczyciela wychowania fizycznego i opiekuna 

SKS „Zdrów” objął Bolesław Zygmunt Kruczek-Wirski (od 1936 r. Wirski).  

Bolesław Zygmunt (Kruczek)-Wirski (1900-1972) – bojownik  

o wolność i polską szkołę, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, 

działacz oświatowy i sportowy, twórca kultury fizycznej i  szkolnego ruchu 
wychowania fizycznego i sportu oraz systemu wycieczek i obozów szkol-

nych, animator ruchu krajoznawczo-turystycznego, działacz Sokoła i LMK, 

twórca szkolnych tzw. gier i zabaw im. Wirskiego. 

Wycieczki w tej formie weszły od 1925 r. do tradycji szkoły. Od 

1926 r. B. Kruczek-Wirski rozpowszechnił jeszcze wszelkie rodzaje wycie-

czek szkolnych jak, piesze, rowerowe i wodne, wśród młodzieży szkoły  

i nadał im charakter masowy zdrowotno-wypoczynkowy, sprawnościowo-

sportowy i metodyczno-turystyczny – egzekwując aspekty zdrowotno-

wypoczynkowe na koloniach, sprawnościowo-sportowe na obozach i meto-

dyczno-turystyczne na wędrówkach, rajdach i zlotach. Następnie na bazie 

tych doświadczeń, powołano w 1929 r. przy Seminarium Męskim, jako 
sekcja-agenda SKS „Zdrów”, specjalistyczne Szkolne Koło Krajoznawcze – 

które od tego roku współtworzyło w Chełmie szkolny ruch krajoznawczo-

turystyczny.    

* 

Szkolne wycieczki lądowe (piesze i rowerowe). Szkolne wycieczki 

lądowe różnego typu, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju ruchu 

krajoznawczo-turystycznego w Chełmie i powiecie a nawet w okręgu były 

odnotowane w miejscowej lub w krajowej prasie, i były stawiane za wzór do 

naśladowania. *Wakacje 1922 r. Inspirowana przez K. Janczykowskiego  
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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”. *9 czerwiec 1923 r. Wycieczka do Wieliczki. Grupę wy-

cieczkową stanowili uczniowie harcerze z Państwowej Szkoły Rzemieślni-

czej. *Lipiec 1931 r. Ogólnopolski konkurs Gwiaździsty rajd pieszy. Wa-

runki konkursu: zespoły trójkowe, trasę opracowują sami, meta w Mszanie 
Dolnej. K. Janczykowski zgłosił najlepszą trójkę piechurów KKMS „Czar-

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

Pindera. Po spełnieniu warunków, jury konkursu przyznało pierwsze miej-

sce i nagrodę główną chełmskiej drużynie. Było to pierwsze cenne zwycię-

stwo i ogólnopolskie wyróżnienie a codzienny „Kurier Krakowski” wysta-

wił wspaniałą recenzję dla Chełmskiego KKMS *Lato 1932 r. Wycieczka 

szkolna zespołu krajoznawczo-historycznego wzdłuż powiatu chełmskiego, 

uczennic Gimnazjum „Czarniecczyków”. W Święcicy nocleg w modrze-

wiowym dworze państwa Lechnickich. Tu też odbyła się konferencja rozpo-

znawczo-naukowa oraz opis trasy i eksponatów. W Pawłowie Marylka Rut-

kowska 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. *Wakacje 1932 r. Zespół wycieczkowy Gimnazjum 

„Czarniecczyków” zajął I miejsce i otrzymał Przechodnią Nagrodę Lubel-

skiego Kuratora KOS i proporczyk. Zwycięstwo było tym cenniejsze że 

uzyskane w gronie 14 najlepszych zespołów z Okręgu. *Wakacje 1932 r. 

Obowiązkowe wędrówki sprawnościowo-sportowe. Grupa harcerek  

I Chełmska D.H.Ż „Czarniecczyków”, odbyła wędrówkę konkursową pod 

hasłem „poznaj swój powiat” i odwiedziła wszystkie gminy powiatu chełm-

skiego, przebyły 400 km pieszo i wodą w ciągu 12-dni. Za tę wędrówkę po 
ocenie komisji, drużyna otrzymała I nagrodę, przechodni puchar Kuratora 

Lubelskiego KOS. Pamiątkowa kronika, zawiera wspomnienia, szkice  

i fotografie. *Latem 1933 r. (ta sama drużyna jak wyżej), bezpośrednio po 

obozie drużyna udała się na wędrówkę „od jeziora do jeziora”, czyli na 

pojezierze włodawskie aż do Prypeci i jeziora Świteź, około 100 km w ciągu 

5 dni. Za tę wędrówkę drużyna zdobyła nagrodę im. Komendantki Chorą-

gwi Lubelskiej. *26 maja 1933 r. Tematyczno-wychowawczo-krajoznawcza 

wycieczka szkolna klasy VI (mat.\ przyr.) członów KKMS „Czarniecczy-

ków”. Trasa wycieczki: Chełm – Kielce – Częstochowa – Kraków – Wie-
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liczka – Zakopane – Chełm.  *Czerwiec 1935 r. Krajoznawczo-

wychowawcza wycieczka w Tatry, grupy uczniów KKMS  „Czarniecczy-

ków”. 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. *Wrzesień 1935 r. 

Wycieczka tematyczna (kultowa) do Czarncy, dawnej majętności S. Czar-

nieckiego patrona Gimnazjum „Czarniecczyków”. Grupę stanowili człon-
kowie poszczególnych klas oraz najlepsi uczniowie „Czarniecczycy”. 

*Wakacje 1936 r. Wycieczka krajoznawcza-wędrówki po powiecie wło-

dawskim. 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), Nadbu-

żankę (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 Woło-

skowoli (Wola Wołoska), Brussa, w Dubecznie (huta szkła). Badamy faunę 

i florę oraz zwyczaje miejscowej ludności”. *25 czerwca 1939 r. K. Janczy-
kowski wraz z naukową grupą członków KKMS „Czarniecczyków”, zorga-

nizował pierwszy wycieczkowo-wędrowny obóz pieszy po Pojezierzu Łę-

czyńsko-Włodawskim, zwanym przez wielu naukowców Polesiem Lubel-

skim. W artykule Czarniecczycy pionierzy pisał: – „nikomu wtedy się nie 

śniło o krajoznawczo-turystycznych walorach Pojezierza Łęczyńsko- Wło-

dawskiego, dziewiczej faunie i florze. Nasza wędrówka miała znaczenie 

wywiadowcze, było to pierwsze uderzenie krajoznawcze w ogóle po poje-

zierzu. 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 (spływy łodzią i kajakami). Szkolne wy-

cieczki wodne różnego typu które szczególnie przyczyniły się do rozwoju 

ruchu krajoznawczo-turystycznego w Chełmie i powiecie a nawet i w okrę-

gu i były odnotowane w miejscowej i w krajowej prasie, i były stawiane za 

wzór do naśladowania. *Czerwiec 1929 r. krajoznawczo-turystyczna morska 

wyprawa łodzi „Chełmianki” do Warszawy i Gdańska, grupy wycieczkowej 

młodzieży „Czarniecczyków”. Rejs szlakiem wodnym inspirowany przez  

K. Janczykowskiego, dużą rolę w organizacji spływu odegrał kpt. Edmund 

Prost. Wodowanie łodzi i chrzest „Chełmianki” odbył się w Dorohusku 
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n\Bugiem, tu też nastąpił start. Łódź wybudowali członkowie Koła Miłośni-

ków Wody i oni stanowili załogę. W pierwszym odcinku rejsu, „Chełmian-

ce” 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 orga-

nizacyjno-taktyczny był w Bytyniu. Z Włodawy dyr. wrócił do Chełma, pod 

Brześciem kajaki popłynęły swoją trasą na Prypeć i Polesie, a łódź popłynę-

ła 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. *Lipiec 1929 r., wycieczka 

rajd wodny do Warszawy”, członków KKMS „Czarniecczyków” kajakami, 

które zostały wybudowane przez członów w modelarni Koła. *Wakacje 

1931 r. i 1933 r. (ta sama formuła), krajoznawczy spływ Bugiem i Wisłą do 

Gdańska i morza. Grupę stanowiły trzy kajaki, sportowej grupy „Czarniec-

czyków”. *5 Lipiec 1932 r. wycieczka kajakowa Bugiem, Wisłą do Gdań-

ska. Organizatorem było KKMS a opiekę sprawował K. Janczykowski  

i T. Dąbrowski. 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”. 
*Wakacje 1934 r. wycieczka kajakiem po Uherce. Tadeusz Machajski chciał 

udowodnić, że po chełmskiej rzece Uherce można żeglować. *Lipiec 1937 r. 

szkolna wakacyjna wędrówka kajakami po wodach polskich w celach krajo-

znawczych, członków Koła LMK „Czarniecczyków”, „Bugiem i Wisłą do 

Warszawy”. Załogę stanowi: Wacław Marzec, Adam Kossarek, Karol Pa-

sieka i Mieczysław Skowroński (kronikarz). Trasa: 1-Chełm-Dorohusk 

n\Bugiem koleją, 2-Dorohusk-Modlin Bugiem 600km. 3-Modlin-Warszawa 

Wisłą, 4-Warszawa-Chełm koleją. Postoje po trasie: Bytyń, Zabuże, Ol-

szynka, Orchówek, Włodawa, Sławatycze, Dubica, Brześć, Kuzawka, Czy-

żewicze, Klimczyce, Drohiczyn, Wojtkowice Glinna, Glinie i Bramszczyk.  

Poza stałą pracą w Gimnazjum „Czarniecczyków” K. Janczykowski, 
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 Cheł-

mie. Również i w tych szkołach popularyzował szkolne wycieczki i wę-

drówki oraz ruch krajoznawczo-turystyczny. 

Na łamach poczesnych pism chełmskich „Zwierciadło” i „Kronika 

Nadbużańska” (1923-1939), o tym okresie pisał Kazimierz Czernicki (1890-

1941) – chełmski wydawca, redaktor, regionalista, społecznik i filantrop: 
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„wycieczki i wędrówki szkolne i szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny 

dzięki twórczej działalności K. Janczykowskiego był systemem wychowaw-

czym i narodowo potrzebnym”.   

K. Czernicki na łamach swojej książki Chełm przeszłość i pamiątki, 

wydanej w Chełmie w 1936 r., w dziale pt. Okolice Chełma pisze - Krajo-

braz okolic Chełma dzieli się na dwa różne zupełnie typy. Północno-

wschodnia część powiatu chełmskiego, to Polesie z bagnami i jeziorami. 

Natomiast południowo-zachodnia jest falista i malownicza. Krajobraz ten 

przypomina Podkarpacie. Pisał dalej, prześliczne są okolice Starego i No-
wego Majdanu, Huty, Majdanu Ostrowskiego, piękny jest Ostrów, Kukawka 

i cała okolica Wojsławic, Sielca, Kumowa, Rejowca, Pawłowa, Krupego, 

Stołpia i Bieławina, Sawina, „Dziewiczej Góry” i Horodyszcza. 

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 za-

cnego i zasłużonego grodu. Skrytykował też brak aktywności Towarzystwa 

Krajoznawczego, a miasto posiada wiele zabytków – gdzie cały ciężar na 

siebie bierze szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny” kierowany przez K. 

Janczykowskiego. Zawiązała się też współpraca pomiędzy tzw. grupą szla-

chetnych walczących chełmian, pod wodzą W. Rewskiego a K. Janczykow-

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

Bursa im. ks. S. Brzóski – koedukacyjna utworzona we wrześniu 

1918 r., przy Królewsko-Polskim Gimnazjum im. S. Czarnieckiego  

w Chełmie  (w tym czasie mieściła się w dawnej Technicznej Szkole Kole-

jowej przy ul. Pocztowej). Był to koniec wojny, miasto wyniszczone a wa-

runki stancji fatalne. Bursa szczególnie faworyzowała młodzież z okolicy, 

liczne stypendia przypadały kandydatom najbardziej z Podlasia, Wołynia, 

Polesia, a nawet Wilna. Idea bursy zmierzała do tego, aby młodzież ta po 

naukach, wracająca w swoje strony, szerzyła kulturę polską i chełmski re-

gionalizm. W pierwszym roku 60-wychowanków w tym 20-stypendystów, 

wsparcie finansowe niosła też Straż Kresowa. Wspaniały wizerunek i ducha 
bursy stworzył jej kierownik Tadeusz Dąbrowski i współpracownik  

W. Siepieta. Ich hasło na harmonijne współżycie i talent wychowawczy 

brzmiało „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego. Dnia 15 czerwca 1919 

r. szkołę przeniesiono do nowego gmachu pod nazwą Państwowe Gimna-

zjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie. Bursa uzyskała lepsze warunki 

mieszkalne i sanitarne oraz rozległy teren z parkiem i ogrodem warzywnym. 

W parku zorganizowano plac do gier i zabaw boiska oraz szlaki wyciecz-

kowo-rekreacyjne. Powstała pierwsza agenda „Bratnia Pomoc” niosąca 

pomoc naukową oraz sklepik i świetlica. Od 1920 r., (bursą rządził) ukon-
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stytuowany zarząd w składzie: kier. bursy, wychowawcy, dyr. szkoły,  

2-członków rady pedagogicznej i zarządzający gospodarstwem. Bursę m.in. 

subsydiował: Magistrat, Komenda Powiatowa, Polsko-Amerykański Komi-

tet Pomocy Dzieciom i dochody z własnego gospodarstwa. Praca dydak-

tyczno-wychowawcza młodzieży zamieszkałej w bursie dawała rezultaty. 

Utworzono świetlicę, powołano sekcję dramatyczną która wystawiała sztu-

ki, działał sklepik i kącik biblioteczno-prasowy. Ważnym aspektem wycho-

wawczo-zdrowotnym było wychowanie fizyczne. W okresie tym nasiliły się 

organizowane szkolne wycieczki i zajęcia sportowe, które od 1925 r. stały 
się tradycją. Od 1923 r. młodzież bursy aktywniej spędzała czas wolny na 

uprawianiu sportu. Od 1925 r. działały sekcje: handlowa, introligatorska, 

fryzjerska, kulturalno-oświatowa, biblioteczna i prac ręcznych. Bursa gości-

ła też marszałka J. Piłsudskiego. Od 1931 r., do zarządu weszli członkowie 

koła rodzicielskiego, co podniosło rangę wychowawczą, a przede wszystkim 

zadbano o zaangażowanie młodzieży w sportowe życie w czasie wolnym od 

lekcji. Od 1933 r. bursa stała się ważnym miejscem do organizowania wy-

cieczek 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 Cheł-

mie i okolicy. W latach 1936-1939 bursa gościła młodzież sportową i tury-

styczną ze: Lwowa, Równego, Brześcia Kowla, Lublina, Zamościa, Białej 
Podlaskiej, Warszawy i Garwolina. 

Sekcje wycieczkowo-krajoznawczo-turystyczne (lądowe i wodne) 

przy chełmskich organizacjach. *Od 1921 r. wycieczki odegrały znaczącą 

rolę w pracy kulturalno-sportowej w Chełmskim Towarzystwie Gimna-

stycznym „Sokół”. Tworzyły one świadomy społeczny ruch narodowy  

i regionalno-krajoznawczy, poprzez organizacyjne zloty i obozy, poznawano 

miejsca pamięci narodowej regionu, szlaki wyzwoleńcze oraz podnoszono 

sprawność fizyczną i zdrowotną. „Sokół” działał w Chełmie do września 

1939 r. *Od 1923 r. przy  Związku Strzeleckim w Chełmie  działała sekcja  

wycieczkowo-turystyczna, organizowała wycieczki i festyny kulturalno-

krajoznawcze. W 1936 r. przy Komendzie ZS powstał Klub Sportowy który 
organizował wycieczki piesze i rowerowe. ZS działał w Chełmie do wrze-

śnia 1939 r. *Od 1929 r. przy PKP Chełm działał Oddział-Ognisko Kolejo-

we Przysposobienie Wojskowe (reaktywowane ogólnopolsko od 1928 r. 

przez J. Piłsudskiego poprzez UP PW i WF jako organizacja użytku pu-

blicznego), a przy – Oddziale KPW – aktywnie działały Ognisko KPW 

i Koło KPW a przy nich sekcje kolarska, wycieczkowa i krajoznawczo-

turystyczna, organizowały wycieczki, rajdy i wyścigi w mieście i regionie, 

za które  przyznawano stopnie i punkty sprawności. Od 1934 r. przy Od-

dziale KPW prowadziło działalność Koło Krajoznawczo-Turystyczne, zrze-
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szone w Lubelskim PTK. Członkowie koła uczestniczyli w wielu pieszych  

i rowerowych wędrówkach i wycieczkach po okolicy i regionie, najciekaw-

sze prowadziły do Zakopanego na narty. Duży wpływ na aktywność koła 

wnosił instruktor Jan Grzela, działacz KPW. Koło było odznaczone przez 

okręgowe i krajowe władze. Od 1935 r. w Suścu na Roztoczu współtworzył 

bazę wypoczynkowo-turystyczną dla środowiska kolejowego PKP Chełm. 

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe działało w Chełmie do września  

1939 r. *Od 1929 r. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Chełmie 

urządzało rajdy i wycieczki krajoznawczo-turystyczne, też i wycieczki do 
dużych fabryk-zakładów dla przyszłych pracowników w formie praktyk 

zawodowych. TUR działał w Chełmie do września 1939 r. *Od 1924 r. 

(powstałe tego roku) Chełmskie Towarzystwo Cyklistów (ChTC) należące 

do Polskiego Związku Towarzystw Kolarskich, inspirowane przez Antonie-

go Pochylskigo [byłego członka Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów 

(WTC)] oraz B. Kłopotowskiego i W. Szurmińskiego, organizowało i upo-

wszechniało kolarstwo w Chełmie i na ziemi chełmskiej. W 1926 r. (przy 

Towarzystwie Cyklistów) członkowie-cykliści (byli to właściciele restaura-

cji, kawiarni oraz adwokaci) powołali Klub Cyklistów, ograniczając swoją 

działalność wyłącznie do rajdów i wycieczek regionalno-turystycznych.  

W ramach popularyzacji kolarstwa poprzez wycieczki turystyczne, zawody  

i wyścigi kolarskie, od 9 maja 1926 r. Chełmskie Towarzystwo Cyklistów 
zapoczątkowało wielki konkurs wycieczek rowerowo-turystycznych połą-

czony ze szkoleniową wycieczką rowerową do Krasnegostawu i z powro-

tem. Pierwsza edycja konkursu trwała od 9 maja do 18 października 1926 r. 

– w tym czasie należało według programu zdobyć jak największą liczbę 

punktów, za uczestnictwo w organizowanych przez ChTC dużej ilości wy-

cieczek krajoznawczo-turystycznych i przejechanie jak najwięcej kilome-

trów. Szczególny nadzór nad Konkursem sprawował prezes ChTC Teofil 

Gniazdowski (1875-1946); jako lekarz rodzinny i sportowy oraz działacz i 

sędzia sportowy  propagował zdrowy styl życia; był twórcą chełmskiej 

szkolnej higieny i medycyny wychowania fizycznego i sportu oraz miej-

skiego systemu opieki zdrowotno-leczniczej, higieny ogólnej i rodzinno-
domowej. W styczniu 1927 r. zarząd ChTC ogłosił wyniki pierwszej edycji 

konkursu wycieczek turystycznych – za 1926 r. spośród 19 cyklistów- tury-

stów I m. zajął K. Zwoliński, który przejechał ogółem 1.206 km, drugi był 

K. Jackowski 1.026 km, a trzeci S. Prochorow 871 km. Następne edycje 

były prowadzone co roku. Na odbywający się w Warszawie 1 sierpnia  

1926 r. Zjazd Towarzystw Kolarskich z całej Polski, delegacja z Chełma w 

formie wycieczki wyjechała na rowerach w składzie: Pochylski, Prochorow, 

bracia Jackowscy, Frołowicz i Zwoliński. W dniach 11-12 września 1927 r. 

zarząd ChTC zorganizował wyjazd z Chełma do Lwowa na Targi Wschod-
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nie. Miał on charakter wycieczki oświatowej krajoznawczo-turystycznej. 

Informacji w sprawie wycieczki udzielały,  Ch T C, Red. „Zwierciadła”  

i Sklep Tytoniowy J. Dietrycha ul. Lubelska 75. Od 1928 r. ChTC w poro-

zumieniu z Magistratem i Komendą Miejskiej Policji, miało wpływ na pro-

wadzenie egzaminów z jazdy na rowerze i wydawania tzw. prawa jazdy.  

*W niedzielę 24 lipca 1932 r. aktywnie działająca Sekcja Kolarska przy 

Związku Podoficerów Rezerwy Koła Chełm i jej kierownik Roman By-

chawski, zorganizowała wycieczkę rowerową Chełm-Gdynia-Chełm na 

ogólnopolskie Święto Morza Polskiego. W wycieczce udział wzięli:  
R. Bychawski, J. Wawrzycki, W. Rybak, Cz. Danielczuk, B. Brun, I. Fryd  

i M. Głowacki. Wycieczka po nabożeństwie w kościele parafialnym na 

Górce, wyruszyła w niedzielę dnia 24 lipca rano i przez: Lublin, Dęblin, 

Warszawę, Sierpc, Rypin, Golub, Grudziądz, Nowe Miasto, Gniew, Tczew, 

Skarzewy, Kościerzynę i Żukowo dojechała do Gdyni. Trasa liczyła  

848 km, w Gdyni, wycieczka bawiła 3-dni i 6 sierpnia powróciła do Cheł-

ma. W drodze powrotnej nie wytrzymał tempa i odpadł M. Głowacki.  

W czasie swej podróży wycieczka zgłosiła przejazd do 36 miastach. Arkusz 

wycieczki stanowił cenną pamiątkę poniesionego wysiłku i zwiedzania 

dużego obszaru Polski. Była to wspaniała propaganda chełmskiego ruchu 

turystycznego. Chełmskie Towarzystwo Cyklistów działało do września 

1939 r. *Od 1931 r. Liga Morska i Kolonialna w Chełmie propagowała 
sporty wodne i turystykę wodną. Od 1936 r. wprowadzono okresowe obozy 

sportowo-pływackie. LMK Obwód w Chełmie, sekcja sportów wodnych ul. 

Lwowska 9 realizując hasło „pracuj na lądzie a wypoczywaj na wodzie”, od 

1937 r. organizowała corocznie dla dorosłych i młodzieży specjalistyczne 

obozy zdrowotno-wypoczynkowe i sportowo-szkoleniowe nad morzem  

i jeziorami (dla uprawiania tak zdrowych dla człowieka sportów wodnych 

jak pływanie i żeglarstwo) – nad morzem w Mieroszynie k\Rozewia,  

w ośrodku nad Jez. Troki i ośrodku żeglarskim nad Jez. Narocz i nad Jez. 

Zarnowieckim na Pomorzu. Wyjazd na wywczasy w formie wycieczki kra-

joznawczo-turystycznej. LMK działała w Chełmie do września 1939 r. *Od 

1925 r.  Sekcja Kolarska przy Komisariacie Policji Państwowej w Chełmie 
promowała wycieczki. Policjanci kupowali rowery na własny koszt i upra-

wiali kolarstwo. Z czasem w sekcji rozwinęła się turystyka rowerowa, na 

tym polu pomoc fachową otrzymywali z ChTC. *Od 1930 r. dzialająca 

Sekcja Kolarska przy KS „Garnizon” promowała wycieczki rowerowe bliż-

sze i dalsze.  

Zdrowotno-sportowe walory ruchu krajoznawczo-turystycznego: 

wycieczki, obozy, kolonie, wczasy-wywczasy.  

- Przez pojęcie walor turystyczny rozumie się specyficzne cechy  

i elementy środowiska przyrodniczego oraz wytwory działalności człowie-
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ka, które są przedmiotem zainteresowań turystów. Jest ono traktowane jako 

jeden z czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej terenu.  

- Walory turystyczne najczęściej dzieli się na: 1 – wypoczynkowe 

służące odnowie sił fizycznych i psychicznych; 2 – krajoznawcze stanowią-

ce przedmiot zainteresowań poznawczych; 3 – specjalistyczne umożliwiają-

ce rozwinięcie swoistych zainteresowań. 

 - Nadrzędnym celem uprawiania turystyki i uczestniczenia w róż-

nych formach rekreacji i wypoczynku jest oderwanie człowieka od jego 

warsztatu pracy, codziennych trosk i kłopotów i zapewnienie mu rozrywki, 
aktywnego wypoczynku, możliwości poznania kraju i świata oraz odnowy 

sił psychofizycznych. 

 • Wycieczki szkolne spełniają rolę zdrowotno-wychowawczą, do-

pomagając młodemu organizmowi w jego rozwoju fizycznym, przeciwdzia-

łają ujemnym wpływom codziennego życia, kształcą charakter i rozbudzają 

zamiłowanie do ruchu i współżycia z przyrodą. Wycieczki szkolne krajo-

znawczo-turystyczne wydawałoby się, że są pozornie łatwe, wymagają 

jednak od uczestników, dużej wytrzymałości i sprawności fizycznej. Dlate-

go grupa wycieczkowa i każdy indywidualnie musi przejść odpowiednią 

zaprawę sportowo-treningową i terenowo-medyczną. Piechur, kolarz lub 

wioślarz musi posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i nie może być 

uciążliwym balastem w czasie pokonywania trasy, a na niej przeszkód.  
• Obozy od 1922 r. stały się nieodzownym atrybutem młodzieży 

szkół chełmskich. Najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami do których 

wiodły szlaki wędrówkowe, wycieczek i obozów zorganizowanej chełm-

skiej młodzieży szkolnej oraz organizacji jak: ZHP, SKS, LMK i LOPP,  

w latach 1922-1939 były: Sawin, Kumowa Dolina, Dorohusk, Wilcze Prze-

wozie n\Bugiem, Zwierzyniec n\Wieprzem, Siekierzyniec n\Zbruczem, 

Piwniczna, Troki na Wileńszczyźnie, Węgierska Górka k\Żywca, Sobibór, 

Lidzbark (Pomorze), Wierzchowiny czy Wygoda w Gorganach w Klewaniu 

na Wołyniu, Uściług, Węgierska Górka k\Żywca, Tatarów i Wólka Profecka 

k\Puław.  

• Kolonie wakacyjne młodzieży szkół chełmskich odbywały się 
przeważnie w szkolnych przystaniach wodnych w Uhrusku, Dorohusku  

i Bytyniu nad Bugiem. Natomiast kolonie letnie w Sawinie, Świerżach lub 

w Dorohusku. Jednak największą popularność od 1922 r., zyskały coroczne 

wakacyjne kolonie letnie organizowane w Sawinie, ze względu na specy-

ficzny mikroklimat zdrowotno-leczniczy.  

• Wczasy - Wywczasy inicjowały nową formę turystyki. W miejskim 

stylu życia, przyjmowanym przez awansujące kręgi robotnicze i część śro-

dowisk urzędniczych, popularne stały się wypady za miasto tzw. majówki, 

będące wyrazem nowoczesnego sposobu zaspakajania potrzeb towarzysko-
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zabawowych i tradycji wspólnego wypoczynku w gronie rodzinnym. W tym 

okresie zaczęło się ustalać współczesne znaczenie wywczasów jako instytu-

cjonalnej formy wypoczynku urlopowego. Od 1930 r. specjalna-wydzielona 

komórka w Magistracie organizowała nowe formy turystyki socjalnej  

i wypoczynku urlopowego tzw. „wywczasy”. Dużo na tym polu robiły 

związki zawodowe i związki pracownicze poszczególnych zakładów szcze-

gólnie dużych i zasobnych. 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 pocią-
gi 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 nad Bugiem. Szczególnie tym akcjom 

nadzorowały dwie komisje Komisja Kulturalno-Oświatowa i Komisja Spor-

towa Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Miejskich. W latach 

1933-1939 przystanie wodne wraz z plażami w Uhrusku, Dorohusku i Byty-

niu n\Bugiem stały się kurortami  na wywczasy ludności chełmskiej  

i z okolicy. W 1938 r. zostało powołane Centralne Biuro Wczasów, które 

podjęło udaną próbę organizowania tanich wczasów, stanowiących zaczątek 

późniejszej turystyki socjalnej. Pod koniec 1938 r. i na początku 1939 r. 

odbyto parę wycieczek lotniczo-powietrznych nad Chełmem i powiatem. 
W powiecie chełmskim w aktywnych gminach tworzył-rozwijał się 

ruch krajoznawczy i turystyczny w oparciu o wzory ruchu harcerskiego, nad 

którym opiekę organizacyjno-szkoleniową sprawowała Komenda Hufca  

w Chełmie. W rozwój ruchu krajoznawczo-turystycznego w terenie anga-

żowali się wszyscy, a plebanie, urzędy-koła i szkoły wiejskie, stawały się 

miejscami noclegów, żywienia, wytchnienia i wszelkiej informacji o terenie 

i ludziach oraz o skarbach ziemi. Wydatną pomoc w rozwoju wiejskiego 

ruchu krajoznawczo-turystycznego niosły: Związek Młodej Wsi, Związek 

Strzelecki, Katolicki Związek Młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich i To-

warzystwo Czytelni Ludowych. Również włączyły się do tej akcji ludowe 

szkoły wiejskie i parafialne, Uniwersytet Ludowy, Ochotnicza Straż Pożar-
na i Hufce WF i PW 

Trasy-szlaki turystyczne przechodzące przez Chełm. Komisja Regio-

nalistyczna przy Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk dokonała po-

działu 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 – Zwierzy-

niec – Szczebrzeszyn – Zamość – Krasnystaw – Lublin; Wędrówki rowera-
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mi: 1.trasa Lublin – Krasnystaw – Chełm – Trawniki – Lublin; 2.trasa Lu-

blin – Piotrków (Pietrzków) – Żółkiewka – Krasnystaw – Zamość – Hrubie-

szów – Chełm – Lublin (podałem te szlaki które dotyczą Chełma).  

Żydowski ruch krajoznawczo-turystyczny – latem 1925 r. powołano 

Żydowskie Towarzystwo Sportowe w Chełmie, które odpowiadało za sport 

żydowski w mieście. Wraz z rozwojem sportu, rozwijał się też żydowski 

ruch wycieczek i potrzeba życia wypoczynkowo-wczasowego. Od 1929 r. 

aktywną rekreacją społeczności żydowskiej Chełma zajęło się Towarzystwo 

S.R.W.F. „Gwiazda-Sztern” w Warszawie oddział w Chełmie. 17 lipca  
1932 r., T-wo doprowadziło do uroczystego otwarcia skoczni pływackiej KS 

„Gwiazda” i zawodów pływackich dla amatorów na jeziorze „Bazyljany” 

k\Chełma. Z tym dniem Żydzi obrali to miejsce, jako stały punkt na spędza-

nie wolnego czasu i kąpieli, drugim miejscem było kąpielisko na rzece 

Uherce. Od 1930 r., kolonie letnie żydowskich dzieci szkolnych odbywały 

się co rocznie w Uhrusku. W latach 1933-1939 przystań wodna i plaża  

w Bytyniu n\Bugiem stała się kurortem i miejscem ciągłych wypadów  

i wycieczek na wywczasy ludności chełmskiej i okolicy, w tym podstawo-

wym  kurortem dla chełmskich Żydów. 

Ogrody-parki miejskie w Chełmie przy ul. Lubelskiej posiadały roz-

ległe tereny, do organizowania wycieczek, rekreacji ruchowej, różnych 

sportów, w tym takich form jak festyny kulturalno-sportowe i rekreacyjno-
sportowe oraz gier i zabaw, parad i pikników ludowych. Od 1930 r. na tere-

nie jednego z tych ogrodów miejskich (róg ulic Lubelskiej i Obłońskiej) TG 

„Sokół”, zorganizowało Ogródek Jordanowski wraz z zapleczem i placem 

do gier i zabaw – i gier boiskowych w\g idei Jordana. Była tu okazała salka 

do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych i działalności rekreacyjnej, oraz 

drabinki, ławeczki, skrzynie, materace, piłki, liny itd. Od 1936 r. instrukto-

rzy „Sokoli” prowadzili tu specjalistyczne zajęcia gimnastyczno-sportowe 

systemu „Sokolego” tzw. gry bosikowe. Tu odbywały się też lekcje wycho-

wania fizycznego dla szkół powszechnych, z braku własnych sal. 

* 

Na tworzenie się szkolno-miejskiego ruchu krajoznawczo-
turystycznego w Chełmie, który od 1918 r. (wraz z wolnością) nabrał cha-

rakteru masowego i świadomego oraz nowych form organizacyjnych, złoży-

ło się wiele nurtów dziejowych (z ich aktywizacją od 1906 r.). Właściwie 

każda organizacja miała w swoim programie formy krajoznawczo-

turystyczne a wycieczka stała się nieodłącznym elementem poznania: ziemi 

ojczystej i jej historii, wartości narodowe, miejsc kultu  i jednocześnie stała 

się elementem odnowy biologicznej regeneracji zdrowia i rywalizacji spor-

towej. 
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Wszelkie wycieczki-wędrówki były też wzorowane na sprawnym 

systemie harcerskim skautingowym – wymienić tu można takie cechy jak, 

karność, lojalność, patriotyzm, doświadczenie w obcowaniu z przyrodą, 

biwakowanie, topografia, obozownictwo, terenoznawstwo, bezpieczeństwo 

obozowe i sanitarne, zdobywanie stopni wtajemniczenia i uczenia się zdo-

bywania wiedzy od miejscowej ludności. Ważnym elementem wycieczek 

były zdrowotne walory,  przez wyprowadzenia dzieci i młodzieży poza 

miasto – łaki, lasy itd.  

Duży wpływ, (w tym czasie) na tworzenie się społecznego ruchu kra-
joznawczo-turystycznego (poza szkoła i organizacjami) miał (kler) oraz 

ludność katolicka. Rekreacja i wycieczki odegrały ważna rolę w życiu ludu, 

podczas których prowadzili rozmowy, medytacje, modlitwy oraz formy 

pielgrzymek pokutnych do miejsc kultu świętego, pamięci narodowej i ob-

rzędów kościelnych. Jak wielką rolę odegrał - Cudowny Obraz Matki Bo-

skiej Chełmskiej na Górce Chełmskiej (tak adorowany przez Jakuba Suszę) 

- do tego cudownego obrazu przez wieki szczególnie podczas zaborów, 

wojen i trwogi, ciągnęły liczne pielgrzymki ludu-społeczności wiernej tej 

ziemi chełmskiej (jak wspominał też Jakub Susza). 
 *Źródło: (szerzej patrz) W. A. Kozłowski, Krajoznawstwo i turystyka  w Chełmie   

w  latach 1918-1939, Chełm 2007  

 
B – Pierwszy Przewodnik Turystyczny po Chełmie i Powiecie 

 z 1933 r.. autorstwa Kazimierza P. Janczykowskiego. 

 

Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim - poprzedzony krótką 

monografią powiatu, autorstwa Kazimierza Janczykowskiego, nakładem, 

„Kroniki Nadbużańskiej” w drukarni „Zwierciadło” ul. Lubelska 56,  

w Chełmie w 1933 r. Przyjęto format małej książeczki obejmującej 39 stron 

i był to pierwszy informator turystyczny o Chełmie. 

Kazimierz Janczykowski zawarł w nim swoje spostrzeżenia naukowe 

zdobyte na wycieczkach i wędrówkach szkolnych prowadzonych od 1918 r. 

z młodzieżą szkolną „Czarniecczyków”. Jest to materiał bardzo ciekawy  

i wiernie oddaje „ducha tamtej epoki”. Posiada też szczegółowy opis tam-

tych lat, jego tajemniczość tkwi w tym, że każdy chętny mógłby się wybrać 

tą trasą i nanieść swoje spostrzeżenia, co było kiedyś, a co się zmieniło 
obecnie dla oceny i porównania – (jest to skrót). 

Chełm:  

Przed wyruszeniem na wędrówkę po powiecie należy poświęcić tro-

chę wolnego czasu na zwiedzenie i poznanie jego stolicy. Można urodzić się 

w Chełmie, znać jego ulice, pamiątki, świątynie i zabytki, ale można nie 

rozumieć mowy tych martwych świadków wiekowej historii. Dla przyjezd-

nych wystarczy jeden dzień. Chełm, miasto powiatowe w woj. lubelskim, 
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leży nad rzeką Uherką (lewy dopływ Bugu) na wysokości 180,5m. n.p.m. 

Piękny widok na miasto i daleki horyzont roztacza się z Górki, wzgórza 

zbudowanego z marglu kredowego, a wyniesionego na 221m. n.p.m. i panu-

jącego nad całą okolicą, zwanego od najdawniejszych czasów „Chołmem” 

czyli „Chełmem”. Stąd najlepiej rozpocząć zwiedzanie miasta. Chełm jest 

ważnym węzłem kolejowym i liczy: do Warszawy 258km., do Brześcia 

n\Bugiem 119km., Lublina 71km i do Lwowa 198km. Na wzgórzu, z które-

go oglądamy panoramę miasta, wznosi się Kopiec Wolności, usypany ręka-

mi dziatwy w dziesiątą rocznicę wskrzeszenia Państwa Polskiego, w listo-
padzie, w dżdżyste dni 1928 r. Górka była miejscem czczonym przez na-

szych przodków. W dzisiejszym kościele Mariackim (parafia) od 1931 r. nie 

pozostało nic z dawnych czasów, a raczej pozostał w sercach ludu chełm-

skiego kult do cudownego obrazu N.M.P. Historię i cuda, przepisywane 

obrazowi, opisał Jakub Susza w księdze p.t. „Phenix tertiato redivivus” 

wydanym przez Akademię Zamojską w 1684 r. Antepedium znajduje się 

obecnie w wielkim ołtarzu po odzyskaniu z Moskwy 3 maja 1924 r. Znajdu-

je się też jedyny sztych obrazujący Chełm w XVIII w. zatytułowany „Civi-

tas Chelmensis in Russia”. Za katedrą znajdują się resztki bramy, wiodącej 

do miasta. Stąd, przez tzw. Dyrekcję, zupełnie nową dzielnicę, udajemy się 

do kopalni kredy. Jest to piękna odkrywka marglu kredowego, kredę chełm-

ską zaliczamy do najmłodszych złóż kredowych, skamielin, najliczniej wy-
stępują jeżowce. Stąd wzdłuż toru kolejowego przechodzimy do Białawina 

(3km.), gdzie wśród mokradeł i bagien, na niewielkim suchym wzniesieniu, 

pozostała ściana wieży. Wracamy do miasta. Należy zwiedzić kościół popi-

jarski, pochodzący z połowy XVIII w. Kościół ten pod wezwaniem Roze-

słania Apostołów wznosi się prawdopodobnie na miejscu dawnej katedry 

obrządku łacińskiego, fundowanej przez króla Władysława Jagiełłę na pa-

miątkę zwycięstwa pod Grunwaldem. W pobliżu kościoła parafialnego 

znajduje się kościół poreformacki, fundowany przez Andrzeja Wolskiego  

w 1740 r. Naprzeciwko Magistratu m. Chełma pozostał kościół św. Ducha  

z 1742 r., dziś zamknięty. Idąc ul. Lubelską do góry, skręcimy na ul. Szkol-

ną i wstąpimy do kaplicy św. Mikołaja przy Państwowym Seminarium Na-
uczycielskim Żeńskim, a stad do synagogi. Dominikanie najwcześniej  

z zakonników zjawili się w Chełmie, bo już w XIV w. wybudowali kościół. 

Kościół podominikański w późniejszych czasach został obrócony na dom 

modlitwy dla Izraelitów. Schodzimy w dół. Przy ul. Szkolnej, na lewo, ma-

my cerkiew prawosławną, a jeśli czas pozwoli przy zbiegu ul. Sienkiewicza 

i 1 Maja możemy zobaczyć gruzy zburzonej budowli, wzniesionej na pa-

miątkę wyłączenia Chełmszczyzny z granic Królestwa Polskiego i utworze-

nia Gubernii Chełmskiej, jednak Chełm w 1918 r. powróci do Polski. 

Wreszcie dla dokończenia wędrówki po Chełmie udajemy się do Gim. Pań. 
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Im. S. Czarnieckiego, gdzie po uzgodnieniu z dyr. można przenocować  

w bursie. W Gimnazjum znajduje się Muzeum Ziemi Chełmskiej, tu można 

zobaczyć wiele ciekawych i cennych eksponatów. Nazajutrz o świcie że-

gnamy Chełm i wyruszamy na 14-dniową wędrówkę po powiecie. Dla przy-

jezdnych zatem cała wędrówka wyniesie 15 dni, dla chełmian potrwa  

o jeden dzień mniej. Szlak jest tak opracowany, że każdego dnia w razie 

potrzeby można wrócić w kilka godzin do miasta. 

Powiat:  

Pierwszy dzień: 24 km. Chełm – Krzyżówki (skrzyżowanie szos) – 
Dziewicza Góra: 229 m. (4km.). Jagodnica (5 km.). Jagodno (1,5 km.). 

Zarzecze (3 km.). Przysiółek (1,5km.). Czułczyce (1,5 km.). Łysa Góra 

(Góry Stawskie: 239 m. (4,5 km.). Staw-gmina (2 km.). Na Dziewiczej 

Górze należy zwrócić uwagę na roślinność. W okolicach Zarzecza są ślady 

dawnego zamku (pozostały wały i fosa). W Czułczycach stary drewniany 

kościół, który istniał już w 1603 r., a został przebudowany w 1764 r.  

W Czułczycach mieszka p. Moraczewski, znawca Chełmszczyzny, od któ-

rego można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Na szczycie Łysej 

Góry (na zachód od szosy włodawskiej) rośnie dziewięćsił, bardzo rzadko 

spotykana roślina na niżu polskim. „Carlina onopordiifolia” występuje tutaj 

i na Wygonie pod Chełmem. W 1922 r. było jeszcze 36 egzemplarzy tej 

rośliny. Kwitnie w pierwszej połowie września. Należałoby koniecznie 
zrobić tutaj niewielki rezerwat dla ochrony tego zabytku przyrody, w prze-

ciwnym razie roślina zginie, gdyż z każdym rokiem jest jej coraz mniej.  

W okolicy Stawskich Gór można znaleźć wiele rzadkich roślin z okresu 

stepowego. W Stawie mieszka p. sędzia T. Kozerski, mający wiele materia-

łu o charakterze regionalnym. W Stawie nocleg. Poczta Czułczyce i stacja 

kolejowa Chełm. 

Drugi dzień: 21,5 km. Staw – kolonia Nowosiółki – Stołpie (4 km.) – 

Spas-(Podgórze): 2 km. Wzgórze: 247 m. Leonów – Majdan Stary (4 km.). 

Huta –  Tomaszówka – Majdan Stajeński – Rejowiec stacja (7,5 km.). Re-

jowiec miasto (4 km.). W Stołpiu, przy  szosie prowadzącej do Lublina, 

wznosi się wieża murowana z kamienia, czterograniasta, zbudowana na 
jednym z narożników oszańcowania, usypanego z ziemi. Na wieży znać 

ślady otaczającego ją wysoko ganku. Na ganek prowadziło wejście od stro-

ny zachodniej. Na drugim narożniku oszańcowania znajdujemy ślady dru-

giej, mniejszej wieży. Trzecia wieża według opowiadań starych ludzi, stała 

na samym kierunku szosy. Rząd rosyjski kazał ją całkowicie zburzyć, gdyż 

przeszkadzała budowie drogi. Wieża została zbudowana przez króla Daniela 

w poł. XIII w. i miała być ostrzeżeniem zamku chełmskiego. Wznosiła się 

jak słup czyli „stołp” stąd nazwa Stołpie. Podgórze (Spas) posiada jeden ze 

starszych kościołów unickich, pochodzący z XVI w. Krajobraz Podgórza 
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jest dość urozmaicony. Rejowiec, na wyżynie lubelskiej, założony był przez 

Mikołaja Reja, który za żoną Zofią Kościeniową z Sędziszowa otrzymał  

w 1540 r. dobra Kobyle i Siennicę. Był tu założony zbór kalwiński. W Re-

jowcu mamy dwa kościoły: jeden z 1796 r. fundacji Józefa Ossolińskiego, 

wojewody podlaskiego, drugi zbudowany w 1905-1907 r. przez Józefa Bud-

nego. W mieście wskazują dom Reja. Rejowiec posiada cukrownię i cemen-

townię „Firley” (4km.). Jest tu węzłowa stacja kolei żelaznej Rejowiec-

Lwów. Rejowiec oddalony jest od Lublina o 53km. W Rejowcu nocleg. 

Podgórze (Spas), poczta Chełm Lubelski, stacja kolejowa Zawadówka, 
poczta Rejowiec i stacja kolejowa na miejscu. 

Trzeci dzień: 18,5 km. Rejowiec – Ariańskie Mogiły – Krynica  

(5 km.). Wzgórze 285 m. i 292 m. Gruszów (4,5 km.) – Marynin; cemen-

townia „Firley” szosą – Pawłów gmina (9 km.). Na granicy powiatów 

chełmskiego i krasnystawskiego, w malowniczej okolicy, obok wsi Krynicy, 

na wyniesionym wzgórzu, panującym nad całym obszarem, zachowała się 

zagadkowa budowla, zwana „grobowcem ariańskim”, „wieża ariańska” lub 

wprost „arianka”. Powstanie jej nie jest dokładnie znane. Zabytek ten ule-

gnie szybkiej ruinie, jeśli nie zostanie należycie zabezpieczony. Za wzgórza 

roztacza się piękny widok, a w słoneczny dzień na horyzoncie widać syl-

wetkę katedry chełmskiej. Cementownia „Firley”, niedaleko stacji Rejo-

wiec, jedna z większych w Polsce, zbudowana według nowoczesnych wy-
magań techniki, obecnie nieczynna,, godna jest zwiedzania, jeżeli uzyska się 

pozwolenie dyrekcji, o co jest dość trudno. Marglu kredowego jako surowca 

dostarcza kopalnia kredy w Chełmie. W Pawłowie znajdują się pokłady 

dobrej gliny, w związku z czym rozwijał się tutaj przemysł garncarski,  

a garnki zasługiwały na uwagę. Garncarze pawłowscy w chełmskim słyną 

jak sitarze biłgorajscy w lubelskim. Kościół w Pawłowie, zbudowany  

w 1909-1912 r., zastąpił stary, który już w 1416 r. należał do biskupów 

chełmskich. W Pawłowie nocleg. Poczta Pawłów, stacja kolejowa Rejowiec. 

Czwarty dzień: 27 km. Pawłów – Krasne (2 km.). Zalesie – Kanie  

(9 km.). Lipówki – Anusin; Marynin – Mogilnica (13 km.). Brzezin – Jano-

wica – Siedliszcze-gmina (3 km.). Wieś Kanie po raz trzeci zmieniła miej-
sce, o czym świadczą ślady dawnych osad, widocznie doszczętnie zburzo-

nych w przebiegu dziejów. W okolicy ogromna liczba kurhanów, wśród 

których spotyka się kurhany wielkich rozmiarów. Kościół drewniany, wy-

budowany w 1875 r. W Mogilnicy znajdujemy pokłady wapnia „opoki”, 

które dostarczają materiału budowlanego. W Siedliszczu ludność zajmuje 

się wyrobem bryczek i sani, które sprzedają na jarmarkach w Łęcznie. Ko-

ściół murowany pochodzi z XVIII w. Nocleg w Siedliszczu. Poczta Kanie 

stacja kolejowa Kanie. Poczta Siedliszcze n\Wieprzem stacja kolejowa Re-

jowiec. 
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Piąty dzień: 27 km. Siedliszcze – Borowo. Wzgórze: 178 m. Do szo-

sy 7 km. Wola Korybutowa –  kolonia. Stręczyn; Biesiadki – Głębokie – 

Wólka Cycowska – Wiszniewice, dawniej Cyców (12km). Janowice (obok 

Przymiarek) – Nadrybie (8 km). Wiszniewice (Cyców) nad rzeką Świnią, 

odległość od Wieprza o 12km. Ludność zajmująca się uprawą lnu i wyro-

bem płócien. Były tu dawniej fabryki cycu, skąd powstała prawdopodobnie 

nazwa miejscowości. W XVIII w. powszechnie nazywano cycem perkale 

holenderskie (cits, spolszczone cyc). Kościół murowany wybudowany  

w 1870 r. Poczynając od Siedliszcza, coraz liczniej występują jeziora.  
W okolicy Cycowa – Głębokie Porosłe. W Nadrybiu nocleg. Poczta 

Wszniewice, stacja kolejowa Trawniki. 

Szósty dzień: 18 km. Nadrybie – Koniowola – Jeź. Nadrybie – Uści-

wierz – Jeź. Uściwierz (4,5 km.). Ostrów – Jeź. Ratcze – Grabniak – Jeź. 

Sumin, wieś Sumin – Garbatówka (9 km.). Ostrów –Świerszczów (4,5 km.). 

Na północ i północny wschód od Nadrybia rozciąga się prawdziwe pojezie-

rze. Pełno tu jezior polodowcowych, wśród których jezioro Uściwierskie 

(Uściwierz, dawniej Uścimierz) ma km. kw. pow. Prawdopodobnie było tu 

jedno wielkie zastoisko, którego wody spłynęły do Wieprza i Bugu, czę-

ściowo może nawet do Prypeci, to ostatecznie nie jest stwierdzone. Resztki 

tego zastoiska – to dziesiątki jezior i jeziorek, jak Ratcze, Bikcze, Nadryb-

skie, o brzegach niskich, bagnistych, miejscami piaszczystych, porosłych 
lasem od zachodu i północy. Przez Jeź. Uściwierskie przechodzi granica 

powiatu. Zwrócić należy uwagę na nazwy miejscowości: Nadrybie, Uści-

wierz, Sumin, Szczupak, Ostrów itp. Dzień szósty poświęcimy na poznanie 

tego ciekawego, a wcale niezbadanego jeszcze zakątka chełmszczyzny.  

W Świerszczowie stary kościół z XVIII w. Nocleg Świerszczów poczta 

Wiszniewice, stacja kolejowa Trawniki. 

Siódmy dzień: 18 km. Świerszczów – Przymiarki – Małków – Brze-

zina – Wólka Tarnowska (9 km.). Kolonia Wanda – Bosówno, gmina Ol-

chowiec (7,5km.). Święcica (1,5 km.). W Olchowcu, stary drewniany ko-

ściół, wybudowany w 1791 r. przez kasztelana bełskiego Jana Komorow-

skiego. W Święcicy należy zwrócić uwagę na budowę wsi. Stary dworek 
święcicki pamięta czasy napoleońskie, odkąd nie uległ, ani przebudowie ani 

przeróbkom. We dworze znajduje się jego opis. Sporządzony w tym właśnie 

czasie. W Święcicy nocleg, Olchowiec, poczta Sawin stacja kolejowa Rejo-

wiec. 

Ósmy dzień: 24 km. Święcica – Pniówno (3,5 km.). Kolonia Kozia 

Góra – Chylin –Grundy – Hutcza (10 km.). Malinówka (6 km.). Sawin  

(4,5 km.). W Pniównie jezioro większych rozmiarów. W okolicy Hutczy 

słone jezioro. W lasach pod Malinówką wielki głaz narzutowy, zwany ka-

mieniem powstańców, tutaj bowiem było schronisko i zbiórki powstańców  
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z 1863 r. Sawin zapisany pod 1505 r. jako Schawin, należał do biskupów 

chełmskich. Ślady dworca biskupiego znaleźć można na wzgórzu otoczo-

nym kanałem. Już w 1456 r. Kazimierz Jagiellończyk nadał miastu przywi-

leje. Tatarzy zniszczyli miasto w 1502 r. Odbywały się tutaj targi i jarmarki 

z których Sawin słynie w powiecie i dzisiaj. Od 1795 r. do 1810 r. panowali 

w Sawinie Austriacy. Obecnie mamy tu stary kościół, wybudowany  

w 1740 r. przez kasztelanową chełmską Barbarę Dłużewska. W Sawinie 

nocleg. Sawin poczta stacja kolejowa Chełm. 

Dziewiąty dzień: 20 km. Sawin – Salnicze – Bukowa Mała – Ciem-
niejów – gmina Bukowa Wielka (6 km.). Łukówek przez Siedlisko (8 km.). 

Rudnia – Ruda (6 km.). Minąwszy dolinę Uherki, wchodzimy na łęgi nad-

bużańskie. Należy zwrócić uwagę na bużyska. W Rudzie huta szkła, dziś 

nieczynna. We wsi kościół drewniany zbudowany w 1922 r. staraniem hut-

ników. W Rudzie nocleg. Ruda poczta i stacja kolejowa Ruda-Opalin. 

Dziesiąty dzień: 22,5 km. Ruda – Rudka – Hniszów – Mielniki – 

gmina Świerże (13,8 km.). Berdyszcze – kolonia Okopy – Dorohusk, stacja 

 i wieś (9 km.). W Świerżach należy zwrócić uwagę na Bug i jego brzegi 

oraz na przewóz promem na rzece. Zasięg wiosennych wylewów. Jest tu 

kościół murowany, wybudowany w 1907 r. fundacji Marii z Jełowickich 

Orsetti. W Dorohusku stary pałac przy nim park  starodrzew Suchodolskich, 

z rozległymi podziemiami. Pałac wybudowany w XVIII w. przez Wojciecha 
Suchodolskiego, ówczesnego chorążego chełmskiego. Kościół murowany, 

wybudowany w latach 1905-1909. Zniszczony podczas wojny, odbudowany 

w 1921 r. W Dorohusku nocleg. Świerże poczta, stacja kolejowa Dorohusk. 

Dorohusk – poczta i stacja kolejowa. 

Jedenasty dzień: 20 km. Dorohusk – gmina Turka (2 km.). Husynne 

– Ładeńska – Mościska (6 km.). Kazimierówka – Roztoka – Klesztów  

(12 km.). Turka rozłożyła się na wyniosłościach nad bagnistą doliną rzeczki 

Sinicy. W okolicy duże obszary piaszczyste. W Klesztowie stary kościół, 

murowany wybudowany w 1773 r. fundacji Antoniego Węglińskiego.  

W Klesztowie nocleg. Klesztów poczta i stacja kolejowa Chełm. 

Dwunasty dzień: 21 km. Klesztów – Wołkowiany – gmina Żmudź 
 (6 km.). Podgórze – Wólka Leszczańska – Turowiec (9 km.). Majdan – 

Huta – gmina Wojsławice (6 km. ). W Żmudzi znajdują się pokłady kamie-

nia, z którego wypala się wapno i który dostarcza materiału budowlanego. 

W Turowcu kościół murowany, wybudowany w 1832 r. fundacji hr. Alojze-

go Poletyły. Dobra wojsławickie należały niegdyś do pisarza koronnego 

Stefana Czarnieckiego, synowca hetmana. Są dane, że miasteczko Wojsła-

wice założył S. Czarniecki. Należy zwrócić uwagę na krajobraz lessowy, 

zwłaszcza wyraźny i malowniczy w Majdanie Starym i Nowym oraz  

w Hucie. W Wojsławicach kościół murowany, wybudowany w 1668 r. przez 
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kasztelana słonimskiego Feliksa Potockiego. W Wojsławicach nocleg. Tu-

rowiec – poczta Wojsławice, stacja kolejowa Chełm. 

Trzynasty dzień: 24 km. Wojsławice – Czarnołozy – Majdan 

Ostrowski – Rakołupy (12km.). Plisków – Kumów (9 km.). Sielec przez 

Ogrodniki (3 km.). Cała droga z Wojsławic do Rakołup biegnie wśród wą-

wozów lessowych, ciekawych pod względem naukowym, jeśli chodzi  

o przeprowadzenie badań nad lessem. Kumów stara osada już w 1434 r. 

należała do biskupstwa chełmskiego. Znajduje się tutaj stary kościół, muro-

wany wybudowany w latach 1820-1824, fundacji biskupa Wojciecha Skar-
szewskiego. Posiada pewne zabytki. Sielec dawniej Siedlisko, siedziba 

Rzewuskich, którzy mieli tu zamek obronny, wprawdzie niewielki, ale 

wzmacniany wałem. Części zamku pozostały do dzisiaj. Zakończył tu życie 

hetman polny koronny Wacław Rzewuski, pisarz z XVIII w. (dramaty).  

W Sielcu nocleg. Kumów – poczta i stacja kolejowa Chełm. 

Czternasty dzień: 25,5 km. Sielec – Rożdżałów – gmina Krzywiczki 

(7,5 km.). Krzywicze – Strupin – Strachosław – do szosy (8,5km.). Szosa do 

Kamienia (0,5km.), do Chełma (9 km). Strupin wieś łanowa, mieszańcy jej 

zostali obdarzeni ziemią przez króla Stefana Batorego za udział w wojnie  

z Moskwa. W Kamieniu kościół drewniany, wybudowany w roku zniszcze-

nia Unii (1875) przez parafian unitów. Jest tu również parafia ewangelicka, 

w okolicy bowiem dużo kolonistów Niemców. Kamień – poczta Chełm, 
stacja kolejowa Brzeźno. Z Kamienia szosą powrót do Chełma. 

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 właści-

ciele majątków i folwarków oraz księża proboszczowie, którzy bardzo 

uprzejmie i przyjemnie odnoszą się do wędrującej dziatwy szkolnej. Mło-

dzież szkolna w pierwszym rzędzie powinna korzystać z uprzejmości kie-

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

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

*Źródło: Przewodnik jako cenne źródło wiedzy o historii poszczególnych miejscowości 

chełmskiego powiatu.  

 

 2. Lata 1944 – 1975:   

 

- Turystyka: pojęcie, definicje –   

Cywilizacja przemysłowa dokonała poważnego przełomu w historii 

kultury, czyniąc czas wolny od pracy dobrem powszechnie dostępnym. 
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Rewolucja techniczna, olbrzymie tempo industrializacji i urbanizacji, coraz 

większa zamożność szerokich warstw ludności, stały przyrost czasu wol-

nego, rozwój ustawodawstwa socjalnego stwarzają podstawy narodzin 

współczesnej turystyki. Jednak model tej turystyki nie jest stabilny. Za-

chodzą w nim wyraźne zmiany i to nie tylko w samej strukturze turystyki 

jako zjawiska, ale także w osobowości turysty. Turystykę określa się jako 

fenomen XX wieku. Turystyka jest społeczno-kulturowym zjawiskiem 

społeczeństw uprzemysłowionych. Ruch turystyczny przebiega zwłaszcza 

od rejonów o wysokim dochodzie do rejonów uboższych, z centrum na 
peryferie, z północy na południe, z miasta na wieś. Turystyka stała  

się elementem stylu życia i potwierdzeniem faktu, że kolejne rewolucje 

cywilizacyjne uczyniły świat jedną wielką wioską, po której każdy może 

poruszać się względnie swobodnie. Jest formą ruchliwości przestrzennej 

związanej z zaspokojeniem  potrzeb poznawczych, ludycznych, zdrowot-

nych i wypoczynkowych.  Termin turystyka należy do obiegowych pojęć 

w większości języków europejskich. Jego początkowe kulturowe czy śro-

dowiskowe zróżnicowanie uległo obecnie zatarciu i w powszechnym ro-

zumieniu oznacza podróże lub wędrówki odbywane w wolnym czasie dla 

wypoczynku, rozrywki i zdobycia nowych doświadczeń. Dzisiejsza tury-

styka i motywy podróżowania odbiegają od dawnej idei, jaka przyświecała 

„Wielkiemu Objazdowi” będącemu podróżą życia niezapomnianym wyda-
rzeniom związanym z poznawaniem świata i odbywaniem studiów na kon-

tynencie europejskim, romantycznym wyprawom w poszukiwaniu sensu 

życia itd. określenia tego użył po raz pierwszy w 1670 r. Richard Las-

sels.  Niezależnie jednak od sposobów definiowania turystyki (W. Hunzi-

ker, K. Przecławski, J. Bogucki, A. Woźniak) wielu badaczy wskazuje na 

szczególne, wyróżniające ją cechy: 1. sednem turystyki jest ruch, proces 

współtworzony przez przepływ ludzi, pieniędzy, rzeczy, informacji i war-

tości kulturowych; 2. ruch ten powoduje określone konsekwencje w sto-

sunkach społeczno-gospodarczych, politycznych, kulturowych, nadaje 

przestrzeni i jej walorom nową wartość, będąc jednocześnie jej swoistym 

zagrożeniem; 3. uczestnictwo w turystyce jest czynnikiem swobodnych 
decyzji, wolnym wyborem spośród innych form spędzania czasu i wynika, 

z jednej strony, z potrzeby wyzwolenia ze schematu dnia codziennego,  

z drugiej, z dążności do zaspokojenia potrzeb poznawczych, kulturalnych 

czy ludyczno-rekreacyjnych. Mówiąc o turystyce jako przemieszczaniu się 

w przestrzeni, podkreśla się często, że jest ona również wędrówką w cza-

sie, pielgrzymką do odległych kultur i historycznych pamiątek. Kultury 

znikające i przeszłe dzięki turystyce nie ulegają zapomnieniu, mogą prze-

trwać w powszechnej świadomości. 
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- Turystyka w Polsce: wzory, tradycje –  

W turystyce współczesnej kontynuowane są pewne wzory i formy 

zachowań turystów, których tradycja sięga w Europie czasów starożyt-

nych. Losy historyczne poszczególnych krajów, różnice kulturowe i et-

niczne wyznaczały różne kierunki i rodzaje ruchliwości przestrzennej.  

W Polsce (podróżnictwo) ruch turystyczny (końcowa forma) także prze-

szedł wiele ewolucyjnych etapów, podążając za wzorami europejskimi lub 

tworząc swoje własne, specyficzne formy. Dopomagały w tym, wojny kru-

cjaty, misje, wędrówki kupców, chrzest Polski, podróże do Rzymu itd., 
sprzyjały to też rozwojowi dróg i podróżowaniu. 

Najwybitniejszym podróżnikiem polskim wieków średnich był uro-

dzony w Wielkopolsce Benedykt Polak, zakonnik franciszkanin z Wrocła-

wia. Podróżował z papieżem do Mongolii (1245-1247). W okresie Odro-

dzenia podróżnictwo staje się zasadniczym składnikiem szlacheckiego wy-

chowania. Podejmowano podróże do Niemiec, Francji, Anglii, Hiszpanii 

itd. Dla ułatwienia podróży służyły specjalne podręczniki. Pierwszy prze-

wodnik po Polsce napisał Marcin Kromer (1577) pt. Polska, czyli o poło-

żeniu ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa 

Polskiego ksiąg dwie. Specjalną pracę metodyczną zawierającą wskazówki 

dla podróżnych przygotował Piotr Mieszkowski. W ówczesnej literaturze 

podnoszono potrzebę troskliwego przygotowania młodzieńca do podróży 
zagranicznej, jej kształcącą i wychowawczą wartość. W Odrodzeniu poja-

wia się więc nowy wzór podróżowania – zwiedzanie jako czynność po-

znawcza ukierunkowana uprzednią lekturą. Coraz szerszy zasięg teryto-

rialny podróży wywiera trudny do przecenienia wpływ na rozpowszech-

nianie i przenikanie prądów intelektualnych, filozoficznych czy kultural-

nych epoki. W czasach saskich jednak pojawiła się niechęć do podróżowa-

nia wynikająca z ksenofobii, krytyki kosmopolityzmu. Sytuacja zmienia 

się pod koniec XVIII w., wraz z ideami reform Komisji Edukacji Narodo-

wej. Na rozwój podróżnictwa istotny wpływ miały ówczesne wypadki po-

lityczne. Wraz z utratą niepodległości i rozbiorami kraj opuściło wielu Po-

laków-patriotów. Turystą w pełni tego słowa znaczeniu był Jan hr. Potocki 
(1761-1815) podróże po Afryce, Egipcie, Turcji, Mongolii. Za prekurso-

rów krajoznawstwa i turystyki w Polsce uznaje się Stanisława Staszica 

(1755-1826) i Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841). Jednak Stanisław 

Staszic stał się wzorem dla wielu pokoleń działaczy turystycznych łączą-

cych wędrówki z badaniami naukowymi i ich praktycznym wykorzysta-

niem. W pierwszej połowie XIX w. powstaje bogata literatura podróżnicza 

i krajoznawcza. W XIX w. obserwuje się również szybką rozbudowę 

uzdrowisk, do których wyjeżdżano już od czasów Średniowiecza, był to 

jeden z czynników rozwoju turystyki (formy): turystyka pobytowa \ tury-
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styka wycieczkowa. Odkrycie Zakopanego (i rozwój miejscowości oraz 

ośrodka turystycznego i sportowego itd.), powstają uzdrowiska, ośrodki 

kąpieliskowe, klimatyczne i letniskowe. Sprzyjały temu ruchowi, wystawy 

i imprezy towarzyszące pierwsza we Lwowie w 1877 r., również i podróże 

cudzoziemców bawiących na naszych terenach. W XIX w. zaczynają się 

kształtować struktury organizacyjne turystyki. Pierwsze schroniska wybu-

dowano w 1874 r. nad Morskim Okiem, w latach 1914-1939 istniało 47 

schronisk. W 1935 r. powołuje się Ligę Popierania Turystyki – było to 

państwowe uregulowania prawne niektórych aspektów turystyki. W latach 
1936-1938 Liga i Ministerstwo wybudowało kolejki na Kasprowy Wierch, 

Gubałówkę i na Górę Parkową oraz kilka schronisk i hoteli turystycznych. 

W 1938 r. powołano Centralne Biura Wczasów które organizowało wcza-

sy  tzw. „wywczasy”. Od 1933 r. państwo zajmuje się problemami turysty-

ki, od 1936 r. badania te prowadzi Instytut Spraw Społecznych w Warsza-

wie powołany przez Ligę Popierania Turystyki. Popularne w tym czasie są 

majówki-wycieczki krajoznawcze za miasto.  * ( Jerzy Bogucki i Alicja Woźniak) 

 

A – K. P. Janczykowski, reaktywowanie ruchu  

krajoznawczo-turystycznego, współczesnej aktywnej  

turystyki w Chełmie-ziemi chełmskiej po 1944 r. 

 
- Uwaga do struktury lat 1944 – 1975 (jako powiat): 

Za kulturę fizyczną i turystykę w powiecie chełmskim odpowiedzialny 

był Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Chełmie (PKKFiT) 

 z siedzibą w gmachu im. PKWN, jako wydział Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej w Chełmie; podlegle terenowe jednostki to działające przy 

Gminnych Radach Narodowych Społeczne Gminne Komitety Kultury Fi-

zycznej i Turystyki.  

Za kulturę fizyczną i turystykę w Chełmie odpowiedzialna była Komi-

sja Kultury, Sportu i Turystyki działającej przy Miejskiej Radzie Narodowej 

w Chełmie – Zarząd Miasta Chełma (i też Komisją Kultury, Kultury Fizycz-

nej Sportu i Turystyki Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie)  
z siedzibą w Chełmie Magistrat przy ul. Lubelskiej 63. 

* 

Od września 1944 r. Kazimierz Janczykowski z grupą dawnych dzia-

łaczy, kolegów, nauczycieli, uczniów „Czarniecczyków”, reaktywował 

(tworzony od 1918 r. przerwany wojną-okupacją) – ruch wycieczkowy, 

krajoznawczo-turystyczny, profesjonalnej turystyki oraz ochrony przyrody  

i środowiska:  

1 – w aspekcie masowego i zorganizowanego ruchu wycieczek i wę-

drówek szkolnych przez reaktywowanie i kontynuowanie aktywnej działal-
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ności Koła Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej – Szkolnego Koło Krajo-

znawczo-Turystycznego im. W. Pola i odbudowy wszystkich agent działają-

cych na rzecz ochrony szczególnych miejsc w Chełmie i okolicy poprzez 

reaktywowanie i kontynuowanie działalności Szkolnego Koło Ligi Ochrony 

Przyrody, przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Cheł-

mie;  

2 – w aspekcie masowego i zorganizowanego miejskiego ruchu wy-

cieczek krajoznawczo-turystycznych poprzez reaktywowanie (zaniedbane-

go do tej chwili) Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego  
w Chełmie (biuro mieściło się w domu parafii rz.-kat. przy ul. Lubelskiej);   

 3 – w\w organizacji był opiekunem i prezesem (w tym czasie był 

też kierownikiem Muzeum Ziemi Chełmskiej).    

Od września  1944 r. po rozpoczęciu pierwszego po wyzwoleniu ro-

ku szkolnego, życie kulturalno-sportowe każdej szkoły w Chełmie koncen-

trowało się w tym czasie przeważnie w świetlicach szkolnych lub w salach-

salkach sportowych, gdzie młodzież miała m. in. do dyspozycji czasopisma, 

radio, gry świetlicowe szachy, warcaby, piłki. Tworzono też koła literackie  

i sportowe, organizowano różne zbiórki i wycieczki szkolne.  

Od wakacji 1947 r. prowadził aktywną działalność Powiatowy Komi-

tet Kolonii i Półkolonii przy Inspektoracie Szkolnym w Chełmie. Corocznie 

organizowano dla 1.000 przeszło dzieci rekrutujących się przeważnie ze sfer 
robotniczych i wiejskich kolonie, półkolonie i dziecińce. Fundusze z Zarzą-

du Miasta Chełma i Rady Narodowej Miejskiej i inne – częste były wyjazdy 

w teren, i  na wieś, a różnego rodzaju wycieczki były podstawową formą 

zdrowotnej odnowy dzieci i młodzieży         

Wkrótce po wyzwoleniu K. Janczykowski z gronem przyjaciół, po-

wołał Towarzystwo Miłośników Sztuki w Chełmie, które od 1948 r., sku-

tecznie 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 K. Janczykowski  wkrótce po wy-

zwoleniu w celu ochrony narodowego dziedzictwa Chełma, dla dobra oj-

czyzny i dla potomnych.    

Dzięki staraniom K. Janczykowskiego, 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 
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fauny i flory, przystąpiono też do ich zabezpieczenia i działań ochron-

nych.  Starania te czynił od 1949 r. jak i innych szczególnych miejsc w 

Chełmie i terenie.   

 

- Wycieczki szkolne –  system wychowawczy 

 i ruch krajoznawczo-turystyczny: 

 

Wydział Oświaty przy PWRN w Lublinie polecił w dniach 10-14 

marca 1951 r., K. Janczykowskiemu (jako profesjonaliście i twórcy ruchu 
krajoznawczo-turystycznego) opracowanie tras wycieczkowych po powie-

cie chełmskim, które od tego roku, były przemierzane przez szkolną mło-

dzież (i nie tylko) w ramach obowiązkowego programu. Trasy te objęły 

wycieczki przeważnie jedno lub dwu dniowe. Chełm (i schronisko) przyję-

to za bazę wypadową dla (wszystkich) wycieczek i wędrówek  tym bar-

dziej, że w Państwowej 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej im. S. Czar-

nieckiego w Chełmie znajduje się w szkole schronisko turystyczno-

krajoznawcze na 30-40 łóżek. 

Pierwsza trasa – (poznać dzieje ziemi chełmskiej) 6.00 marsz do ko-

palni kredy i marglu, o krok stacja PKP, kupujemy bilet i pociągiem  

w 20min do Rejowca, zwiedzanie okolicy i jednej z większych i nowocze-

snych cementowni w Polsce (tu posiłek); z cementowi 3km. do wsi Pawłów, 
stara osada garncarska, zwiedzanie okolicy i  śladów historii i miejsc walk  

z okupantem i miejsc wyzwolenia kraju, pociągiem do Chełma.  

Druga trasa – 7.30 autobusem PKS z Placu Łuczkowskiego (stąd od-

jeżdżały autobusy PKS) do Olchowca, postój w Stawie przy Gminie (12km. 

do Chełma), marszem 1,5km. na Łysą Górę pod Stawem zwiedzanie oazy 

przyrody (dziewięciosił popłocholistny, okazy fauny i flory), ze Stawu do 

Stołpia, wieże z XIII w. poznanie historii, tu źródełko o wartościach leczni-

czych, w 1947 r. na polu Barana odkopano neolityczny grób sprzed 4.000 

lat, obywatelska służba szkoły w Stawie i Stołpiu, 14.00 wymarsz do Pod-

górza 2km., zwiedzanie unicki kościółek z dzwonnicą z cegły jak wieże,  

z Podgórza wąwozem do Zawadówki, zwiedzamy tartak, osiedle fabryczne i 
okolice, z tartaku 10min. stacja PKP i pociągiem do Chełma.  

Trzecia trasa – 7.00 z Placu Łuczkowskiego autobusem PKS  

w 30min. do Rejowca, miasteczko z XVI w., tu Mikołaj Rej i kalwinizm, 

zwiedzanie pałacu, ariański grobowiec, cukrownia, rynek, marsz do wsi 

Krynicy, wchodzimy na szczyt górki. Od „grobiska” do wsi Krupe marszem 

1godz., zwiedzamy mury i ruiny niegdyś wielkiego zamku i poznanie jego 

historii, przez piękny ogród owocowy i park wychodzimy na szosę i autobu-

sem PKS do Chełma, przy dobrych chęciach turystów można z Krupego 

marsz 5km. do Krasnegostawu zwiedzić miasto i pociągiem do Chełma. 
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Czwarta trasa – 7.00 z Placu Łuczkowskiego (wynajętym) autobusem 

PKS do Wojsławic 27km., po drodze postój w Sielcu 12km., przy szosie 

gorzelnia, przez park na dziedziniec zamkowy, fosa i resztki mostu zwodzo-

nego i ruiny średniowiecznego zamku obronnego, zachowała się baszta, 

lochy, piwnica, kaplica własność Rzewuskich (mieści się tu szkoła rolni-

cza), jedziemy dalej 6km. przed Wojsławicami kolonia Poniatówka  

(w 1933 r. odkryto tu grób sprzed 5.000 lat), naprzeciw cmentarza przy 

Stadarni przez Czarnołozy marszem do Majdanu Ostrowskiego, postój  

w (piętrowym nowoczesnym budynku) szkole, tu odpoczynek i posiłek, 
(autobus czeka w Wojsławicach), przed nami wąwozy lessowe, marsz krę-

tymi jarami o wysokich ścianach do 40m., trasa 4km., od Majdanu Ostrow-

skiego do Majdanu Starego, piękny lessowy krajobraz, zagadnienia antro-

pogeograficzne, ze Starego Majdanu 4km. i 1godz. marszem do Wojsławic. 

Po zwiedzaniu miasteczka, powrót do schroniska.  

Piąta trasa – 7.00 zamówionym autobusem PKS z Placu Łuczkow-

skiego do Cycowa, 35km., za Olchowcem postój w Kamiennej Górze 

1,5km. i Pniównie 2km., zwiedzamy okolice i nowoczesne spółdzielnie 

produkcyjne, stąd do Cycowa, w osadzie posiłek i marsz przez Kopinę do 

Grabniaka 7km. (spotkanie z Maciejewskim kierownikiem szkoły, tu odpo-

czynek i nocleg), to  pojezierze włodawskie, w Jez. Ratcze kąpiel, dalej Jez. 

Uściwież, Nadrybie, Szumskie i inne wabią urokiem, piękne tereny dla 
sportów wodnych, dzień następny zwiedzanie okolicy i 5-jezior, o 15.00 

marsz do Cycowa albo trasą przez Jez. Sumin, autobusem do Chełma. 

 

• Dodatek do wycieczek Nr I 

 (do polecenia z dnia 10-14 marca 1951 r. Chełm). 

  I. Jednodniowe wycieczki szkolne: 

1. Rankiem pociągiem do Sobiboru zwiedzanie obozu, przez las do Jez. 

Perespilno lub Perepsy 4km., nad brzegiem gościnna leśniczówka, obok 

Jez. Kosyniec i duże Jez. Głębokie. Powrót z Sobiboru koleją, lub od 

Jez. Głębokie dojść przez wieś Żłobek do szosy Włodawa-Chełm i po-

wrót autobusem z przystanku PKS.  
2. Chełm – Huta „Nadbużanka” brzeg Bugu. Rano pociągiem do Woli 

Uhruskiej lub PKS do „Nadbużanki”, krajobraz wydmowy, zwiedzamy 

Hutę Szkła, powrót PKP - PKS.  

3. Chełm – W Czułczycach dobrze zachowane grodzisko wczesno-

historyczne. Wyjazd PKS do Horodyszcza. Cegielnia Czułczyce, zwie-

dzamy gospodarstwo Starościca. Dochodzimy do szosy Włodawskiej, 

cmentarz z I-wojny 1914-1918. Powrót PKS.  

4. Chełm – Sawin „Kamień Powstańców”. Wyjazd rano PKS do Sawina 

„Kamień Powstańców” w lasach Malinówki. Kopalnia torfu, rezerwat 



52 

 

pierwotnego lasu. Powrót PKS.  

5. Chełm – Staw „Rezerwat Przyrody”. Dojazd Sanem (piechotą) do ronda. 

Z przystanku PKS szosą włodawską do „Dziewiczej Góry” 2km. Powrót 

na piechotę przez Horodyszcze do Chełma.  Po drodze sztuczny staw, 

rezerwat przyrody 40ha., żółw błotny.  

6. Chełm – Stołpie – Podgórze – Zawadówka – Chełm. Wyjazd rano do 

Stołpia PKS 10km. Starożytna wieże w Stałpiu. Szkoła 1000-lecia Pod-

górze marszem 3km. Zawadówek przez las 4km. Tartak. Powrót koleją 

do Chełma. Lub Do Stołpia PKS. Stołpie – Staw marszem 4km. Rezer-
wat przyrody, Stawska Góra 2km. Powrót ze Stawu PKS.  

7. Chełm – Rejowiec Fabryczny – Pawłów – Adolfin. Wyjazd rankiem 

PKS z Chełma do Rejowca Fabrycznego, można koleją. Zwiedzamy 

Cementownię „Pokój”, wymarsz do Pawłowa, pokłady gliny garncar-

skiej i krzemionki, ceramika, Jan Sławiński. Szosą przez las do szosy lu-

belskiej, Ośrodek WF w szkole podstawowej. Adolfin spotkanie z kie-

rownikiem  szkoły Rafałem Łobudzińskim. Powrót do Chełma PKS.  

8. Chełm – Czarnoziem \ przez Rejowiec osadę, PKS  do Krasnegostawu \ 

Arianka – wieś Krynica przez Gruszów – Rejowiec osada – Chełm. Po-

wrót PKS lub koleją.  

9. Chełm – Rejowiec osada, cukrownia – Biały Rów, wieś Rybie – Marysin 

– Zawadówka – Chełm. Powrót PKS lub koleją.  
10. Chełm – Żulin (rannym pociągiem) – Borowica – Kanał Wieprz-Krzna 

(początek kanału) Liszno – Kanie – Chełm. Powrót koleją.   

11. Chełm – Sielec (PKS) – Kumów – Wólka Leszczańska – Żmudź – 

Dryszczów – Chełm, powrót PKS.  

12. Chełm – Kamień (PKS) – Pławanice – Brzeźno, powrót koleją.  

13. Chełm – Czerniejów (PKS) – przez las do Pobołowic – Dryszczów 

(PKS) z Pobołowic – Kleszczów – Dryszczów – Chełm, powrót PKS.  

14. Chełm – Świerże (PKS) – Dorohusk (piechotą) – Chełm (powrót koleją). 

  

II. Dwudniowe wycieczki szkolne:  

1. Chełm – Cyców (PKS) – Świerszczów (PKS z Krzyż. Cycowskich) – 
Grabniak (piechotą 6km.) – Jez. Rotcze, szkolne schronisko stadnica 

wodna, nocleg – wymarsz na Jez. Uściwierz, a stąd do Świerszczowa  

i powrót PKS do Chełma.  

2. Chełm – Wojsławice – Kukawka – Majdan Stary – debrami marszem 

do Majdanu Ostrowskiego, nocleg w szkole – doliną Wojsławki mar-

szem do Wojsławic – Wojsławice – Chełm lub Wojsławice – Uchanie. 

Powrót PKS. 
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• Dodatek do wycieczek Nr II  

(do polecenia z dnia 10-14 marca 1951 r. Chełm):  

Szlak wędrówkowy dwutygodniowy po powiecie chełmskim (dla obozów 

pieszych) – 
Pierwszy dzień (24km.) – Chełm – Staw: Chełm – Rondo – Dziewicza Góra – 

Jagodnica – Jagodno – Grodzisko – Zarzecze – Przysiółek – Czułczyce – Góry Łyse 
(nocleg w szkole);  

Drugi dzień (21,5km.) – Staw – Rejowiec osada: Staw – Nowosiółki – Stołpie 
– Podgórze (Salvator) – Zawadówka – Leonów – Majdan Stary – Tomaszówka – 

Majdan Stajenny – Rejowiec – stacja – Rejowiec – osada (nocleg w Lic.);  
Trzeci dzień (18,5km.) – Rejowiec – osada – Pawłów: Rejowiec osada – 

Ariańskie Mogiły – Krynice – Gruszów – Marynin – cementownia „Pokój” – 
Pawłów (nocleg  szkoła); 

Czwarty dzień (27km.) – Pwłów – Siedliszcze: Pawłów – Krasne – Zalesie – 
Kanie – Lipówki – Anusin – Marynin – Mogielnica – Brzezin – Mogielnica – Jano-
wice – Siedliszcze n\Wieprzem (nocleg w internacie Lic.);  

Piąty dzień (25km.) – Siedliszcze – Głębokie: Siedliszcze – Borowo – Wola 
Korybutowa – kol. Stręczyn – Biesiadki – Stawek – Wólka Cycowska – Cyców 

Głębokie (nocleg w szkole);  
Szósty dzień (22km.) – Głębokie – Grabniak n\ Jez. Rotcze: Głębokie – Jano-

wica – Jez. Uściwierz – Ostrów – Załucze – Grabniak – Jez. Rotcze i Jez. Sumin 
(nocleg w szkolnej stanicy wodnej n\ Jez. Rotczem);  

Siódmy dzień – odpoczynek nad Jez. Rotcze;  
Ósmy dzień (25km.) – Grabniak – Sawin: Grabniak – Garbatówka – Świersz-

czów – Małków – Syczyn –  Pniówno – Sawin (nocleg w szkole);  
Dziewiąty dzień (24km.) – Sawin – Dorohusk: Sawin – Bukowa – Ruda Opa-

lin – Dobryłówka – Świerże – Okopy – Dorohusk (nocleg w szkole);  
Dziesiąty dzień (24km.) – Dorohusk – Żmudź: Dorohusk – Turka – Boryso-

wiec – Kleszczów – Dryszczów – Żmudź (nocleg w szkole);  
Jedenasty dzień (22km.) – Żmudź – Wojsławice: Żmudź – Wólka Leszczań-

ska – Wygnańce – Poniatówka – Turowiec Huta – kol. Partyzantów – Wojsławice 
(nocleg w szkole);  

Dwunasty dzień (18km.) – Wojsławice –Leśniowice: Wojsławice – Kukawka 
– Majdan Stary – Majdan Ostrowski – Ostrów – Czarnołozy – Rakołupy – Lesnio-

wice (nocleg w szkole);  
Trzynasty dzień (15km.) – Leśniowice – Kumów: Leśniowice – Alojzów – 

Sielec – Kumów (nocleg w szkole);  
Czternasty dzień (20km.) – Kumów-Chełm: Kumów-Strachosław – Kamień – 

Chełm. 

 

 • Szkolne obozy wędrowne naukowo-krajoznawcze –  

KKMS-SKKT im. W. Pola, prowadzone przez K. Janczykowskiego:  

Kazimierza Janczykowskiego uznawano za odkrywcę zdrowotnych, 

przyrodniczych i krajoznawczo-turystycznych walorów Pojezierza Łęczyń-
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sko-Włodawskiego. Wspomnieć należy, że już od lata 1934 r. K. Janczy-

kowski sam penetrował Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie a w latach 1937-

1938 w gronie przyjaciół, nauczycieli Gimnazjum i dawnych działaczy 

PTK. Sporządzał notatki-spostrzeżenia z tych wypraw jakby przygotowywał 

plany do przyszłych wypraw z młodzieżą. 

Wspominając swój pierwszy naukowy obóz wędrowny pieszy  

z młodzieżą SKKT im. W. Pola wspierany przez Patronat Rodzicielski  

i Fundusz Wycieczkowy Gimnazjum, po Pojezierzu Łęczyńsko-

Włodawskim – rozpoczęty 25 czerwca 1939 r., K. Janczykowski, w arty-

kule p.t. „Czarniecczycy pionierzy” pisał „nikomu wtedy nie śniło się  

o krajoznawczo-turystycznych walorach Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego, dziewiczej faunie i florze. Nasza wędrówka miała znacze-

nie wywiadowcze, było to pierwsze uderzenie krajoznawcze w ogóle po 

pojezierzu, zwanym przez wielu polesiem lubelskim”.  

W kronice obozowej było wszystko dokładnie opisane przez kroni-

karza-ucznia Wacława Trochima, „Cel wycieczek wakacyjnych, w Polsce 

rok rocznie organizuje się wycieczki krajoznawcze celem zapoznania 

uczniów z pięknością naszego kraju. Jest także i inny praktyczny cel tych 

wycieczek, oto uczniowie uczą się być samodzielnymi i polegać tylko na 

sobie. Uczą się także obcować z ludźmi. Wycieczki także dają nam obok 

korzyści umysłowych w dziedzinie geografii, także zadowolenie i rozwój 
cielesny”. 

I-obóz wędrowny po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w 1939 r. 

– Niedziela 25 czerwiec – pociągiem Chełm wieś Jaszczów. Z Jaszczowa 

pieszo do wsi Milejowa, nocleg w szkole. Poniedziałek 26 czerwiec – 

wczoraj przyszliśmy z Łęcznej do Ludwina przenocować.  Zwiedzanie 

Łęcznej, kąpiel w Wieprzu, w pobliżu dwór własność pani Wiwilkowskiej 

i jej plantacja chmielu. Idziemy przez Ludwin tu jezioro Dratowieckie. 

Powiat Włodawski jezioro Rogóźno (do 51m. i 190 mórg), kąpiel i pływa-

nie łodzią. Wieczorem przyszliśmy do kolonii Rogóźna tu jezioro Ukcze. 

Wtorek 27 czerwiec – leje deszcz badamy jezioro Ukcze. Przed obiadem 

przyszliśmy do wsi Krasne tu jezioro Krasne, pieszo do wsi Kaniwoli tu 
jezioro Piaseczne, badamy okolice. Środa 28 czerwiec – badamy okolice  

i jezioro Piaseczno pływają duże łodzie rybaków. Jesteśmy w Suminie, 

nocujemy u gospodarza Czarneckiego właściciela jeziora Sumińskiego  

(do 30m. i 285 mórg). Z domu pana Czarneckiego idziemy do Włodawy. 

Po lewej stronie jezioro Wel-Wetyckie (do 10m. i 600 mórg). Piątek 30 

czerwiec – człapiemy do Włodawy cały czas las, odpoczywamy na mchu, 

koniec lasu i jeziora Białe i Czarne. Dochodzimy do wsi Okóninka, nocleg 

u sołtysa, przed snem badamy jeziora Białe i Czarne i okolice. Wczesnym 

rankiem 1 lipca – idziemy do Włodawy 5km. Włodawa ma jedną ładną  
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ul. Piłsudskiego inne brzydkie, rynek, kościół, cerkiew i 3-synagogi. Sły-

chać wszędzie żargot żydowski i cały handel w ich rękach. Po zwiedzeniu  

i zameldowaniu się w zarządzie miejskim Włodawy, idziemy na stację 

PKP, mijamy most na Bugu. Dalej idziemy w stronę wsi i jeziora Pulma 

(1670 hektarów obwód 20km.). własność dworu Pulma. Niedziela 2 lipca – 

od rana badaliśmy okolice, po obiedzie do wsi i jeziora Świtaź (do 38m.  

i 27,5km. kw. obwód 45km.), tu wszędobylski język ruski. Wieś Świtaź 

ma 1177 domów i 2420 mieszkańców. 

II-obóz wędrówkowy po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim pro-
wadzony przez K. Janczykowskiego,  badawczo-naukowy i krajoznawczo-

turystyczny ruszył w r. szk. 1959\1960 złożony z członków SKKT „Czar-

niecczyków” im. W. Pola – długość trasy 205km, czas obozu 2.07–

16.07.1960 r., kierownik obozu, K. Janczykowski, wychowawczyni – Maria 

Farbiszewska, skład obozu:  W. Dederko, M. Jagodzińska, B. Knutel,  

L. Kluczek, A. Linda, D. Sadurska, K. Sieracka, J. Szczuka, P. Aspras,  

S. Bisko, M. Czupryński, A. Pasieczny, W. Rutkowski, A. Rozwód, J. So-

bociński, M. Święcicki, M. Tuszewski i A. Wasiuk. Trasa: (2.07.) Chełm-

Stulno-Załowocze (szlak jez.: Płotyczne, Brudno, Brudzieniec, Sobibór, 

Perespilno, (3.07.) Załowocze-Włodawa, (4-7.07) Włodawa-Wytyczno (jez. 

Spólne-Koseniec, Urszulin, Wytyckie-Wielkie, (6.07) Wytyczne-Grabniak-

(jez. Urszulin, Rotcze, Sumin, Uściwierz, Bikcze, Dębowiec i Kozabutę, 
(7.07.) Grabniak, (8.07) Grabniak-Piaseczno (jez. Uściwierz, Bikcze, 

Nadrybie, Piaseczno, Łukcze, Łukie, Rogóźno i Zagłębocze, (9.07) Rozpłu-

cie (jez. Brzeziczno), (10-11.07.) Rozpłucie-Uścimierz (jez. Maśluchow-

skie), (12-15.07.) Uścimów-Rogoźno (jez. Czarne-Uścimowskie), (16.07.) 

Rogóźno-Lublin-Chełm (PKP).  

III-obóz wędrowny po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim r. szk. 

1960\1961. Kierownik obozu K. Janczykowski, wychowawczyni Krystyna 

Janczykowska, higienistka Leokadia Żeleźnicka, etnograf Jan Weresiński, 

biolog Stanisław Skibiński, skład obozu: (dz.) E. Borzęcka, W. Gmitruk, 

H. Jaroszuk, B. Knutel, I. Komenda, K. Lipińska, H. Łuszczewska, B. Mi-

chalczyk, A. Miler, K. Mrozowska, W. Rubacha, I. Węcławska, (chł.)  
S. Hołysz, B. Kiliński, J. Kisielewski, Z. Majger, A. Pasieczny, M. Pudeł-

ko, W. Rutkowski, R. Święcicki, M. Tuszewski, W. Usydus i L. Wojtan. 

Kronikarz H. Jaroszuk i H. Łuszczewska, plastyczka W. Gmitruk, fotogra-

fowie J. Kisielewski i W. Rutkowski. Sekcje: I-biologiczna, II-

etnograficzna i III-geograficzno-historyczna. Czas obozu 6.07 – 

31.07.1961 r. Wyjazd z Chełma. Biwak-I – Załowocze (Stulno, Sobibór, 

jez. Płotycze, Brudno, Brodzieniec, Perespilno, Spólne, Koseniec). Biwak-

II – Okuninka (jez. Białe, Glinki, Święte, Książęce). Biwak-III – Wytycz-

no (Urszulin, Bagna Krowie i Durne). Biwak-IV (15-19.07) – Grabniak 
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(Świerszczowo, jez. Rodcze, Grabniak, Sumin, Uściwierz). Biwak-V  

(19-22.07) – Rozpłucie (jez. Rodcze, Bikcze, Piaseczno). Biwak-VI  

(22-28.07) – Uścimów (Nowy Orzechów, most na kanale Wieprz-Krzna, 

Białka, Staw Kościuszki, Sosnowica, jez. Czarne). Biwak-VII (18-29.07.) 

– Krasne (badanie okolicy). Biwak-VIII (29.07.) – Rogoźno (badanie ba-

gien i torfowisk). Biwak-IX (29-30.07.) – Dratów-Łęczna (badanie kana-

łu). Biwak-X (30-31.07.) – powrót do Chełma. 

IV-obóz wędrowny po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim r. szk. 

1961\1962. Kierownik obozu K. Janczykowski, wychowawczyni K. Janczy-
kowska, higienistka L. Żeleźnicka, etnograf J. Weresiński, biolog S. Skibiń-

ski. Skład obozu: (dz.) I. Bierut, W. Dąbrowska, W. Gmitruk, A. Komsz-

czyńska, H. Łuszczewska, G. Watrakiewicz, K. Wilkos, W. Pieczykolan,  

W. Sapiecha, G. Turbakiewicz, A. Zabłuda, (chł.) T. Bartosz, J. Baluk, J. 

Karpiński, W. Kiwiński, E. Łużyński, S. Prymak, J. Rot, Z. Żołnacz i M. 

Czajka. Szlak trasy: Chełm, Wytyczno, Sosnowica, Tyśmienica, Uścimów, 

Krasne, Grabniak, Chełm, czas obozu: 23.06. – 13.07. 1962 r., prowadzono 

badania, fauny, flory i zabytków kultury. 

V-obóz wędrowny po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim  r. szk. 

1962\1963. Kierownik obozu K. Janczykowski, wychowawczyni K. Janczy-

kowska, etnograf J. Weresiński, czas obozu: 4.07. – 23.07. 1963 r. Szlak 

trasy: Chełm, Sosnowica, Białka, Ochoża, Uścimów, Krasne, Chełm.  
VI-obóz wędrówkowy po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim r. szk. 

1963\1964. Kierownik obozu K. Janczykowski, wychowawczyni K. Janczy-

kowska. Trasa obozu: Chełm, Białka, Uhnin, Uścimów, Rozpłucie, Krasne, 

Rogóźno, Lublin, Chełm: 6.07.-19.07. 1964 r. 

Podsumowanie obozów wędrownych: „Ażeby zapoznać się z pracą 

młodzieży SKKT im. W. Pola „Czarniecczyków”, i jej zdobyczach, najle-

piej zapoznać się z tomami kronik poszczególnych obozów (które w całości 

zachowały się). Jest to bogaty badawczy materiał krajoznawczo-

etnograficzny, zaopatrzony szkicami i mapkami, rysunkami, fotografiami 

oraz podsumowaniem naukowym, często nagradzany przez Ministerstwo 

Oświaty i Kuratorium.  
Pochód każdej wędrówki-wycieczki otwierał wózek, najważniejszy 

sprzęt na każdym obozie. Na drzewcu przymocowanym do niego pionowo, 

powiewał proporzec o barwach ziemi chełmskiej jasnożółty i jasnozielony. 

Wózek był lekki, zgrabny, własnej konstrukcji a przy tym bardzo mocny, 

osadzony na dwóch szerokich kołach motocyklowych. Na wózku jechała 

kuchnia i prowiant. Dyszel dawał się chować pod spód, mogło go ciągnąc 

dwóch chłopców”.  

Tworzone przez K. Janczykowskiego tego typu obozy, wędrówki  

i wycieczki, stały się ruchem społecznym i formą czynnego wypoczynku, 
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dążące do zbierania i popularyzowania wiedzy o środowisku, rejonie i kraju. 

Były to lekcje, wiedzy, kultury i wychowania z elementami sportu, wyzna-

czały też nowe szlaki przyrodniczo-turystyczne.   

Ostatnią wędrówkę po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim grupy 

„Czarnieczyków” zorganizował Kazimierz Janczykowski w wakacje 1966 

r. Następnie przeszedł na emeryturę – był ostatnim wielkim który organizo-

wał takie wycieczki, po nim nikt, nie powtórzył takiego zjawiska.  

 

B – Twórcy ruchu krajoznawczo-turystycznego w powiecie chełmskim. 
- Wycieczki szkolne dalsze i bliższe – wyróżniających się szkół 

powszechnych-podstawowych z powiatu chełmskiego: 

  

Wykaz uczniowskich wycieczek szkolnych, młodzieży ze szkół 

powszechnych-podstawowych z powiatu chełmskiego od stycznia do 

grudnia 1950 r. przeważnie maj-czerwiec (w dalszych latach też były or-

ganizowane). Były to pierwsze wycieczki dalsze i bliższe tematyczne or-

ganizowane  albo przez koła wycieczkowe działające przy tych szkołach 

albo przez sekcje wycieczkowe działające przy szkolnych kołach sporto-

wych  

 

Lp szkoła miejsce wycieczki 
ilość 
ucz 

kierownik i opiekun 

1. 
Stręczyn Nowy 

Lublin,  
Puławy, 
 Kazimierz 

44 Jan Bizior 

2. 
Sajczyce Chełm 19 Władysława Maś 

3. 
Leszczanka Chełm 45 Teodozja Kurzyp 

4. 
Świerszczów 

Chełm, 
 Zamość 

57 
Jan Komszczyński,  
Jan Sudak 

5. 
Mszanna Chełm 22 Maria Orzechowska 

6. 
Stołpie Zamość 60 

Stanisława Dziedzic,  
A. Dutkiewicz 

7. 
Liszno Warszawa 80 

Władysława Wolwowicz, 

Naróg  i Sakowska 

8. 
Adolfin Zamość 30 Stefania Smętkowska 

9. 
Michałówka Chełm 26 Bogusław Szydłowski 

10
. 

Majdan  
Ostrowski 

Chełm,  
Lublin 

35 Krystyna Janczykowska 
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11
. 

Busówno Zamość 70 
Zofia Dudkowa,  
Zofia Misiuna 

12
. 

Wojsławice 
Puławy, Kazimierz,  
W-wa 

88 
M. Tałanda, Błazucki  
i Wańczyk 

13 
Olchowiec Zamość 47 

Maria Olkowska, 
 Edward Szałaj 

14 
Ochoża  Zamość 40 Stanisława Juziuk, 

15 
Żulin Zamość 33 Bolesław Luszawski 

16 Majdan  
Stary        

Zamość 41 Maria Pudełkowa 

17 
Kukawka Zamość 33 Stanisław Pudełko 

18 
Ostrów  Lublin 33 Anastazja Drewniak 

19 
Pawłów  Warszawa 51 

Adam Polak, Matela  
i Garczewska 

20 
Pawłów Puławy, Kazimierz 44 

Adam Polak, Błonka 
 i Sławińska 

21 
Bukowski Las  Warszawa 40 Natalia Tymińska 

22 
Święcica Zamość 33 Julia Bajorkowa, 

23 
Cyców Puławy, Lublin 50 Maria Wrońska 

24 
Kumów  Warszawa, Gdynia 32 Antoni Głąb 

25 
Putnowice Warszawa 43 

Waleria Wańczyk,  
Henryk Wańczyk 

26 
Teresin Puławy, Warszawa 23 Józef Żeleźnicki 

 

Tekst pisma do Inspektoratu, „Nadmienia się jednocześnie, że celem 

tych wycieczek było przede wszystkim poznanie miast, fabryk i portów 
naszego kraju oraz krystalizowanie naukowego poglądu na świat poprzez 

wyrobienie szacunku dla ludzi pracy”. Nauczyciele w\w byli działaczami  

i krzewicielami w terenie wycieczek i wędrówek szkolnych bliższych i 

dalszych oraz ruchu krajoznawczo-turystycznego. Wycieczki w tej formie 

były realizowane w następnych latach (przy zmianie opiekunów). Przy nie-

których wiejskich szkołach od 1957 r. działały już Szkolne Koła Krajo-

znawczo-Turystyczne.   

Przykładowe sprawozdanie z takiej wycieczki, „Kierownictwo Szko-

ły Powszechnej w Wojsławicach do Inspektoratu Szkolnego w Chełmie. 
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Sprawozdanie z międzyszkolnej wycieczki urządzonej w dniach 22-27 maj 

1950 r. do Puław i Warszawy z Wojsławic, skład wycieczki: szkoła z Huty 

20 dzieci, nauczyciel 1, szkoła z Putnowic 28 dzieci, nauczyciele 2, szkoła 

 z Wojsławic 39 dzieci, nauczyciele 2 – razem 92 osoby. Puławy, zapozna-

nie się z miejscowością. Zwiedzano Pałac Czartoryskich wraz z parkiem, 

most na Wiśle, kościół parafialny. Przejazd 2-autobusami do Kazimierza 

stan wody na Wiśle nie pozwolił na przejazd statkiem. Kazimierz, zwiedza-

no basztę i kościół, klasztor i rynek zabytkowych kamieniczek. Był spacer 

łodziami po Wiśle i kąpiel. Po przyjeździe do Puław wyjazd pociągiem do 
Warszawy. Warszawa, zwiedzanie Muzeum Narodowe, Belweder, Łazienki, 

stadion tenisowy, stadion piłki nożnej, Trasę W-Z. Zapoznanie się z odbu-

dowaną Warszawą, Nowy Świat, itd. Wizyta w teatrze „Guliwer” obejrzano 

sztukę pt. „dwanaście miesięcy”, i w „Teatrze Polskim” na przedstawieniu. 

Zwiedzano też, Muzeum Wojska Polskiego, Stare Miasto, wieczorem  

w Teatrze Narodowym na przedstawieniu „Krakowiacy i górale”. Po nocle-

gu wycieczka szczęśliwie powróciła do Wojsławic”. 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty w Cheł-

mie, dnia 5 marca 1951 r. pismem do Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-

dowej w Lublinie Wydział Oświaty Oddział Wychowania Fizycznego  

i Higieny, zaznaczamy, że poza w\w wycieczkami odbytymi od 1 stycznia 

do 30 grudnia 1950 r., grupa uczestników najlepszych szkół podstawowych 
z powiatu chełmskiego i miasta w liczbie 21 osób, 10 maja tego roku, 

uczestniczyła w wycieczce na Międzynarodowe Targi Poznańskie – Organi-

zator kierownik Aniela Germata, Wydział Oświaty.  

 

C – Wyróżniajace się Szkolne SKKT: 

  

• Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej (KKMS), dalej jako 

Szkolne Koło (SK) PTK, następnie jako Szkolne Koło Krajoznawczo-

Turystyczne (SKKT) – PTTK im. W. Pola, reaktywował we wrześniu 

1944 r. założyciel i opiekun Kazimierz Janczykowski przy Szkole Podsta-

wowej i LO Koedukacyjnym im. S. Czarnieckiego w Chełmie. Specjali-
styczne sekcje działające przy kole: obozów i wycieczek, muzealna, regio-

nalna, historyczna, imprezowa, ochrony zabytków, etnograficzna, ochrony 

przyrody. Najaktywniej działające zarządy SKKT, 1958-1959  Przewodni-

czący Koła Piotr Zaręba, 1959-1960 Przewodniczący Koła Marcin Krakow-

ski, 1960-1961 Przewodniczący Koła Stefan Hołysz, 1964-1965 Przewodni-

czący Koła Antoni Leszek Chwedorczuk, Z-ca Teresa Kołtun, sekr. Teresa 

Zdanowska, koło liczyło 70 członków-uczniów, opiekunem koła K. Janczy-

kowski. SKKT, prowadzone przez K. Janczykowskiego, swoją działalnością 

promieniowało na społeczeństwo Chełma i regionu. Pierwszą wycieczkę  
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(po wyzwoleniu) po powiecie, zorganizowało już w 1946 r., dokonano: 

rejestracji zabytków, pieśni ludowych, rękopisów, legend, bajek, kolęd, 

przysłów, obrzędów, zwyczajów-obyczajów, starych rzeczy, monety i in-

nych zabytków i militaria oraz sprzętu codziennego życia., wzbogacały to 

zbiory chełmskiego muzeum, współtworząc kulturę regionalną, wytyczono 

nowe szlaki krajoznawczo-turystyczne.  

 • Szkolne Koło Wycieczkowe – następnie jako SKKT przy Li-

ceum Pedagogicznym w Chełmie. Dnia 15 października 1945 r.,  

Bolesław Wirski nauczyciel wychowania fizycznego tej szkoły, reaktywo-
wał SKS „Zdrów”, które odpowiadało za kulturę fizyczną szkoły. Jedną  

z wielu sekcji SKS, była sekcja wycieczek (wędrówek, obozów i raj-

dów)  traktowana też jako sekcja krajoznawczo-turystyczna – następnie 

SKKT. Ruch wycieczek, wędrówek, rajdów i obozów uczniów Liceum 

Pedagogicznego, był elementem programu dydaktycznego-wychowawczego 

szkoły. Liceum kształciło przyszłych nauczycieli, dlatego aspekt wycieczek 

od 1946 r. realizowany był również jako dział obowiązkowy wchodzący w 

zakres wychowania fizycznego. Przy Liceum Pedagogicznym profesjonalną 

turystykę poprzez SKKT do 1966 r., prowadzili dwaj nauczyciele tej szkoły: 

Jan Łabęcki (żołnierz AK) uczył chemii, opiekował się też w szkole harcer-

stwem i wycieczkami-turystyką. Wycieczki-obozy które organizował-

prowadził obejmowały teren ziemi chełmskiej; Mieczysław Czarnocki uczył 
geografii, opiekował się w szkole wycieczkami-turystyką. Wycieczki które 

organizował-prowadził obejmowały obszar kraju i były tematyczne – współ-

tworzyli w Chełmie ruch krajoznawczo-turystyczny.          

• Szkolne Koło Geograficzno-Krajoznawcze – następnie jako 

SKKT przy II LO w Chełmie. Dnia 1 września 1950 r. powołano Szkołę 

Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD w Chełmie 

przy ul. Obłońskiej 51; od 10 września 1954 r. zmiana nazwy szkoły i bu-

dynku, i jako Szkoła Podstawowa i II Liceum Ogólnokształcące TPD  

w Chełmie przy ul. Szpitalnej 14; od 1 września 1967 r. już samodzielnie 

jako, Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Chełmie (w 1966 r. decyzją Wy-

działu Oświaty budynek opuściły klasy szkoły podstawowej); od  
19 czerwca 1974 r. już jako II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Roz-

poczęli pracę w szkole jako nauczyciele: od 1950 r. Marian Młodziankow-

ski (jako nauczyciel geografii z czasem stał się  legendą szkoły oraz ruchu 

geograficznego i krajoznawczo-turystycznego w szkole mieście i regionie, 

w latach 1952-1972 wice. dyr. szkoły, w 1952 r. powołał Koło Geogra-

ficzno-Krajoznawcze, a od 1956 r. działało już Koło Turystyczno- Krajo-

znawcze); od 1951 r. Stanisława Szczerba a  od 1952 r.  Edward Szałaj 

(oboje  nauczyciele wychowania  fizycznego, twórcy ruchu sportowego  

i turystycznego w szkole i regionie); od 1954 r. Marian Mucha (nauczyciel 
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prac ręcznych i zajęć praktyczno-technicznych, współtwórca ruchu spor-

towego i wycieczkowego w szkole i powiecie); od 1955 r. Stanisław Tara-

siuk (nauczyciel biologii i PW współtwórca ruchu wycieczkowego w szko-

le); od 1956 r. Franciszek Kurek (nauczyciel historii, współtwórca ruchu 

krajoznawczo-turystycznego w szkole i regionie).  Są to też początki (po 

1954 r.) rozwoju różnych form zorganizowanego wypoczynku oraz ruchu 

krajoznawczo-turystycznego. Do najczęściej spotykanych form należały 

wycieczki klasowe krajoznawcze i historyczne, obozy wędrowne i biwaki. 

Pierwsza w dziejach szkoły wycieczka w 28-uczniów odbyła się w dniach 
28-31 maja 1951 r. do Krakowa, (natomiast udziałem w Centralnej Sparta-

kiadzie Zimowej 1954 r. rozpoczynają się sukcesy sportowe II LO, które 

wpłynęły na przyszły wizerunek szkoły jako wielkiego ośrodka sportowe-

go, w 1954 r. powołano przy szkole SKS „Orzeł” a w 1957 r. MKS – wy-

cieczki, obozy i biwaki organizowali też harcerze) - (1953-54 wycieczki do 

Warszawy, Gdańska, Malborka i Fromborka oraz obóz wypoczynkowy w 

Terespolu; 1955 r. pierwszy obóz wędrowny po Roztoczu w ramach akcji 

„Wędrujemy po rodzinnym kraju” i pierwszy obóz wędrowny po Pojezie-

rzu Łęczyńsko-Włodawskim oraz nad Jez. Sumin i Biały Rów; 1957-1958 

wycieczki  koła przedmiotowe fizyczne, historyczne, krajoznawcze itd.; 

1958-1959 biwaki nad Jez. Białym). W 1963 r. powołano Szkolne Koło 

Krajoznawczo-Turystyczne, które wprowadziło nową formę wypoczynku 
zorganizowanego, rajdy obozy sportowe oraz spływy kajakowe. W 1978 r. 

powołano Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Bieluszanie”.   

• Szkolne Koło Wycieczkowe – następnie jako SKKT przy 

Technikum Mechanicznym w Chełmie. Do 1952 r. Technikum Mecha-

niczne w Chełmie nie posiadało żadnych urządzeń do kultury fizycznej. 

Często zmieniali się też nauczyciele wychowania fizycznego, toteż trudno 

mówić o systematycznej działalności sportowej i wycieczkowej-

(turystycznej). Od września 1952 r. nauczycielem wychowania fizycznego 

w szkole został mgr Czesław Ściubak. Z ta chwilą rozpoczął się nowy roz-

dział w zorganizowanej działalności kultury fizycznej, szczególnie wy-

chowania fizycznego, sportu i turystyki w Technikum Mechanicznym  
i SKS. Staraniem Cz. Ściubaka i młodzieży powstało na placu szkolnym 

pierwsze sportowe boisko i plac rekreacyjny a jedną z sal warsztatowych 

zaadaptowano na zastępczą salę gimnastyczną. W marcu 1953 r. przy 

Technikum Mechanicznym Cz. Ściubak powołał ZS „Zryw” w pionie 

zrzeszającym szkolnictwo zawodowe, które w latach 1953-1957 odpowia-

dało za ruch sportowy w chełmskich szkołach zawodowych. Z chwilą tą 

Technikum Mechaniczne tzw. „Machaje”, stało się wielkim ośrodkiem 

autentycznego ruchu sportowego w Chełmie i terenie, i bazą dla Chełm-

skiego ZS „Zryw”. Wycieczki, wędrówki i obozy weszły na stałe do pro-
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gramu z wychowania fizycznego, tworząc szkolny-uczniowski masowy 

i zorganizowany, ruch krajoznawczo-turystyczny. Opiekunem „Zryw”  

i sekcji krajoznawczo-turystycznej był Cz. Ściubak (pomagali mu też inni 

nauczyciele). Za wyniki tego ruchu odpowiedzialny było ZS „Zryw” 

i  sekcja wycieczkowo-turystyczna, która organizowała, rajdy, marsze, 

wycieczki, wędrówki i obozy, nawet dalsze wycieczki specjalistyczne  

i tematyczne po regionie i kraju. Od 1953 r. Cz. Ściubak nawiązał współ-

pracę z Oddziałem PTTK w Chełmie a od 1957 r. był też Wice-Prezesem 

PTTK i jej członkiem.  Na bazie doświadczeń „Zrywu” przy „Machajach”, 
w 1957 r. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, stało się organizato-

rem wszelkiej formy ruchu krajoznawczo-turystycznego młodzieży Tech-

nikum Mechanicznego, które też współdziałało z PTTK – i współtworzyło 

miejski i regionalny ruch turystyczny. Pierwszy obóz wędrowny SKKT 

przy Technikum Mechanicznym zorganizowało w dniach 10-24 lipca 1957 

r., szlak Karkonosze. Następnie młodzież uczestniczyła w rajdach, zlotach, 

spływach i wszelkich wycieczkach. 

 

D – Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie – 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 

w Chełmie im. Kazimierza Pawła Janczykowskiego. 
*(jego idee mają wpływ na aktywność turystyki do chwili obecnej). 

 

* 
Wraz z zakończeniem wojny odradzał się tradycyjny ruch społeczny 

reprezentowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) i Polskie 

Towarzystwo Krajoznawcze (PTK). Reaktywują swoją działalność przed-

wojenne zarządy z Walerym Goetlem w PTT i  Zygmuntem Beczkowiczem 

w PTK. Pierwsze zadanie to zabezpieczenie majątku towarzystw (zniszczo-

ne i splądrowane schroniska, muzea, biblioteki). W latach 1946-1947 po 

dokonaniu rekonstrukcji, oba towarzystwa rozpoczęły aktywną działalność. 

W 1947 r. PTT miało 24, a PTK 76 oddziałów. Oba towarzystwa szybko 

włączyły się w nurt nowego życia. Faktem była ścisła współpraca ze związ-

kami zawodowymi i organizacjami młodzieżowymi a PTK odnowiła akcję 

wędrownych wczasów krajoznawczych. W warunkach Polski Ludowej 
dojrzewała stara idea zjednoczenia społecznego ruchu turystyczno-

krajoznawczego w Polsce (aby nie było nieprzewidzialnej rywalizacji po-

między PTT i PTK). Powołana do życia komisja zjednoczeniowa opracowa-

ła projekt nowego statutu, a zjazdy obu organizacji podjęły uchwałę o połą-

czeniu się 15 grudnia 1950 r., powyższa data inauguruje powstanie jednoli-

tego – Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (PTTK). Od 

1951 r. PTTK wzbogaciło działalność o problematykę kajakową, narciarską, 
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kolarską i żeglarską, przyjmując aktyw turystyczny rozwiązanych związków 

sportowych. Utworzono w PTTK odpowiadające tym dyscyplinom komisje 

turystyki kwalifikowanej. Doprowadziło to do zjednoczenia sportowego  

i krajoznawczego nurtu turystyki w ramach PTTK. W 1957 r. odrodziły się 

związki sportowe, tworząc ponownie swoje piony turystyczne, jednak komi-

sje wraz ze znaczną częścią aktywu pozostały w PTTK.  Usamodzielnił się 

Klub Wysokogórski, istniejący od  kilkudziesięciu lat przy PTT. Turystyka 

kwalifikowana znalazła w PTTK doskonałe warunki rozwoju. Zasługą 

PTTK było rozbudowanie od 1954 r. powstałego w PTK systemu wczasów 
wędrownych na wędrówki piesze po górach, kajakowe, kolarskie itp. – była 

to szkoła kształcenia nowicjusz w tych turystyczno-sportowych dziedzinach. 

W 1955 r. umowa PTTK z Centralną Radą Związków Zawodowych umoż-

liwiła tworzenie kół PTTK na terenie zakładu pracy – następnie umowy  

z ZMS itd. Turystyka stała się w tym czasie szczególnie atrakcyjną formą 

wypoczynku młodzieży – harcerstwo obozy wędrowne. Dawne szkolne koła 

PTK zostały rozwiązane w 1951 r., a reaktywowane w 1957 r. rozrosły się 

jako szkolne koła krajoznawczo-turystyczne (SKKT). Przez pewien okres 

prowadziły działalność niezależną od PTTK, jednak umowa z 1964 r. PTTK 

z Ministerstwem Oświaty przywróciła częściowo tradycyjny status, umoż-

liwiający kołom przystąpienie do PTTK. Właściwie w latach 1950-1955 

PTTK z pośród wielu organizacji turystycznych stawało się monopolistą,  
a od 1964 r. organizacją wiodącą w krajowym ruchu turystycznym – z jej 

doświadczeń korzystały inne organizacje ogólnopolskie jak – LZS czy 

TKKF. Szybko rozwijający się ruch turystyczny wymagał troskliwej opieki 

i kierowania. Pierwszoplanową rolę jak nigdy dotąd odegrali tu przewodni-

cy, dlatego powstała też konieczność państwowego uregulowania 1961 r. 

Zarządzenie Przewodniczącego GKKF zleciło PTTK jako wyłączność szko-

lenie i organizowanie przewodników – rozbudowano też bazę noclegową i 

informacyjną. Zjazdy PTTK (pierwsze) odbywały się w latach: 1950, 1955, 

1958, 1960, 1962, 1965 i 1968. *( Zbigniew Kulczyski). 

* 

Z początkiem 1945 r., K. Janczykowski szeroko propagował ruch 
wycieczkowy krajoznawczo-turystyczny i aktywną turystykę a w nim za-

warte wielkie narodowe idee Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

Prowadził też wszelkie sprawy dotyczące (tak zaniedbanego i nie działają-

cego w latach 1918-1939) Chełmskiego Oddziału PTK. Gromadził też wo-

kół swej działalności grono wiernych chełmskich działaczy. Lokum w któ-

rym 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. Kazimierz Janczykowski zwołał zebranie – przyjaciół, sympatyków   

i działaczy ruchu krajoznawczo-turystycznego w Chełmie (czynił już od 
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1945 r.), na którym oficjalnie reaktywował działalność Polskiego Towarzy-

stwa Krajoznawczego Oddział w Chełmie – wg załącznika 1 wykaz oddzia-

łów PTK w 1950 r.  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 zareje-

strowano (ponownie) przez Zarząd Główny PTK. Jak wynika z korespon-

dencji K. Janczykowskiego Oddział PTK w Chełmie istniał jeszcze do listo-

pada 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 warunki zdrowot-

ne).   

W czasie swojej działalności w pierwszych latach po wyzwoleniu 

Kazimierz  Janczykowski  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 kultu, religii,  przyrody;    

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 turystycznych i ochrony przyrody i środowiska. 

 

Stanisław Skibiński (1919-1980), Urodzony Stańków, biolog-

przyrodnik, muzealnik, archiwista, regionalista, etnograf, autor wielu publi-

kacji naukowych. Uczeń i naśladowca idei K. Janczykowskiego. Pieszo 

przemierzył wioski, łąki, lasy, pola. Zebrał bardzo dużo naukowo-

praktycznych spostrzeżeń etnograficznych, historycznych, archeologicz-

nych, przyrodniczych. Na koncie ma 255 publikacji, pierwsza ukazała się 

drukiem w 1937 r. a ostatnia w 1982 r. Publikacje dotyczą ochrony flory  

i fauny, przyrody nieożywionej oraz z etnografii, historii, archeologii i poję-

tej kultury związanej z działalnością Muzeum Chełmskiego. Był członkiem 

PTK, PTTK i LOP. Zapisał szczególną kartę jako zasłużony dla Chełma.  

25 kwietnia 1959 r. nakładem Komisji Krajoznawczej przy Zarządzie Okrę-
gowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie 

(którego był członkiem), wydał folder-broszurkę informacyjną „Chełm”  
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a w 1960 r. wydał „Podziemia Chełmskie”, przedstawił w niej rys, geogra-

ficzny, historyczny, turystyczny, zwiedzanie miasta, ważniejsze zabytki 

powiatu Chełmskiego, informacje o połączeniach PKS i PKP oraz plan 

śródmieścia Chełma z legendą zwiedzania zabytków i stan noclegowy  

(w tym czasie istniał tylko jeden turystyczny hotel miejski „Traktorzysta” 

ul. Lubelska 30 (30 miejsc) i jedno profesjonalne Schronisko Szkolne przy 

Lic. Czarnieckiego ul. Gimnazjalna 4 (40 miejsc). W tym czasie biuro Od-

działu PTTK w Chełmie mieściło się przy ul. Walki Młodych 3 (obecnie 

Pocztowa).  
Od 1961 r. mec. Herman Sawicki (1914-1993) - („Czarniecczyk”, 

członek SKKT im. W. Pola i uczeń K. Janczykowskiego) został nowym 

prezesem Oddziału PTTK w Chełmie, natomiast K. Janczykowskiemu na-

dano 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 popier-

siem Kazimierza Janczykowskiego, na którym widnieje napis „Ka-

zimierz Janczykowski - Nestor Chełmskich Krajoznawców”  

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

medal, na jednej stronie widnieje portret Kazimierza Janczykowskie-
go a na drugiej stronie Wiktora Ambroziewicza, wielkich twórców 

muzeum chełmskiego  

  w 1980 r. z okazji jubileuszu 70-lecia ruchu turystycznego na Ziemi 

Chełmskiej Oddziałowi PTTK w Chełmie, nadano patrona im. Ka-

zimierza Janczykowskiego oraz sztandar na którym wyhaftowany 

jest portret Kazimierza Janczykowskiego otoczony złotym kartuszem 

z liśćmi „dziewięćsiłu popłocholistnego”.        

 

Do Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Chełmie 

(10 grudzień 1972 r.) –  Zarząd Oddziału PTTK w Chełmie informuje  

o wykonaniu IV punktu Uchwały (nr 80\72 z  10 maja 1972 r. PMRN  

w Chełmie) w zakresie wczasów niedzielnych i wypoczynku, Zarząd zorga-
nizował – 2 koła PTTK (S-nia Pracy Postęp i PPRN w Chełmie); 2 kluby 

specjalistyczne (narciarski i kolarski); 11 imprez turystyki kwalifikowanej  

z udziałem 1.186 osób; 135 wycieczek z Chełma i powiatu z udziałem 5.893 

uczestników; 113 grup turystycznych 5.039-osób zostało obsłużonych przez 

przewodników PTTK, ponadto zorganizowano dla zwiedzających z miasta 

 i terenu, akcję otwartych podziemi (zatwierdził V-ce Prezes ZO PTTK  

w Chełmie, Zenon Cisło).   

Sprawozdanie z wykonania planu w zakresie kultury fizycznej i tury-

styki na terenie miasta Chełma za 1972 r. w\g planu kalendarza PKKF i T. 
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Nastąpił dalszy wzrost ilości członów poszczególnych organizacji sporto-

wych i turystycznych i tak:  
1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: ilość jedn.-21, ilość czł.-2.821; 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy: ilość człon.-186;  

3. Szkolny Związek Sportowy: ilość jedn.-116, ilość człon.-20.948;  

4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: ilość jedn.-20, ilość człon.-980.  

5. Ponadto sekcja turystyczna Ludowych Zespołów Sportowych zorganizowała 

łącznie 400 imprez z zakresu turystyki motorowej, kolarskiej, pieszej oraz tury-

styki zimowej w których udział wzięło łącznie ok. 14.000 uczestników.    

 

Sprawozdanie z działalności ZO PTTK w Chełmie za rok 1973,  

w aspekcie zadań nakreślonych w planie działalności Powiatowego  

KKF i T w Chełmie na rok 1973 – w roku 1973 O. PTTK zorganizował  30 

kół zakładowych w ilości 700 członków.  Zaprojektowano szlak spacerowy 

po Chełmie Pomników Walki i Męczeństwa o długości 42km. Zaplanowano 

do wykonania dalszych 5 szlaków w powiecie o łącznej długości 800km. 

Przeprowadzono 2 kursy dla 39 uczestników Organizatorów Turystyki. 
Zorganizowano biuro zakwaterowań w pokojach gościnnych w których 

przeprowadzono w ramach wypoczynku sobotnio-niedzielnego 11 imprez 

turystyki pieszej i kolarskiej dla 2.600 osób. Po zakończeniu kursu prze-

wodników turystycznych po Chełmie, czynione starania, uruchomienia w 

zimie stacji turystycznej PTTK. W celu objęcia większą opieką zabytków 

kultury i przyrody powołano dwie komisje oraz Klub Foto-Filmowy. Reak-

tywowano Klub Motorowy przy KP MO w Chełmie został też powołany 

Oddział PTTK we Włodawie. Czynione starania zorganizowania kursu 

przewodników zakładowych w Chełmie przy: Zak. Obuwia, Winiarni i 

Hucie „Mira”. Z chwilą przekazania dla PTTK tzw. podziemi kredowych 

przez PMRN – uruchomiono kiosk z pamiątkami w pawilonie podziemi. 
Wykaz zasłużonych działaczy Oddz. PTTK w Chełmie do nagród PKKFiT:  

1. Wiesława Marynowska działaczka PTTK, organizatorka imprez tury-

styki kwalifikowanej, obsługuje biuro w programie i BORT;  

2. Grażyna Dobrakowska przew. Klubu Kolarskiego Konus, propaguje 

turystykę kolarską w środowisku szkolnym;  

3. Stanisław Skibiński przew. komisji krajoznawczej i społecznych opie-

kunów zabytków i przyrody, jeden z najstarszych działaczy SKKT  

im. W. Pola, Oddziału PTK i PTTK, promuje krajoznawstwo i turysty-

kę w regionie i kraju;  

4. Edward Nycz działacz PTTK, Przew. Oddz. Komisji Kół Zakładowych 

PTTK przy S-ni „Postęp”, organizator wielu imprez w kole i Oddz. 

PTTK;  
5. Albin Kuczyński członek ZO PTTK, organizator komisji młodzieżo-

wej, opiekun Koła przy Technikum Mechanicznym, przew. koła PTTK 
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przy ZNP, propagator turystyki i  krajoznawstwa;  

6. Błażej Kiliński przew. komisji rewizyjnej;  

7. Marianna Leś przewodnik działacz, społecznik, nadzoruje komisję 

opieki nad zabytkami;  

8. Teresa Szukwiec prowadzi działalność programową i ORT, działacz-

społecznik zajmuje się komisją nad zabytkami;  

9. Antonina Cisło przewodnik, opiekun nad zabytkami.  

 

PTTK Koło Przewodników Terenowych w Chełmie ul. Lubelska 69, 
do Urzędu Pow. w Chełmie Wydział Oświaty i Wychowania Kultury, Kul-

tury Fizycznej Sportu i Turystyki – przesyła plan i preliminarz (jednej  

z wielu) szkoleniowej wycieczki Koła Przewodników PTTK w Chełmie po 

Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w dniach 16-17 listopad 1974 r. Trasa: 

Chełm, Sobibór, Włodawa, Sosnowica, Łęczna, Chełm.         

Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK W Chełmie ul. Mic-

kiewicza 9, za rok 1974, ZO PTTK odbył 20-zebrań. Zarząd Oddziału 

PTTK: Prezes Krzysztof Koziczyński, V-ce Jaremiasz Przychodzki i Albin 

Kuczyński, sekretarz Emil Kraj, skarbnik Marianna Leś. Stan organizacyjny 

Oddz. PTTK na 31.12.1974 w odniesieniu do 1973 r.:  

 liczba członków    1973  (700) i  

1974  (1.015);  

liczba członków zbiorowych  1973  (373) i  

1974  (60);   

 liczba kół zakładowych PTTK  1973  (13) i  

1974  (15);  

liczba kół PTTK w szkołach  1973  (10) i  

1974  (9);  

 liczba klubów na prawach kół  1973  (30) i  

1974  (3) –  

 

1. Komisja Krajoznawcza: Składa się z 9 instruktorów krajoznawstwa pod 

przew. Stanisława Skibińskiego, zajmuje się opisem tras rajdowych, 
przeprowadzaniem pogadanek i prelekcji, instruktorzy krajoznawstwa 

prowadzili poradnię z turystyki i krajoznawstwa.      

2. Komisja Ochrony Przyrody: Składa się z 36 Strażników Ochrony Przy-

rody i 22 Społecznych Opiekunów Przyrody, którzy opiekowali się Re-

zerwatami Przyrody tj. Stawska Góra, J. Świerszczów, Serniawy, Ba-

chus, Brzeźno, Wolwinów, i pomnikami przyrody jak Dąb Bolko w Hni-

szowie itd. Przeprowadzono inwentaryzację parków podworskich i popa-

łacowych na terenie powiatu których naliczono 51. Zorganizowano Sej-

mik Ochrony Środowiska Przyrody, w wyniku którego opracowano cen-
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ny materiał do prowadzenia działalności w w\w zakresie do 1975 r. Pro-

wadzona była akcja badania szkód wyrządzonych przez ruch turystyczny 

nad Jeziorem Białym.  

3. Komisja Młodzieżowa: Koryguje działalność turystyczno-krajoznawczą, 

prowadziła akcje turystyczne i rajdy, służy też pomocą dla szkolnych kół 

PTTK. 

4. Komisja Opieki nad Zabytkami: Składa się z 37 społecznych Opiekunów 

nad Zabytkami. Sprawuje opiekę na terenie miasta i powiatu w uzgod-

nieniu z Konserwatorem zabytków Urzędu Woj.  
5. Komisja Kół Zakładowych: Zajmuje się koordynowaniem pracy kół 

zakładowych PTTK w zakresie organizacji imprez turystyczno-

rekreacyjnych (ZO PTTK) dla pracowników zakładów w porozumieniu 

z Radami Zakładowymi i przy ich wsparciu finansowym. Wyróżniały się 

Koło PTTK Nr 2 przy Urzędzie Miejskim i Koło PTTK Nr 4 przy PKP.  

6. Komisja Turystyki Pieszej: Teoretycznie licząca 31 osób, zaangażowa-

nych społecznie przewodników turystyki pieszej w organizację rajdów 

jest 10 osób. Wspólnie z Organizatorami Młodzieżowymi Wydz. Oświa-

ty, PDK, Cementowni itp. zorganizowano 14 rajdów uczestniczyło 1.556 

osób. W porozumieniu z Powiatowym Obywatelskim Komitetem 

Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa wyznaczała pierwszy szlak dla 

Turystyki Pieszej kolorem, żółtym 42 km tzw. Szlak Pomników Walki  
i Męczeństwa.   

7. Koło Organizatorów Turystyki: W zakładach pracy 200 osób przeszko-

lonych ze środków WRZZ. Organizatorzy Turystyki przeszkoleni dla 

potrzeb zakładów pracy w celu organizacji wypoczynku dla pracowni-

ków. Organizatorzy są członkami PTTK. 

8. Koło Przewodników: Liczy 24 osoby w tym 4 przewodników po Kom-

binacie Cementowym. W 1974 r. oprowadzili 314 wycieczek dla 11.000 

uczestników w tym 1.500 zagranicznych. Biuro PTTK zorganizowało 

138 wycieczek wyjazdowych dla szkół i zakładów pracy dla 6.879 osób. 

Plan Oddziału PTTK na 1974 r. zrealizowany w 95%.   

 
Kombinat Cementowy Chełm, dnia 9 lipca 1975 r., do Urzędu Miej-

skiego w Chełmie Biuro Ogólno-Organizacyjne, pismo dotyczy działalności 

Koła PTTK przy Kombinacie Cementowym w Chełmie. W odpowiedzi na 

Wasze pismo uprzejmie informujemy, że aktualnie prowadzona działalność 

Koła PTTK Kombinatu sprowadza się do: 1. działa sekcja żeglarska (jest 

społecznie wykonana żaglówka, w lipcu 1975 r. będzie wodowanie na  

J. Białym), 2. działa sekcja turystyczna (w najbliższym czasie planowanie 

kupna 20 rowerów), 3. przy hotelu robotniczym działa wypożyczalnia sprzę-

tu sportowego, 4. w ramach działalności Działu Socjalnego organizowane są 
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liczne wycieczki krajoznawcze 1 i 2 dniowe, 5.  istnieje grupa zakładowych 

przewodników PTTK, 6. Młodzież Kombinatu bierze czynny udział w szko-

leniach organizowanych przez PTTK.  

 

Dla rozwoju turystyki, sprawozdanie PKKF i T za 1969 r.; - Istnieje 

Oddział PTTK w Chełmie, Ekspozytura „Orbisu” i „Gromady”. Rok 1969 

był szczególnie korzystny dla rozwoju turystyki na terenie Chełma i powia-

tu. Odwiedziło Chełm ponad 15.000 turystów. Duży wpływ na to miały: 

Oddział PTTK, ZP ZMS, Wydział Oświaty i współpraca z ZMW, ZMS, 
LOK i ZHP. Kontynuowano lub zorganizowano szereg imprez o zasięgu 

centralnym lub ogólnopolskim jak: „Turkus” 20 Lipca, Centralny Zlot Nar-

ciarski, Centralny Zlot Spółdzielczości Pracy, Rajd Szlakami WP zakończo-

ny w Chełmie organizowany przez Krakowski Komitet Kultury Fizycznej  

i Zarząd Okręgu w Krakowie, Pieszy Rajd po Ziemi Chełmskiej organizo-

wany przez Oddział w Radomiu, Rajd Słowików, Jesienny Rajd Pieszy, 

Rajd Kościuszkowski i Rajd Parasolowy.   

Sprawozdanie z wykonania planu w zakresie kultury fizycznej i tury-

styki na terenie miasta Chełma za 1972 r. wg planu kalendarza Powiatowe-

go Komitetu Kultury Fizycznej  i Turystyki w Chełmie; - Nastąpił dalszy 

wzrost ilości członów poszczególnych organizacji sportowych i turystycz-

nych i tak: – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: ilość jedn.-21, 
ilość czł.-2.821; – Międzyszkolny Klub Sportowy: ilość człon.-186; – 

Szkolny Związek Sportowy: ilość jedn.-116, ilość człon.-20.948; – Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: ilość jedn.-20, ilość człon.-980. 

W zakresie aktywnej turystyki – OST „Gromada” Ekspozytura w Chełmie, 

zorganizowała w ramach działalności programowej 12-wycieczek z udzia-

łem 9.200 uczestników (wzrost o 15%). Polskie Biuro ORBIS zorganizowa-

ło 180 wycieczek z ilością 12.231 uczestników. Biuro Obsługi Ruchu Tury-

stycznego w Chełmie zorganizowało 298 wycieczek z ilością 12.000 

uczestników. Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” zorganizowała 92 wy-

cieczki z ilością 9.200 uczestników. Zorganizowano też w tym okresie  

7 imprez turystycznych z udziałem ponad 3.000 uczestników. 

W planach usług na latach 1970-1975 z zakresu kultury fizycznej, 

turystyki i wypoczynku w powiecie chełmskim ujęto: 

1. ośrodek sportów wodnych w Rejowcu,  

2. szkolne schronisko wycieczkowe w Rejowcu Fabrycznym,  

3. stanicę harcerską w Grabniaku,  

4. ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Wojsławicach  

*(w planie rozbudowa i wypoczynku świątecznego); również OST 

ekspozytura „Gromada” w Chełmie, (prowadzono też budowę boisk piłkar-

skich i stadionów do zawodów z lekkiej atletyki w poszczególnych gminach 
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*Źródła i opracowania: 

 1910 r. – 1 czerwiec 1975 do powołania województwa chełmskiego;  

 Turyzm, całokształt spraw i zagadnień sfery geograficznych, społecznych, 

gospodarczych, kulturalnych, prawnych itp. związanych z szeroką aktywna 
turystyką, (m.in. geografia turyzmu, ekonomia turyzmu); 

 Archiwum K. P. Janczykowskiego; Archiwum B. Z. (Kruczka)-Wirskiego; 

Patron Wirski „Izba Patrona” SP Nr 8 w Chełmie ul. Połanieckiej 10; J. 
Bogucki \ A. Woźniak, Turystka, Encyklopedia Kultury Polskiej XX w., 
Kultura fizyczna i sport, Warszawa 1997; Z. Kulczycki, Zarys historii tury-
styki w Polsce, Warszawa 1977; A. Mączka, Peregrynacje, wojaże, tury-

styka, Warszawa 1984; W. i T. Słabczyńscy, Słownik podróżników pol-
skich, Warszawa 1992; K. P. Janczykowski. Arch. Turystyka w Chełmie w 
latach 1944-1964 \ SKKT im. W. Pola i PTK Chełmski. \ Kroniki Wędró-
wek KKMS i SKKT po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim 1939 i 1959-
1964;  

 APLOCH – Starostwo Pow. w Chełmie sygn. 119; APLOCH – Inspektorat 

Szkolny w Chełmie sygn. 218; Szkolne Kroniki z poszczególnych obo-
zów; APLOCH – Inspektorat Szkolny w Chełmie sygn. 218; Sprawozdanie 
z działalności SKKT im. W. Pola Chełm 24 czerwiec 1965; Kronika SKS 
ZS „Zryw” przy Technikum Mechanicznym i Kroniki Wycieczek; Kronika 
SKS „Zdrów”; Archiwum II LO w Chełmie; S. Skibiński. „Chełm” Lublin 

1959; APLOCH – PPRN w Chełmie sygn. 22;  APLOCH – PPRN w Cheł-
mie sygn. 7; APLOCH – UP w Chełmie Wydz. O i WKKF i T sygn. 10; 
APLOCH – MRN w Chełmie sygn. 60;  APLOCH – MRN w Chełmie sygn. 
61. 
 

 

 

Tym znakiem: Kazimierz P. Janczy-

kowski  pieczętował swoje wszelkie wy-

cieczki, wędrówki, obozy  naukowe itd. 

krajoznawczo-turystyczne do 1966 r. 
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Znak bractwa: Wrogą agenturalną dzia-

łalność prowadziło Chełmskie Prawosław-

ne Bractwo Świętej Bogurodzicy, politycz-

no-religijne stowarzyszenie o charakterze 

antypolskim które funkcjonowało w Cheł-

mie w latach 1879-1915, a opiekę nad jego 

działalnością sprawował osobiście car 

Rosji Mikołaj II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasyr tatarski. Rycina z ruskiego ,,Latopisu halicko-wołyńskiego”, XIII w.  
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ROZDZIAŁ II –   
 

Najważniejsze dane dotyczące stanu turystyki województwa 

chełmskiego od 1 czerwca 1975 r. do grudnia 1998 r. 
 
W dniu 1 czerwca 1975 r. utworzono województwo chełmskie, 

Chełm stał się jego stolicą, a terytorium zlikwidowanego powiatu chełm-

skiego weszło w jego skład. W Chełmie powołano Urząd Wojewódzki który 

funkcjonował w oparciu o m. in. Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-

styki - (od 1995 r. już jako Wydział Kultury, Sportu i Turystyki dalej jako 

Wydział Kultury i Turystyki), z siedzibą w Gmachu im. PKWN. Wydział 

odpowiadał za propagandę, stan, rozwój i osiągnięcia kultury fizycznej, 

sportu i turystyki w województwie chełmskim - (politycznie podlegał KW 

PZPR w Chełmie).  

Wydziałowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (WKFSiT) na po-

lu swej działalności – były pomocne i współpracowały – od lipca 1975 r. : 

Komisja Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska (i też Komisja 
Wychowania, Oświaty i Kultury) jako komisje Wojewódzkiej Rady Naro-

dowej w Chełmie; oraz Wojewódzka Rada Związków Zawodowych i Wo-

jewódzki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej przy UW.   

Bazę noclegów i gastronomi oraz zabezpieczenia ogólnego dla tury-

styki tworzył, powołany Wojewódzki Program Realizacji Pól Biwakowych  

i Namiotowych w Chełmie pod nadzorem Wojewódzkiego Funduszu Tury-

styki i Wypoczynku w Chełmie z upoważnienia Wydziału KFSiT. Za folde-

ry-informatory wydawnictwa ruchu turystycznego oraz „it” odpowiedzialny 

był Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej (WOIT) w Chełmie, 

najważniejsze punkty informacji ruchu turystycznego i zaplecza tzw. „it”   

w Chełmie były też przy placówkach w: OSiR, PTTK, Gromadzie, Orbisie  
i WPT, (należy wspomnieć, że WOIT w Chełmie, podlegał Centralnemu 

Ośrodkowi Informacji Turystycznej (COIT)-(1963) powołanemu przez 

GKKTiT, natomiast WOIT podlegały – Regionalne OIT i Terenowe Punkty 

IT). *patrz gradacja: Wojewódzka RN, Prezydium WRN, Komisje WRN. 

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie z października 

1975 r., powołano Wojewódzki Fundusz Turystyki i Wypoczynku w Cheł-

mie, który podlegał Wojewodzie Chełmskiemu poprzez Wydział Kultury 

Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. Przeznaczony był 

na, masowy wypoczynek i turystykę łącznie z budową, remontem i wyposa-
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żeniem w potrzebne urządzenia organizacje turystyczno-wypoczynkowe. 

Ogniwem pomocnym (kierunek polityczny) w tworzeniu ruchu sportowo-

turystycznego przy WKKFiT UW w Chełmie była Rada Kultury Fizycznej 

przy Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Chełmie. 

Od  lipca 1975 r. działał, powołany w Chełmie Wojewódzki Sztab 

Wypoczynku Dzieci i Młodzieży na obszarze województwa chełmskiego. 

Organizatorami wypoczynku akcji letnio-zimowych, rekreacyjnych i spor-

towych oraz wycieczkowych, z ramienia obowiązku było Kuratorium 

Oświaty i Wychowania w Chełmie, oraz instytucje związane z wychowa-
niem dzieci i młodzieży: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Socjali-

stycznej Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ochotnicze 

Hufce Pracy i Szkolny Związek Sportowy w Chełmie. 

Wojewódzka Rada Narodowa (WRN) w Chełmie (rozpoczęła swoją 

działalność 26 czerwca 1975 r.) była organem władzy państwowej i podsta-

wowym organem samorządu społecznego na terenie województwa. Swoje 

zadania wykonywała na sesjach – przy pomocy swego prezydium i komisji, 

przez działalność radnych w terenie, oraz przez swój organ wykonawczy  

i zarządzający, czyli Wojewodę Chełmskiego. Jedną z wielu komisji WRN, 

była Komisja Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – zajmowa-

ła się sprawami związanymi z działalnością placówek służby zdrowia  

i opieki społecznej, sportu i turystyki, oraz zagospodarowaniem terenów 
rekreacyjnych i ochroną naturalnego środowiska człowieka. *Podległe, 

Miejsko-Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji. Do 1972 r. Gromadzkie Rady 

Narodowe a od 1 stycznia 1973 r. już jako Gminne Rady Narodowe.  
*Źródło: APLOCH Akta UW WKFSiT w Chełmie: sygn. 1,2,3.   

 

 Tzw. Wielka Studencka „Akcja Chełm 80” zorganizowana przez 

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich w 1976 r. w Chełmie, była 

największym przedsięwzięciem środowiska akademickiego na rzecz ziemi 

chełmskiej i Chełma – miasta Manifestu Lipcowego PKWN. W ramach 

obozów naukowych gdzie podstawą działania były studenckie brygady 

pracy w okresie wakacji. Frontem tych akcji było stworzenie Centrum Re-

kreacji i Wypoczynku w Chełmie  i utworzenie na okres akcji miasteczka 

namiotowego i kompleksu sportowo-turystycznego. PZPR bardzo zależało 

na tej pokazowej akcji, niby dla dobra młodzieży i ukazania Chełma i regio-

nu jako wspaniałego miejsca do egzystencji po studiach do pracy zawodo-

wej.  Dlatego poszły kolosalne środki  finansowe na ta akcję – ale w rze-
czywistości była to propaganda i mania wielkości idei PZPR, jako kierowni-

czej siły ludu pracy. Z tej akcji jeden fakt był pozytywny – to, że studencka 

młodzież z Polski, poprzez swoje wojaże i podróże, poznała walory i uroki 

turystyczne Chełma i regionu. 



74 

 

W latach 1975\1976 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie, 

poprzez ZHP, TPD i SZS zorganizowało dla 12.772 dzieciaków i młodzieży 

wypoczynek ferie zimowe i letnie – gdzie u podstaw były formy turystki 

pieszej i zmotoryzowanej. 

Od listopada 1975 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Chełmie 

prowadziła szeroką akcję  na temat: opieka lekarska i higieniczna oraz 

oświata sanitarna w województwie chełmskim.  

  Informacja z 12 grudnia 1975 r. – Woj. Związek Kółek Rolniczych 

w Chełmie informuje, że w bieżącym roku na terenie województwa chełm-
skiego pracowało 106 placówek na rzecz zapewnienia sezonowej opieki nad 

dziećmi w wieku przedszkolnym i wypoczynku wakacyjnego młodzieży 

szkolnej: 

1. dziecińce wiejskie ilość  91 dzieci  2.514, 

2. półkolonie   .6  480, 

3. kolonie letnie   3  156, 

4. obozy wędrowne  3  60, 

5. obóz stałe   1  30, 

6. ośrodki wycieczkowe   2  181. 

Finansowały jednostki państwowe: SKR, MBM, KR, TPD, KGW, 

Banki Spółdzielcze i Banki Gminne, Urzędy Gminne, Szkoły Zbiorcze, inne 

zakłady i odpłatność rodziców.  
Wykaz placówek o szczególnych walorach wypoczynkowych i kra-

joznawczo-turystycznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży za 1977 

r. powiatu chełmskiego: Świerże, Jeziora Białe, Czarne i Glinki, Różanka, 

Tuligłowy, Dubienka LO, Rejowiec Osada LO, Okszów PTR, Uhrusk, 

Hańsk, Chełm ZSB i ZSC, Pawłów, Haliczany, Dorohusk, Wierzchowiny.    

Informacja za 1978 r.: Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci w Chełmie zorganizował w ramach akcji letniego wypoczynku: ko-

lonie zdrowotne, ośrodki wycieczkowe dla dzieci wsi oraz obozy wędrowne, 

natomiast zarządy Miejskie i Gminne TPD: półkolonie, małe formy wcza-

sów i dziecińce.  

Najlepsze wypoczynkowe ośrodki w tym czasie w powiecie chełm-
skim były zorganizowane w następujących miejscowościach: Skryhiczyn, 

Czułczyce, Bukowa Wielka, Krobonosz, Teresin, Marynin, Wierzbica, Bu-

sówno, Brzeźno, Weremowice, Strachosław, Rożdżałów, Strupin Duży, 

Ruda Huta, Ruda Wieś, Tomaszówka, Pokrówka, Dubienka. Zawadówka; i 

prowadziły 

1. Kolonie zdrowotne, 

2. Turnusy sanatoryjne, 

3. Kolonie stałe, 

4. Obozy stałe, 
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5. Obozy wędrowne, 

6. Biwaki, 

7. Ośrodki wycieczkowe w miastach dla dzieci wiejskich,  

8. Półkolonie,           

9. Dziecince wiejskie, 

10. Małe formy wczasów, 

11. Formy wypoczynkowe poza miejscem zamieszkania, 

12. Formy wypoczynku w miejscu zamieszkania  

Meldunek dotyczący wypoczynku 4.627 dzieci i młodzieży za 1979 r.  
w następującej formie:              

1.Ośrodki wycieczkowe dla dzieci wsi (758),  

2.Kolonie zdrowotne o profilach schorzenia (354),  

3.Obozy szkoleniowe dla samorządów dziecięco-młodzieżowych (33), 

4.Półkolonie wypoczynkowe (285),  

5.Półkolonie zdrowotno-wypoczynkowe (90),  

6.Kolonie „Sztandaru Ludu” (1.385), 

7.Małe formy wczasów (1.600), 

8.Obozy wędrowne (97).  

Zarząd Oddziału – Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ul. ZMW w Chełmie, 19 wrzesień 1980 r.  

W 1980 r. wypoczywało 29.80 dzieci  i młodzieży. 
 *Źródło: APLOCH Akta  KW PZPR w Chełmie, sygn. 867, 907-911.  

 

Dnia 14 maja 1975 r. został powołany Wojewódzki Zarząd Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Chełmie (biuro ul. Narutowi-
cza 16\2). Objął on 3-Oddziały Miejskie w Chełmie, Włodawie i Krasnym-

stawie – oddziały te sprawują nadzór nad podległymi kołami, klubami  

i komisjami problemowymi. 

 Oddział PTTK Chełm stan na dzień 31 grudzień 1975 r.: kół \człon.: 

terenowe 2\110, zakładowe 14\267, szkolne14\545, środowiskowe 1\45, 

kluby na prawach kół 3\60. Zorganizowano 11-imprez 1.600 uczestników.  

W 1976 r. powołano O\PTTK przy UW i Zakładach Obuwia im. 

PKWN w Chełmie, w Rejowcu Osadzie i w Dorohusku. Zorganizowano 

kursy: organizatora turystyki i kierownika wycieczek szkolnych, przodow-

ników turystyki pieszej, społecznych opiekunów n\zabytkami i  przyrody 

 i SOP, przewodników terenowych.   

 27 czerwiec 1979 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Wojewódzki 

mieścił się Chełmie przy ul. Młodowskiej 12, cykl imprez turystycznych 

„Szlakami PKWN”.      

W 1976 r. wybudowano z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypo-
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czynku: Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Tuligłowach, Gminne 

OSiR w Woli Uhruskiej i OSiR Dubeczno gm. Hańsk. 

Najważniejsze zagadnienia jako priorytet dla władz chełmskich w 

dziale turystyki, do wprowadzenia od sezonu 1976 r. – jako przyszły plan na 

lata 1976-1990 – w chełmskim województwie:  

1. turystyka krajowa (pobytowa i wypoczynek świąteczny od pracy), 

2. turystyka zagraniczna (przyjazdowa i wyjazdowa),  

3. usługi ruchu turystycznego (baza noclegowa),  

4. baza handlowo-gastronomiczna,  
5. uslugi komunikacyjne,  

6. usługi kulturalne,  

7. zaopatrzenie rynku w sprzęt rekreacyjno-turystyczny,  

8. warunki obsługi ruchu turystycznego „it”,  

9. bezpieczeństwo i porządek w ruchu turystycznym,  

10. działalność biur obsługi ruchu turystycznego,  

11. dzialalność podporządkowanych organizacji turystycznych,  

12. działalność zakładów pracy w zakresie wypoczynku ludzi pracy, oraz 

statystyka, estetyka stan sanitarny, obsługa. 

 

O PTTK Chełm: 1976 r. – 21-kół \ 670-członków, 1980 r. – 35-kół \ 

1300-członków, (koła zakładowe i szkolne. 
Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie przyjęła Uchwałą na  

2-dniowej sesji „Program rozwoju kultury fizycznej i turystyki w woje-

wództwie chełmskim w latach 1976-1990, w którym określone zostały za-

dania dla całego ruchu sportowego i turystycznego, administracji państwo-

wej, szkolnictwu, organizacji młodzieżowych i społecznych, administracji 

gospodarczej i samorządowej.     

Prężnie działało powołane w 1979 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 

Turystyczne w Chełmie biuro ul. Lubelska 30 – wycieczki turystyczne  

i specjalistyczne, wczasy, rajdy, kolonie, obozy, wypoczynek sobotnio-

niedzielny; Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” Oddział 

Wojewódzki biuro ul. ZBoWiD 7 w Chełmie – organizacja wszelkich wy-
cieczek; Chełmski Klub Jeździecki „Halicz” w Chełmie – ośrodek jazdy 

konnej i wycieczki konne; PBP „Orbis” i  SBT „Turysta” – organizacja 

wszelkich wycieczek.     

Delegaci WU WKFSiT w Chełmie uczestniczyli w obradach I Kon-

gresu Naukowego Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.    
*Źródło: APLOCH, Akta UW WKFSiT w Chełmie: sygn. 3. 9. 12.       

 

W programie na lata 1976-1980 w dziale „turystyka i wypoczynek” 

(budowa, remont, itd.) inwestycji priorytet: Turystyczny Hotel Miejski  
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w Chełmie; Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy dla zapaśników przy ul. Kapie-

liskowej w Chełmie; Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji w Rejowcu, 

Wierzbicy, Siedliszczach i Chełmie, inwestorem były Urzędy Gminne; 

Zajazd Turystyczny w Stołpiu; Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe  

w Kumowej Dolinie; Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Batorego  

w Chełmie; Zajazd turystyczny w Janowie k\Chełma; Camping podmiejski  

z parkingiem w Janowie k\Chełma; Lodowisko sztuczne otwarte w Chełmie; 

Pływalnia otwarta w Siedliszczu;  Pawilon socjalno-hotelowy dom wy-

cieczkowy „Domont” na stadionie im. PKWN w Chełmie; Budowa kortów 
do tenisa ziemnego w: Sawin, Rejowiec Fab., Rejowiec Os., Dorohusk, 

Ruda Huta, Wołkowiany gm. Żmudź; Budowa boisk sportowych w: Le-

śniowice, Strupin Duży i Ruda Huta.  

Miejsca noclegowe całoroczne, październik 1980 r.: Hotel turystycz-

ny „Kamena”; Zajazd turystyczny w Janowie k\Chełma; Dom wycieczkowy 

w Chemie; Schronisko Młodzieżowe ILO w Chełmie; Kwatery prywatne  

w WPT w Chełmie. 

Najaktywniejsze gminy powiatu chełmskiego organizujące imprezy  

 i uczestniczące w imprezach sportowo-rekreacyjnych  i turystycznych  

w latach 1977-1980: Białopole, Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec 

Osada, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wojsławice, 

Wierzbica, Żmudź, współpraca z organizacjami: ZG, ZSMP, LOK, SZS, 
PZMoT, ZHP, LZS.  

  *Źródło; APLOCH, Akta WRN sygn. 331, 332, 335.  

 

Za 1987 r. – Wykazały się w aktywnym upowszechnianiu turystyki 
w województwie (i powiece) chełmskim: PTTK, LZS, WPT, WOIT, Ch.KJ 

„Halicz”, Automobil-club, i patronowały akcjom: „Światowego dnia tury-

styki”, „Tygodnia turystyki młodzieży”, „Zlotu turystycznego mieszkańców 

wsi” i okolicznościowym rajdom, akcje wspomagały też Wojewódzki Fun-

dusz Turystyki i Wypoczynku i Wojewódzki Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej w Chełmie.  

 W dniu 1 stycznia 1983 r. UW w Chełmie Wydział KFSiT był or-

ganizatorem Sejmiku Kultury Fizycznej i Turystyki Województwa Chełm-

skiego – natomiast Komisja ZSSiOŚ WRN w Chełmie wprowadziła temat 

„Ekologicznego systemu ochrony krajobrazu na terenie województwa 

chełmskiego”, (a ogrody działkowe spełniały funkcję gospodarczą ale i też 

wypoczynkowo-rekreacyjną).  
 Aktywną działalność prowadziła Liga Ochrony Przyrody Stowa-

rzyszenie Wyższej Użyteczności Zarząd Wojewódzki ul. M. Fornalskiej  

13 w Chełmie (Uchwałą Nr 13 Plenum ZW LOP z dnia 21 grudnia 1982 r.). 

 Informacja z dnia 1 stycznia 1985 r. stanu bazy noclegowej w wo-
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jewództwie chełmskim::  

  hotele    1 obiekt, 

  zajazdy    1, 

  domy wycieczkowe  4, 

  schroniska młodzieżowe.  13,    

  campingi i pola namiotowe 22, 

  stanice    1.     

Przy ZSMP (w założeniach programu 1976-1978 na terenie woj. 
chełmskiego), m. in. prowadzono tzw. – studia aktywnego wypoczynku – 

organizowane dla aktywu zajmującego się prowadzeniem działalności spor-

towej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy 

itd. Studia organizowane przez Szkoły Aktywu \ gminne, miejskie, miejsko-

gminne, dzielnicowe i zakładowe\dla organizatorów odpowiedzialnych  

za określone odcinki pracy koła ZSMP.  

Baza noclegowa turystyki wymieniana w chełmskich statystykach: 

hotele, motele, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, ośrodki wcza-

sowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kempingi, pola biwakowe, 

obiekty noclegowe w ośrodkach wypoczynkowych sobotnio-niedzielnego  

i świątecznego, pokoje gościnne, pozostałe obiekty. 
*Źródło; APLOCH, Akta KW PZPR sygn. 339, 340. 

  

Propagowanie aktywnej turystyki w Państwowym Zakładzie Wy-

chowawczym w Głębokiem (Państwowym Młodzieżowym Ośrodku  

Wychowawczym) zwanym obecnie Młodzieżowym Ośrodkiem Wycho-

wawczym w Podgłębokiem. Po powołaniu Państwowego Zakładu Wycho-
wawczego dla dziewcząt społecznie niedostosowanych w Głębokiem  

w 1974 r. pedagodzy rozpowszechnili działalność turystyczną, jako jedną  

z metod resocjalizacji szkolnictwa specjalnego. Turystykę łączono z pracą 

harcerską drużyn „Nieprzetartego Szlaku” w Komandzie Chorągwi im. 

Manifestu Lipcowego w Chełmie. Drużyna Harcerska „Nieprzetartego 

Szlaku” w Głębokiem nosiła nazwę „Młody Las”. Organizatorem form 

współczesnej aktywnej turystyki jak: wycieczki, rajdy rowerowe i piesze, 

obozy wędrowne piesze, zloty, zimowiska, obozy szkoleniowo-

wypoczynkowe, obozy stałe, biwaki i obozy żeglarskie, był harcmistrz, 

instruktor i pedagog Janusz Partyka hm - kierownik drużyny harcerskiej 

„Nieprzetartego Szlaku” Chełmskiej Chorągwi ZHP (po zakończeniu ka-
dencji dh Kazimierza Drewnikowskiego od 1977 r.). Współorganizatorami 

wielu wyjazdów byli instruktorzy ZHP i wychowawcy Ośrodka: Zofia Par-

tyka, Jerzy Żuk, Edward Sołdon, Jerzy Podleśny, Henryk Góral i inni.  

Pierwszą w\w akcją był rajd rowerowy który odbył się w rok. szk. 

1974\1975, a ostatnim (jak wynika z relacji) był również rajd rowerowy  
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z lipca 1990 r. – czyli 16-lat wspaniałych działań na rzecz wychowania 

młodzieży w zdrowym duchu. Miejscami wymienionych form aktywnej 

turystyki były przede wszystkim, szczególne przyrodniczo-zdrowotne miej-

scowości  i miejsca Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Województwa 

Lubelskiego, Roztocza, itd. oraz stałe bazy żeglarskie wodniarsko-

rekreacyjne Grabniak i J. Białe. Z rangi harcerskiej organizacyjnej, bardzo 

uroczyście były traktowane Zloty ZHP i drużyn „Nieprzetartego Szlaku”.  

I Wojewódzki Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” odbył się 

w czerwcu 1976 r. w Białce k. \ Krasnegostawu – organizatorzy  Komen-
dant Chorągwi Wiesława Dąbrowska i Kierownik Referatu Drużyn Harcer-

skich „Nieprzetartego Szlaku” Kazimierz Drewnikowski, (następne Zloty 

odbyły się corocznie), a ostatni 1-3 czerwca 1990 r. w Okunince – organiza-

tor Marzena Frankowska, uczestniczyły drużyny harcerskie z OSW  

w Chełmie, Włodawie, Krasnymstawie i PMOW w Głębokiem.                  
*Źródło: Kroniki Ośrodka, informacje przekazała Małgorzata Partyka-Nowak. 

 

W 80-latach do najaktywniejszych Kół i Klubów Chełmskiego Od-

działu PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie należały (były to 

z Chełma i powiatu chełmskiego):  

Chełm:  

- SKKT PTTK przy: Zespole Szkół Budowlanych; Internacie Zespo-

łu Szkół Mechanicznych; ZSZ Kombinatu Cementowego; I LO; Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 4; Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych; 

Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 9, Nr 10; Zakładzie Wycho-

wawczym i Państwowym Domu Dziecka Nr 1. 
- Koło przy: WUSW; WUT; ZUS.   

- Kluby Turystyki Kwalifikowanej, Piosenki Turystycznej, Turystyki 

Kajakowej, Turystyczny Kolarski i Górski przy ZO PTTK; Młodzieżowy 

Turystyki Pieszej i Turystyki Kwalifikowanej.        

Powiat chełmski:  

- SKKT PTTK przy: Zespole Szkół Rolniczych w Okszowie; Szko-

łach Podstawowych Rejowcu Fabrycznym, Kamieniu, Strupinie Dużym, 

Sawinie i Lisznie.             

 - Koło przy: Cukrowni w Rejowcu Osadzie. 

Wymienione Koła i Kluby odegrały znacząca rolę w tworzeniu ruchu 

krajoznawczo-turystycznego współczesnej aktywnej turystyki w Chełmie – 

ziemi chełmskiej.      
*Źródło: Kroniki; Dane statystyczne.       

 

* 
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Z chwilą rozwiązania województwa chełmskiego, Chełm stał się po-

nownie miastem powiatowym. Od grudnia 1998 r. przy Urzędzie Miasta 

Chełma-Chełm funkcjonowały następujące wydziały: 

1. w 1998 r.,  - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, 

2. od 01. 04. 1999 r. - Wydział Kultury i Kultury Fizycznej, 

3. od 01. 01. 2003 r. - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

4. od 15. 01. 2007 r. - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urzędu 

Miasta Chełm. Wydział ten (zmiana nazwy zależna od ekipy rzą-

dzącej) przede wszystkim odpowiadał za kulturę fizyczną, sport i 

turystykę na terenie miasta (oraz inne zagadnienia jak: oświata, 

kultura itd.). 

* 

Powiat w Polsce - jednostka samorządu terytorialnego II stopnia, 

funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa o samorządzie powiatowym z 

1998 r. z późniejszymi zmianami. Od tej chwili Starostwo Powiatowe w 

Chełmie odpowiada za kulturę fizyczną, sport i promocję turystyki (oraz 

oświatę i kulturę  poprzez podległy wydział), który obecnie na rok 2011 

działa jako – Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu.      
*Źródło: UM Chełm; Starostwo Powiatowe.  
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ROZDZIAŁ III –  
 

Organizacje, Koła i Kluby mające wpływ na rozwój ruchu 

krajoznawczo-turystycznego,  współczesnej aktywnej  

turystyki w Chełmie-ziemi chełmskiej  

– powiecie chełmskim w latach 

 (1994)-1998 – 2010. 
• (dla ciągłości terytorialnych zmian – po 1998 r., 

 Chełm ponownie miastem powiatowym). 

 

Z racji rangi i statusu organizacji specjalistycznej jakim jest działają-

ce od 1950 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Należy 
podkreślić, że doświadczenie dziesiątków lat pracy tworzonych przez liczny 

aktyw ludzi-działaczy i różnorodność form działalności, stawia Oddział 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) im. K. Jan-

czykowskiego w Chełmie, ul. Narutowicza 14, spośród wielu organizacji 

turystycznych, jako organizację wiodącą w ruchu turystycznym w Chełmie, 

powiecie chełmskim i regionie lubelskim – i  działa do obecnej chwili.  

 • Najczęstsze imprezy turystyki kwalifikowanej O.PTTK im. K. Janczy-

kowskiego w Chełmie w latach 1994-2010: to wycieczki przyrodnicze, 

specjalistyczne różnego typu rajdy w tym górskie, i górskie obozy wędrow-

ne.       

• Kluby i Koła O. PTTK im. K. Janczykowskiego w latach 1994 – 2010:  

 Chełm: 1 – Kluby i Koła przy:  Koło Przewodników Turystycznych; 

Klub Górski „Watra”;  KT „Młodzik”  MDK; KT CKU; KT „Bieluchy”; 

Koło T-K „Tramp-Pal” Klub Garnizonowy. 2 –  SKKT przy: SP Nr6 

(obecnie ZSO Nr6); PDDZ (CCPDiR Chełm);  II LO; ZSB; I LO; SP 

Nr8 (ZSO Nr2); „Siedmiomilowe Buty” SOS-W; ZSO Nr3; Gim. Nr2; 

SP Nr3; SP Nr4; SP Nr5; SP Nr9; SP Nr12.       

 Powiat: Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT) przy: SP 

Srebrzyszcze; „Dreptak” ZS Sawin; „Traper” ZS Staw; ZS RCKU 

Okszów; „Tuptusie” SP Wólka Petryłowska; SP Czułczyce; ZS Ruda 

Huta;  SOSW Dorohusk; SP (Gim.) Strachosław; IV LO; ZSZ Nr4; LO 

Siedliszcze; SP Pławanice; SP Wołkowiany.     
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• Inne  organizacje tworzące ruch turystyczny: 

 Oddział Wojskowy PTTK Chełm, ul. Lubelska 139 D\15. 

 Zespół Parków Krajobrazowych Polesia z \ s w  Chełmie,  

ul. Kamińskiego 6.      

 Oddział PTSM Chełm, ul. Czarnieckiego 8. 

• Pomocne: 

 Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej Chełm, ul. Lubelska 63. 

 Chełmskie Podziemia Kredowe „Labirynt” Chełm, ul Lubelska 55a.   

 Muzeum Chełmskie Chełm, ul. Lubelska 55. 

 Urząd Miasta Chełm ul Lubelska 65. 

 Nadbużański  Oddział Straży Granicznej, Chełm ul. Trubakowska 2.  

 Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Wola Uhruska  

ul. Parkowa 5. 

 Dorohusko-Dubienieckie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Dubienka. 

 Rejowieckie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Pawłów ul. Szkolna 2. 

• Izby regionalne i muzea: 

 Gmina Dorohusk – Izba Regionalna (w nieczynnej SP) w Turce. 

 Gmina Dubienka – Izba Tradycji przy Gminnym Ośrodku Kultury Du-

bience. 

 Gmina Leśniowice – Ośrodek Dokumentacji, Życia, Kultury  

i Twórczości na Wsi Leśniowskiej w Kumowie (w SP w Kumowie Ma-

jorskim). 

 Gmina Rejowiec – Prywatne zbiory „Chata-skansen”. 

 Gmina Rejowiec Fabryczny – Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie. 

 Gmina Sawin – Prywatne zbiory „Świat staroci Józefa”.  

 Gmina Siedliszcze – „Skansen” Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu. 

 Gmina Żmudź – Izba Regionalna w Stanisławowie.  

 Muzea – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Brzeźnie, Zespołu  Parków 

Krajobrazowych Polesia z\s w Chełmie. 

• Doniosłe imprezy promujące turystykę i ekologię: 

 „Jarmarki Pawłowskie”, 

  „Dożynki Powiatowe”, 

 „Nadbużańskie biegi ekologiczne”, 

  „Nadbużański dzień pszczoły”, 

  „Nadbużańska Akademia Smaku” 

 tzw. „Bolkowanie”.               
*Źródło: Ch.O. PTTK i ChOIT w Chełmie. 
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ROZDZIAŁ IV –  
 

Baza-(nadbudowa) współczesnej aktywnej turystyki  

w Chełmie-ziemi chełmskiej do 2010 r. 
 

- Turystyka w stylu życia współczesnych Polaków: 

Olbrzymi rozwój turystyki w drugiej połowie naszego stulecia zapo-

czątkował erę turystyki współczesnej, która mimo związków z dawnymi 
wzorami i tradycjami tworzy nowe pod względem ilościowym i jakościo-

wym zjawisko. Po II wojnie światowej wykształcił się w Polsce model tury-

styki, będący wynikiem łączenia wcześniej wypracowanych wzorów  

i z pryncypialnymi założeniami nowego ustroju. Do dawnych tradycji na-

wiązywała turystyka społeczna, której kontynuatorem było Polskie Towa-

rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) powołane w wyniku połącze-

nia w 1950 r. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) i Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT). Drugim składnikiem tego modelu była 

turystyka socjalna, rozwijana początkowo przez związki zawodowe i utwo-

rzony w 1949 r., Fundusz Wczasów Pracowniczych, a począwszy od lat  

60-tych przez zakłady pracy. Dużo mniejszą rangę w tym modelu miała 

turystyka rynkowa, reprezentowana początkowo przez państwowe i spół-
dzielcze biura podróży, a później również biura podróży organizacji spo-

łecznych. W obrębie tych trzech płaszczyzn modelu turystyki polskiej wy-

odrębniły się charakterystyczne dla każdej z nich formy aktywności.     

PTTK rozpoczęło na szeroką skalę organizację wycieczek do wiel-

kich miast (w tym do Warszawy pokazanie odbudowę zniszczeń wojen-

nych), propagowano również tzw. turystykę kwalifikowaną: piesza górską  

i nizinną, kajakową, żeglarską, motorową i inne. Rozwinięto też system 

zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, dokumentujących przynależ-

ność do grup turystycznych zainteresowań. W 70-latach wykształcone przez 

PTTK wzory zaczęły tracić znaczenie na rzecz rozwijania działalności go-

spodarczej upodabniającej PTTK do przedsiębiorstw turystycznych, organi-
zujących turystykę masową. W latach 90-tych nastąpiło kilkakrotne zmniej-

szenie liczby członków PTTK, a przed nim samym pojawiła się konieczność 

wykreowania nowej formy programowo-organizacyjnej. Wzrost zaintere-

sowania w całym świecie różnymi formami turystyki alternatywnej stwarza 

szansę podtrzymania najcenniejszych idei wynikających z tradycji PTTK.  

Drugi nurt rozwoju turystyki okresu powojennego związany z wypo-

czynkiem wczasowym, opierał się głównie na sieci ośrodków wczasowych 

przez zakłady pracy. Ich standard był bardzo zróżnicowany, uzależniony od 

zamożności zakładu pracy. Głównym problemem turystyki socjalnej stała 
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się efektywność wykorzystania bazy wczasowej, przeciwdziałanie jej deka-

pitalizacji, a także jakość wypoczynku i atrakcyjność programów wczaso-

wych oraz postępująca obawa o skuteczność osłony socjalnej. Stopniowe 

wprowadzenie w latach 70-tych skróconego tygodnia pracy sprzyjało wy-

jazdom turystycznym w strefę podmiejską, do krewnych, a także, w przy-

padku grup elitarnych, do własnych domków letniskowych. Bariery wynika-

jące z niedostatecznego zagospodarowania strefy podmiejskiej oraz niskie 

zasoby materialne polskich rodzin uniemożliwiły wykształcenie się i upo-

wszechnienie turystycznych form wypoczynku sobotnio-niedzielnego.  
Obok turystyki o charakterze społecznym i socjalnym w drugiej po-

łowie lat 50-tych zaczęła się rozwijać turystyka komercyjna oparta na reak-

tywowanych i nowo tworzonych specjalistycznych biurach podróży  

i w późniejszych latach, terenowych przedsiębiorstwach turystycznych. 

Obejmowała ona głównie turystykę zagraniczną, a w mniejszym stopniu 

różne formy turystyki krajowej. Turystyka zagraniczna w tym czasie była 

zdeterminowana decyzjami politycznymi i dlatego jej kierunki i zasięg ule-

gały dość znaczącym wahaniom.  

Ugruntowany w PRL model turystyki z dominującą rolą turystyki so-

cjalnej zadecydował o charakterze i lokalizacji zagospodarowania tury-

stycznego kraju. Koncentracja wypoczynku wakacyjnego w trzech wielkich 

strefach krajobrazowych: wybrzeża, pojezierzy i gór oraz lokowanie tam 
obiektów-urządzeń obsługujących masowy ruch turystyczny często przybie-

rały charakter żywiołowy. Przywrócenie atrakcyjności tym terenom odtwo-

rzenie zniszczonego chaotyczną zabudową ładu przestrzennego, uregulowa-

nie stosunków prawno-własnościowych stały się obecnie głównym proble-

mem naszej turystyki.  

Wykształcony w Polsce Ludowej model turystyki w znacznym stop-

niu został wykreowany przez ideologiczne hasła, masową kulturę oraz moż-

liwości wynikające z poziomu życia ogółu społeczeństwa. Był to model 

dość stabilny, w niewielkim stopniu podlegający nowym tendencjom czy 

modyfikacjom związanym ze społecznymi aspiracjami. Małe zróżnicowanie 

możliwości zachowań turystycznych, wynikające z ograniczeń makrostruk-
turalnych (ekonomicznych, organizacyjno-prawnych), znajdują swe odbicie 

zarówno w wiejskim i miejskim stylu życia.  

W masowym i robotniczym stylu życia dominują wyjazdy na wczasy 

zorganizowane przez zakłady pracy lub inne instytucje (przedsiębiorstwa 

turystyczne, biura podróży), częste są wyjazdy do rodziny na wieś. W neo-

mieszczańskim stylu życia bardzo popularne są wczasy organizowane pry-

watnie, objazdy kraju z przyczepą campingową i podróże zagraniczne.  

W wypoczynku urlopowym inteligencji technicznej dominują wczasy za-

kładowe, na drugim miejscu znajdują się różne formy podróży (w tym za-
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graniczne) organizowane samodzielnie.  

Wśród inteligencji twórczej proporcje te są odwrotne – dominują 

formy organizowane samodzielnie. W tradycyjnym robotniczym i maso-

wym stylu życia forma wyjazdu, kierunek i cel odgrywają mniejsza rolę, 

często decyduje nie planowanie wyjazdu lecz nadarzająca się okazja, prze-

ważają motywy towarzyski, wypoczynkowo-rozrywkowe. Owe ludyczno-

towarzyskie wartości podróży znacznie słabiej akcentowane są w inteli-

genckim stylu życia, większe znaczenie odgrywa cel podróży, własne zain-

teresowania, atrakcyjność formy i usług, bogactwo doznań emocjonalnych  
i estetycznych.  

Turystyka i wypoczynek są tym elementem stylu życia, który zależy 

od układów odniesienia panujących w danej grupie czy społeczności, a jego 

modyfikacja może być jedynie następstwem ogólniejszych zmian zachodzą-

cych w społeczeństwie. Zmiany te przyniosły na przełomie lat 1989\1990 

przekształcenia polityczno-gospodarcze w Polsce. Spowodowały one wzrost 

zainteresowania naszym krajem i ożywienie turystyki zagranicznej. W okre-

sie przekształceń przed polską turystyką pojawiły się nowe problemy zwią-

zane z wypracowaniem takiego modelu turystyki, w którym znalazłyby się 

najlepsze wzorce wypracowane w toku jej dotychczasowego rozwoju i nowe 

rozwiązania wynikające z powstawania przemysłu turystycznego w Polsce. 

W tworzeniu nowego modelu potrzebne jest równoległe i równo-
znaczne widzenie wszystkich płaszczyzn i uwarunkowań turystyki: 1. spo-

łeczno-kulturowej (przekształcenie z opiekuńczego modelu państwa w pry-

watny w zakresie organizacji wypoczynku); 2. przestrzenno-ekologicznej 

(problemy nadmiernego przekształcenia krajobrazu, uwzględnienia odpor-

ności środowiska przyrodniczego na turystykę i rekreację, degradacja oto-

czenia przyrodniczego, najcenniejsze tereny, obszary chronione); 3.  organi-

zacyjno-ekonomicznej (przekształcenia własnościowe).  W tej ostatniej 

aktywizacja gospodarcza regionów i gmin poprzez turystykę można stać się 

szczególną szansą dla społeczeństw lokalnych.   

Zmiany zachodzące w stylu życia Polaków, wywołane przekształce-

niami ustrojowymi, wywierają znaczny wpływ nie tylko na model turystyki, 
ale i na zachowanie turystyczne wśród poszczególnych grup społecznych. 

Ich  stabilny i zunifikowany wzór ulega rozbiciu. Nowe wzory współtwo-

rzone są przez doświadczenia „turystyki handlowej”, która straciła swe 

znaczenie wraz z powstaniem wolnego rynku i stabilizacji kursu walut  

w Polsce, przez otwarcie możliwości swobodnego podróżowania – poziomu 

konsumpcji i stylu życia.    Najsilniejszy wpływ na kształtowanie wyobra-

żeń i aspiracji związanych z turystyką mają też te wzory, które są najbar-

dziej manifestowane. 

 - Walory turystyczne Polski i ich wykorzystanie: 
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Polska jest krajem o bogatych walorach turystycznych. Przez poję-

cie „walory turystyczne” rozumie się specyficzne cechy i elementy środo-

wiska przyrodniczego oraz wytwory działalności człowieka, które są 

przedmiotem zainteresowania turystów. Walory turystyczne najczęściej 

dzieli się na:  

1. wypoczynkowe – służące odnowie sił fizycznych i psychicznych;  

2. krajoznawcze – stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych;  

3. specjalistyczne – umożliwiające rozwinięcie swoistych zainteresowań.  

Obszary o walorach wypoczynkowych środowiska przyrodniczego 
zajmują obecnie około 39% powierzchni kraju. W okresie powojennym 

uległy one zmniejszeniu. Jest to wynikiem postępującej degradacji środowi-

ska przyrodniczego, prowadzącej do ukształtowania się  obszarów ekolo-

gicznego zagrożenia. Występują one na 11% powierzchni kraju, zamieszka-

łej przez 35% społeczeństwa. Na obszarach tych zlokalizowana jest prawie 

trzecia część bazy noclegowej i skupia się na nich około 30% ruchu tury-

stycznego. Znaczna część obszarów o cennych walorach środowiska przy-

rodniczego znajduje się w strefie pojeziernej, słabo zagospodarowanej  

i wykorzystanej turystycznie. Obejmuje ona rejon tzw. zielonych płuc Pol-

ski, najatrakcyjniejszy dla turystów zagranicznych. Niewielki odsetek po-

wierzchni z walorami wypoczynkowymi zajmuje tereny strefy nadmorskiej 

 i górskiej, zawierającej wiele obszarów o wybitnej atrakcyjności przyrodni-
czej i krajoznawczej. Strefy te stanowią tradycyjne tereny koncentracji wy-

poczynku urlopowego.  

Rozmiary ruchu turystycznego są znacznie mniejsze niż możliwości 

recepcyjne terenów ze znacznymi walorami przyrodniczymi. Narastająca 

świadomość korzyści wynikających z kontaktu (ludzi) z przyrodą, a także 

poszukiwanie tańszych form wypoczynku prowadzi do zwiększonego zain-

teresowania użytkowaniem rekreacyjnym obszarów leśnych – przykład 

masowy wypoczynek sobotnio-niedzielny w ciepłej porze roku.  

Z wykorzystaniem specyficznych zasobów przyrody związane jest 

leczenie. Polega ono na wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych: 

wód, gazów i peloidów w miejscu ich występowania, co powoduje nierów-
nomierne rozmieszczenie przestrzenne uzdrowisk. Najbardziej gęsta ich sieć 

występuje na terenach górskich i podgórskich. Specyficzne zasoby środowi-

ska przyrodniczego stwarzają również podstawy dla rozwoju kwalifikowa-

nej turystyki – w\g własnych zainteresowań np.: żeglarstwo, alpinizm, my-

ślistwo, wędkarstwo. Wędrówki piesze koncentrują się na atrakcyjnych 

obszarach wypoczynkowych i krajoznawczych oraz na terenach leśnych w 

pobliżu dużych miast, np. szlaki wędrówek górskich. Na wędrówki rowero-

we wykorzystuje się całą sieć drogową kraju, jednak ich koncentracja wiąże 

się z obszarami o walorach wypoczynkowych i krajobrazowych. W 90-



87 

 

latach popularność zdobywa górka turystyka rowerowa – też turystyka wod-

na kajakowa, narciarstwo nizinne itd. Dalsze wykorzystanie środowiska 

przyrodniczego dla turystyki kwalifikowanej, która jest wielką szansą dla 

poprawy stanu zdrowia mieszkańców naszego kraju i rozwoju zagranicznej 

turystyki przyjazdowej, uzależnione jest od ochrony obszarów z walorami 

przyrodniczymi – tworzone są: parki krajoznawcze, rezerwaty, obszary 

chronionego krajobrazu itd., (tworzone racjonalnie po 1975 r.). 
*(patrz: Jerzy Bogucki, Alicja Woźniak, EK 1997). 

 

- Położenie Chełma: 

• Góra Katedralna, Góra Zamkowa, Górka Chełmska, Wysoka Góra 

– to nazwy związane z najstarszą i najbardziej widowiskową częścią miasta 

– to miejsce narodzin Chełma. W staropolskim-starosłowiańskim  języku 

słowo „Chołm” tj. - Chełm - oznaczało górę, pagór, wzgórze.          
• Chełm leży we wschodniej części województwa lubelskiego, na 

skraju Pagórów Chełmskich niewielkiego mezoregionu geograficznego 

zaliczanego do Polesia Wołyńskiego, będącego częścią Niżu Środkowoeu-

ropejskiego – 230 km od Warszawy, 71 km od Lublina, 65 km od Zamościa 

i 29 km od przejścia granicznego w Dorohusku z Ukrainą. Położenie 51” 09 

szerokości północnej i 23” 29 długości wschodniej. Pokłady kredy w okoli-

cach Chełma należą do największych złóż tego surowca na terenie Polski. 

Powierzchnia Chełma obejmuje 3.529 ha jest to czwarte miejsce (po Lubli-

nie, Puławach i Białej Podlaskiej). Rozległość miasta wynosi, z północy na 

południe 6 km, i ze wschodu na zachód 8 km. Najwyższy punkt to Górka 

Chełmska 221m. Na 2005 r. stan zamieszkałej ludności wynosił 68.160. 
Chełm jest siedzibą władz powiatowych (ziemskich i grodzkich). Miasto 

posiada status powiatu grodzkiego jako byłe miasto wojewódzkie. Ziemski 

powiat chełmski obejmuje powierzchnię 1.779,64 km kw. i zamieszkany 

jest przez 73.709 osób. Powiat składa się z 14-gmin wiejskich (Białopole, 

Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec (od 2006 r.), 

Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławi-

ce, Żmudź), i jednego miasta (Rejowiec Fabryczny). 

 Chełm posiada połączenia kolejowe z Warszawą, Lublinem, Rejow-

cem Fabrycznym, Kowlem i Kijowem. Przez Chełm przebiega droga krajo-

wa nr 12 Dorohusk-Chełm-Lublin-Radom-Kalisz-Łęknica, drogi woje-

wódzkie nr 812 Krasnystaw-Chełm-Włodawa-Biała Podlaska i nr 844 

Chełm-Hrubieszów-Dołhobyczów oraz drogi powiatowe i gminne. Atutem 
Chełma-ziemi chełmskiej jest wyjątkowe środowisko przyrodnicze i walory 

przyrodnicze i krajobrazowe do uprawiania aktywnej turystyki. 

1. FAKTY  Z  HISTORII  CHEŁMA – ZIEMI  CHEŁMSKIEJ. 
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Dzieje Chełma to jednak nie tylko historia ponad 600-lat prawa miej-

skiego (1392) czy założonego w drugim ćwierćwieczu XIII w. miasta, ale  

i poprzedzające ją bogate dzieje osadnictwa na tym terenie, sięgające okresu 

wpływów rzymskich. Już starożytni Rzymianie – tak zaczyna się każda 

opowieść historyczna –  a w przypadku Chełma taki początek powinny mieć 

jego dzieje. Bowiem Chełm jako osiedle istniał w czasach rzymskich i leżał 

na szlaku handlowym, uczęszczanym, przez kupców cesarstwa. Dziś z całą 

pewnością można stwierdzić, że najstarsze ślady osadnictwa, odkryte na 

terenie Chełma i w najbliższych okolicach, pochodzą ze schyłkowego pale-
olitu (czyli z lat około 10-9 tys. przed Chrystusem). Potwierdzają to znalezi-

ska datowanych pojedynczych narzędzi krzemiennych, odkryte w północ-

nych rejonach miasta. Chełm jako warowny gród wczesnośredniowieczny 

zbudowany prawdopodobnie w X w., należał do wielkiej, wciąż tajemniczej 

struktury osadniczej Grodów Czerwieńskich.   

* 

Pierwsza połowa XIII w. przyniosła ważne zmiany w dziejach Cheł-

ma. Istniejący w poprzednich wiekach gród „na Górce” oraz okoliczne osie-

dla, będące jego zapleczem czy nawet osadą wczesno-miejską, zostały 

zniszczone w czasie licznych wojen rusko – polsko – węgierskich, a teren 

porósł las. Obszar ten stanowił wówczas północną część okręgu administra-

cyjnego z centrum w Czerwieniu. Całe terytorium tzw. Zabuża do 1217 r. 
należało do księcia krakowskiego Leszka Białego. Realizując politykę 

„zbierania ziem ojcowskich”, właśnie w tym roku, młody książę Daniel, 

odebrał Leszkowi ziemię brzeską oraz tereny miedzy Wieprzem a Bugiem,  

z grodami Ugorowsk (Uhrusk), Wereszczyn, Stołpie i Kumów. Brak 

wzmianki o Chełmie w zapisie Kroniki halicko-wołyńskiej dodatkowo 

świadczy o nieistnieniu tam grodu. Był on w tym czasie we wspomnianym 

przez autora kroniki Uhrusku gdzie znajdowała się również stalica biskup-

stwa prawosławnego. Ośrodek ten pełnił zapewne funkcje centralne dla 

najbliższej okolicy przed odbudową Chełma. Zarówno autor Kroniki halic-

ko-wołyńskiej, jak i cała historiografia datuje zainteresowanie księcia Da-

niela Chełmem na lata po tzw. układzie (między Danielem Leszkiem Bia-
łym zawartym w 1221 r.). Książę Daniel w pełni docenił bowiem położenie, 

walory obronne i strategiczne tego miejsca. Dlatego postanowił odbudować 

zniszczony gród „na Górce” i zorganizować osadę podgrodową. W ten spo-

sób powstał w Chełmie całkowicie nowy zespół miejski, który w zamiarze 

jego fundatora miał pełnić funkcje obronne i gospodarcze, a później ośrodka 

centralnego czy nawet głównej stolicy. Poczynania księcia Daniela przy 

budowie Chełma możemy śledzić dzięki zapisom Kroniki halicko-

wołyńskiej. Autor Kroniki opisuje „Danielowi księciu włodzimierskiemu 

[…] jadącemu przez pola i łowy czyniącemu, ukazało się na górze miejsce 
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piękne i zalesione, otoczone polem. I pytał tuziemców: jak nazywacie to 

miejsce. A oni odpowiedzieli: Chełm jest jego imię. I polubił to miejsce  

i pomyślał: zbudujemy na nim mały gródek i poświęcimy go Bogu i św. 

Janowi Złotoustnemu i postawimy cerkiew imienia jego”. (Mimo opinii 

wielu autorów), najpewniej Chełm założono pomiędzy 1236 r. a 1238 r. 

(sugerowano też od 1233 r.). Według autora Kroniki „książę Daniel […] 

stworzył taki gród, że go Tatarzy wziąć nie mogli. Widząc książę Daniel, że 

Bóg sprzyja temu miejscu, zaczął przywoływać ludzi i przychodzili Niemcy 

i Ruś, innoplemieńcy i Lachy szli dzień w dzień i majstrowie wszelcy, ucie-
kający od Tatarów, siodlarze i wytwórcy łuków, blacharze i kowale żelaza, 

miedzi i srebra”. Z tego wynika, że rozwój życia miejskiego w Chełmie był 

dynamiczny, ludność zasiedlająca nowy ośrodek była zróżnicowana etnicz-

nie. Był więc Chełm od początku miastem wielonarodowościowym, typo-

wym miastem pogranicza. Ośrodkiem centralnym nowego osiedla był gród 

założony na wzgórzu kredowym (221 m n.p.m.). Z treści Kroniki halicko-

wołyńskiej wynika, iż budowa grodu przebiegała w dwu fazach. Na począt-

ku powstał mały gród na kulminacji wzgórza, później zaś rozszerzono pro-

gram jego budowy, jeszcze przed najazdem Mongołów. Zbudowano tam 

palatium na siedzibę księcia, obok niego stanęła cerkiew Św. Jana Złoto-

ustego oraz cerkiew katedralna Bogurodzicy, być może w miejscu obecnego 

kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W obrębie grodu wybudo-
wano także wieżę czworokątną, u dołu z kamienia ciosanego (na wys. 15 

łokci), wyżej drewnianą, która była głównym punktem obserwacyjnym  

i alarmowym. Osadę mniejszą zlokalizowano na zachodnim zboczu wynio-

słości, na której stanął gród. Jej oś stanowiła droga prowadząca z Włodzi-

mierza ku granicy i dalej do Lublina. W obrębie miasta rozszerzała się ona, 

tworząc rynek, zbliżony kształtem do prostokąta, który pełnił rolę centrum 

handlowego osady. Wokół głównej drogi i nieregularnej do dzisiaj sieci ulic 

budowała domy czy „dwory”, jak to określa kronikarz, ludność przybywają-

ca do miasta. W obrębie osady stanęły także dwie cerkwie. Układ taki, zali-

czany w całej niemalże Europie Środkowej do najstarszych, pozwala 

stwierdzić, iż nawet dzisiejszy podział przestrzeni miejskiej w Chełmie 
przechował ślady XIII w. rozplanowania. Chełm z tamtego czasu zbudowa-

ny był głównie z drewna. Jedynie nieliczne budowle lub ich fragmenty wy-

konywano z kamienia. Zespół osadniczy Chełma posiadał naturalne warunki 

obronne, gdyż tarasowate zbocza otoczone były od zachodu i północy ba-

gnistymi łąkami. Dlatego też zarówno gród, jak i ośrodek miejski otrzymały 

umocnienia drewniano-ziemne. O ich walorach obronnych bardzo dobrego 

zdania był autor kroniki, nazwano też je „ostatnim krzykiem techniki wo-

jennej XIII w.”. Stwierdzenia te wydają się słuszne zauważywszy, iż jedynie 

Chełm oparł się najazdom Mongołów i nie został przez nich zdobyty.  Ksią-
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żę Daniel (jeden z najwybitniejszych książąt ruskich XIII w.), jako władca 

na wskroś nowoczesny potrzebował stolicy, która przyciągałyby uwagę 

swoich i obcych, stanowiła fundament jego prestiżu i planów politycznych. 

Stolicę taką postawił zbudować w Chełmie, skąd  było blisko do państw na 

północy i zachodzie, (centralne położenie Chełma to jego ważne kierunki 

polityki i kontakty z królestwem węgierskim i księstwami polskimi a także 

państwem litewskim). Przyspieszenie prac przy budowie Chełma mogło  

w pierwszym okresie spowodować niebezpieczeństwo mongolskie, narasta-

jące pod koniec lat trzydziestych XIII w. Dlatego dużą wagę przywiązano 
do właściwego umocnienia budowanego ośrodka. Około 1240 r. przeniósł tu 

z Uhruska siedzibę biskupstwa prawosławnego, co wzrosło znaczenie zaple-

cza. Książę Daniel, zakładając liczne ośrodki miejskie, chciał ich mieszkań-

ców przeciwstawić opozycji bojarskiej, zwiększyć swoje dochody, również 

jako oznakę wzmocnienia władzy książęcej. Decyzja księcia Daniela miała 

na celu ożywienie gospodarcze okolicznościowych obszarów oraz uspraw-

nienie zarządu dóbr położonych w strefie dominacji Chełma. Ośrodek miej-

ski ułatwiał bowiem wymianę towarową i niewątpliwie wpływał na rozwój 

sieci osadniczej w okolicy. Potwierdza to zresztą autor kroniki pisząc, że 

„nastąpiło przyspieszenie osadnictwa i napełniły się dwory naokoło grodu, 

pola i wsie. Stał się Chełm odtąd również centrum okręgu administracyjne-

go zwanego „wołością”. Stosunkowo szybko budujące się miasto zaczęło 
odgrywać ważną rolę w życiu politycznym i dziejach militarnych ziem ru-

skich i pogranicza (dbał o to książę Daniel). Gród oparł się w 1240 r. wiel-

kiemu najazdowi Mongołów pod wodzą Batu-chana. Z Chełma po 1241 r. 

książę Daniel wyruszał na liczne wyprawy wojenne. Pomyślny rozwój 

Chełma został gwałtownie zahamowany w 1256 r. przez wielki pożar miasta 

(jak pisze kronikarz „z powodu baby”). Zniszczeniu uległa zabudowa grodu 

z wieżą i świątyniami oraz ośrodek miejski. Książę Daniel szybko przystąpił 

do odbudowy, swojego ulubionego miasta nie odbudowane jednak wieży 

która mieściła się w grodzie. Jak pisze kronikarz, po odbudowie Chełm był 

ośrodkiem jeszcze bardziej obronnym niż poprzednio. W trzy lata później 

Chełm oparł się nowemu najazdowi Mongołów pod wodzą Burundaja. 
Przebywający często w mieście nad Uherką książę Daniel w 1264 r. ciężko 

zachorował  i zmarł w wieku 63 lat. Został w Chełmie pochowany w kate-

dralnej cerkwi Bogurodzicy. Rok śmierci fundatora Chełma, jakim był ksią-

żę Daniel Romanowicz, można więc uznać za koniec pierwszego etapu jego 

dziejów.   

* 

Jak pisał K. Czernicki (1936): „Granica Ziemi Chełmskiej biegła od 

Biłgoraja, na Goraj, Żółkiewkę, pozostawiając ją w Ziemi Chełmskiej od 

rzeki Wieprz, niedaleko Trawnik, rzeką Wieprz a później opuszczając 
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Wieprz, na jeziora Nadrybie niedaleko Sosnowicy, pozostawiając ją w wo-

jewództwie Brzeskim, skręcała na wschód, przechodziła koło Włodawy 

rzeką Bug i szła na Ratno, Datyn, Luboml i koło Dubienki znów wracała do 

Bugu. Granica wschodnia od województwa Bełzkiego szła nadzwyczaj 

kręto na Grabowiec, Tyszowce, pozostawiając te miejscowości w woje-

wództwie Bełzkim, dochodziła na Krasnobród do granicy Lwowskiej. Poza 

tym do Ziemi Chełmskiej należały oddzielnie od niej leżące włości: Hrubie-

szowska i Kryłowska w dzisiejszym powiecie Hrubieszowskim”. 

„Herb Ziemi Chełmskiej wyobraża białego niedźwiedzia między 
trzema drzewami w polu w polu zielonym: (początkowo herb wyobrażał 

niedźwiedzia białego między dwoma drzewami w polu czerwonym; później 

został zmieniony)”. 

„Mundur obywatelski szlachty Ziemi Chełmskiej składał się z kontu-

sza z sukna zielonego i żupana słomkowej barwy z czarnymi wyłogami”. 

 

- KRONIKA dziejów Chełma – (najważniejsze fakty): 

• Chełm jako gród wczesnośredniowieczny, należał do wielkich 

struktur osadniczych (w źródłach ruskich określanych mianem) Grodów 

Czerwieńskich. Grody były porozrzucane w okresie VII-X w., na obszarze 

między Bugiem, Wieprzem i Prypecią, tworzone przez plemiona Lechickie 

w struktury państwa – miały charakter obronny ale i peryferyjny. Ziemia 
Chełmska wchodziła w skład Grodów Czerwieńskich. Fakty świadczą, że 

władztwo Gniezna sięgało tych terenów już około 906 r. Wykopaliska  

i kroniki też potwierdzają związek mieszkańców Grodów z kulturą polską  

i potwierdzają prapolski rodowód Grodów i ich przynależność do państwa 

Mieszka I (i Polan). Od X w. tymi terenami bardzo interesowały się Ruś 

Kijowską i państwo Polan (dlatego o te tereny były ciągle walki i spory  

a małżeństwa rodów rządzących były kontraktowe, uzgadniane i czasami 

łagodziły spory). Jak pisał pod rokiem 981 Nestor (ruski mnich i kronikarz), 

książę kijowski Włodzimierz Wielki „poszedł na Lachy i zajął grody, Prze-

myśl, Czerwień i inne grody..” Można wnioskować, że obszar Chełma dzie-

lił losy państwa Lędzian i Grodów Czerwieńskich, (Lędzianie, plemię za-
chodniopomorskie, wymieniane od IX w. egzystowało na ziemi chełmskiej 

dotarło też aż nad Dniestr, ostatecznie wyszło w skład państwa Polan). Po 

wyprawie Kijowskiej w 1018 r. Grody były w posiadaniu Bolesława Chro-

brego. Pod rokiem 1031 Nestor pisze o kolejnej wyprawie wojsk ruskich na 

Lachów, tym razem był to władca Rusi Kijowskiej Jarosław zwany Mądrym 

(syn Włodzimierza Wielskiego). Tak też ziemia chełmska do XIV w. wła-

ściwie znajdowała się pod ruskim zwierzchnictwem (i ostatecznie znalazła 

się w składzie Księstwa Halicko-Włodzimierskiego), a najsłynniejszym 

przedstawicielem klanu rządzącego był kniaź Daniel Romanowicz. Los 
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Chełma w tym okresie był dość ponury, położenie na pograniczu wschodu  

i zachodu, tu krzyżowały się drogi wpływów. Po zwycięskiej bitwie pod 

Zawichostem (gdzie zginął kniaź Roman, a wdowa po nim z dwoma syn-

kami schroniła się w Polsce) – panujący na tronie krakowskim Leszek Biały 

zajął się jego synami i osadził Wasyla w Brześciu później  w Bełzie a Da-

niela w Haliczu.      

• Ruski Książę-Kniaź Daniel Romanowicz (1201-1264) był synem 

księcia halicko-włodzimierskiego Romana Mścisławowicza, w 1219 r. po-

ślubił córkę księcia nowogrodzkiego Mścisława Udałego. Od 1218 r. dzięki 
poparciu władców Polski rządził w Haliczu. Po śmierci teścia w 1228 r. 

przejął władzę w księstwie halickim. Miał wzloty i upadki, dla podkreślenie 

swego autorytetu, uczestniczył w walkach na terenie  Polski, Czech, Węgier 

i Austrii. W 1253 r. (1255 r. podają źródła ruskie) w Drohiczynie nad Bu-

giem koronowany na pierwszego króla Rusi przez legata papieskiego. Po 

umocnieniu swojej absolutnej władzy kniaź Daniel Romanowicz postanowił 

ostatecznie przenieść stolicę swego państwa do Chełma, (jak wynika z treści 

Kroniki Halicko-Wołyńskiej stanowiącej część tzw. Latopisu Hipackiego), 

między 1236 r. a 1238 r. O wyjątkowo zmiennych i burzliwych losach ob-

szaru Grodów Czerwieńskich (w tym ziemi chełmskiej) decydowała jednak 

skuteczna polityka wschodnich Piastów, (m. in. poprzez związki dynastycz-

ne, wojny zaborcze jako waśnie rodzinne itd.). Ciągle walczący Kniaź Da-
niel Romanowicz w 1264 r. ciężko zachorował  i zmarł w wieku 63 lat,  

i został w Chełmie pochowany w katedralnej cerkwi Bogurodzicy. (W cza-

sie zaborów-rusyfikacji i walki o Chełmszczyznę, osoba kniazia Daniela 

była stawiana jako przykład polskości tych ziem. Tymczasem historia uczy, 

że zarówno ojciec Roman, jak i syn Daniel z książętami polskimi wpraw-

dzie wojowali czasem, ale jeszcze częstsze walki prowadzili z innymi ksią-

żętami ruskimi, częściej jednak korzystali z ich pomocy. A i sami również 

pomagali w czasie wojen książętom polskim). 

• Po śmierci Daniela Romanowicza jego państwo Księstwo Halicko-

Włodzimierskie podzielono na dzielnice wśród jego synów – Lwa I, Roma-

na, Mścisława i Szwarno, i też jego młodszego brata Wasyla (zmarł  
w 1269 r.) – był to koniec jedności a pogłębiły się podziały, i zadawnione 

spory polityczne. W walce tych przemian powstało m. in. Księstwo Chełm-

sko-Bełskie z rolą aspiracji dawnej ziemi czerwieńskiej, a jego syn Swado-

mir-Szwarno otrzymał stołeczny Chełm i największe wpływy – poślubił też 

córkę władcy Litwy, Mendoga (a w 1267 r. został nawet wielkim księciem 

litewskim). Zmienne były losy kniaziów Romanowiczów i ziemi chełm-

skiej. Szwarno zmarł w 1269 r. i został pochowany w Chełmie (który był 

nadal stolicą). Po nim nastał Lew I. Następnie Jerzy I, związał się z papie-

stwem i przyjął tytuł króla Rusi – zmarł w 1308 r. i pochowany w Chełmie. 
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Po nim władzę przejęli jego dwaj synowie Andrzej i Lew II. Wobec ich 

rządów, zbuntowani bojarzy i ingerencja w księstwo Węgier, Polski i Litwy, 

doprowadziła do ich zdradzieckiego zastrzelenia 21 maja 1323 r. (w tych 

czasach usuwanie niewygodnych władców było normą). W ten sposób wy-

marła męska linia Romanowiczów. Nastały trudne i okrutne lata walki  

o Ruś Halicką z udziałem Polski, Litwy i Węgier. Rok 1382 stał się dla 

polskiej szlachty głównym postulatem walki i odzyskania ziem ruskich  

(i pogranicza). Z wstąpieniem na tron Polski królowej Jadwigi i po małżeń-

stwie z Władysławem Jagiełło w trakcie swojej pierwszej wyprawy na 
wschód, ostatecznie w 1387 r. ziemie ruskie i ziemie chełmską przyłączyła 

na zawsze do Polski. Odtąd od 1387 r. dzieje Chełma łączą się ściśle z dzie-

jami Polski – pod rządami Jagiellonów nastąpiła stabilizacja polityczna  

i rozwój miasta i okolicy – taki stan właściwie utrzymał się rozbiorów. 

• 14 stycznia 1392 r. na zamku w Lubomlu, na Wołyniu, król Włady-

sław Jagiełło nadał prawa miejskie magdeburskie grodowi Chełm (i 100-

łanów frankońskich ziemi). Przywilej królewski z nieznanych przyczyn nie 

został spisany, ale potwierdził go w formie pisemnej syn Jagiełły, król Ka-

zimierz Jagiellończyk w 1425 r. Powstały urzędy ziemskie z kasztelanem  

i podkomorzym na czele, a władzę królewską  (za Władysława Jagiełły) 

reprezentował starosta. Zamek chełmski został włączony w system obronny 

państwa. Chorągiew rycerstwa chełmskiego brała udział w bitwie z krzyża-
kami pod Grunwaldem (pod Dąbrownem) w 1410 r., pod znakiem miała 

„ziemia chełmska białego niedźwiedzia między dwoma drzewami w polu 

czerwonym”. Bitność chełmian zauważył sam król, bo później obdarował 

miasto różnymi przywilejami. W XV w. ziemia chełmska obejmowała 180 

mil kw., 20 miast, 401 wsi i ok. 67 tys. mieszkańców (w tym obszary zabu-

żańskie z Ratnem i Lubomlem). Chełmska kuria biskupia zaczęła funkcjo-

nować z dniem 19 sierpnia 1417 r., kiedy król ufundował tu kościół kate-

dralny, aktem Jagiełły biskupi chełmscy otrzymali jako dobra wiele miej-

scowości, (pojawiły się pierwsze żydowskie synagogi). Dla przypomnienia 

biskupstwo chełmskie zatwierdzone zostało przez papieża Urbana IV  

w latach 1261-1264, za Bolesława Wstydliwego. Z końcem XVI w. zmniej-
szyło się militarne znaczenie Chełma, granice Rzeczypospolitej przesunęły 

się znacznie na wschód. Lustracja z 1569 r. wykazała duże uprzemysłowie-

nie Chełma, i dobrze służyły nadane jarmarki. W 1578 r. wielki pożar do-

prowadził do zniszczenia zamku chełmskiego. W obrębie murów i na 

przedmieściach istniało 265 domów. Przełom XV i XVI w. przekształcił 

państwo Jagiellonów w Szlachecką Rzeczypospolitą. Chełm stawał się waż-

nym ośrodkiem handlu i rzemiosła. W XVII w. Chełm liczył 2.600 miesz-

kańców z czego Żydzi stanowili 30%. 
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• XVII w. był końcem rozwoju i stabilizacji Chełma. W 1648 r. 

Chełm (i ziemię chełmską) ograbiły i spaliły ordy Kozackie z Bogdanem 

Chmielnickim (Kozacy i Tatarzy kilka razy łupili Chełm). Następnie w 1655 

r. zniszczeń dokonały wojska rosyjskie a w 1656 r. wojska szwedzkie tzw. 

czasy „Potopu”, (kilka razy Chełm łupiły wojska węgierskie, moskiewskie 

i kozackie). Mieszkańców nękały też epidemie i głód, a okrutne wojny 

zniszczyły budowle i umocnienia grodu. Potrzebą czasu pod koniec XVII w. 

przystąpiono do odbudowy największych zniszczeń. Powstał drewniany 

pałac starosty, odbudowano ratusz chełmski, mury miejskie. Jedynie zdobiły 
bramy miejskie: Uściługska, Zamojska, Lwowska, Krasnostawska, Lubelska 

i Brzeska. Narodowościowo w Chełmie dominowali Polacy i Rosjanie, bo 

od najazdu kozackiego najbardziej ucierpieli Żydzi. Dalsze walki tzw. woj-

ny północnej w kolejnym wieku, jakie toczyły wojska szwedzkie, rosyjskie 

i saskie dokonały kolejnych zniszczeń. W czasie pierwszego rozbioru Polski 

w 1772 r. Chełm chwilowo okupowały wojska austriackie, a w 1792 r.  

i 1794 r. wojska rosyjskie (po przegranej bitwie pod Chełmem 8 czerwca 

1794 r. oddziałów gen. Zajączka z wojskami rosyjskimi). Po trzecim rozbio-

rze Polski Chełm do 1809 r. pod zarządem Austrii. Po pobiciu Austrii przez 

Napoleona i wojska polskie pod wodzą księcia J. Poniatowskiego w 1809 r. 

Chełm wszedł w granice Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa 

Polskiego tzw. Kongresowego (właściwie do 1915 r. pod panowaniem car-
skiej Rosji).  W grudniu 1812 r. i styczniu 1813 r. Chełm kolejno został 

rozgrabiony przez cofającą się z pod Moskwy armię Napoleona i ścigające 

ją wojska rosyjskie (tyle nieszczęść spadło na Chełm i okolice,  nic też 

dziwnego, że mury miejskie, świątynie pańskie i domy mieszczan legły  

w ruinę, miasto wyludniało się ogromnie). Epoka zaborów i okupacji rosyj-

skiej – i tzw. rusyfikacja Polski i Chełma doprowadziła do ubóstwa kultury 

polskiej – była to degradacja mowy polskiej, stanu higieny i zdrowotności 

społeczeństwa polskiego. (Najsłynniejsze bitwy powstańcze w okolicach 

Chełma stoczono pod Depułtyczami i Malinówką). W 1848 r. potężny pożar 

zniszczył dwie trzecie miasta. W 1877 r. doprowadzono kolej, połączyła 

Chełm z Warszawą, Lublinem i Kowlem. W koszarach stacjonowało 5.000 
rosyjskich żołnierzy. W 1912 r. decyzją Dumy Państwowej powołano „Gu-

bernie Chełmską” jako jednostkę administracyjną Cesarstwa Rosyjskiego 

gubernatorem został Aleksander Wołżyn. Było to ukaranie Chełma za aspi-

racje do rangi ośrodka kresów wschodnich walki narodowowyzwoleńczej. 

(dnia 14 września 1913 r. Gubernię rozwiązano wraz z wkroczeniem do 

Królestwa Polskiego wojska państw centralnych). Najliczniejszymi narodo-

wościami w Chełmie byli Polacy, Rosjanie i Żydzi. 

• Datą odradzającego się Chełma (po latach rusyfikacji) był sierpień 

1915 r., był to moment wyjścia stąd wojska i ducha moskiewskiego (dzięki 
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przesuwającemu się frontowi I-wojny światowej) a wkroczyły okupacyjne 

wojska austriackie. Gnębione przez tyle lat życie i duch polski, poczęły 

rosnąć i rozkwitać. Z konspiracji wychodziły na światło dzienne poszcze-

gólne organizacje krzewiące dawne idee polskie. We wrześniu 1915 r. za-

wiązał się Komitet Obywatelski (a 22 września 1915 r. powstała w Chełmie 

pierwsza Polska średnia szkoła).  Na ziemi chełmskiej walczył w 1915 r. 

żołnierz Polski pod wodzą Komendanta J. Piłsudskiego, któremu opatrzność 

dziejowa wyznaczyła rolę wskrzesiciela państwa Polskiego. W szeregi le-

gionowe i POW wstępowała młodzież i prawi chełmianie. Po tzw. traktacie 
brzeskim w 1918 r. ziemia chełmska miała być oddana państwu ukraińskie-

mu - 3 maja 1918 r. na chełmskich błoniach odbyła się wielka manifestacja, 

która udowodniła, że zawsze należał do Macierzy-Polski. W 1920 r. w woj-

nie bolszewickiej J. Piłsudski jeszcze raz udowodnił o swojej racji i dumie 

narodowej – i zatrzymał bolszewików przed nawałnicą na Europę. 

• W niepodległej II Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 1918-1939 jed-

nym z ważniejszych zagadnień od lat składających się na tzw. stan bezpie-

czeństwa społeczno-politycznego w Chełmie i w powiecie chełmskim 

(szczególnie od 1919 r.) były problemy mniejszości narodowych przede 

wszystkim Żydów i Rosjan oraz Ukrainców i innych i ich działalność anty-

państwowa. Chełm jako miasto przygraniczne, narażony był na wszelkie 

prowokacje polityczne i przestępcze, ciągnął tu tzw. margines społeczny, 
dla łatwego życia. Tak też pastor, rabin czy pop, stawali się przywódcami 

duchowo-politycznymi, wyznaczali wzorce codziennego życia poszczegól-

nych jednostek i społeczności mniejszości narodowych (i wcale nie intere-

sowały ich sprawy polskie, tylko prywata-swoje interesy). Dużą rolę  

w życiu mniejszości narodowej odgrywała prasa oraz stowarzyszenia agita-

cyjne i ich filie rozsiane w powiecie. Dlatego (polskie) władze w Chełmie 

były zmuszone do ciągłej obserwacji całokształtu zjawisk określonych mia-

nem życia społeczno-politycznego z chwilą wyzwolenie w 1918 r., a gwa-

rantem utrzymania bezpieczeństwa publicznego była powołana w tym celu 

Policja Państwowa. Jednak każda z nacji mniejszości narodowościowych w 

Chełmie starała się żyć zgodnie z nawykami i obyczajami przez wieki 
kształtowanymi. Duży wpływ na ten styl życia, miały takie aspekty jak 

pochodzenie, pozycja społeczna, stan majątkowy, status zawodowy, wy-

kształcenie, potrzeby osobiste. Stan zaludnienia m. Chełma na 01.07.1939 r. 

wynosił 35.035 mieszkańców: rzymsko-katolików 15.997, Żydów 12.929, 

prawosławnych 1.664, ewangelicko augsburskich 333, polski kościół naro-

dowy 33, greko katolików 2, baptystów 20, mariawitów 2, badacze pisma 

świętego 2, innych wyznań 28 osób. Z powyższej ilości mieszkańców 30% 

zajmowała się rolnictwem, 40% drobnym handlem, 20% pracami zarobko-

wymi, 5% pracą umysłową i 5% różnymi wolnymi zawodami. Ludność  
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w 70% nie była zamożna i stan materialny jej był zależny od inwestycyj-

nych robót publicznych i prywatnych. Największym zakładem pracy  

w Chełmie było PKP i Poczta. Chełm był węzłową stacją kolejową z liniami 

w stronę Kowla, Brześcia i Lublina. Posiadał również komunikację autobu-

sową w kierunkach Lublina, Krasnegostawu, Zamościa, Włodawy, Hrubie-

szowa, Wojsławic i linie telefonicznych we wszystkich kierunkach.  

W Chełmie stacjonowały dwa pułki – 7 Pułk Piechoty Legionów i 2 Pułk 

Artylerii Ciężkiej. Pomimo poprawy i przemian prowadzonych przez Magi-

strat, na rzecz poprawy egzystencji społeczności chełmskiej, najważniej-
szymi problemami 1918-1939 wg PP było: pijaństwo, kołtuństwo, paskar-

stwo, bandytyzm, orgie walutowe, łapownictwo, redukcja. Najbardziej cy-

wilizowaną i praworządną społecznością w Chełmie i powiecie była ludność 

wyznań chrześcijańskich, natomiast najbardziej łamali wszelkie prawo Ży-

dzi, którzy byli w Chełmie w większości właścicielami. Najbardziej i naj-

wszechstronniej oddziaływał na codzienne życie kulturalne społeczności 

Chełma a nawet i na kresy w latach 1919-1939, Polski Klub Społeczny 

poprzez swoją palcówkę zwana „Resursą Obywatelską”, mieściła się przy 

ul. Lubelskiej Nr 2. Sala Resursy spełniała funkcje: bankietów, klubu, kasy-

na, świetlicy, kina, teatru, miejsca prelekcji, nauki tańca, maskarad, choinek, 

uroczystości i imprez świąt kościelnych i państwowych.  W latach 1918-

1939 chełmianie spędzali czas wolny w różny sposób (zależnie od majątku, 
pozycji społecznej, statusu obywatelskiego, wykształcenia,  narodowości, 

kultury osobistej, nawyków lub potrzeb wynikających z charakteru czy 

nawet osobowości oraz zainteresowań w formie – rekreacyjno-towarzyskich 

gier świetlicowych i klubowych lub rodzinnych wycieczkowej tzw. majó-

wek. Większość chełmian wolny czas spędzała kulturalnie uczęszczając na: 

kinematografy, teatry, rewie, kabarety, koncerty, recytacje, wystawy, pano-

ramy, akademie, odczyty, bale maskowe, maskarady, zabawy taneczne, 

różne zabawy, jasełka, choinki, zabawy noworoczne. Oczywiście chełmia-

nie jako społeczność wielce religijna dużo czasu poświęcała wszelkim rytu-

alnym formom świętowania i oddawaniu kultu poprzez, msze, procesje, 

pielgrzymki, dni świąteczne, święta regionalne, odpusty, dożynki, wesela, 
jarmarki, świętowanie świąt chrześcijańskich i państwowych oraz organi-

zowanie okolicznościowych imprez o ideach narodowych i  narodowowy-

zwoleńczych. 

Wyzwoliciel, Marszałek Polski i Wódz Naczelny Józef Piłsudski 

zawsze powtarzał: silny naród i silne społeczeństwo to,  zdrowo i patrio-

tycznie wychowywana  młodzież,  w duchu zdrowia,  siły i kultury narodo-

wej -  i przydatności do obrony granic.     
Wojna w 1939 r. przerwała proces tworzenia nowej wizji Chełma  

w okresie  Najjaśniejszej II Rzeczypospolitej 1918-1939 po latach zaborów, 
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niewoli i rusyfikacji jako nowoczesnego grodu miejskiego i rozwoju 

wszystkich sfer życia i jako dumy narodowej. Upadła też nowa wizja silnej 

Polski, tworzona przez Józefa Piłsudskiego. Wojna i okrutna okupacja 1939-

1944 doprowadziły do ogromnego wyniszczenia substancji biologicznej  

i materialnej. 

• Chełm miastem PKWN. Polska wydawałoby się odzyskała wolność 

w 1944 r., w rzeczywistości podlegała dalszej sowietyzacji, a narzucona 

polityka ZSRR z jednej strony niszczyła samodzielność polskich organiza-

cji, a z drugiej strony wykluczyła możliwości reaktywowania z trwałym 
rozwojem niektórych ważnych przedwojennych polskich narodowych orga-

nizacji młodzieżowych i społecznych – sytuacja ta trwała, właściwie aż do 

wielkich przemian w Polsce po 1988 r.       
*Źródło : „Zwierciadło” 1923-1932; „Kronika Nadbużańska” 1933-1939; Archiwum 

rodzinne K. P. Janczykowskiego; K. Czernicki, Chełm, Przeszłość i pamiątki, Chełm 1936; B. 

Zimmer, Miasto Chełm, Zarys historyczny, W-wa 1974, Chełm i Chełmskie w dziejach, Chełm 

1996; W. A. Kozłowski, Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, 

Chełm 2008; R. Litwiński, Materiały informacyjne Komisariatu Policji Państwowej w Chełmie, 

Rocznik Chełmski Tom 9, 2003.      

 

2. INFORMATOR  KRAJOZNAWCZO - HISTORYCZNY  

OCHRONA zabytków dóbr kultury (ogólnej i narodowej) ma swoje 

tradycje sięgające starożytności. Wielką pomoc w tych poczynaniach niosły 

tworzone się profesje-pasje jak – zbieractwo, kolekcjonerstwo, archeologia  

i muzealnictwo. W Polsce pewne formy ochrony dziedzictwa sięgają śre-

dniowiecza, jak w wielu państw europejskich. Cenną formą gromadzenia 

dzieł sztuki były skarbce królewskie i biskupie oraz w dalszej konsekwencji 
dwory królewskie i dwory magnaterii bogatej, gdzie rozwijało się wszelakie 

kolekcjonerstwo. Ochrona dziedzictwa narodowego pobudzała tradycje 

narodu polskiego i rozwijało i pobudzało tzw. „uczucia narodowe” - „pa-

miątki narodowe”. Nad ochroną zabytków jako dobro dziedzictwa narodo-

wego, profesjonalne działania prowadziła administracja państwowa i wiele 

pomocnych organizacji państwowych i społecznych – dlatego  ochronie 

zaczęły podlegać, zespoły miejskie i wiejskie, rozplanowanie miast i dziel-

nic, zabudowa ulic i placów, a także ogrody i parki. Obecnie ochroną zabyt-

ków zajmują się specjalistyczne instytucje, a z decyzją  konserwatora musi 

się liczyć wójt, burmistrz czy prezydent miasta – w zagospodarowywaniu 

podległym obszarem. 

 ZABYTKI architektury i budownictwa na obszarze miasta Chełma  
i powiatu chełmskiego, wpisane do rejestru obiektów zabytkowych, jako 

ochrona dziedzictwa kulturowego – bobra narodowego.       

CHEŁM MIASTO: 
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- Tajemnicze wieże we wsi Stołpie wzniesiona ok. XII w.  9km od 

Chełma  i na polach wsi Bieławin wzniesiona ok. XIII w. w okolicach 

Chełma. Kamienne wieże ponad 19m wysokie, prostokąt 11,8 na 12,4 pow. 

78,2m kw. Posiadały 4 lub 5 kondygnacji o różnym przeznaczeniu, wcho-

dziły w system obrony grodziska w Chełmie sygnalizowały też nadejście 

wroga.     

- Górka Chełmska – Zespół Góry Katedralny – *Wysoka Górka 

miejsce narodzin Chełma; *Bazylika P.W. Narodzenia Najświętszej Marii 

Panny przez wieki centrum życia religijnego, tu 15 września 1765 r. koro-
nowano cudowny obraz Matki Boskiej Chełmskiej, po likwidacji unii car w 

1875 r. utworzył tu sobór prawosławny, od 1919 r. kościół katolicki; 

*Brama Uściługska w 1616 r. stanowiła element dawnego systemu obron-

nego Chełma; *Pałac Biskupów Unickich zbudowany 1711-1730, rozbudo-

wany w XIX w.; *Klasztor Bazylianów zbudowany 1640-1649; *Chełmskie 

Prawosławne Bractwo Bogurodzicy budynek powstał z końcem XIX w. 

*Dzwonnica z przed 1878 r.; *Cmentarz prawosławny wojenny z 2p. XIX 

w.  

- Stare Miasto i wokół niego – *Cerkiew Unicka p. w. św. Mikołaja 

(przy ul. św. Mikołaja 4 obecnie jedna z siedzib Muzeum Chełmskiego), 

barokowa budowana 1721-1727, obok 1769-1800 powstał kompleks semi-

narium duchownego, 1875-1890 świątynia seminarium prawosławnego 
diecezjalnego następnie kaplica szkoły diaków, w latach 1919-1936 funkcja 

kaplicy przy państwowym seminarium nauczycielskim żeńskim; od 1979 r. 

siedziba oddziału Muzeum Chełmskiego; *Ruiny (wieży) Ratusza centralna 

część dawnego XIV w. rynku , obecnie nosi imię placu E. Łuczkowskiego; 

*Pomnik Niepodległości powstał w 1930 r. w 10-rocznicę zwycięstwa nad 

Armią Czerwoną w 1920 r.; *Kościół p.w. Rozesłania Św. Apostołów przy 

ul. Lubelskiej 55,  przy tym kościele w 1667 r. biskup Mikołaj Świrski osa-

dził pijarów; *Dawny Klasztor i Kolegium Pijarów obiekt XVIII w. przy  

ul. Lubelskiej 55, połączony z kościołem p. w. Rozesłania św. apostołów, 

Pijarzy reformatorski zakon, założony dla prowadzenia działalności oświa-

towej, w salach klasztornych od 1728 r. pijarzy prowadzili szkołę dla mło-
dzieży szlacheckiej a w czasach Komisji Edukacji Narodowej Szkołę Wy-

działową dla młodzieży Chełma i okolicy, podczas zaborów i rusyfikacji 

pijarzy zostali eksmitowani, w budynku car urządził gimnazjum męskie 

rosyjskie, 1918-1939 w kolegium popijarskim mieściła się Szkoła Po-

wszechna im. Sz. Konarskiego i starostwo, w jednej z salek chełmski „So-

kół” prowadził ćw. gimnastyczne, obecnie budynek zajmuje plebania i Mu-

zeum Chełmskie; *Kościół Reformatów i klasztor budowa od 1737 r., car 

Aleksander II w ramach represji w 1864 r. ukazem (w Królestwie Polskim) 

likwiduje klasztor i po 126 latach ich działalności wypędza z miasta refor-
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matów, od 1868 r. cerkiew prawosławna, od 1918 r. kościół katolicki; 

*Dawny Instytut Maryjski wraz z likwidacją zakonu reformatów car kazał w 

miejsce klasztoru utworzyć Gimnazjum Ruskie dla córek duchowieństwa 

grekokatolickiego i Instytut Pedagogiczny dla panien prawosławnych (jako 

drugi w Polsce, pierwszy w Warszawie a trzeci w Białej Podlaskiej), carowi 

Rosji zależało na tym instytucie dlatego  uroczysta inauguracja działalności 

szkół 28 października 1866 r.  była z udziałem namiestnik cara księcia 

Czerkaskiego, po zmianach od 1876 r. prawosławny Instytut Maryjski  

w 1915 r. szkoła przeniesiona w głąb Rosji, od października 1918 r. pań-
stwowe nauczycielskie seminarium męskie, 1939-1944 niemiecka szkoła i 

szpital, od 1946 r. Państwowe Liceum Pedagogiczne i Szkoła Ćwiczeń, 

obecnie Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 10; 

*Synagoga Mała – Bethamidrasz, ul. Kopernika 8, (Przez 500-lat Żydzi 

tworzyli znaczącą część społeczności Chełma. Do synagogi przylegał dom 

kahalny. Przy tej samej ulicy przetrwała mykwa, łaźnia żydowska, obecnie 

się tu mieści pralnia. Istnieje też tzw. kuczka – miejsce modlitwy), obecnie 

mieści się dom technika, bank i sklep. *Cerkiew p. w. św. Jana Teologa 

prawosławna budowana w stylu klasycystycznym 1846-1849, tu też znajdu-

je się kopia otaczanej czcią Matki Boskiej Chełmskiej, obok cerkwi dzwon-

nica, dom popa i kancelaria przy ul. Sienkiewicza 1; *Pałac Rodziny 

Kretzschmarów  przy ul. Pocztowej 50, budowla z 1880 r., obecnie mieści 
się tu Urząd Stanu Cywilnego. 

- Cmentarze – *Cmentarz Parafialny najstarsza chełmska nekropolia 

założony w 1790 r.  u zbiegu ul. Lwowskiej i Alei I Armii WP; *Cmentarz 

Wojenny przy ul. I Puku Szwoleżerów, leży na stoku Chełmskiej Górki 

(okres 1914-1944); *Dawny Cmentarz Prawosławny leży na Górze Chełm-

skiej (przylega do Cmentarza Wojennego), założony w 1867 r.; *Cmentarz 

Żydowski-Kirkut przy ul. Kolejowej, najstarsza data odczytana na mace-

wach określa 1442 r. *INNE Cmentarz jeńców wojennych w lesie Borek; 

Cmentarz żołnierzy armii alianckich przy ul. Okszowskiej; Miejsce Straceń 

w Kumowej Dolinie przy szosie z Chełma do Rejowca.    

 - Osiedle „Dyrekcja” – Projekt osiedla wykonany w latach 1927-
1929 a 22 października 1928 r. ruszyła budowa osiedla tzw. Dyrekcja. Była 

to wówczas największa inwestycja w mieście i jedna z największych w 

Polsce. Dziś jest dumą Chełma. Centralną budowlą Dyrekcji jest Gmach 

oraz dwurodzinne domy willowe projektowane w stylu polskich dworków 

barokowych.  
*Źródło: K. Janczykowski; APLOCH; K. Czernicki. 
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• ZABYTKOWE KOPALNIE KREDY W CHEŁMIE 

 Chełmskie podziemia kredowe, bo takie określenie funkcjonuje w li-

teraturze, często występuje w publikacjach dotyczących Chełma. Znany 

kronikarz Biskup Jakub Susza już pod koniec XVII w. napisał: „Chełm leży 

na górze skalistej, z której na różnych miejscach, już krete po wszystkiej 

Koronie, już wapno, już sam kamień do murów sposobny wyłamują”. Tekst 

ten najlepiej przekazuje istnienie w mieście zorganizowanego przemysłu 

wydobywczego i rozwiniętego handlu tym surowcem. Przytaczano i inne 

hipotezy, że były to kryjówki dla ludzi ukrywających się i  w czasach wojen, 
a nawet  mieszkania ludzi przedhistorycznych jaskiniowych, jak pisał Ka-

zimierz Czernicki w swojej książce z 1936 r.  

Współcześni historycy na podstawie dokumentów archiwalnych do-

kładniej opisali wydobycie kredy, przytoczyli nieliczne dane na temat han-

dlu, określili ich czas powstania głównie na XVII w. i kierowali postulaty 

zbadania systemu podziemnych korytarzy pod miastem. Istotnym ograni-

czeniem w ich pracach jest niezbyt bogata baza źródłowa i to, że miejskie 

akta chełmskie zachowały się dopiero od XVII w., a i w tych wzmianki na 

temat wydobycia kredy są lakoniczne.  

Więcej danych o kredzie i jej zastosowaniu znajdujemy w publika-

cjach Bolesława Zimmera, który jako jeden z nielicznych uważał, że naj-

starszą,  głębszą część korytarzy można datować na okres średniowiecza.  
W 1911 r. Chełmski O PTK zorganizował wycieczki a od 1918 r. Kazimierz 

Janczykowski organizował wycieczki do podziemi kredowych (były też 

inne).  

W 1936 r. udostępniono dla ruchu turystycznego trasę długości około 

300m., pod ul. Lubelską z oświetleniem elektrycznym. Jak pisał dalej  

K. Czernicki (1936): „Podziemne krużganki w krecie kute ciągną się pod 

ulicami i domami. Nikomu nie przyszło na myśl zbadania tych podziemi,  

a przecież większość lokatorów kamienic ma wejście do korytarzy podziemi 

ze swoich piwnic. Dopiero w roku bieżącym, przy zakładaniu rur wodocią-

gowych Zarząd Miejski, ze względów bezpieczeństwa, podjął pewne prace 

mające na celu zbadanie tych podziemnych ulic. W tym celu wykopano przy 
ul. Lubelskiej pod posesją kościoła Rozesłania św. Apostołów otwór, przez 

który można wejść do jednego z licznych chodników. Dla publiczności 

jednak wejście to nie jest dostępne. Do jednego z największych labiryntów 

podziemnych można się dostać przez kamienicę Kupferów przy ul. Lubel-

skiej 27”.                     

Jak wynika z akt APLOCH. Od wielu lat, nie zbadane, nie zabezpie-

czone i nie konserwowane Chełmskie Podziemia Kredowe zaczęły od  

1936 r. dawać znać o sobie. 3 sierpnia 1939 r. doszło do zapadnięcia się 

lochów podziemnych przy ul. Lubelskiej przy nieruchomościach Nr 12 i 14 
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w Chełmie. W wyniku czego Zarząd Miejski Wydział Techniczno-

Budowlany, powołał komisję (W. Fąfrowicz, W. Meysztowicz, S. Sobczyk i 

Szemiot) która stwierdziła w odległości 2m od lica domów mieszkalnych 

murowanych 1-pietrowych, znajduje się lej około 5m, na pow. 15 m. kw., 

załamanie się jezdni i chodnika łącznie ze słupem przewodów oświetlenia 

elektrycznego nastąpiło przypuszczalnie skutkiem nieszczelności na-

wierzchni [...] wobec tego, że dostęp do lochu jest utrudniony i niebezpiecz-

ny, 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 – uszkodzenie zostało naprawione. 

W czasie okupacji 1939-1944 były też miejscem schronienia. Po za-

kończeniu wojny od 1945 r. o podziemiach chełmskich władze jakby zapo-

mniały i były penetrowane tylko przez nielicznych entuzjastów, amatorów 

przygód i poszukiwaczy skarbów (tzw. lochołazów, najczęściej penetrowa-

no na terenie Starego Miasta, placu Łuczkowskiego, ulic: Pijarskiej, Lubel-

skiej 30-36, Lwowskiej 1, Lubelskiej 3, 5, 8, 11, 17, 27, rejon Kościoła 

Reformatów i Roz. Św. Apostołów a nawet Młodowskiej, Dreszera i Gra-

nicznej). Dopiero seria pęknięć budynków i zapadania się części ulic w 

centrum miasta na początku 50-lat, spowodowana złym stanem zachowania 

podziemi i ich znacznego zawilgocenia, wymusiła na władzach miasta pod-
jecie badań naukowych i prac zabezpieczających.  

W wyniku pogarszającego się stanu bezpieczeństwa Chełmskiej Sta-

rówki-Chełmskich Podziemi Kredowych, przy Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej (PMRN) w Chełmie Uchwałą PMRN powołano od 1966 r. sta-

nowisko Pełnomocnika d\s Chełmskiej Starówki. Pierwszym Pełnomocni-

kiem d\s Chełmskiej Starówki został powołany Witold Kozłowski – dyrek-

tor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.  

Uchwałą PMRN w Chełmie dnia 3 listopada 1961 r. zostało utwo-

rzone przedsiębiorstwo o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

(MZBM) w Chełmie (z działalności wydzielonej z Miejskiego Przedsiębior-

stwa Gospodarki Komunalnej (MPGK) w Chełmie). Działalność rozpoczęto 
od stycznia 1962 r. a przedmiotem działania przedsiębiorstwa była admini-

stracja, eksploatacja budynków mieszkalnych, opracowanie dokumentacji i 

nadzór techniczny nad remontami budynków mieszkalnych – biura kolejno 

ul. Brzozowa 9 i ul. Obłońska 28 (ponownie 27 listopada 1974 r. MZBM 

włączony pod MPGK – siedziba ul. Wołyńska).   

Od stycznia 1962 r. niszczejące i zagrożone zawaleniem budynki 

mieszkalne i połączone z nimi piwnice-lochy podziemia kredowe, zaliczane 

do Chełmskiej Starówki były pod administracją właśnie MZBM w Chełmie. 

Większość prac prowadzonych w tym czasie nad zabezpieczeniem tych 
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budynków, wykonywali pracownicy MZBM lub pokrewne przedsiębiorstwa 

wyznaczone przez PMRN w Chełmie. Jednak z roku na rok ogrom tych prac 

przerastał finansowo i specjalistycznie chełmskie możliwości.  

Dlatego w 1966 r. Przewodniczący PMRN w Chełmie Longin Zieliń-

ski powołał na stanowisko Pełnomocnika d\s Starówki Chełmskiej  właśnie 

Witolda Kozłowskiego jako znawcę tego tematu. Do zadań pełnomocnika 

należała pełna koordynacja wszystkich prac związanych z prowadzeniem 

renowacji, rekonstrukcji, remontami i zabezpieczeniem Chełmskiej Starów-

ki. Celem prowadzenia skutecznych prac specjalistycznych nad ziemią i pod 
ziemią, ustaleniami PMRN w Chełmie, nawiązano współpracę – i tak pra-

cami związanymi z zabezpieczeniem podziemi kierowali naukowcy z Poli-

techniki Krakowskiej pod nadzorem profesora Wiktora Zina i dra Włady-

sława Grabskiego katedry historii architektury. Roboty pod ziemią prowa-

dziło Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Mysłowic i Przedsiębiorstwo 

Hydrogeologiczne z Krakowa. Sprawą chełmskiej starówki i unikalnych 

chełmskich podziemi kredowych, zostały zainteresowane władze woje-

wódzkie i krajowe w tym szczególnie Ministerstwo Gospodarki Komunal-

nej, skąd płynęła pomoc finansowa. W 80-latach nadzorowani przez PMRN 

w Chełmie, pracowali tu też górnicy ZRG z Łęcznej. 

Po kompleksowych i kosztownych pracach w latach 1966-1973 wy-

konanych przez zespół kierowany  przez prof. W. Zina, duża część podziemi 
pod tzw. Chełmską Starówką została zinwentaryzowana i zabezpieczona. 

Odbywający już od 1965 r. naukowe praktyki studenci Politechniki Kra-

kowskiej kierowani też przez prof. W. Zina przeprowadzali badania i pene-

tracje wyrobisk kredowych. Poznano prawie 15km podziemnych wielopo-

ziomowych korytarzy, a całkowitą długość szacunkowo obliczono na około 

40km. 

 *Od 1 czerwca 1975 r. zmieniono formułę w zarządzaniu wszelkich 

prac związanych z renowacją i odbudową tzw. Chełmskiej Starówki (w tym 

chełmskich podziemiach kredowych).     

Na cele turystyczne zaprojektowano i zabezpieczono część dawnych 

wyrobisk wzdłuż ul. Lubelskiej o długości 2km. Dla bezpieczeństwa zwie-
dzających wykonano pełną obudowę korytarzy z cegieł i betonu, pokrytą 

warstwa kredy zmieszanej z gipsem. Remont w tej części trwał aż do 1985 r. 

Niestety w pracach górniczych nie uczestniczyli archeolodzy – dlatego nie 

zbierano zabytków kopalnianych, które mogły by wzbogacić muzealne 

zbiory.  

Dostrzegano rangę i unikalność zabytku, ale tylko jako powstałej  

w wyniku działań ludzkich unikalnej formy, stąd postulaty o jego ochronę  

i dopuszczenie do ruchu turystycznego. Zespół był określany jako zabytek 

kultury 3-klasy. Zupełnie nie kojarzono go jako obiekt badań archeologicz-
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nych i historycznych. Nie zwracano uwagi na kontekst kulturowy, rekon-

strukcję funkcjonowania kopalni i ich chronologię, czy możliwości pozy-

skania cennych zabytków. Dopiero starania środowiska archeologicznego 

doprowadziły do prawnej ochrony podziemi kredowych jako jednej z uni-

kalnych pozostałości podziemnego górnictwa kredowego w Europie i zmian 

w sposobie badania.  

Dnia 25 stycznia 1995 r., wielopoziomowy kompleks wybierzysk 

górniczych znajdujących się pod Starówką Chełmską decyzją Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków, został wpisany do rejestru zabytków woje-
wództwa chełmskiego pod numerem A\183.  

Od 1994 r. zaczęto systematyczne, archeologiczne badania, gdzie 

podziemne kopalnie kredy potraktowano jako podmiotowy obiekt badaw-

czy, wykonując pełne dokumentacje z inwentaryzacją znalezionych zabyt-

ków. W pracach utrudniało  niedostosowane oświetlenie, zła wentylacja  

i większość zasypanych korytarzy. Wielkie zasługi w tych pracach, należy 

przyznać badaczowi przeszłości Chełma – ziemi chełmskiej, archeologowi 

Stanisławowi Gołubowi.  Jako pierwsze przebadano stanowisko Nr 99 (uli-

ce: Krzywa 41, Szkolna 8-10, Św. Mikołaja 7-9), dotowano pozostałości   

z XIII w., oraz  XVI i XVII w.,  wydobywano też zabytki z tych epok (ba-

dano też stanowisko 19A, warto wspomnieć, że w obiekcie Nr 6 murowanej 

piwnicy znaleziono posypany wapnem szkielet cielęcia bydła zebu, pocho-
dzącego z Azji lub Afryki).  

W latach 1995-1997 przebadano stanowisko Nr 19A działki po prze-

ciwnej ul. Krzywej 32\34, dotarto i zbadano dwupoziomową kopalnię,  

i pozostałości górnictwa kredowego. W latach 1995-1996 przebadano sta-

nowisko Nr 57 przy ul. Lubelskiej 11-13, datowane od wczesnego średnio-

wiecza. Zbadano zachowany w całości podziemny loch, wykonany w kre-

dzie i częściowo odbudowany w cegle to okres nowożytny.   

W 1997 r. przebadano stanowisko 148 przy ul. Kopernika 5\7, dato-

wane z okresu XV-XVII w., znajdowały się tu lochy - *(Loch to konstrukcja 

o sklepieniu łukowym wykonana całkowicie w kredzie, znajdująca się pod 

murowaną piwnicą, ze schodami wyciosanymi w kredzie, posiadająca półki 
na materiały, towary i produkty żywnościowe dł. 5m, sz. 1,5m, wys. 2-2,5m. 

Mógł mieć  połączenie z dalszą częścią kopalni lub być wykonany oddziel-

nie).   

Ważnym odkryciem w 1998 r. było zbadanie stanowiska Nr 161 przy 

Placu Łuczkowskiego 11-13. Na posesji Nr 11 odkryto piwnicę zbudowaną 

z kamieni z zejściem do podziemnej kopalni kredy, którą dawniej zabezpie-

czyli górnicy, wtłaczając piasek a pod budynkiem Nr 13 całkowicie zacho-

waną małą unikalną dwupoziomową kopalnie kredy, datowaną na XVIII w. 

i początek XIX w., z pierwszym w Chełmie pionowym szybem do wydo-
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bywania urobku i wentylacji. W tym miejscu znajdowały się też korytarze  

z XVI i XVII w., ale nie było możliwości ich zbadać. 

W latach 1999-2000 przebadano stanowisko Nr 170 przy ul. Pijar-

skiej 7-9, odkryto dwa łączące się funkcjonalnie obiekty: w postaci zasypa-

nego wejścia do podziemnej kopalni z wyciętymi w kredzie schodkami  

i fragmentu korytarza, datowane na XV i XVI w. Interesującym i rzadkim 

dla Chełma jest fakt odkrycia wejścia na powierzchni ziemi, a nie w piwnicy 

budynku. 

W 2001 r. w podziemnej trasie turystycznej pod ul. Kopernika 
przeprowadzono eksperyment badawczy z zakresu archeologii doświadczal-

nej. Sporządzono kopie narzędzi górniczych opracowano kwestionariusz 

badawczy i program oraz przeszkolono pracowników. W czasie prac wyko-

nano korytarz eksploatacyjny o długości kilku metrów o podobnych wymia-

rach jak w znanych archeologicznych kopalniach. Badano sposoby transpor-

tu, przystosowania poszczególnych narzędzi, czas eksploatacji, ważono  

i selekcjonowano także pozyskiwany urobek. Okazało się, że górnik pracu-

jący tradycyjnymi technikami w ciągu jednego 9-godz. dnia pracy przesunął 

się do przodu tylko o 1-metr. Z metra bieżącego eksploatowanego korytarza 

o wysokości 150-160 cm i szerokości od 110 do 120 cm pozyskiwano aż 

2.560 kg kredowego surowca. Ponad połowę stanowił dobry surowiec,  

a prawie 1.000 kg w postaci drobnego rumoszu nie nadawało się do dystry-
bucji. Takich wyników nikt się nie spodziewał. Wiadomo było jedynie, że 

brygada górnicza wykonująca prace zabezpieczające współczesnymi narzę-

dziami w czasie dnia roboczego wykonała 1,2 długości korytarza. W ekspe-

rymencie zespół tworzyli: jeden pracownik stale prowadzący eksploatację  

i dwóch zajmujących się transportem. Wykonana konstrukcja, narzędzie  

i środki transportu stały się częścią nowej ekspozycji dla turystów.  

Charakteryzując górnictwo kredowe w Chełmie należy pamiętać, 

że nigdy nie wykształciło ono struktur cechowych. Funkcjonowały jedynie 

duże ilości (w pewnych okresach nawet ponad 100) małych kopalni należą-

cych do poszczególnych właścicieli kamienic.  Z piwnic prowadzono eks-

ploatację surowca ręcznie transportowanego.  Kierunki i poziomy były zu-
pełnie przypadkowe, stąd powstawała wielokilometrowa sieć korytarzy na 

głębokościach od 5 do ponad 20 metrów. Niektóre łączyły się ze sobą two-

rząc duże groty, inne zasypywano rumoszem kredowym lub ulegały dewa-

stacji. Ówcześni górnicy znali dobrze właściwości skały kredowej, eksplo-

atacja z reguły odbywała się zgodnie z tektoniką kompleksu skalnego. Sto-

sowali celowe zabiegi konstrukcyjne w postaci łukowych, zaciosywanych  

i zagładzanych stropów, czy wnęk odciążających po obu stronach korytarza. 

Początki eksploatacji kredy w Chełmie przypadają na XIII w., nasi-

lenie małych kopalń wystąpiło w XVI-XVII w., ograniczenie po wydaniu 



105 

 

edyktów miejskich zakazujących podkopywania pod miastem i zaprzestanie 

wydobycia kredy nastąpiło w XVIII i XIX w.          

Skrótowo przedstawiłem bogatą i skomplikowaną problematykę 

podziemnego górnictwa kredowego w Chełmie. Chełmski kompleks pod-

ziemnego górnictwa kredowego, nie ma sobie równych w Europie. Należy 

prowadzić działania do potraktowania go jako zabytku kultury europejskiej. 

Dlatego wszystko leży w gestii Miasta Chełm, aby skutecznie prowadzić 

działania ochrony i promocji, oraz doprowadzić do miana jako dziedzictwo 

kultury narodowej i światowej.                         
*Źródło: Ze względu na specyfikę archeologii, tekst oparłem o profesjonalne wątki ar-

tykułu, badającego chełmski kompleks podziemnego górnictwa kredowego, archeologa Stan i-

sława Gołuba, Podziemne górnictwo kredowe w Chełmie, Badania archeologiczne o począ t-

kach i historii Chełma, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie, Lublin 2002; 

patrz też: K. Czernicki, Chełm przeszłość i pamiątki, Chełm 1936; APLOCH; Archiwum 

MZBM-MPGK w Chełmie. 

 

POWIAT  CHEŁMSKI:  

Powiat chełmski położony jest we wschodniej części województwa 

Lubelskiego i obejmuje 15-gmin (w tym 1-miejska i 14-wiejskich): Białopo-

le, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Miasto 

Rejowiec Fabryczny, Gmina Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Sie-

dliszcze, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź. Obejmuje obszar 1885,84 km 

kw., na którym zamieszkuje 81,9 tys. osób co daje 43-osoby na km kw. 

Powiat sąsiaduje z Ukrainą, poprzez graniczne przejście drogowo-kolejowe 

w Dorohusku. Przez powiat przebiega szlak tranzytowy o znaczeniu mię-

dzynarodowym, łączy Warszawę z Kijowem poprzez Lublin i Chełm. Droga 
ta wraz z przejściem drogowym w Dorohusku zaliczana jest do kategorii 

dróg ekspresowych i do sieci dróg europejskich.    

Gmina BIAŁOPOLE – Leży we wsch. części pow. chełmskiego. 

Obejmuje 13-sołectw, 104 km kw., 3.500 mieszkańców. Wiedzie tu droga 

krajowa Lublin-Zosin. Gmina typowo rolnicza, około 1.000 gospodarstw  

i 9-zakładów pracy największe to: Nadleśnictwo Strzelce, Cegielnia Buśno, 

Spółdzielnia Usług Rolniczych, Gminna Spółdzielnia, usługowe zakłady 

prywatne. – (wyróżniane miejscowości) – BIAŁOPOLE w źródłach od  

1423 r. Cenny park podworski, kaplica dworska i drzewostan. BUŚNO  

w źródłach od 1423 r. KURMANÓW w źródłach od 1510 r. STRZELCE  

w źródłach od 1477 r. Cenny zespół dworsko parkowy z 1908-1911. MA-

ZIARNIA STRZELECKA w źródłach od 1628 r. Dawna osada leśna w tzw. 
Lasach Strzeleckich. Cenny pałac myśliwski i zespół pałacowo-parkowy  

i drzewostan z 1903 r., otocza kompleks Lasów Strzeleckich. Od 1983 r. 

wchodzi w skład Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.  
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Gmina CHEŁM (okala miasto szerokim pierścieniem) – Obejmuje 

222 km kw.  Działa tu wiele firm, szansą jest agroturystyka, wspaniałe wa-

runki przyrodnicze i malownicze. Tereny wchodzą w skład Chełmskiego 

Parku Krajobrazowego. Atrakcją tu są zbiorniki wodne Stańków i Żółtańce, 

ostoja wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Największą atrakcją są 

torfowiska węglanowe, zaliczane do obszarów szczególnie ważnych dla 

ochrony ptaków wodno-błotnych w Europie, a także unikalnych w europej-

skiej skali siedlisk żółwia błotnego. Elementem krajobrazu kulturowego są 

licznie występujące na terenie gminy parki podworskie. Trzem z nich został 
nadany status zabytków: podworskiemu w Sawinie z końca XIX w., 

podworskiemu w Nowosiółkach z XVI w., oraz w Srebrzyszczu z drugiej 

połowy XVII w. Na terenie gminy Chełm odnotowano ponad 500 obiektów 

nieruchomych będących dobrami kultury. – DEPUŁTYCZE w źródłach od 

1438 r. Cenny Park podworski i drzewostan z XIX w., znajdują się w nim 

źródła rzeki Uherki. NOWOSIÓŁKI w źródłach od 1440 r. Zachował się 

dawny zajazd z początków XIX w. OKRZÓW w źródłach od XVII w. Cen-

ne zabudowania podworskie i park, tu mieści się powstała w 1923 r. uznana 

w kraju szkoła-Zespół Szkół Rolniczych. PODGÓRZE w źródłach od  

1440 r. dawna nazwa Spas-(Zbawiciel). Legenda głosiła, że świątynia  

w Spasie miała powstać w 1001 r. SREBRZYSZCZE w źródłach od XV w. 

Cenny zespół pałacowo-parkowy i drzewostan. STOŁPIE w źródłach od 
1204 r. jako jeden z głównych grodów terenów nadbużańskich. Nazwa 

miejscowości wywodzi się od słowa „stołp”, oznacza w języku ruskim wie-

że.  Znajduje się tutaj kamienna wieża obronna datowana na XII w. Budow-

la należy do cenniejszych obiektów Polski wschodniej. UHER w źródłach 

od 1581 r.  Cenny budynek starego browaru dworskiego z XVII w., odbu-

dowany i adaptowany na młyn w 1926 r. Obecnie młyn z podworskim 

czworakiem jest własnością prywatną. Mieści się tu galeria malarska i dom 

pracy twórczej, organizowane są też plenery malarskie. 

Gmina DOROHUSK – Leży we wsch. części pow. chełmskiego 

wzdłuż granicy Unii Europejskiej z Ukrainą, jest tu jedno z większych 

przejść granicznych w kraju. Obejmuje 26-sołectw spośród 34-miejscowosci 
o pow. 192,42 km kw., o charakterze rolniczo-turystycznym. Przeważają 

małe gospodarstwa indywidualne z hodowlą trzody. Dużo zbiorników wod-

nych sprzyja hodowli ryb, obecnie zarybionych jest 216 ha akwenów wody. 

Dolina Bugu tereny nadbużańskie i zalew Husynne przyciąga wczasowi-

czów z kraju i z zagranicy. Dodatkowa atrakcja to rezerwaty „Brzeźno”, 

„Roskosz” i torfowisk węglanowych z unikalną fauną i florą. W gminie 

zarejestrowanych jest 235 podmiotów gospodarczych oraz 186 zakładów 

osób fizycznych. Przejście graniczne w Dorohusku stwarza warunki do 

działalności, związanej z ruchem turystycznym i tranzytowym. – DORO-
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HUSK w źródłach  od 1250 r.  Położony na zboczu doliny Bugu, jeden  

z grodów księcia Daniela. Jako osada w źródłach od 1443 r. W XVI w. był 

tu murowany dwór obronny. Przywilej lokacyjny miasta w 1750 r. dzięki 

Mikołajowi Maurycemu Suchodolskiemu, w XIX w. utracił. Cenny późno-

barokowy pałac Suchodolskich z XVIII w., obecnie Gminny Ośrodek Kultu-

ry i Turystyki oraz Gminna Biblioteka Publiczna (za okupacji mieścił się tu 

niemiecki szpital wojskowy, po 1945 r. była tu szkoła). W parku dwa na-

grobki z początku XIX w. i późnobarokowa rzeźba św. Barbary. ŚWIERŻE 

w źródłach od 1443 r. jako miasto lokowane przez starostę chełmskiego 
Piotra Wołczka Rekutowicza, przywilej Władysława Warneńczyka, w 1822 

r. utraciły prawa. Cenny park dworki najładniejszy z dworskich na ziemi 

chełmskiej, i kaplica grobowa Fajsków i 7-pomników przyrody  

(6-dębówszypułkowych 1-jesion wyniosły). ZAMIEŚCIE w  źródłach od 

1895 r. jako folwark wydzielony z dóbr Świerże pod koniec XIX w. Cenny 

zespół dworsko-parkowy i drzewostan. 

Gmina DUBIENKA – Leży w poł.-wsch. części pow. chełmskiego w 

dolinie Bugu. Pow. 95 km kw., zamieszkuje 2.964 osób, utrzymaniem jest 

rolnictwo. Większość spośród wsi to małe, wyludniające się miejscowości, 

większe rozlokowane nad starym korytem Bugu to: ROGATKA, SKRYHI-

CZYN, UCHAŃKA czy STAROSIELE typowe ulicówki, położone wzdłuż 

tras komunikacyjnych. Gmina posiadają duże walory przyrodnicze, krajo-
znawcze i rekreacyjne.  Miejscowości  znaczące dla turystyki,  osadzone są 

nad starym korytem rzeki Bug wieś SKRYHICZYN, UCHAŃKA, DU-

BIENKA I STAROSIELE. Na terenie gminy działają gospodarstwa agrotu-

rystyczne.  –  DUBIENKA  w źródłach od 1531 r. Dawne miasto n\ Bugiem. 

Ważny port i ośrodek handlowy przywilej lokacyjny w 1588 r. z inicjatywy 

Józefa Siemieńskiego wojewody podolskiego i starosty horodelskiego, w 

1939 utracił. 18 lipca 1792 r. miała tu miejsce bitwa w której oddziały pol-

skie pod T. Kościuszką starły się z wojskami rosyjskimi (bitwę upamiętnia 

kopiec w Uchańce usypany w 1861 r.) podczas manifestacji patriotycznej 

urządzonej przez miejscowego lekarza Mikołaja Nieczaja, który w 1863 r. 

stanął na czele oddziału powstańczego, rozstrzelany przez Rosjan w Kra-
snymstawie w 1864 r., jego pomnik w parku.  

Gmina KAMIEŃ – Podmiejska na wsch. od m. Chełm. Obejmuje 14-

sołectw z 17-miejscowości, pow. 9.696 ha zamieszkuje 4.089 osób, więk-

szość to grunty rolne. – PŁAWANICE w źródłach od 1442 r.  

Gmina LEŚNIOWICE – Leży w obrębie Pagórów Chełmskich  

wzgórz kredowych do 290m.  Obejmuje 19-sołectw spośród 23-wsi, obszar 

118km. kw., zamieszkuje 4.286 charakter rolniczy. Na południu rozciągają 

się Działy Grabowieckie z licznymi wąwozami i jarami wydrążonymi  

w podłożu lessowym. Nie posiada zagrożeń ekologicznych. Czyste powie-
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trze i wody źródliskowych odcinków dopływu Wieprza i Bugu oraz krajo-

brazy pogranicza Pagórów Chełmskich i Działów Grabowieckich sprzyjają 

turystyce. KUMÓW  w źródłach od XIII w. jako jeden z głównych warow-

nych grodów nadbużańskich. Cenny park podworski i drzewostan. SIELEC 

w źródłach od 1414 r. Cenne pozostałości renesansowego zamku  

i podworski park i resztek umocnień ziemnych. 

Gmina REJOWIEC – Pow. 10.625 ha. leży we wsch. części woje-

wództwa lubelskiego. Rejowiec leży w centrum Pagórów Chełmskich,  

w kotlinie utworzonej przez dolinę rzeki Rejki w połowie drogi Krasnystaw 
Chełm. Dolina ta otoczona jest pagórami do 260m. Na łąkach między Re-

jowcem a wsią Rybie występuje zespół stawów rybnych mających też walo-

ry rekreacyjne-(wędkarskie), a niewielkie laski w rejonie Hruszowa, Mary-

nia i Rybie, dodają uroku okolicy. –  REJOWIEC jedno z dawnych miast 

ziemi chełmskiej. W 1542 r. na gruntach wsi Kobyle Mikołaj Rej wybitny 

pisarz polski założył najpierw wieś Sawczyn, w 1547 r. uzyskał dla niej 

przywilej lokacyjny nadający prawo miejskie i zmienił nazwę od swojego 

nazwiska na Rejowiec (utracił je po upadku powstania styczniowego), był tu 

silny ośrodek kalwiński, przetrwał do 1700 r. M. Rej zmarł w 1569 r. i spo-

czywa w Rejowcu. W XIX w. za sprawą Józefa Budnego powstała tu, cu-

krownia, gorzelnia i młyny. Cenny klasycystyczny zespół pałacowo-

parkowy i drzewostan. 
Miasto REJOWIEC  FABRYCZNY – (po Chełmie) jedyne miasto  

w powicie chełmskim. Prawa miejskie w 1962 r. Leży w rejonie zwanym 

Pagóry Chełmskie, charakter przemysłowo-rolniczy uzależniony od Cemen-

towni. Pierwsze wzmianki osadnictwa pochodzą z XIII w. Założyciel Re-

jowca, M. Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez Rejowiec Fab. 

dwa Folwarki. Miasto powstało na gruntach wsi Stajne, należące do  

M. Reja. W 1876 r. dobra te nabył Krzysztof Morawski, pozostawił istnieją-

cy do dzisiaj murowany dwór wraz z parkiem, obecnie siedziba Miejskiego 

Ośrodka Kultury „Dworek”. W 1878 r. część dóbr ziemskich nabyło Towa-

rzystwo Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej, które w latach 1879-90 zbudowało 

tu stację i linię kolejową. W 1914 r. Towarzystwo Akcyjne Lubelskiej Fa-
bryki Portland-Cement „Firlej” bazując na miejscowych pokładach margla 

zbudowało cementownię, ukończoną w 1924 r. najnowocześniejszą w Euro-

pie. W latach 1951-1955 rozbudowana, ale już jako dobrze prosperująca 

Cementownia „Pokój”, następnie Cementownia „Rejowiec” S.A. Miasto 

wchodzi w skład „Pasma” obszaru funkcjonalnego Rejowiec-Chełm -

Dorohusk. Stwarza to możliwości umiejscowienia tu zakładów, służących 

obsłudze ruchu turystyczno-tranzytowego a także dobre warunki dla rozwo-

ju przemysłu. Kultywowane jest dziedzictwo kulturowe ziemi gdzie żył  

i tworzył Mikołaj Rej. Reaktywowano polskie tradycje rzemiosła (ginące 
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zawody) bednarstwo i garncarstwo. W 1993 r. powstała firma rodzinna Zofii 

i Mariana Rzepeckich, reaktywująca tradycyjne rzemiosło. Przedsiębiorstwo 

„Pawłowianka” z Rejowca Fabrycznego wytacza beczki znane w Europie, 

zajmuje się także rzemiosłem artystycznym i wyrobem tradycyjnych drew-

nianych naczyń gospodarstwa domowego.  

Gmina REJOWIEC  FABRYCZNY – to najmłodsza jednostka tery-

torialna w województwie Lubelskim. Leży w poł.-zach. części powiatu 

chełmskiego na pół.-zach. od miasta Rejowiec Fabryczny. Obejmuje 15-

miejscowosci, powierzchnię 88km. kw., zamieszkuje 5.000 osób, charakter 
rolniczo-przemysłowy, głównie rolnictwo i leśnictwo. Istnieją złoża margla, 

opoki, ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych i torfów.  

W północnej i zachodniej części gminy na obrzeżach Pawłowskiego Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu oraz w dolinie Wieprza i Kanału Wieprz-Krzna, 

rozwija się agroturystyka. –  KANIE w źródłach od 1435 r. Tu urodził się 

Jacek Adam Woroniecki dominikanin, wybitny przedstawiciel filozofii 

neotomistycznej w Polsce. Cennym jest późno klasycystyczny zespół pała-

cowo-parkowy z 1848 r., obecnie Dom Opieki Społecznej. Pałac otacza park 

dworski, zachowało się 6-drzew pomników przyrody (lipa, klon, srebrzysty, 

orzech czarny, tulipanowiec amerykański, lipa drobnolistna i dąb szypułko-

wy). KRASNE w źródłach od 1421 r. XIX w. cenny murowany zespół pała-

cowo-parkowy (w tym budynki gospodarcze, gorzelnia). Obecnie pałac 
należy do osoby prywatnej. PAWŁÓW w źródłach od 1419 r. Dawne XV w. 

miasto powstałe na gruntach wsi Łyszcz. Przywileje cechowe pawłowskim 

garncarzom nadano w 1796 r. Od 1997 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Pawłowie czynna jest izba garncarska, a od 2005 r. wystawa wyrobów bed-

narskich. „Pawłowianka” z Rejowca Fab. i Pracownia Garncarska „Cera-

mit” z Pawłowa prezentują swoje wyroby na międzynarodowych targach  

i festiwalach  artystycznych sztuki rzemieślniczej. Wyroby gliniane z Paw-

łowa wyrabiane są tradycyjnie jak przez laty – i są cenione w Europie. 

Gmina  RUDA-HUTA – Pow. 113 km kw., wspaniałe lasy, podstawą 

jest rolnictwo. Południowa część gminy obejmuje Chełmski Park Krajobra-

zowy, z jedynym w Europie kompleksem torfowisk węglanowych, miej-
scem lęgowym wielu okazów ptaków.  Największy w gminie Zakład Prze-

twórstwa Mięsnego „Kompleks” w Leśniczówce. – HNISZÓW  Cenny 

zespół dworsko-parkowy z połowy XIX w. Dwór rozebrany w 1957 r.  

W parku zachowały się drzewa pomniki przyrody, w tym słynny dąb „Bol-

ko” o obwodzie ponad 900cm. i wysokości 28m i rozpiętości korony 35m. 

RUDA-HUTA w źródłach od 1429 r. jako własność królewska (Ruda Wy-

żna i Ruda Niżna).  W 1883 r. Rafał Szulberg jako właściciel tych dóbr 

wybudował tu hutę szkła, dzięki której część miejscowości otrzymała nazwę 

Ruda-Huta. Z czasem ukształtowały się jeszcze miejscowości: Ruda Opalin 
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(ze stacją kolejową) Ruda Kolonia i Zarudnia (z niemiecką kolonią). Cenny 

zespół podworsko-parkowy i drzewostan. 

Gmina SAWIN – Leży w północnej części powiatu chełmskiego przy 

drodze wojewódzkiej Nr 812 Chełm-Włodawa. Obejmuje 19-sołectw z 28-

miejscowosci, pow. 19.020 ha. zamieszkuje 6.000 osób.  Sawin liczy ponad 

2.000 mieszkańców. W gminie z powodzeniem rozwija się agroturystyka. – 

CZUŁCZYCE (początki miejscowości wiążą się z wczesnośredniowieczną 

osadą i leżącym nad Uherką grodem „Zamczysko”) w źródłach od XV w. 

Cenny kościół rzymskokatolicki i dzwonnica z 1764 r. (znajdujący się czę-
ści zwanej Przysiółek).  SAWIN w źródłach od 1440 r.  leży nad Lepietuchą 

dopływem Uherki. Około 1493 r.  prawa miejskie, w 1839 r. w okresie za-

borów utrata praw miejskich. (z 22 na 23 stycznia 1863 r. doszło do zwycię-

skiej potyczki pod wsią Bukowa Mała, 21 listopada 1863 r. stoczono bitwę 

pod Malinówką. Dzierżawca Łowczy Kazimierz Bogdanowicz uzbroił po-

wstańczą partię. Bohaterom powstań i dokonań w 2004 r. wystawiono po-

mnik).  

Gmina SIEDLISZCZE – Leży w zach. części powiatu chełmskiego. 

Obejmuje 28-sołectw z 39-miejscowości, pow. 154 km kw., zamieszkuje 

8.000 osób, charakter rolniczy. Teren leży na Polesiu Wołyńskim w obrębie 

Obniżenia Dorohuckiego i Pagórów Chełmskich. Występujące minerały to: 

ziemia krzemionkowa, piaski i pospółka, wapienie i margle, węgiel kamien-
ny i torfy. Obszar gminy obejmuje dwa obszary górnicze złóż węgla ka-

miennego Ludwinów i Puchaczów II. W przeszłości dla celów opałowych  

i rolniczych eksploatowany był torf. Największe lasy to rejon Dębowce  

i Kulik, mniejsze np. Popski Las. – CHOJENIEC w źródłach od 1463 r. 

Cenny zespół dworsko-parkowy z XIX w. KULIK w źródłach od 1564 r. 

Cenny zespół dworsko-parkowy z XIX w. MOGILNICA w źródłach od 

1428 r. Cenny zespół dworsko-parkowy z XIX w. NOWE CHOJNO w 

źródłach od 1427 r. Cenny zespół dworsko-parkowy z XIX w. SIEDLISZ-

CZE w źródłach od 1414 r.  Stara miejscowość na zach. od Chełma, o śre-

dniowiecznych korzeniach (na pół. od osady znajduje się grodzisko).  

W 1760 r. utworzonemu miastu chciano nadać nazwę Węglin, w 1821 r. 
utraciło prawa. Cenny zespół dworsko-parkowy i drzewostan, opatrzony 

murowaną bramą wjazdową.         

Gmina WIERZBICA – Leży w pół.-zach. części powiatu chełmskie-

go. Obejmuje 146 km kw. Podstawą rolnictwo oraz handel, gastronomia 

i budownictwo. –  CHYLIN w źródłach od 1428 r. Cenny zespół pałacowo-

parkowy i drzewostan. OLCHOWIEC w źródłach od 1413 r. Cenny drze-

wostan podworskiego parku.   

Gmina WOJSŁAWICE – Leży w pół.-zach. części powiatu chełm-

skiego. Obejmuje 26-sołectw z 23-miejscowości, pow. 110 km kw. za-
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mieszkuje 4.500 osób, typowo rolnicza. Obszar leży we wschodniej części 

Wyżyny Lubelskiej, jako  Działy Grabowieckie. Gmina posiada walory 

przyrodnicze, krajobrazowe, rekreacyjne i turystyczne oraz ciekawe plenery 

dla artystów malarzy. – WOJSŁAWICE w źródłach od 1399 r. Prawa miej-

skie około 1440 r. Były ważnym ośrodkiem handlu i dużym skupiskiem 

ludności żydowskiej.  W 1446 r. miejsce  sejmiku ziemi chełmskiej. Po 

zniszczeniu w 1490 r. miasta przez Tatarów, odnowiono lokację w 1508 r. 

Utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym. Cenny układ urbani-

styczny osady z XIX i XX w., zespół kościelny (kościół, dzwonnica, pleba-
nia), dawna cerkiew z dzwonnicą i  synagoga. Cenny park podworski  

i drzewostan.     

Gmina ŻMUDŹ – Leży w poł-wsch. części powiatu chełmskiego. 

Obejmuje 17-sołectw z 22-miejscowosci, pow. 144 km kw. zamieszkuje 

3.700 osób, typowo rolnicza. Dobra lokalizacja, występują tu liczne obszary 

o dużych walorach przyrodniczych i turystycznych. – KLESZTÓW w źró-

dłach od 1423 r. W XVI w. był tu murowany dwór i ogród włoski, obecnie 

przekształcony w park krajobrazowy. Cenny późnobarokowy kościół (daw-

niej cerkiew unicka) z przed 1772 r. oraz cmentarz otoczony murem, 

dzwonnica, organistówka, przytułek i plebania. POBOŁOWICE w źródłach 

od 1417 r. WÓLKA  LESZCZAŃSKA w źródłach od 1487 r. jako folwark 

w ramach dóbr Leszczany.  Cenny park podworski o układzie krajobrazo-
wym z licznym drzewostanem i szpalerem grabowym. ŻMUDŹ w źródłach 

od 1505 r. Cenne pozostałości zabudowań folwarcznych z XVIII w.   

- Śledząc dzieje wymienionych miejscowości sięgających XIV w.  

w tym wsi, pałaców, dworów, dóbr, majątków, folwarków, zajazdów, mły-

nów, gorzelni, karczm, itd. Chełma - ziemi chełmskiej można zauważyć jak 

często na przemian przewijały się nazwiska szlachty, jako właściciele tych 

dóbr. Dobra – majatki ziemskie, włościa – sprzedawano do woli i kupowano 

nowe do woli, czasami kilka razem, chwilami nie sposób tego zrozumieć  

i ich sensu zakupu (i na tych ziemiach jako właściciele budowali co chcieli). 

Była to wpływowa szlachta Polska, od najdawniejszych lat związana  

z Chełmem – ziemią chełmską i mająca znaczący wpływ na jej rozwój, to 
jest: hetman koronny Wacław Rzewuski, starosta chełmski Jan Łaszcz, 

cześnik chełmski Andrzej na Uhrze Wolski i jego żona Marianna z Radzi-

mińskich, pułkownik husarii Rzewuskich, kasztelan chełmski Wojciech 

Węgliński, inne możne rody Polskie (czasami zwaśnione przez prowadzone 

interesy między sobą) to rody: Zamoyskich, Wydżgów, Iżyckich, Poletyłów, 

Studzińskich, Gutowskich, Uhrowieckich, Bądzyńskich, Radzymińskich, 

Zakrzewskich, Fudakowskich, Lechnickich, Krasińskich, Bielskich, Potoc-

kich, Suchodolskich – niektórzy z w\w szlachty bardzo przysłużyła się sła-

wiąc – Chełm ziemię chełmską – jak Wacław Piotr Rzewuski (1709-1779) 
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właściciel wielu dóbr okolic Chełma m. in. Sielca, Rejowca i Siedliszcza) a 

przede wszystkim współfundator kościoła Roz. Św. Apostołów i koscioła 

reformatów w Chełmie, Rej Rejowiec, Ossolińskich pałac w Rejowcu, Su-

chodolskich pałac w Dorohusku, Zamoyskich  Maziarnia Strzelecka. 
*Źródło: K. Janczykowski, Szlak wędrówkowy po powicie chełmskim, poprzedzony 

krótką monografią powiatu, nakładem „Kroniki Nadbużańskiej” Chełm, 1933 r., wydany 

drukarnia „Zwierciadło” Chełm, ul. Lubelska 56, (są tam rzetelne opisy w\w miejscowości, i 

nazwiska które włożyły największy wkład w ich rozwój); *konsultacje DWU Ochrony Zabytków 

w Chełmie, MOSiR, O „it”. Informacje pomocne z Gmin i Starostwa Pow.   

 

3. WALORY  PRZYRODNICZE –  

    PARKI,  REZERWATY,  POMNIKI PRZYRODY.  

 

CHEŁMSKI  PARK  KRAJOBRAZOWY (ChPK) powstał  

w 1983 r. jako jeden z czterech parków krajobrazowych na terenie byłego 

województwa chełmskiego, tworzących wraz z obszarami chronionego 

krajobrazu pierwszy w Polsce Ekologiczny System Obszarów Chronionych. 

Obecnie Park obejmuje pow. 16.457 ha i leży we wschodniej części woj. 

lubelskiego w powiecie chełmskim, obejmując część gmin: Chełm, Doro-

husk, Kamień, Ruda Huta i Sawin. Jego strefę otulinową o pow. 10.878 ha 

stanowi środkowa część Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Celem utworzenia Parku jest ochrona dużych kompleksów leśnych w pobli-
żu Żalina, Czułczyc i Sawina oraz łąk i torfowisk. Położenie Parku na po-

graniczu dwóch jednostek fizjograficznych Pagórów Chełmskich i Obniże-

nia Dubieńskiego wiąże się ze zróżnicowaniem krajobrazu. ChPK leży  

w zlewni Bugu, jego dopływami są Kanał Świerżowski, odprowadzający 

nadmiar wód z rezerwatu „Roskosz” i niewielka rzeka Uherka. Do niej 

wchodzą silnie przekształcone w wyniku prac melioracyjnych rzeczki Gdola 

i Lepietucha. Na terenie parku brak jest typowych źródełek. Strefy źródli-

skowe cieków stanowią torfowiska, które zajmują rozległe obniżenia w poł.-

wsch. części parku. Zbiornikami wód stających są zalew w Stańkowie. 

- Rezerwaty przyrody: „Brzeźno” 1973 r.,  „Roskosz” 1990 r., „Ba-

gno Serebryskie” 1991 r.,, Rezerwaty chroniące roślinność kserotermiczną: 
„Stawska Góra” 1956 r.,  „Wolwinów”  1972 r, Rezerwaty leśne: „Bachus” 

1958 r, „Serniawy” 1965 r., Rezerwaty projektowane: „Zawadówka” . 

- Pomniki przyrody. Najsłynniejsze to: wzgórze widokowe „Grodzi-

sko” Góra Chełmska w Chełmie; dąb szypułkowy „Bolko” w Hniszowie 

gm. Ruda Huta; aleja lipowa w Turce gm. Dorohusk; i wzgórze  widokowe 

„Góra Dziewicza” Kol. Horodyszcze gm. Chełm; Parki zabytkowe na tere-

nie których wiele pomnikowych drzew jest zlokalizowanych: w Chylinie 

(XVII w.), Serebryszczu (XVIII w.), Stawie (XVIII w.), w Świerżach (XIX 
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w.), w Hniszowie (XIX w.) i Husynnem (XIX w.). Użytki ekologiczne 

utworzono w celu ochrony stanowisk rzadkich roślin i zwierząt. 

Ułatwieniem w poznawaniu walorów ChPK są szlaki turystyczne 

wytyczane m. in. i przez PTTK. Do najatrakcyjniejszych należą: Szlak Ba-

gien i Moczarów (dawniej I Armii WP), znakowany na niebiesko, prowadzi 

z Dorohuska do Chełma przez Turkę, Pławanice, Brzeźno, Nowiny i Stań-

ków – szlakiem dotrzemy do ścieżek przyrodniczych: „Stańków” i „Bagno 

Serebryskie”; Szlak Pojezierny Południowy „żółty” (dawniej Pomników 

Przyrody), wiedzie z Urszulina do Hniszowa, przez Serniawy, Bachus, Sa-
win, i Rudę Wieś – szlakiem dotrzemy do ścieżki przyrodniczej „Bachus”. 

Po pół.-wsch. granicy ChPK  na odcinku Ruda-Huta-Żalin-Świerże prze-

chodzi wojewódzki szlak rowerowy „Nadbużański”. Ciekawą formą zago-

spodarowania turystycznego ChPK są ścieżki przyrodnicze, to krótkie kil-

kukilometrowe  trasy turystyczne wyposażone w infrastrukturę turystyczną 

taką jak tablice informacyjne lub wieże widowiskowe. Prowadzą one po 

terenach o najwyższych walorach przyrodniczych. Ścieżka przyrodnicza 

„Bachus” znajduje się w gm. Sawin w pół.-zach. części ChPK. Na trasie 

głaz narzutowy „Kamień Powstańców”- pomnik przyrody. Ścieżka przyrod-

nicza „Bagno Serebryskie” położona jest na północ od Chełma, i przebiega 

przez rezerwat przyrody o takiej samej nazwie. Ścieżka przyrodniczo-

historyczna „Stańków” również położona jest na północ od Chełma (długość 
2 lub 6 km). Początek od zbiornika retencyjnego Stańków i biegnie do No-

win, gdzie łączy się ze ścieżką „Bagno Serebryskie”. Cennym uzupełnie-

niem systemu szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych są dwie 

ścieżki spacerowe po Chełmie: „szlakiem chełmskich pomników przyrody” 

i „szlakiem chełmskich zabytków architektury”. *ChPK, stanowi również 

dogodne miejsce do rozwoju innych form turystyki aktywnej takich jak: 

turystyka rowerowa (opracowano 8-tras), turystyka przyrodnicza (ze szcze-

gólnym uwzględnieniem turystyki ornitologicznej), turystyka konna (jest 

wytyczany szlak), turystyki wodnej  (spływy kajakowe Uherką) i wędkar-

stwo (Jezioro Słone, zbiornik Stanków). Tworzy się też agroturystyka – 

baza noclegowa i gastronomiczna.   
- Edukacja ekologiczna prowadzona przez  ZLPK OT Chełm przy-

biera różne formy, w postaci zajęć dydaktycznych, organizacji konkursów, 

tworzenia i organizacji wystaw oraz działalności wydawniczej. Szczególną 

rolę w tej dziedzinie odgrywa Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Brzeźnie 

– jedna z cennych form są prowadzone warsztaty metodyczne. 

 

POLESKI  PARK  NARODOWY (PPN) utworzono 1 maja 1990 r. 

na części parku krajobrazowego, na bazie 4-istniejących rezerwatów przy-

rody: „Durne Bagno”, „Jezioro Długie”, „Jezioro Moszne” i „Torfowisko 
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Orłowskie”. Park chroni najcenniejsze walory przyrodnicze i krajobrazowe 

Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W PPN m. in. żyje: żuraw, puchacz, 

bielik, orlik krzykliwy, łoś, wilk, wydra, bóbr, gronostaj, nietoperz-karlik 

większy. Park jest o znaczeniu europejskim. Jedną z ważnych funkcji parku 

jest funkcja poznawcza. Wyznaczono 65km.-szlaków, 2-ścieżki dydaktycz-

ne, 5-miejsc biwakowych oraz kilkanaście zadaszeń i schronów turystycz-

nych. Podstawowe zasady PPN: przestrzeganie zakazów i nakazów służb 

terenowych PPN, poruszanie się wyłącznie po wytyczonych szlakach, ruch 

turystyczny cały rok od świtu do zmierzchu, zakaz uprawiania turystyki 
pobytowej. 

 

POLESKI  PARK  KRAJOBRAZOWY (PPK) obejmuje  

4-enklawy o łącznej pow. 5.113 ha. Stanowią one tereny utworzonego  

w 1983 r. Poleskiego PK, które nie zostały włączone do Poleskiego Parku 

Narodowego. PPK powstał w celu zachowania naturalnego krajobrazu czę-

ści Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Ciekawe i stare miejscowości to: 

Zawadówka, Andrzejów, Sosnowica, Stary Brus i Wola Wereszczyńska. Na 

terenie PPK infrastruktura turystyczna jest rozbudowana, która w dużym 

stopniu związana jest z Poleskim Parkiem Narodowym. Poznanie walorów 

PPK ułatwiają znakowane szlaki PTTK: *czerwony Szlak Partyzancki (Za-

łucze Stare – Zawadówka – Wytyczno – Urszulin), *czarny (Sosnowica – 
Jamniki), *żółty Szlak Krawędziowego PPN (Wołoskowola – Załucze Sta-

re), *niebieski Szlak Pojezierza Północnego (Komarówka – Lejno – Załucze 

Stare – Grabniak). Przez PPK wytyczono także fragment ścieżki przyrodni-

czej „Spławy”. Na uprawiających turystykę kwalifikowaną czeka – Poleski 

Szlak Konny – który poprowadzono przez południowe fragmenty parku. 

Wzdłuż południowej granicy obszaru chronionego prowadzi – szlak rowe-

rowy regionu lubelskiego – Lublin-Wola Uhruska. Poznanie walorów histo-

ryczno-kulturowych i przyrodniczych ułatwia Ośrodek Dydaktyczno-

Muzealny PPN w Załuczu Starym – jest to prezentacja dziedzictwa kultu-

rowego Polesia Zachodniego. Przy Ośrodku przygotowano także ścieżkę 

dydaktyczną „Żółwik”. Bazę noclegową zapewniają  trzy schroniska szkol-
ne (Urszulin, Sosnowica, Stary Brus) i liczne kwatery agroturystyczne. 

 

STRZELECKI  PARK  KRAJOBRAZOWY (SPK) powstał  

w 1983 r. jako jeden z elementów Ekologicznego Systemu Obszarów Chro-

nionych  - dawnego województwa chełmskiego. Obejmuje 2-gminy Biało-

pole i Dubienka (oraz Hrubieszów i Horodło w pow. hrubieszowskim)  

o pow. 11.396 ha. Park ochroni zwarty kompleks Lasów Strzeleckich 

(przeważa sosna i dąb) wraz z fragmentami doliny rzeki Bug (i jej zakoli 

starorzecza tzw. „bużyska”). Najcenniejsze fragmenty wchodzą w skład 
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rezerwatów „Liski” i „Siedliszcze”. Występuje  m. in. orlik krzykliwy, my-

szołowy, jastrzębie, trzmielojady. Park oraz jego okolice są istotnym ośrod-

kiem turystyczno-wypoczynkowym tego regionu. Miejscowościami na 

szlaku o największym znaczeniu turystycznym leżącym wzdłuż rzeki Bug 

to, Dubienka, Starosiele i Skryhiczyn. 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Obszary chronione-

go krajobrazu obejmują wyróżniając się krajobrazowo tereny o rożnych 

typach ekosystemów. Zagospodarowanie ich powinno zapewniać stan 
względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych (ustawa  

o ochronie przyrody)” – CHEŁMSKI  OBSZAR  CHRONIONEGO  KRA-

JOBRAZU Obejmuje 9-gmin pow. chełmskiego: Chełm, Sawin, Wierzbica, 

Ruda-Huta, Kamień, Dorohusk, Żmudź, Leśniowice i Siedliszcze, o pow. 

34.000 ha. Mieszczą się tu rezerwaty przyrody „Jezioro Świerszczów”, 

„Serniawy” i „Roskosz”. PAWŁOWSKI  OBSZAR  CHRONIONEGO  

KRAJOBRAZU Obejmuje 3-gminy: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i Sie-

dliszcze, o pow. 8.000 ha., oraz doliny Wieprza i cieku Dorohucza. Walo-

rem jest kompleks stawów rybnych obok miejscowości Kanie i Zalesie 

Kańskie. GRABOWIECKO-STRZELECKI  OBSZAR  CHRONIONEGO 

KRAJOBRAZU  Obejmuje 5-gmin Białopole, Dubienka, Wojsławice, Le-

śniowice i Żmudź, o pow. 31.000 ha. Poznaniu walorów nadbużańskich 
umożliwiają 2-scieżki spacerowe: „Starorzecze”-3km., i „Dolina Bugu” 

6 km, i  POLESKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU. 

 

REZERWATY  PRZYRODY  „Rezerwat przyrody jest to obszar 

obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosys-

temy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej 

mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturo-

wych bądź krajobrazowych (ustawa o ochronie przyrody)” – „STAWSKA  

GÓRA”  Rezerwat chroniący roślinność stepową, utworzony w 1956 r. na 

terenie gm. Chełm, o pow. 4 ha. (dzięki Kazimierzowi Janczykowskiemu, 

który już od 1919 r. m. in.  prowadził na tym terenie badania naukowe i nad 
rośliną bardzo rzadką a tu rosnącą,  dziewięćsił popłocholistny). „BA-

CHUS” Rezerwat chroniący wielogatunkowy las liściasty, utworzony  

w 1958 r. w gm. Sawin, o pow. 83,74 ha.. „SERNIAWY” Rezerwat chro-

niący lasy, utworzony w 1965 r. na terenie gm. Sawin, o pow. 38 ha. 

„WOLWINÓW”  Rezerwat chroniący roślinność stepową, utworzony  

w 1972 r. w obrębie miasta Chełma, o pow. 1,12 ha. „SIEDLISZCZE”  

Rezerwat ochrony miejsc lęgowych orlika krzykliwego, utworzony w 1975 

r. na terenie gm. Białopole, o pow. 15,12 ha. „LISKI”  Rezerwat leśny, 

utworzony w 1978 r. na terenie gmin Białopole i Horodło, o pow. 93,57 ha. 
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„BRZEŹNO”, „ROSKOSZ”, „BAGNO SEREBRYSKIE” Rezerwaty chro-

niące rzadkie torfowiska i rzadkie rośliny, utworzone na pograniczu gmin 

Chełm, Kamień, Dorohusk i Ruda-Huta, na pow. 1.014,49 ha. „ŻMUDŹ” 

Rezerwat chroniący unikalne formy erozyjne na stokach skał kredowych, 

utworzony w 1980 r. na terenie gm. Żmudź. „TORFOWISKO SOBOWI-

CE” Rezerwat chroniący torfowiska, utworzony w 2004 r. na terenie gm. 

Chełm. (na terenach w\w rezerwatów istnieje bogata fauna i flora). 

 

UŻYTKI  EKOLOGICZNE „Użytkami ekologicznymi są zasługują-
ce na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie zachowania 

zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, 

śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfo-

wiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie 

skały, skarpy, kamieńce, itp. (ustawa o ochronie przyrody)”. Użytki ekolo-

giczne są jakby ostatnią formą ochrony przyrody, tworzone są na podstawie 

decyzji władz gminnych. Najwięcej użytków ekologicznych jest w gminach: 

Ruda-Huta, Żmudź, Sawin i Chełm. Są to tereny bagienno-torfowiskowe  

i kępy drzew leśnych – np. „Husynne” zbiornik retencyjny z 1992 r. o pow. 

112,31 ha., Sawin Jezioro Słone z 1993 r. o pow. 24,42 ha 

 

POMNIKI  PRZYRODY „Pomnikiem przyrody są pojedyncze twory 
przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 

naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz od-

znaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 

tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy 

gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skały, 

jary, głazy narzutowe, jaskinie (ustawa o ochronie przyrody)”. Na terenie 

powiatu chełmskiego i miasta Chełma znajduje się 99 pomników przyrody, 

przeważają 66-pojedyncze drzewa i 13-gryp krzewów. Najokazalszy to dąb 

szypułkowy „Bolko” w Hniszowie, w dawnym parku podworskim (jeden  

z największych w Polsce), od 1959 r. objęty ochroną pomnikową (obwód 

900cm., wys. 28m., rozpiętość korony 35m.). Inne pomniki: 11-grup drzew, 
1-aleja, 2-głazy narzutowe, 4-nisze źródłowe, 1-wzgórze widokowe  

i 5-stanowisk roślinności chronionej 

 

4. ZBIORNIKI  WODNE – rzeki, zbiorniki rekreacyjne. 

 

RZEKI – Obszar powiatu chełmskiego leży w międzyrzeczu dużych 

rzek Polski Wieprza (5km) i Bugu (70 km), prawostronnych dopływów 

Wisły. Większa część powiatu leży w dorzeczu Bugu który jest rzeką gra-

niczną Polski (i powiatu chełmskiego) z Ukrainą. Większe rzeczki powiatu: 
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UDAL (31,4km dopływ Bugu) – cały płynie po powiecie, m. in. w okolicy, 

Pagórów Chełmskich, Andrzejowa, Ostrowa (ma 3-dopływy). UHERKA 

(44,9km dopływ Bugu) – prawie cała płynie po powiecie, przepływa przez 

Chełm, m. in. w okolicy Sawina, Ruda Opalin, Pagórów Chełmskich, Obni-

żenia Dubienki. Posiada szlak kajakowy 28km (ma 4-dopływy). WEŁ-

NIANKA (32km dopływ Bugu) – prawie cała płynie po powiecie, m. in. w 

okolicy, Uchań, Działów Grabowieckich, Obniżenia Dubienki, Kurmanowa 

(ma 2-dopływy). MOGIELNICA – przez powiat płynie 15km. ŚWINKA – 

przez powiat płynie  8km. WOJSŁAWKA – przez powiat płynie 12km,  
(ma 3-dopływy). 

 

ZBIORNIKI REKREACYJNE – „Stańków”, „Żółtańce” i „Parypse” 

gm. Chełm, „Husynne” gm. Dorohusk, „Dubienka” gm. Dubienka, „Maczu-

ły” gm. Leśniowice, „Majdan Zahorodyński” gm. Siedliszcze, „Dębowy 

Las”, „Pobołowice” i „Puszcza” gm. Żmudź 

 

5. TURYSTYKA PIESZA –   

    szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze. 

   

Wycieczka lub wędrówka jest podstawową formą-jednostką aktyw-

nej turystyki pieszej. Ważnym aspektem ułatwiającym  poznanie walorów 
krajoznawczo-turystycznych powiatu chełmskiego są szlaki turystyczne 

wytyczane przeważnie przez O. PTTK w Chełmie. 

 SZLAK „NADBUŻAŃSKI” Czerwony 184,5km(19c). Obejmuje m. 

in. dolinę Bugu, Polesie-Wyżynę Lubelską. Trasa: Hanna PKS - Stawki - 

Różanka - Włodawa - Orchówek -  Sobibór - Zbereże - Hniszów - Świerże - 

Dorohusk - Uchańka - Dubienka - Skryhiczyn - Horodło - Wieniawka - 

Strzyżów – Hrubieszów PKS. 

SZLAK „POJEZIERNY  POŁUDNIOWY” Żółty 57,8km(1386-y). 

Obejmuje m. in. „Bagno Bubnów” PPN, Pagóry Chełmskie, Chełmski Park 

Krajobrazowy, dolinę Bugu, Obniżenie Dubienki. Trasa: Urszulin PKS - 

Zastawie - Kol. Wereszczyńska - Wielkopole - Tarnów - Serniawy - Sawin - 
Ruda - Ruda Opalin - Hniszów (dąb „Bolko”).             

SZLAK „TADEUSZA  KOŚCIUSZKI” Niebieski 120km (1388-n). 

Obejmuje m. in. Obniżenie Dubienki, Grzędy Horodelskie, Działy Grabo-

wieckie, Wyniosłość Giełczewską, Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chro-

nionego Krajobrazu, Skierbieszowski Park Krajobrazowy, związki T. Ko-

ściuszki jako bohatera z 1792 r. z ziemią chełmską. Trasa: Uchańka PKS 

(kopiec Kościuszki) - Dubienka - Starosiele - Maziarnia Strzelecka - Raci-

borowice - Kurmanów - Buśno - Jarosławiec - Wojsławice - Majdan Nowy - 
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Bończa - Zastawie - Surhów - Topola - Wólka Orłowska - Zalew - Tuligło-

wy - Krasnystaw PKS.  

SZLAK „ARIAŃSKI” Żółty 64,1km (1389-y). Obejmuje m. in. Pa-

góry Chełmskie, Działy Grabowieckie. Trasa: Rejowiec Fabryczny PKP - 

Rejowiec - Krynica - Krupe - Siennica Nadolna - Krasnystaw - Surhów - 

Zawada - Skierbieszów - PKS.                     

SZLAK „REZERWATÓW  PRZYRODY” Zielony 101,3km (1385-

z). Trasa: Urszulin PKS (Dyr. PPN) - Zabrodzie - Bieleckie - Borysik - 

Świerszczów - rez. „J. Świerszczów” Kopina - Wólka Cycowska - Kol. 
Kulik - Buza - Olchowiec - Pniówno - Krobonosz - rez. florystyczny „Staw-

ska Góra” - Parypse - Horodyszcze - Kol. Horodyszcze Wzgórze Widokowe 

„Dziewicza Góra” -  Chełm (ulice Budowlana, Szpitalna, Lubelska PKP 

Chełm Miasto, „Podziemia Kredowe”, Lwowska) - Pokrówka - zbiornik 

retencyjny na rzece Uherce - Weremowice - Kolonia Uher - Zagroda - Za-

groda - Kolonia Depułtycze - Kasiłan - Sielec - Kumów Plebański - Kolonia 

Leszczany - Alojzów - cmentarz wojskowy 1918 r. Wojsławice PKS.            

SZLAK „BAGIEN  I  MOCZARÓW” Niebieski 45km (1384-n). 

Trasa: Dorohusk PKP - Turka - rez. torfowiskowy „Roskosz” w Chełmskim 

Parku Krajobrazowym - szosa nr 12 - Brzeźno Ośrodek Dydaktyczny - Mu-

zeum Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych - rez. torfowiskowy 

„Brzeźno” w Chełmskim Parku Krajobrazowym - Srebrzyszcze - rez. torfo-
wiskowy „Bagno Serebryskie” - Stańków - Chełm (ulice Szpitalna, Lubel-

ska, I Pułku Szwoleżerów, Dworzec PKP. 

     ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE – Uzupełnieniem sieci szlaków tury-

stycznych i tras rowerowych są ścieżki przyrodnicze, które pozwalają po-

znać specyfikę poszczególnych obszarów chronionych. Dzięki temu obok 

funkcji rekreacyjnych pełnią również funkcje dydaktyczno-(poznawcze).  

ŚCIEŻKA SPACEROWA SZLAKIEM  CHEŁMSKICH  ZABYT-

KÓW ARCHITEKTURY (11 najcenniejszych obiektów zabytkowych mia-

sta). Trasa: Magistrat, Lubelska 63, - Klasztor Reformatów i Kościół p.w. 

św. Andrzeja Apostoła, Reformacka 13,  - Chełmskie Podziemia Kredowe 

(Dawna Kopalnia Kredy), Lubelska 55a, - Kościół parafialny p.w. Rozesła-
nia Św. Apostołów i dawne Kolegium Pijarów, Lubelska 55, - Rynek Sta-

romiejski, plac E. Łuczkowskiego, - Synagoga, Kopernika 8, - Cerkiew 

prawosławna p.w. św. Jana Teologa, Kopernika, - Seminarium Duchowne 

oraz Cerkiew p.w. św. Mikołaja, św. Mikołaja 4, - Pałac Kretzschmarów, 

Pocztowa 50, - Chełmska Szkoła Techniczna (PWSZ), Pocztowa 54, - Daw-

ny Zespół Katedralny i Klasztor Bazylianów, Bazylika p.w. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny (szczyt Górki Chełmskiej, Lubelska 2. 

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA  „STAŃKÓW” długość 6km, prze-

biega przez poł.-wsch. część Chełmskiego Parku Krajobrazowego od zbior-
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nika wodnego „Stańków” do wsi Nowiny. Na trasie, dawna letnia rezyden-

cja chełmskich biskupów prawosławnych, zabytkowe leśniczówki, dawna 

wyłuszczarnia nasion, ciekawe siedliska leśne.     

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA  „BAGNO  SEREBRYSKIE” dłu-

gość 4,5km, prowadzi od wsi Nowiny przez rezerwat torfowiskowy „Bagno 

Serebryskie” do wsi Koza Gotówka. Na trasie, zbiorowiska roślin torfowi-

skowych, wieże widowiskowe, ptactwo. 

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA  „BACHUS” długość 4,5km, na tere-

nie gm. Sawin w pół.-zach. części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. 
Biegnie w sąsiedztwie rezerwatu leśnego „Bachus”. 

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA  „LASY  STRZELECKIE” długość 

6km, prowadzi od pałacu myśliwskiego Zamoyskich w Maziarni Strzelec-

kiej i część Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.      

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA „MEANDRY  BUGU” długość 5km, 

prowadzi od Hniszowa obok dębu „Bolko” nad  „Dolinę Środkowego Bu-

gu”. 

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA  „STARORZECZE  BUGU” długość 

6km, biegnie w dolinie Bugu obok wsi Starosiele w pół.-wsch. część Strze-

leckiego Parku Krajobrazowego, dalej wzdłuż Bugu i jego starorzeczy zwa-

nych „bużyskami”.  

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZO-HISTORYCZNA  „BOLKO” dłu-
gość 1,2km, biegnie od wsi Hniszów i okolice, atrakcją jest owiany legendą 

w Polsce dąb szypułkowy „Bolko” liczący około 400-lat obwód jego 

874cm.      

ŚCIEŻKA  PRZYRODNICZA  „KOTLINA  PAWŁOWA” wyzna-

czona w okolicy wsi Pawłów dawnego miasta biskupiego, znanego z trady-

cji garncarskiej. Atrakcją jest Izba Garncarska, Izba Bednarska, malownicze 

stawy rybne i dawne wyrobiska torfu.  

 

BULWAR SPACEROWO-ROWEROWY W CHEŁMIE. W Cheł-

mie powstanie w latach 2011-2012 jeden z najdłuższych nadrzecznych bul-

warów spacerowo-rowerowych w Polsce – 3,5km trasa pod nazwą „Zago-
spodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście 

Chełm”. Bulwar zacznie się od Parku Miejskiego gdzie połączy się ze 

ścieżkami przy Alei Armii Krajowej i przy ul. Lubelskiej. Przebiegać będzie 

przez większość parku aż do ulicy Kąpieliskowej, gdzie nowo wybudowa-

nym mostem przedostaniemy się na drugą stronę rzeki. Dalej wzdłuż za-

chodniej strony Uherki poprowadzi promenada spacerowo-rowerowa. Sze-

roki na 4,5m trakt przebiegać będzie raz przy samej rzeczce, innym razem 

oddalając się od niej o kilkadziesiąt metrów. W pobliżu Alei 15-go Sierpnia 

chełmski bulwar przetnie ponownie rzekę (w tym celu powstanie drugi  



120 

 

z planowanych mostów) i biegnąc wzdłuż jej wschodnich brzegów dotrze aż 

do granic miasta – do ulicy Metalowej. Tam połączy się z planowaną do 

realizacji ścieżką rowerową prowadzącą aż do zalewu w Żółtańcach – do 

ścieżki rowerowej pn. „Południowe barwy krajobrazu Gminy Chełm” przez 

Żółtańce i Żółtańce Kolonię od ul. Metalowej. Trasa nad Uherką, która 

połączy się z kilkoma kilometrami ścieżek rowerowych w innych częściach 

miasta będzie doskonałą okazją do organizacji szeregu imprez rowerowych 

dla dzieci i młodzieży. Nie oznacza to jednak, że nie skorzystają z niej rów-

nież dorośli. Na początku trasy jak i na jej końcu zainstalowane zostaną 
specjalne urządzenia rejestrujące liczbę osób korzystających ze ścieżki. 

Oprócz samego bulwaru spacerowo-rowerowego, wzdłuż trasy wybudowa-

ne zostaną place rekreacyjno-sportowe. Powstanie ich kilkanaście. Placyki 

będą miały różne wymiary i kształty do kilkunastometrowych półokrągłych 

skwerów wypoczynkowych. Na większości z nich stanie 53-ławek parko-

wych, stoliki i kosze na śmieci, a rowerzyści do dyspozycji będą mieli po-

nad 30 stojaków na rowery. Dla bardziej aktywnych przewidziano ze-

wnętrzne 5-stoły do tenisa stołowego oraz 27-stoliki do gry w szachy  

i w warcaby. Rodzinne spacery chełmian uatrakcyjni możliwość grillowania 

na ustawionych specjalnie do tego konstrukcjach. Przebieg bulwaru nie 

został wybrany przypadkowo. Każdy z placów zlokalizowany zostanie  

w miejscach z dobrą widocznością na panoramę Chełma i dominujące nad 
miastem wzgórze. Uatrakcyjnieniem całej trasy będą również rzeźby zwią-

zane z symbolem miasta. Atrakcyjność terenów otaczających Uherkę pod-

niesie nowa roślinność. Wzdłuż trasy nasadzonych zostanie w sumie ponad 

400 drzew i krzewów. Wśród nich nawiązujące do typowo polskiego krajo-

brazu wierzby płaczące, brzozy, dęby i klony. Nie zabraknie jednak dość 

okazałych i niespotykanych drzew: rozłożystych korkowców amurskich, 

dożywających do 2.000 lat metasekwoi chińskich czy kwitnących na biało 

krzewów - śnieguliczek.  Najwięcej drzew i krzewów pojawi się przy pla-

cach dając tym samym cień dla osób odpoczywających po kilkukilometro-

wym spacerze lub jeździe rowerem. Niewątpliwie wzbogacą one przyrodni-

czo chełmską promenadę nad Uherki. Nadrzeczny bulwar oświetlać będzie 
150-latarni. Wykonane zgodnie z nowoczesnym wzornictwem lampy staną 

wzdłuż całego traktu. Nad bezpieczeństwem spacerowiczów czuwać będą 

również kamery wpięte do miejskiego systemu monitoringu. Chcemy aby 

bulwar mógł być odwiedzany zarówno w dzień jak i wieczorem. Dlatego też 

nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Liczba latarni oraz zainstalowany 

monitoring powinny także chronić bulwar i znajdujące się tam obiekty małej 

architektury przed niszczeniem. Cały projekt obejmuje zagospodarowanie 

przeszło 20 hektarów terenów położonych przy Uherce.    
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6. TURYSTYKA:  ROWEROWA, KONNA, KAJAKOWA,  

    wędkarstwo, łowiectwo.  

 

 Bogato przyrodniczo okolice Chełma stwarzają znakomite warunki 

do uprawiania aktywnej turystyki rowerowej. Dużo wrażeń dostarczają 

zarówno malownicze, typowo nizinne, trasy wiodące Doliną Bugu i przez 

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, ale także wymagające znacznego wysił-

ku kolarskiego przejażdżki po obszarze Pagórów Chełmskich i Działów 

Grabowieckich. Wytyczone szlaki rowerowe znajdujące się w okolicach 
Chełma, a także we wschodniej i północnej części regionu.  

SZLAK ROWEROWY „LEŚNE OSTĘPY CHEŁMSKIEGO PAR-

KU  KRAJOBRAZOWEGO”, liczy 19km, umożliwia poznanie walorów 

Lasów Czułczyckich. Trasa biegnie od Chełma, poprzez okolice zalewu 

„Stańków”, miejscowości Stańków, okolice wsi Czułczyce i Sajczyce, re-

zerwat „Cichy Kąt”, kończy się w Ruda-Wieś. 

SZLAK  ROWEROWY  „POŁUDNIOWE  PANORAMY  CHEŁ-

MA”, liczy ponad 30km. Trasa biegnie od Chełma Lasu Borek, poprzez 

Strupin Duży, Kol. Krzywice, Depułtycze Królewskie, Depułtycze Nowe, 

Zagrodę, Uher, Weremowice i Zawadówkę, kończy się przy drodze Chełm-

Krasnystaw.  

SZLAK  ROWEROWY  „UROKI  SOBOWICKIE”, liczy 18km. 
Trasa w okolicach Chełma, przez Las „Borek”, rezerwaty  „Wolwinów”  

i „Torfowisko Sobowice”. 

NADBUŻAŃSKI  SZLAK  ROWEROWY, liczy 288km. Biegnie 

Doliną Bugu z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa. W rejonie Chełma 

szlak poprzez Sobiborski, Chełmski i Strzelecki Park Krajobrazowy, dalej 

przez Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” oraz Euro-

pejski System Ekologiczny „Natura 2000”.  

SZLAK  ROWEROWY  LUBLIN - WOLA UHRUSKA, liczy 

110km. Trasa biegnie przez obszar Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.  

W rejonie Chełma przez Poleski Park Narodowy, malownicze tereny Lasów 

Włodawskich i Sobiborskich. W Woli Uhruskiej łączy się ze ścieżką rowe-
rową Wola Uhruska – Okuninka. 

TRASA ROWEROWA DO REZERWATU „STAWSKA GÓRA” – 

Chełm, Horodyszcze, Parypse (ruiny dworku i park), Staw, Kolonia Staw 

(rzeka Garka), Rezerwat.  

TRASA ROWEROWA DO REZERWATU „BAGNO SEREBRY-

SKIE” – Chełm, Okszów, Koza Gotówka, Srebrzyszcze, Kolonia Gotówka, 

Rezerwat. 
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Jeździectwo należy do ulubionych form aktywnej turystyki konnej 

umożliwiających penetrację krajoznawczą terenu. Wspaniale wypoczywając 

można wyjątkowo skutecznie poprawić sprawność fizyczną. Region Chełm-

ski posiada tradycje i osiągnięcia w jeździectwie oraz w hodowli koni. Uro-

kliwe lasy, pola, łąki i bezdroża naszego regionu to również doskonałe tere-

ny do uprawiania aktywnej turystyki konnej. W 2006 r. specjalnie utworzo-

no 280km Poleski Szlak Konny, pierwszy na Lubelszczyźnie, jeden z naj-

dłuższych w Polsce. Oznakowany jest pomarańczowym kołem biegnie przez 

12-gmin powiatu Chełmskiego (i też Włodawskiego). Nadaje się też do 
uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Szlak biegnie przez malownicze 

tereny posiadające pagórki, jeziora, rezerwaty, kompleksy leśne i zakątki 

Poleskiego Parku Narodowego, Chełmskiego, Sobiborskiego oraz Poleskie-

go Parku Krajobrazowego oraz szereg rezerwatów i zabytków architektury. 

Utworzona sieć ścieżek konnych, dostosowana jest do potrzeb i możliwości 

każdego jeźdźca. W rejonie chełmskim naukę jazdy konnej, krótkie prze-

jażdżki konne i zaprzęgami, wszelkie rajdy konne też i hipoterapie dzieci  

i młodzieży organizują (m. in.):  
1. Ośrodek Jeździecko-Hodowlany „Żurawiejka” Bukowa Mała;  

2. Stadnina Koni Bachus;  

3. Sekcja Jeździecka w Jagodnem – Wojewódzki Klub Jeździecki w Lublinie;  

4. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Pod Wiatrakiem” Natalin;  

5. Ośrodek Jeździecki Stajnia „TESA”  Kamień;  

6. Ośrodek Jeździecki Kolonia Ochoża;  

7. Ośrodek Jeździecki „Horodyszcze”;  

8. Ośrodek Jeździecki Janów II;  

9. Ośrodek Jeździecki Caritas w Pokrówce;  

10. Stajnia „Mustang” W Chełmie ul. Wygon;  

11. Osrodek Jeździecki przy Zajeździe „Trzy Dęby” Janów.  

Ciekawymi imprezami (latem i zimą też i agroturystyki) są wczasy w 

siodle, przejażdżki wozami chłopskimi i bryczkami, kuligi (ogniska z kieł-

baską) oraz święto koniarzy i myśliwych tzw. „Hubertus” czyli gonitwa za 

lisem. 

 

Dyscypliną turystyczną-wodną rozwijającą się aktywnie w ostatnich 

latach w powiecie chełmskim są spływy kajakowe. Szczególnie ciekawe 
możliwości oferuje w tym względzie graniczna rzeka Bug, o czym decyduje 

przede wszystkim naturalny kształt jej arterii wodnej. Przemieszczając się 

malowniczo meandrującym Bugiem, można podziwiać obszary o dziewi-

czym środowisku przyrodniczym, objętym też ochroną w ramach Międzyna-

rodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” oraz Europejskiego 

Systemu Ekologicznego „Natura 2000”. Wrażeń duchowych dostarczają 

również nadbużańskie malownicze miejscowości: Dubienka, Husynne, 
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Dorohusk, Świerże i Hniszów, gdzie znajdują się ciekawe budowle zabyt-

kowe i parki podworskie. Obok Bugu, warunki do uprawiania turystyki 

kajakowej aktywnej, oferuje również 45km rzeka Uherka, nad którą położo-

ny jest Chełm (stary gród), przepływa też przez Pagóry Chełmskie i Obni-

żenie Dubienki, mijając urocze miejscowości, Czułczyce, Sajczyce, Rudę 

Opalin. 

• Rzeka Bug (to dar natury dla naszego środowiska) – była, jest i bę-

dzie – ale jest rzeką zapomnianą i zabiedbaną, pomimo swoich walorów: 

uroku, malowniczości a nawet dzikości i miejscem zażywania kąpieli i spor-
tów wodnych – była też rzeką żeglowną. Jak niosą pra-pra wieści, po jej 

wodach zapuszczali-przeprawiali się od zamierzchłych czasów m. in. Wi-

kingowie, Litwini, Tatarzy i Kozacy itd. szukający przy jej nabrzeżach 

miejsc do egzystencji a nawet łupów zdobycznych. Kursowały tędy w mi-

nionych epokach barki i stateczki przwożące zboże i inne produkty do 

Gdańska, spławiono też drzewo. Przy jej nabrzeżu powstawały osady, mia-

sta, miasteczka a przy nich spichlerze i magazyny żywności. W niedalekiej 

przeszłości kursowały statki pasażerskie a znane porty rzeczne pomocne w 

rozwoju ziemi chemskiej, były m. in. w Dubience, Dorohusku, Uhrusku czy 

Włodawie.  A słynne plaże i kąpieliska w Uhrusku i Bytyniu – stawały się  

w latach 1930-1939 kurortami do których ściągała okoliczna społeczność na 

wywczasy i kąpiele wodno-słoneczne. Wiele wypraw-rejsów wodnych kra-
joznawczo-turystycznych w latach 1929-1939 organizowanych przez orga-

nizacje z Chełma do Gdańska i Morza – Bugiem i Wisłą – wlaśnie startowa-

ły z portów-przystani wodnych z Dorohuska lub Uhruska.  

• Należy wspomnieć, że od wieków Dorohusk był poretm rzecznym 

na Bugu. Jeszcze w XIX w. istniała tu przystań-port pod nazwą „Bug Flotyl-

la”, która funkcjonowała jeszcze po I-wojnie światowej, (od 1925 r. nie było 

już o niej wieści). Parowce pasażerskie woziły ludzi do Włodawy, Brześcia i 

innych miejscowości na wszelkie święta ludowe w tym jarmarki. Po ostat-

niej wojnie wszystko zostało zniszczone – a rzeka Bug stała się rzeką gra-

niczną. 

 
Powiat chełmski obfituje w wiele akwenów atrakcyjnych dla amato-

rów wędkarstwa. Głównym obiektem, który przyciąga wędkarzy, jest ma-

lownicza rzeka Bug. Jako jedna z największych nieuregulowanych rzek 

europejskich, toczy swoje wody licznymi meandrami i tworzy często staro-

rzecza, zwane „bużyskami”. Atrakcyjne łowiska występują praktycznie na 

całej jej długości, chociaż do szczególnie popularnych należą okolice Doro-

huska, Świerż i Woli Uhruskiej. Można tutaj spotkać karasie, okonie, szczu-

paki a nawet sumy. Interesującymi łowiskami są także zbiorniki retencyjne i 

rekreacyjne, powstające w ostatnim czasie na obszarze poszczególnych 



124 

 

gmin powiatu chełmskiego. Gmina Chełm oferuje łowiska na zbiornikach 

„Żółtańce”, „Stańków” i „Staw”.  Gmina Leśniowice łowiska na zbiorniku 

„Horodysko”. Gmina Siedliszcze zbiornik w okolicach Majdanu Zahoro-

dyńskiego. Gmina Dorohusk zbiornik „Husynne”. Gmina Żmudź zbiorniki 

„Dębowy Las” i „Puszcza”. Uprawianie wędkarstwa umożliwiają także 

liczne stawy, często funkcjonujące w ramach gospodarstw agroturystycz-

nych. 

 

Powiat Chełmski stwarza doskonałe warunki do przeżycia łowieckiej 
przygody i poszukiwania myśliwskich trofeów. Tereny te zawsze słynęły  

z mnogości grubego i drobnego zwierza oraz ptactwa łownego. Obecnie 

myśliwi mają do dyspozycji sporą ilość dobrze zagospodarowanych terenów 

obwodów łowieckich. Nizinne obszary powiatu chełmskiego, urozmaicone 

meandrującymi wśród łąk niewielkimi rzekami, bagnistymi często zalesio-

nymi dolinami, z niewielkimi stawami i jeziorami stanowią naturalne wa-

runki dla rozmnażania i przebywania dzikiego ptactwa, kaczek, łysek, gęsi, 

słonek, bażantów, kuropatw a także saren, zajęcy, jeleni, dzików a nawet 

łosi. Romantyzm łowiectwa, niepowtarzalne klimaty obrzędów myśliwskich 

nacechowanych szacunkiem dla zwierzyny, są nieodłącznym atrybutem 

każdego polowania. Zainteresowaniem cieszą się organizowane corocznie 

przez Obwody Łowieckie, zawody strzeleckie i konkursy psów myśliw-
skich. Myśliwi prowadzą też szerokie cykliczne akcje, na rzecz ochrony 

przyrody i środowiska, populacji zwierząt w celu  podtrzymywania ras pol-

skiej zwierzyny i ptactwa łownego. 

 

„Natura, tradycja, gościnność” hasła promujące agroturystykę w po-

wiecie chełmskim. Mieszkańcy Chełmskich wsi od wieków kultywują dzie-

dzictwo kulturowe, przestrzeganie tradycji i zasad gościnności. Przebywając 

w środowisku wiejskim łatwiej zetknąć się z autentycznym folklorem, ob-

rzędami i sztuką ludową. Przykład: w Pawłowie organizuje się pokazy garn-

carskiego i bednarskiego zawodu, miejscowe muzeum poświęcone jest też 

tym starym polskim rzemiosłom. W dużych wiejskich ośrodkach agrotury-
stycznych można obejrzeć w czasie imprez folklorystycznych pokazy wielu 

ginących zawodów wiejskich. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje 

działalność kulturotwórcza i edukacyjna przejawiana przez gminne muzea 

Kultury Ludowej Ziemi Chełmskiej, gdzie często odbywają się żniwowania, 

omłoty, wypieki chleba w wiejskich piecach, warsztaty tkackie, kowalskie, 

garncarskie, wikliniarskie, obchody świąt patronów, uroczystości poświęce-

nia pól, a także występy folklorystycznych zespołów śpiewaczych i obrzę-

dowych. Turystów przyciągają liczne imprezy odbywające się na wsiach: 

festyny gminne lub agroturystyczne, święta kwitnących sadów lub dożynki. 
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Towarzyszą im różnorodne konkursy, zabawy taneczne, wystawy twórczo-

ści ludowej i wiele innych atrakcji. Kto zdecyduje się na spędzenie urlopu 

na wsi chełmskiej, będzie mógł w pełni docenić walory takiego wypoczyn-

ku. Wolny czas można też wypełnić przemierzając okoliczne szlaki tury-

styczne i ścieżki przyrodnicze, zbierając grzyby lub oddając się wędkowa-

niu, albo przejażdżkom konno, wozem konnym, bryczką, a zimą saniami. 

Można też poznać tradycje kuchni wiejskiej i regionalne osobliwe przysma-

ki. Pobyt w gospodarstwie może być również źródłem wiedzy o codziennym 

życiu ludzi na wsi, ich pracy i zabytkowych urządzeniach i narzędziach. 
Kultura ludowa kształtowała się na ziemi chełmskiej pod wpływem m. in. 

wydarzeń historycznych, stosunków etnicznych i położenia geograficznego. 

Historia ziemi chełmskiej jest niezwykle bogata i burzliwa. Są to tereny 

ciągłych walk poczynając od wieku X na XX kończąc. Znaczenie miał rów-

nież fakt, że na terenie tym istniały aż trzy religie rzymsko-katolickie, pra-

wosławne i żydowskie. Ich wytwory kultury materialnej (i duchowej), zwy-

czaje obrzędy ścierały się ze sobą, ale też i mieszały. Różnorodność kultury 

ludowej jest zatem największym bogactwem ziemi chełmskiej. 

 

Chłodne masy powietrza kontynentalnego, niskie temperatury i długo 

utrzymująca się pokrywa śnieżna, stwarzają korzystne warunki do uprawia-

nia coraz bardziej atrakcyjnej, aktywnej turystyki zimowej w Chełmie  
i regionie. Szczególnie atrakcyjne są weekendowe  wędrówki na nartach 

biegowych lub śladowych po znakowanych szlakach pieszych.  

 

Nadleśnictwo Chełm swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje uro-

kliwy obszar pogranicza fizjograficznych makroregionów – Polesia Za-

chodniego, Polesia Wołyńskiego i Wyżyny Lubelskiej. W większości są to 

tereny Równiny Poleskiej po zachodniej stronie Bugu. Lasy Nadleśnictwa 

obejmują pow. 23.3 tys. ha., rozlokowane głównie w zasięgu powiatu 

chełmskiego. Znaczna część Nadleśnictwa Chełm, leży w zasięgu Chełm-

skiego Parku Krajobrazowego. 
*Źródło: Zespół Parków Krajobrazowych Polesia z\s w Chełmie, Zarząd Chełmskich 

Parków Krajobrazowych w Chełmie, ul. H. Kamieńskiego 6; Nadleśnictwo Chełm ul. Hrubie-

szowska 123; WUOZ w L. Delegatura w Chełmie, Gmach; WOPR w Chełmie; Urząd Miasta 

Chełm; Starostwo Powiatowe; „IT” w Chełmie.    

 

7. INFORMACJE  PRAKTYCZNE – BAZA TURYSTYCZNA. 

 

• Instytucje turystyczne: 

 Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej Chełm, ul. Lubelska 63. 

 Chełmskie Podziemia Kredowe „Labirynt” Chełm, ul Lubelska 55a.   

 Muzeum Chełmskie Chełm, ul. Lubelska 55. 
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 Oddział PTTK im. K. Janczykowskiego Chełm, ul. Narutowicza 14. 

 Zespół Parków Krajobrazowych Polesia z \ s w  Chełmie, ul. Kamińskiego 6.      

 Automobilklub Chełmski Chełm, ul. Strażacka 4. 

 Oddział PTSM Chełm, ul. Czarnieckiego 8. 

 Oddział Wojskowy PTTK Chełm, ul. Lubelska 139 D\15. 

 Urząd Miasta Chełm ul Lubelska 65. 

 Nadbużański  Oddział Straży Granicznej, Chełm ul. Trubakowska 2.  

 

• Noclegi:  

 Hotel „Kamena” w Chełmie, ul. Armii Krajowej 50. 

 Hotel Duet Chełm, ul. Hrubieszowska 54. 

 Schronisko Młodzieżowe PTSM (całoroczne) Chełm,  

ul. Czarnieckiego 8. 

 Dom Pielgrzyma Chełm, ul. Lubelska 2 (Górka Chełmska). 

 Pokoje gościnne MOSiR Chełm, ul. Pułku Szwoleżerów 15a. 

 Pokoje gościnne MOSiR „Kumowa Dolina” Chełm, ul. Podgórze 47. 

 Centrum Usług Hotelowych „Relaks” Chełm, ul. 11 Listopada 2. 

 Zajazd „Trzy Dęby” Janów k\Chełma, (Staw). 

 Usługi Hotelarskie „Maria” Chełm, ul. Przemysłowa 26. 

 Zajazd „Granica” Dorohusk. 

 Zajazd „Gościniec” Nowosiółki Kolonia 17a. 

 Zajazd „Drink Bar” Kamień 110a. 

 Pokoje gościnne, Agroturystyka Pokrówka, ul. Łanowa Chełm. 

 Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Wola Uhruska ul. Parkowa 5. 

 Dorohusko-Dubienieckie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Dubienka. 

 Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Doliny Siennica Różna i Wzgórz 

 Okolicznych, Kozieniec 1, Siennica Różana. 

 Rejowieckie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Pawłów ul. Szkolna 2.             
*Źródło: „IT” Chełm, ul. Lubelska 63. 

 

8.  OBECNY  CHEŁM. 

 

Chełm łączy w sobie urok małego miasteczka z wszelkimi wygoda-

mi, jakie oferuje duże miasto. Chełm (miasto PKWN) stawał się przede 

wszystkim ośrodkiem przemysłowym. Duże złoża margla i kredy miały 

wpływ na budowę przemysłu cementowego, a mniejsze złoża kwarcu sprzy-
jały budowie huty szkła. Budowano placówki kultury i opieki zdrowotnej. 

Produkowano  w Chełmie znane w kraju obuwie. Rozwój przemysłu przy-

ciągał młodych ludzi z okolicznych zubożałych wsi. Rozwojowi miasta 

sprzyjała również decyzja władz centralnych o reformie administracyjnej 

kraju. W 1975 r. w ramach tej reformy zostało powołane województwo 
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chełmskie a Chełm został stolicą. W drugim półwieczu XX stulecia Chełm 

rozwinął się bardzo dynamicznie, na skalę dotąd nieznaną. 

 Od 1990 r. gospodarka przeżywa wielostronny proces transforma-

cji. Dzisiejszy Chełm liczy ponad 70 tys. mieszkańców, rozwija się jako 

znaczące na wschodnich rubieżach państwa centrum usługowo-handlowe, 

produkcyjne i kulturalne. Władze miejskie po raz pierwszy w sposób pla-

nowy zajęły się rewaloryzacją i ochroną staromiejskich zabytków. Prowa-

dzone są badania archeologiczne i opracowania historyczne, dotyczące prze-

szłości ponad 1000-letniego Grodu. Szacunkowi dla dziedzictwa po przod-
kach towarzyszy dynamiczny rozwój gospodarczy i kulturalny. Działają 

szkoły wyższe i liczne placówki kultury, redakcje czasopism i radia. Chełm 

umie korzystać z szansy rozwojowej, jaką mu niesie współczesność. Do 

największych zakładów należą: Cementownia Chełm, Spółdzielnia Mleczar-

ska „Biomlek” i zakłady Produkcji Skórzanej „Escot”.     

W 1991 r. powstała Lubelsko-Chełmsko-Zamojska Fundacja Rozwo-

ju Polsko-Brytyjski program Rozwoju Przedsiębiorczości – podstawowym 

celem jej działania była realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój 

gospodarczy województwa lubelskiego. Chełm staje się miastem targowym 

i tranzytowym. Przez Chełm przebiegają ważne szlaki komunikacyjne Eu-

ropy Środkowowschodniej – z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohu-

sku. 
Miasta partnerskie Chełma (do współpracy, gospodarczej, oświato-

wej, kulturalnej, sportowej, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, 

biznesu, wymianie młodzieży, pracy samorządowej): UTENA miasto na 

Litwie umowa o współpracy podpisana w 1987 r.; KOWEL  miasto na 

Ukrainie umowa o współpracy podpisana w 1996 r.; MORLAIX miasto we 

Francji umowa o współpracy podpisana w 1997 r.; KNOXVILLE metropo-

lia w stanie Tenessee w USA umowa o współpracy podpisana w 1998 r.;  

MIDDELHARNIS miasto w Holandii; SINDELFINGEN miasto w Niem-

czech umowa o współpracy podpisana 2001 r. 

Przyszłością Chełma jest jednak aktywna współczesna turystyka, go-

ści z całego świata przyciągają tu zarówno prahistoryczne walory samego 
miasta-grodu, jak również jego bajecznie krajobrazowych okolic.     

                                   *Źródło: Dane UM Chełm. 

  



128 

 

 

 

ROZDZIAŁ V –   
 

Kultura -  tworzona w dziejach Chełma 

-ziemi chełmskiej. 
• (poniekąd, też wywierała i miała wpływ na te dzieje). 

 

Kultura to całokształt dorobku ludzkości wytworzonego w ogólnym 

rozwoju historycznym lub w jego określonej epoce.  

Kultura ogólna to składowa – kultury materialnej, kultury duchowej i 

(mało docenianej ale jakże ważnej) kultury fizycznej. Kultura materialna – 

jest rezultatem przekształcania przyrody. Kultura duchowa – jest efektem 
przekształcania się samego człowieka w toku walki o opanowanie i wyko-

rzystanie przyrody. Kultura fizyczna – to wyraz określonej postawy wobec 

własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i 

zdrowie, to umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym 

pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego – poprzez wychowanie 

fizyczne, sport amatorki, rekreację ruchową i aktywną turystykę, (jednostki i 

ogółu społeczeństwa). 
Patrz też:  *Kultura antyczna, grecka, rzymska;  

  *Kultura ludowa, narodowa;   

   *Kultura umysłowa;  

   *Kulturę krzewić, itd. 

 

• CZĘŚĆ  I – roważania wątek pierwszy:  

                             - szlachta, konie, (ojcowizna)-ojczyzna –  

Problem obrony granic a w szczeglności granic wschodnich, przewija 

się od historycznego zarania Polski przez całe jej dzieje, aż do naszych dni. 

Historia też nasza wskazuje dobitnie, że prawie wszystkie wojny były nam 

przez wrogów narzucone, że toczyliśmy je zawsze na ogół w obronie naszej 

niepodległości i granic – i historia broni nas przed zarzutami zaborczości.      
Najdawniejszym i najbardziej kultowym wydarzeniem 

było, wystąpienie chełmian pod tym znakiem, zanoto-

wane jest w dziele Jedrzeja Morazcewskiego pt. Dzieje 

Rzeczypospolitej Polski z pierwszej połowy XV w., (t. 

II. Poznań, 1844, s. 34-35), że: Chorągiew chełmska 

brała udział w bitwie z Krzyżakami pod Grunwaldem w 

1410 r., a miała „ziemia Chełmska białego niedźwiedzia 

między dwoma drzewami w polu czerwonym”.  
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W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego, wydanym  

w 1880 r. pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Wła-

dysława Walewskiego, znajdujemy na s. 553 następującą wiadomość: 

„Ziemia Chełmska w byłem województwie ruskim miała za herb: niedźwie-

dzia pod trzema drzewami w polu zielonem.  

Znajdujemy też herb chełmski w starej księdze „Phoenixa” biskupa 

Jakuba Suszy, stanowiącej jeden z najcenniejszych obrazów Muzeum Ziemi 

Chełmskiej (z czasem herb się zmieniał).. 

Jeżeli chorągiew ziemi chełmskiej (w\g Długosza 16 spośród chorą-
gwi koronnych) brała udział w bitwie pod Grunwaldem – zaliczonej przez 

historyków do największych bitew średniowiecznych – to musiał być to 

okres znaczącego rozkwitu tej ziemi i zamożności, liczącej się w kraju.  

Pod pojęciem – chorągiew – rozumiemy podstawową jednostkę or-

ganizacyjno-taktyczną, bojową jazdy rycerskiej z podległą służbą. Atrybu-

tem stanu rycerskiego był fakt posiadania dóbr ziemskich oraz rytuał kodek-

su honorowego, oprtego na starożytnych tradycjach wychowania. Istotną w 

nim (poza kulturą narodową) rolę odgrywała kultura fizyczna kształtowana 

poprzez ćwiczenia cielesne: wszechstronną jazdę konną, fechtunek i posłu-

giwanie się bronią sieczną, sztukę łowiecką, zapasy, pływanie i strzelanie  

z kuszy (tak więc koń stał się nieodłącznym atrybutem szlachcica-rycerza). 

Egzaminami wszechstronnej sprawności nabytej latami ćwiczeń były turnie-
je – specyficzne średniowieczne igrzyska rycerskie (wzorowane na staro-

żytnych). Zbroini rycerze, z reguly konno, potykali się wówczas w pojedyn-

kach lub grupami albo pieszo popisywali się kunsztem z zakresu zaprawy 

militarnej. 

Kronikarskie zapisy prowadzone przez Jana Długosza, dotyczące 

ziem wschodnich Rzeczypospolitej, do których była zaliczana ziemia 

chełmska, dowodzą, że – ćwiczenia cielesne – wzorowane na rycerskich, 

prowadziła szlachta i mieszczaństwo. Były to popisy jazdy konnej, wyścigi 

konne oraz turnieje w strzelaniu z kuszy. Tradycja owa, fundowana przez 

króla dla upamiętnienia zywiciestwa i zasług – jakie też wniosła chorągiew 

ziemi chełmskiej – w pokonaniu Krzyżaków, po pewnym czasie zanikła.  
Z tej okazji ufundowany był kościół w Chełmie. Rycerstwo jako stan i klasa 

społeczna liczyło na łupy i karierę pod wodza króla (z czasem polityka ewo-

lucji armii doprowadziła, że epoka rycerstwa, nie miala racji bytu).  

* 

Jeździectwo było poniekąd zawodem szlacheckim a następnie zie-

miańskim. Na koniu służono w obronie Ojczyzny, na koniu wędrowano po 

polach pilnując prac rolnych, konno wyruszano często na łowy, które z kolei 

były podstawową rozrywką tej grupy społecznej. 
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W kraju pokrytym lasami – które były przepełnione wszelkim zwie-

rzem – łowiectwo należało do kultury jego mieszkaniców, łowiectwo było 

korzystnym przemysłem, a urząd łowczego ważnym zawodem. Kto nie 

chciał, bywał myśliwym, jeżeli nie z zamiłowania, to z konieczności  

w obronie przed drapieżnikami. Polowania na zwierza prowadzili królowie, 

magnaci właściciele dóbr i dworów. Polowania poza rozrywką, gromadziły 

mięso: na zapas, dla wojska, na wojnę, dla potrzeb kuchni, królewskiej, 

dworskiej i dla służby. Zakres, obszar i ilość uczestników łowów był uza-

leżniony od rodu szlachcica, w królewskich brała udział cała armia ludzi, 
koni i psów – psiarnie i ich szkolenie były podstawą polowania. Bolesław 

Chrobry utrzymywał ptaszników i łowców z różnych narodów, polował  

z sokolnikami przybyłymi z zachodu. Kronikarze wzmiankują, że w tego 

rodzaju łowach szczególnie miał upodobanie Bolesław Śmiały. Bolesław 

Krzywousty już w latach młodocianych obyczajem słowiańskim rzucał się z 

oszczepem na dziki i niedźwiedzie. Raz na łowach napadli go w 1106 r. 

Pomorzanie. Później ubijał nieraz dziki i żubry w puszczach Usedomskich, 

na wyspie u ujścia Odry położonych. Długosz pisał o łowach Krzywoustego 

w borach Usosińskich (Vsosin), gdzie było mnóstwo żubrów, i opisuje 

przygodę cześnika książęcego Sieciecha z rozjuszonym żubrem odyńcem. 

Tenże dziejopis powiada o Pawle, biskupie krakowskim 1260-1292, że był 

tak zapamiętałym miłośnikiem łowów, iż nie pomnąc na godność biskupią, 
gdy raz w puszczy kieleckiej, jeden z myśliwych spłoszył mu zwierza,  

w gniewnem uniesienia przebił go rohatyną, którą wówczas miał w ręku. 

Podług kronik i podania litewskiego, Gedymin na górze Świętoroha koło 

Wilna 1320 r., własną ręką ubił ogromnego tura. Stryjkowski powiada, iż 

Jagiełło tak namiętnie oddawał się łowom, iż wolał z tego powodu przeby-

wać w Litwie, niż w Koronie. Nie tylko Kazimierz Wielki, złamał nogę  

w udzie na łowach, ale i Władysław Jagiełło miał podobny wypadek gdy  

w 1426 r. w powrocie zimą z Litwy do Korony zatrzymawszy się polował  

w puszczy Białowieskiej, gonił za niedźwiedziem. Ruszywszy stamtąd do 

ziemi chełmskiej przepędził dni zapustne i post cały w Lubomli i Krasnym-

stawie, lecząc złamaną nogę. Mięso z ubitych żubrów kazał Jagiełło solić 
i wysyłał Narwią i Wisłą dla uczonych krakowskich w podarku. Naśladował 

go w tej mierze syn Kazimierz. Długosz, naoczny świadek, bo nauczyciel 

dzieci tegoż króla, powiada, że w początkach stycznia 1469 r. monarcha 

polski, „nabiwszy w puszczach wielką moc zwierzyny, porozsyłał ją  

w darze biskupom, panom, senatorom, kapitule, wszechnicy naukowej i 

rajcom krakowskim”. Wspomina też Długosz o szubie podbitej sobolami, 

którą Kazimierz Jagiellończyk nosił w czasie łowów. Ostatni potomek po-

tężnego rodu Tęczyńskich zginął od dzika. Zygmunt August dozwolił chło-

pom w królewszczyznach na ich włókach polować na wilki, lisy rosomaki  
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i zające, sarny zaś i grubego zwierza dla siebie zachował. Batory tak polubił 

łowy, że sam zapuszczał się w knieje puszczy Białowieskiej, a jak z dworem 

obozował koło Hajnówki do dziś wzgórze zwane „Batorową Górą”. „Król 

Batory, na straży siecią trzeciomilną; otoczywszy, zwierzynę bierał nie-

omylną”. Zygmunt III myśliwym nie był, ale je wspierał. Syn jego, Włady-

sław IV mąż rycerski, był zarazem odnowicielem tradycji myśliwskich 

Batorego. Król Jan III upodobał polowanie z sokołami. Najmilszym towa-

rzyszem łowów króla Władysława był jego kaznodzieja i muzyka. Najgło-

śniejsze polowanie w puszczy Białowieskiej odbyło się 27 września 1752 r., 
na które do Białowieży przybył król August III wraz z królową, królewi-

czami Ksawerym i Karolem oraz całym dworem saskim i największym 

myśliwcem w Polsce cześnikiem koronnym Janem Wielopolskim. Upolo-

wano wtedy 42-żubry, 13-łosi oraz mnóstwo innej zwierzyny. Na pamiątkę 

król postawił obelisk w Nowej Białowieży nad Narewką. Najcięższy żubr 

warzył 14-centnarów i 50-funtów a największy łoś 9-centnarów i 75-funtów.  

* 

„Zwierzyny było w bród. Dawna Polska szumiała lasami: całe ob-

szerne połacie kraju były zarosłe dziewiczą puszczą i zasobne w zwierzynę. 

Wód było więcej i moczarów, roiło się od ptactwa wodnego. Czasy się 

zmieniały drapieżniki dziś rzadkie, niedźwiedzie gospodarowały na polach, 

dziki pustoszyły zasiewy, wilki nachodziły osiedla, było jeszcze dużo gru-
bego zwierza ale się przerzedziło, takie wieści donosiła szlachta polska w 

XVII w.”. 

Nie każda zwierzyna była jednak uznana za godną szlacheckiego po-

lowania: „narzekania Wojskiego w „Panu Tadeuszu” na myśliwych, którzy 

się o zająca kłócą, nie są bynajmniej fikcją poety A. Mickiewicza. Za polo-

wanie godziwe uważano takie, w którym był element niebezpieczeństwa – a 

podchodzony był niedźwiedź, dzik lub jeleń a nawet żubr król polskiej 

puszczy. Z czasem gdy grubego zwierza było mniej, wybitego przez szla-

chetki lub ich zagranicznych gości, to okrasą były zające a nawet bażanty. 

* 

Łowiectwo stało się sztuką bycia szlachcica z naturą i koniem, dlate-
go łowiectwu poświęcono ogromną ilość dzieł zarówno literackich, malar-

skich jak i rysunkowych. Od Mikołaja Hussowskiego (vel Husowczyka)  

i jego łacińskiego poematu o łowach na żubra z 1523 r., poprzez Mateusza 

Cygańskiego Myślistwo ptasze z 1584 r. i Jana Ostroroga z 1618 r., do Jana 

Chryzostoma Paska, Adama Mickiewicza, Wincentego Pola, Henryka Sien-

kiewicza i też wielkich malarzy, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Aleksander 

Gierymski, Juliusz Fałat, Alfred Wierusz-Kowalski i wielu innych.  

 Jak sport jeździecki łączy się z hodowlą koni, tak myślistwo wiąże 

się z gospodarką łowiecką. Ziemianie polscy w obu tych dziedzinach ode-
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grali dużą i pionierską rolę, by wymienić przykładowo znanych w XX w. 

hodowców zwierzyny, jak Włodzimierz i Wojciech Dzieduszyccy, Kazi-

mierz Wodzicki, czy Oskar Rudziński – założyciel pierwszych bażantarni – 

po reformie rolnej zamiłowanie jeździeckie i myśliwskie nie wygasły wśród 

potomków ziemian, a pasję łowiecką odziedziczyli przedstawiciele całego 

społeczeństwa. 

* 

W 1920 r. grupa chełmskich myśliwych i entuzjastów spraw łowiec-

kich, postanowiła się zorganizować i po debatach, utworzyła Chełmskie 
Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa zarejestrowane w Polskim Związku. 

Polowali głównie ludzie zamożni, właściciele ziemscy ze względu na posia-

danie gruntu lub dzierżawcy terenów i obwodów do polowania. Towarzy-

stwo bardzo dobrze zapisało się w swojej działalności w latach 1920-1939 – 

działa nawet do obecnej chwili.  

 W kilka lat później powstał w Chełmie, Oficerski Klub Myśliwski 7 

pp. Leg. przy Garnizonie. Myśliwi przy swoich organizacjach utworzyli też 

wydziały personalne odpowiedzialne: za hodowlę psów, za broń, za polo-

wania, za ochronę przed kłusownikami, za ochronę przyrody i naturalnego 

środowiska oraz za hodowlę i dokarmianie łownej zwierzyny. Prowadzono 

też szeroką działalność w zakresie przyszłościowej gospodarki łowieckiej, 

stany ilościowe poszczególnej zwierzyny i ptactwa i ich siedliska – klub 
działał do 1939 r. i wraz z wybuchem wojny przestał istnieć.  

* 

Jedno z ostatnich wielkich polowań jakie odbywały się w okresie  

II-Rzeczypospolitej w 30-latach pod wspólnym nadzorem Ministerstwa 

Spraw Wojskowych (wynikających z D.R. nr 36 z 10 XI 1925 r.) i Minister-

stwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Wszyscy dostojnicy wojskowi (i nie 

tylko) jeździli polować w borach i błotach kresowych: „Kto raz zaznał roz-

koszy łowieckich w puszczach Polesia – napisał ppłk. Władysław Brykner – 

ten ich nie zapomni nigdy, byle jeszcze zanurzyć się w nirwanie przeżyć 

przedziwnych, byle zakosztować jeszcze i jeszcze”. Ze wspomnień z polo-

wań w lasach nieświeskich ordynacji ks. Aleksandra Radziwiłła (i jego 
specjalnie wytrenowanej swory psów), ppłk. St. Roztworowski napisał: 

„Pogoda nam sprzyjała. Lekki ośmiostopniowy mróz bez wiatru panował, 

więc ślady znaczne. Zajeżdżają długim szeregiem białoruskie w jednego 

konia z hołoblami zaprzęgnięte sanie. Któż ich nie widział i któż ich nie zna 

z obrazów Fałata czy Kossaka. Te same czapy futrzane, te same brody czar-

ne „chaziajów”, te same długą sierścią obrosłe koniki. Każdy z myśliwych 

rozkłada się na wymoszczonych saniach i rozpoczyna się śliczna długa 

jazda. Tuż za leśniczówką wyjeżdżamy w las, a można w nim jechać 50 mil 

– aż na południową granicę Polesia. Mijamy zagajniki, potem starsze rewi-
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ry, jakaś polana i wieś budowana tak ciasno, że między chatami przecisnąć 

się nie można. Za stodołami wysokie, ponad dachy sięgające, a szerokie na 

15-metrów drabiny. Co to. To suszarnia dla siana i zboża. W tym mokrym 

kraju wysuszyć zboże też jest sztuką. A potem kończą się ludzkie siedziby  

i zaczyna się puszcza. Wykrot sosny zwalonej, zarosłe mchem trawy,  

a wszystko okryte białym puchem śnieżnym, nie naruszonym, nie splamio-

nym przez żadne dymy ni kurze. Jedziemy długo, może godzinę, może 

dwie. Leżąc w sianie na saniach można patrzeć i myśleć, przejmować się 

nadzieja spotkania z dzikiem-niedźwiedziem, potem zapominać o tym, że 
się jedzie na polowanie, a tylko cieszyć się puszczą, śniegiem, wykrotami  

i dalekością spraw i zmagań, a kłopotów ludzkich. Przednie sanki stanęły 

przed szarym tłumem nagonki. A więc to ona, te same „huczki”, jak na 

obrazie Fałata, te same łapcie, sękate kije, te same rogi gajowych, które 

pamiętają przedwojenne polowania, a może i dawniejsze. Ale teraz rogi nie 

grają. Przeciwnie, wśród szeptów schodzą się myśliwi, nastrój uroczysty, 

jakby przed wielką ceremonią. Chwila losowania stanowisk, chwila ważna, 

bo od niej zależy łut szczęścia (i później polowanie……!).  

* 

Uczty stanowiły jeden rodzaj przyjemności magnackich-

szlacheckich. Pozostałe można by podzielić na poważniejsze, wzniosłe  

i przydatne Rzeczypospolitej – jak muzyka, czytelnictwo czy nawet mecenat 
artystyczny – sponsorowali-budowli też różne budowle świecko-kościelne 

przydatne ojczyźnie. Na pierwszy plan wśród tych zabaw wysuwało się 

myślistwo. Niegdyś poważne zatrudnienie, zapewniające ludziom pożywie-

nie w tym okresie, aczkolwiek jeszcze zaopatrujące spiżarnie pańskie w 

poszukiwaną dziczyznę, było już przede wszystkim zabawą, rozrywką, i to 

rozrywką wysoko cenioną odpowiednią dla ludzi szlachetnie urodzonych. 

Jeden z pierwszych autorów poświęcających w Polsce swe pióro myślistwu, 

Jan Ostroróg, autor książki Myślistwo z ogary wydanej w 1618 r., uważał 

możność prowadzenia łowów przez szlachtę za jeden z podstawowych jej 

przywilejów. Największą chyba zabawą, najwyżej cenioną, najpowszech-

niejszą wśród szerokich warstw szlacheckich, pełną emocji i uroku, było 
polowanie – też i rycerską. 

Szlachta budowała w swoich posiadłościach wygodne i stylowe bu-

dowle do wszelkiej egzystencji jak – rezydencje, pałacyki, dworki, pałacyki 

i dworki myśliwskie, zajazdy, i inne. Wigilje Bożego Narodzenia i okres 

Wielkiejnocy mają w polskiej szlacheckiej tradycji świątecznej wyjątkowo 

rodzinny i serdeczny charakter. W powiązaniu z obyczajem uznającym 

gościnność za cnotę, z towarzyską otwartością i zamiłowaniem do domo-

wych „zasiadów”, zwyczaje świąteczne przekształciły się w szczególny 

rytuał kulinarny, który na długo przed świątami dyktował rozkład i charak-
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ter zajęć w dworkiej kuchni (oraz w samym dworze, jak i w obejściu  

i wsiach podległych). Kuchnia i jej potrawy były tajemnicą każdego dworu. 

Wszelkiego rodzaju swięta, były też pokazem i wyrazem kultury i folkloru 

dworów i wsi polskiej.  

Słynne staropolskie kuligi tzw. – „Szlichtady” – była to sanna po pu-

chowym śniegu, stylowe sanie z zaprzęgiem konnym lub w kilka koni,  

i romatyczna gonitwa po bezkresach do uraty tchu. Najbardziej rozpo-

wszechnione na kresach RP w tym na terenach ziemi chełmskiej. Odległości 

pomiędzy dworami były duże, i aby w święta po Wilii (i nie tylko) się od-
wiedzać, stąd wziął się obyczaj urządzania kuligów. Mówiło się, że „Kulig, 

to zabawa jeszcze od Popiela. Ma za cel, by każdemu zalała gardziela”. 

Kuligi obejmowały nawet kilka sąsiednich dworów, a plan kuligu-szlichtady 

układali ci, co w danej okolicy rej wodzili. Zwyczaj nakazywał zajechać 

całym zaprzęgiem, w świetle pochodni, kaganków, a nawet wystrzałów,  

i z hałasem na całą okolicę. Gospodarz dworu, słysząc z daleka pędzący 

kulig, bramy otwierał i wszelakim jadłem i trunkiem raczył, jak chciał dołą-

czał i dalej pedzili. Bywało, że ogorzały szlachetka, kiligiem pannę najeż-

dżał i dla ożenku porywał. 

Szlachta była nośnikiem polskiej kultury, obyczajów i tradycji prze-

kazywanej z pokolenie na pokolenie. Szlachta ponosiła też wszelkie koszty 

budowy i odbudowy zamków na terenie ziem, z której pochodziła w celach 
obronnych. Mieszczanie natomiast mieli obowiązek bronić swoich miast. 

Na społeczeństwie ciążył też obowiązek utrzymania wszelkich fortyfikacji. 

Miasta ponosiły koszty budowy oraz utrzymania murów, wież i bram miej-

skich w celach obronnych. 

Losy ziemi chełmskiej w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej od-

zwierciadlały losy całego obszaasru pogranicza polsko-ruskiego w obsza-

rach kulturalno-etnicznych. Wzloty i upadki, zła sytuacja, wojny, grabieże 

itd. W razie napadu nieprzyjaciela, miasta broniły cechy i bractwa, jednak 

obrona taka nie była skuteczna. Poszukujac skutecznych rozwiązań rajcy 

miejscy powoływali regimenty odpowiedzialne za bezpieczeństwo miasta-

mieszkańców.  
W 1621 r. podczas obrad Rady Miejskiej nad stanem bezpieczeństwa 

w mieście, rajcy postanowili powołać w Chełmie – Regiment Konny Straży 

Miejskiej – będący w stałej gotowości bojowej i służyć ochronie i obronie 

miasta i mieszkańców, a nawet uczestniczyć w gaszeniu pożarów i godzeniu 

wasni rodzinno-rodowych. W celu utrzymania Regimentu w stalej sprawno-

ści fizycznej i bojowej, cały stan osobowy poddawany był codziennym 

ćwiczeniom – mustrze wojskowo-militarnej, jeździe konnej i posługiwania 

się bronią palną i sieczną. Dowódcą Regimentu był rotmistrz szlachcic Sta-

nisałw Roszkowski, zestepcą Jan Polikarpowicz. Roszkowski rozbudował 
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Regiment, wprowadził nowe formy szkolenia i pobór rosłych i sprawnych 

rekrutów z okolicznych miejscowości – podniósł tym prestiż. Często musz-

trę prowadził jako pokaz sprawności – dla mieszkańców Chełma i okolicy. 

Dalsze losy Regimentu były bardzo burzliwe. Ochraniał sejmiki i jarmarki, 

konwojował transporty, asystował dostojnikom i brał udział w różnych 

obchodach świątecznych. Niejednokrotnie ratując się uchodził z miasta. Po 

reorganizacji podlegał też hetmanowi wielkiemu koronnemu. Konfederacja 

Targowicka i skutki wojny polsko-rosyjskiej, doprowadzily do jego podzia-

łu. W 1794 r. jego część, weszła w stan wojsk polskich, które pod wodzą 
gen. J. Zajączka brały udział w przegranej bitwie pod Chełmem z wojskami 

rosyjskimi – w wyniku czego Rosjanie zajęli Chełm a Chełmszczyzna zna-

lazła się pod zaborem rosyjskim, a Regiment Konny został rozwiązany. 

Na przełomie XVI-XVII w. nastąpiło szybkie rozwarstwienie wśród 

formalnie równej sobie szlachty Rzeczypospolitej – faktycznie różnice były 

ogromne. Prawo Rzeczypospolitej nie znało tytułów hrabiego ani barona, 

które wywodziły się z rodu Jagiellonów. Rosła więc w potęgę grupa kilku-

nastu rodzin magnackich, zajmujących ziemie głównie na kresach wschod-

nich i południowych. Największe majątki magnackie liczyly po kilkaset wsi, 

kilkadziesiąt miast i prywatnych miasteczek. Dla obrony przed najazdami 

Tatrów czy Moskwy potrzebne było prywatne wojsko, liczbą i wyposaże-

niem porównywalne z armią Rzeczypospolitej. Magnat miał dwór na wzór 
monarszego, liczną służbę, a przede wszystkim rzeszę administratorów  

i dzierżawców zarzadzających jego majątkiem. Prowadzilo to do uzależnie-

nia uboższej szlachty, która pełnila funkcje dworzan i oficjalistów, służyła 

też w prywatnym wojsku, a przede wszystkim dzierżawiła folwarki ma-

gnackie. Wpływy magnaterii sięgały też ziemi chełmskiej.         
*Źródło: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce XVI-XVIII w.; Z życia magnaterii Pol-

skiej w XVII w.; Dziedzictwo ziemianie polscy; Życie codzienne oficerów II-RP; Wspomnienia 

Witalisa Bieleckiego h. Rogala (z życia polskiej kresowej szlachty do 1920 r. na pograniczu 

Wołynia, Podola i Naddnieprza); Kazimierz P. Janczykowski, Nastarsze dzieje Chełma; Kazi-

mierz Czernicki, Chełm, Przeszłość i Pamiątki, Chełm 1936; Bolesław Zimmer, Miasto Chełm, 

Warszawa-Kraków 1974. 

* 

Chełm – ziemia chełmska i jej zasoby w tereny łowne, leśne, łąki i 

pola uprawne i w konie jakie hodowała tutejsza szlachta, były zawsze w 

kręgu zainteresowania Ministertwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych. Od końca 

XVIII w., konie (różnej rasy i maści – nawet araby) hodowała też i na tere-

nach ziemi chełmskiej szlachta w swoich majątkach (skoligaconych rodów) 
m. in. – Rzewuskich, Potockich, Sanguszków, Zamoyskich, Poletyłłów.  

Należy podkreślić, że hodowlą koni w Rzeczypospolitej zajmowały 

się wszystkie rody magnackie i szlacheckie (a nawet drobna szlachta) i po-

siadały profesjonalne stadniny a w nich koniuszych i stajennych – szczegól-



136 

 

nie na wschodzie i kresach wschodnich, a konie do hodowli były sprowa-

dzane z różnych zakatków świata. Konie stawały się też dumą rodową i jako 

okazy były prezentowane na wystawach.   

Hipolodzy badali czy istnieje rasowo czysty – koń polski – wniosek: 

wielowiekowa obecności koni na naszych ziemiach; ogół szlachty hodował 

konie nie troszcząc się specjalnie o czystość krwi; dawny polak szalał za 

koniem i dbał o niego. Najokazalsze stada galopowały po kraju w XVI  

i XVII w., w związku z wojnami jakie prowadziła Rzeczypospolita. O ko-

niach wyhodowanych w Polsce mówiono, że są szybkie, pracowite i siadłe-
(czyli mało wymagające pożywienia).  

Jan III Sobieski był znakomitym jeźdźcem wiele zawdzięczał swo-

jemu płowemu „Pałaszowi”, jako hetman wyprawy kałuskiej przebiegł na 

koniu 50-mil w sześć dni, staczając w tym czasie 3-bitwy. Zapisano też, że 

hetnam Koniecpolski przez 26 godzin gnał chorągwiami pancernymi Kan-

tymira w 1624 r., aby po 2-godz. zaledwie wypoczynku dojść do Halicza  

i podziękować Bogu za zwycięstwo.     

W 1538 r. Zygmunt I wydał zakaz wywozu koni z Polski.W rejestrze 

rumaków Stefana Batorego, sporządzonym w Grodnie w 1583 r. znajdowały 

się konie różnej rasy i maści. W XVIII w. o zakazie zapomniano i masowo 

eksportowano, 20.000 koni rocznie. 

 Wiedzę o polskich koniach minionych epok, możemy czerpać  
z dzieł: przyrodnika i jezuity Gabriela Rzączyńskiego pt. Historia Naturalis 

curiosa Regni Poloniae z 1721 r.: „….Nigdzie nie masz większej liczby koni 

bojowych, jak w Polsce”. Wyobrażenie o sylwetce wierzchowca z przełomu 

XVII-XVIII w. daje nam sztych Jana Eliasa Ridingera i innych. 

Rozbiory Rzeczypospolitej i wojny oraz przemarsze wojsk, spowo-

dowały rozgrabienie z kraju wielu najlepszych koni – jednak sława konia 

polskiego utrzymywała się nadal. Z początkiem 1817 r. spośród wielu ma-

gnatów m. in. i Wacław Rzewuski udał się do Arabii po konie arabskie, w 

celu uzdrowienia hodowlanej sytuacji koni w kraju. Konie były niezbędne  

dla potrzeb, rolnictwa, transportu i wojska. Taka sytuacja zmuszała wręcz 

do powołania dużej profesjonalnej stadniny państwowej. Dlatego też wnio-
sek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, spotkał się ze zrozumie-

niem cara Aleksandra I, który 6 października 1816 r. podpisał dekret o usta-

nowieniu w Królestwie takiej właśnie stadniny i stada ogierów – dokument 

zobowiązywał też do: urządzania corocznych pokazów koni i eksponowanie 

najlepszych sztuk oraz popularyzację sztuki hodowania koni w stadninie. 

Już 8 maja 1817 r.  (i w tym celu) Jan Ritz (lekarz weterynarii i koniuszy 

Rzewuskiego) przybył do Moskwy (tu poza Petersburgiem największy han-

del końmi) w celu pozyskania odpowiednich koni. Do Janowa przybył  
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18 grudnia 1817 r. po prawie 6-miesięcznej wyprawie ze stadem 187 koni 

rasy i maści różnej, (były też ogiery z carskiego maneżu w Kołymażnym). 

Dzień 18 grudnia 1817 r., był początkiem tworzenia w Janowie Pod-

laskim (zwanym niegdyś Biskupim, zamek był dawną siedziba biskupów 

łuckich), folwarku „Wygoda” – miejsce cudowne i wymarzone do hodowli 

koni, obszerne łąki-pastwiska i soczyste trawy – pierwszej na ziemiach 

polskich państwowej stadniny koni. Pierwszym dyrektorem stadniny został 

Aleksander hr. Potocki z Wilanowa, Wielki Koniuszy Korony, znawca ko-

nia. Celem stadniny była odnowa i uszlachetnienie pogłowia koni w kraju, 
przetrzebionego wojnami. 

 Jan Ritz został inspektorem w stadninie, mianowanym na to stano-

wisko na wniosek powołanej w Warszawie przez Aleksandra Potockiego, 

Dyrekcji Stad i Stacyj Stadnych (w celu prawnych regulacji organizacji 

państwowych zakładów chodowli koni w Królestwie), pod zwierzchnic-

twem Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji – odpowiadającej 

dzisiejszemu ministerstwu. Stadnina podlegała też lustracji oficerów genera-

ła Józefa Zajączka Namiestnika Królestwa z woli carskiej.   

Aleksander Potocki (ur. 1776 r.) dobry administrator i znawca koni, 

dużo dobrego uczynił dla ojczyzny w tym zakresie, (syn Stanisława Kostki 

prezesa i ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w Króle-

stwie Polskim i wybitnego masona – wielkiego mistrza Wielkiego Wschodu 
Polskiego i Aleksandry z Lubomirskich dziedziczki Wilanowa).  

Dnia 1 kwietnia 1819 r. w stadninie Janów było: 8-masztalerzy,  

16-stajennych i 3-rzemieślników (konie do Janowa dokupowano z Anglii, 

Podola i Wołynia i od magnatów m. in. od W. Rzewuskiego), a 17 paździer-

nika 1819 r. przejazdem konie odwiedził car Aleksander I, i był mile zasko-

czony. Od 1824 r. Potocki rozbudowywał, wznoszono ujężdżalnię i muro-

wane stajnie dla 60-ogierów, hodowlą bardzo interesował się car Mikołaj I, 

który od 1822 r. miał konie Janowskie w swojej Warszawskiej stajni belwe-

derskiej – fundusze szły z budżetu Królestwa Polskiego. Powstałe w 1841 r. 

w Warszawie Towarzystwo Wyścigów Konnych i  Wystawy Zwierząt Go-

spodarskich w Królestwie Polskim uruchomiło na torze mokotowskim w 
Warszawie wyścigi i właśnie w konie zaopatrywało się w Janowie. Od 1826 

r. wszystkie województwa Królestwa posiadały swoje stacje prowincjonal-

ne, obsługiwane przez ogiery z hodowli janowskiej.  

Wpływ Janowa na hodowlę krajową i pogłowie koni w Królestwie 

był w tym czasie poważny – wyznaczał nowe trędy hodowlane. Należy 

wspomnieć, że w 1847 r. najważniejsze krajowe punkty rozpłodowe znaj-

dowały się m. in. w takich miejscowościach, jak: Lublin, Sokołów, Siedlisz-

cze, Wojsławice, Wilanow, Skierniewice, Sieradz, Miński Mazowiecki, 

Radom, Pinczów, Łomża, Przasnysz. W tym czasie największe targi i jar-
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marki handlem końmi na ziemi chełmskiej znane w Rzeczypospolitej odby-

wały się m. in. w Sielcu, Siedliszczu, Wojsławicach, Dorohusku, Sawinie, 

Rejowcu (tu też odbywaly się pokazy koni na okazjonalnych świętach 

dworskich lub dożynkach) – i były nadzorowane najczęściej przez rody 

hetmańskie Rzewuskich i Zamoyskich oraz pułkownika husarskiej chorągwi 

Rzewuskich Wojciecha Węglińskiego (wiele lat zarządca majatku Rzewu-

skich, następnie część majątku przejął) i inne będące właścicielami dóbr 

ziemskich znajdujących się w tych miescowosciach. Niejednokrotnie konie 

wychodowane przez rody magnackie lub szlacheckie w stajniach zlokalizo-
wanych w dobrach na ziemi chełmskiej w ciężkich chwilach zasilały stadni-

nę Janowską. W przeszłości prawa miejskie też posiadały: Dorohusk, Du-

bienka, Pawłów, Sawin, Rejowiec, Siedliszcze, Świerże i Wojsławice – co 

wpływało na rangę i wpływy sąsiedzkie. 

Podczas zaborów Rzeczpospolita znalazła się pod okupacyjnymi 

wpływami carskich władz Rosji. Cała sfera życia w kraju w tym kultura 

podlegała okrutnej i celowej rusyfikacji z obowiązkowym wszędobylskim 

językiem rosyjskim. Jednak w większości polskie rody magnackie i szla-

checkie kultywowały polskie tradycje i kulturę narodową. 

W końcu grudnia 1848 r. po reorganizacji Janowa dyrektorem został 

August Potocki (syn Aleksandra) a inspektorem Filip Eberhard. Powstanie  

z 1863 r. i wojna z 1914 r. spustoszyły Janów. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę (1918), z początkiem lu-

tego 1919 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Koronnych utworzono refe-

rat hodowli koni, i powołano tymczasowy Zarząd Stadnin Państwowych,  

a 10 maja 1919 r. Zarząd przejął Janów (który był kompletnie zdewastowa-

ny). Konie były potrzebne w gospodarce i dla wojska, ponieważ w skład sił 

zbrojnych wchodziły liczne pułki kawalerii.  

Ostatecznie w Chełmie, chełmskim garnizonie zadomowiły się dwa 

pułki: w 1919 r. 7 Pułk Piechoty Legionów (7 pp. Leg.) święto pułkowe  

22 września i 2 Pułk Artylerii Ciężkiej (2 pac) święto pułkowe 15 maja.  

W jednostce stacjonowały też konie – stały w specjalnych stajniach-

boksach. Konie były poddawane mustrze wswzechstrnnego wyszkolenia.  
W dniu 8 lipca 1923 r. dowództwo i WKS 2 pac., zorganizowało pierwsze  

w Chełmie zawody pn. konkurs hipiczny, na koszarowym palcu pułkowym 

(specjalnym torze), na które przybyła znaczna liczba widzów i miłośników 

koni, byli nawet goscie z terenu. Konkurs obejmował: popisy jeźdźców, 

bieg przez przeszkody, itd. Impreza zyskała wielka popularność i była kon-

tynuowana w zmiennej formule do 1939 r. W dniach 8-9 czerwca 1924 r., 

konie z Chełma 2 pac., uczestniczyły w Lublinie na zawodach konnych 

zorganizowanych przez Koło Sportowe Konne przy DOK 2 brygady kawa-

lerii, na lotniskowym placu wojskowym firmy Plage i Laśkiewicz. Konkurs 
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obejmował: bieg na 1200m, bieg z przeszkodami 3200m, konkurs konia 

wierzchowego i konkurs władania białą bronią itd. Konie z Chełma wypadły 

dobrze i awansowały na  zawody dywizji.         

Od końca 1924 r. Janów specjalizował się w hodowli koni arabskich 

czystej i półkrwi oraz angloarabów półkrwi. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 

Koronnych poprzez Zarząd Stadnin Państwowych powołało wiele nowych 

stad na terenie kraju, m. in. dobrym posunieciem było od 1930 r. urucho-

mienie Państwowego Stada Ogierów w Białce koło Krasnegostawu, które 

odciążyło ogiery Janowskie i przejęło część terenów w kryciu klaczy. Białka 
szybko zyskała renomę i stała się też punktem pomocnym dla hodowców 

koni w naszym regionie. Stado-stajnie zostały rozlokowane w przebudow-

nym majątku podworskim, były tu dobre tereny do hodowli koni. W 1982 r. 

powołano w Białce Państwową Stadninę Koni w ramach istniejącego Pań-

stwowego Stada Ogierów. Obecnie Białka jest jedną obok Janowa z najlep-

szych w Polsce w hodowli arabów – a jej konie zyskują wysokie ceny na 

międzynarodowych aukcjach i gonitwach sportowych.   

Wojna i okupacja hitlerowska w latach 1939-1944 utrudniała rozwój 

koni w Janowie i w Polsce. Od lipca 1944 r. uciekając Niemcy rabowali 

konie ze wszystkich polskich stadnin i wywozili do Niemiec. Ostatecznie 

wszystkie polskie konie zostały ulokowane w Schonbeken-Grabau, folwar-

ku Nettelau w pobliżu Kilonii (tzw. Oddziału Nettelau). Po zakończeniu 
wojny polskie stadniny znalazły się w okupacyjnej strefie brytyjskiej.  

W maju 1945 r. powstał tu Zarząd Stadnin Polskich w Niemczech, z inicja-

tywy oficerów zwolnionych z oflagów. W marcu 1946 r. władze negocjowa-

ły powrót do Polski i ludzi i koni. W sierpniu 1946 r. pierwsze konie polskie 

z Niemiec z portu Lubeki popłynęły do Polski do portu Gdynia, a ostatnie 

29 września 1946 r.  

Po wojnie i okrutnej okupacji hitlelowskiej kraju, i przeszło 2-latach 

wyczerpującej i bohatersko-patriotycznej tułaczce po drogach Niemiec  

III-Rzeszy, w walce o przeżycie i zachowanie polskiego konia, grupa wy-

trwałych ludzi przywiozła konie jako dobro Najjasniejszej Rzeczypospolitej 

z powrotem do polski – a tu nie wolna była jeszcze Polska – tylko sowiety-
zacja rzeczywistość PRL (część mastalerzy nie wróciła do Polski w obawie 

przed represjami sowieckimi, wyemigrowali do Anglii i Kanady). Właści-

wie lata 1944-1990 to dalsza sowietyzacja ZSRR naszego kraju – a konie 

Janowskie zdominowały świat.  

 Właściwie po 1990 r. reaktywowały się też wielkie staropolskie idee 

Najjasniejszej Rzeczypospolitej i jej szlacheckie tracycje i kultura narodo-

wa. Powróciły polskie tradycje rycerskie z całym herbarzem rytuału szla-

checkiego. Ludzie szukają swoich korzeni, tworzą małe lub większe stadni-

ny, i coraz częściej hippika czyli czar konia powraca do naszego krajobrazu. 
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Koń dalej jest wiernym przyjacielem człowieka i współpracują w aspektach: 

sportowych, reprezentacyjnych, rekreacyjno-turystycznych a nawet zdro-

wotnych. 

W wyniku reaktywowania wielkich militarnych tradycji Grodów 

Czerwieńskich, Rycerskich i Szlacheckich ziemi chełmskiej, od 2002 r.  

w Chełmie i regionie m. in. prowadzi swoją dzialaność, powołane „Bractwo 

Rycerskie Grodów Czerwienskich”. Członkowie prowadzą pokazy walk 

rycerskich w oparciu o dawne turnieje rycerskie – w ten sposób kultywują 

staropolskie tradycje szlacheckie. 
*Źródło: Marian Czapski, Historya powszechna konia, t. 1-3, Poznań 1874; Witold 

Pruski, Dzieje państwowej stadniny w Janowie Podlaskim 1817-1939, Poznań 1948; Tadeusz 

Bochenek, Wspomnienie z pracy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim (maszynopis 1977); 

Rozmowy autora z inż. Andrzejem Krzyształowiczem dyrektorem PSK w Janowie, twórcą 

polskiej rasy araba czystej krwi, stadniny słynnej na cały świat – (Krzyształowicz był mężęm 

siostry, ojca autora); Wspomnienia Witalisa Bieleckiego (dziadka autora), Pracownik Mini-

sterstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych oraz Zarządu Stadnin Państwowych  i Zarządu Hodowli 

Koni w Polsce, koniuszy w PSK Janów Podlaski „Wygoda” 1928-1944, pracownik Oddziału 

Nettelau ratujące polskie konie zrabowane i wywiezione do Niemiec 1944-1946, koniuszy i 

kierownik PSK Posadowo 1946-1950, dyrektor PSK w Kadynach 1950-1951 i dyrektor PSK w 

Walewicach 1951-1958, znawca, hodowca oraz trener koni .       

 

• CZĘŚĆ  II – roważania wątek drugi: 

                              - wychowanie fizyczne, oświata narodowa –    

Różnorodne ćwiczenie fizyczne o charakterze użytkowym i kulturo-

wym, gry i zabawy, popisy sprawności oraz inne formy aktywności rucho-

wej stanowiły od dawna niezbędny element wychowania młodego pokolenia 

oraz życia obyczajowego, obrzędów religijnych, uroczystości publicznych 
i rodzinnych. Wśród plemion słowiańskich i w dawnej Polsce rozpowsze-

nione były biegi i ściganie się (bieganie w zawody do mety), ciskanie ka-

mieniami, rzuty dzidą, strzelanie z łuku, wprawianie do myślistwa, jazda  

i gonitwy konne, mocowanie się, walki na pięści i na kije, pływanie, wio-

słowanie, ślizganie na drewnianych łyzwach po lodzie, pląsy i tańce, niekie-

dy w formie współzawodnictwa. Służyły one przede wszystkim zdobywaniu 

przez młodzież sprawności fizycznej niezbędnej do walki. Spełniały też 

funkcje zabawowo-rozrywkowe. W Polsce średniowiecznej – podobnie jak 

w ówczesnej Europie – można wyróżnić dwa nurty kultury fizycznej: rycer-

ski i mieszczańsko-plebejski. Turnieje – w Polsce nazywane też gonitwami 

– organizowane z okazji świąt lub znaczących wydarzeń w życiu publicz-

nym lub prywatnym, często także z udziałem rycerzy z innych krajów 
(zgodnie z kodeksem rycerskim). Turnieje rycerskie w Polsce organizowano 

już w XIV w., ale ich rozkwit przypada na XVI w. W kręgach mieszczań-

stwa średniowiecznego uprawiano takie ćwiczenia, które przygotowywały 

ludność miejska do obrony miast, a więc przede wszystkim strzelectwo. 
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Wprawianie się mieszczan do strzelania, poczatkowo z łuków, a później  

z kusz, rusznic i coraz bardziej nowoczesnej broni palnej, miało zorganizo-

wany charakter: odbywało się w stowarzyszeniach strzeleckich, w Polsce 

zwanych bractwami kurkowymi. Bractwa kurkowe – stanowiły swoisty 

rodzaj szkół strzeleckich – w pewnym stopniu były prototypem powstają-

cych później, w XIX w. mieszczańskich stowarzyszeń sportowych.  

*(K. Hądzelek). 

Jak już wspomniałem, losy ziemi chełmskiej w czasach Rzeczypo-

spolitej Szlacheckiej odzwierciadlały losy całego obszaru pogranicza pol-
sko-ruskiego w obszarach kulturalno-etnicznych. W razie napadu nieprzyja-

ciela, miasta broniły cechy i bractwa, jednak obrona taka nie była skuteczna. 

Poszukujac skutecznych rozwiązań rajcy miejscy chełmscy powoływali 

regimenty odpowiedzialne za bezpieczeństwo miasta - mieszkańców.  

W 1621 r. podczas obrad Rady Miejskiej nad stanem bezpieczeństwa  

w mieście, rajcy postanowili powołać w Chełmie, Regiment Konny Straży 

Miejskiej – będący w stałej gotowości bojowej i służyć ochronie i obronie 

miasta i mieszkańców, a nawet uczestniczyć w gaszeniu pożarów i godzeniu 

wasni rodzinno-rodowych. Jednak w przyszłościowych planach obronnych 

miasta w dalszym ciągu chełmskie bractwo kurkowe-strzeleckie było brane 

pod uwagę i jeszcze przez wiele lat uczestniczyło w obronie miasta i okoli-

cy. *(B. Zimmer). 
O wychowaniu fizycznym w okresie Odrodzenia pisali. Sebastaian 

Petrycy (1554-1626) – lekarz i filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. Jego poglądy i rozważania na temat wychowania fizycznego można 

uznać za jedne z największych osiągnięć pedagogiki epoki Odrodzenia w 

skali europejskiej. Wojciech Oczko (1537-1599) – wybitny humanista, le-

karz nadworny Stefana Batorego. W swojej rozprawie, O różnych przypa-

dłościach ciała ludzkiego (1581), podkreślał znaczenie diety oraz zdrowot-

nych walorów ćwiczeń fizycznych, które uznawał nie tylko za środek profi-

laktyczny, ale także leczniczy. Był pionierem gimnastyki leczniczej w Pol-

sce. Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) – wybitny pisarz polityczny 

 i reformator, autor działa O poprawie Rzeczypospolitej (1551), przypisywał 
duże znaczenie wychowaniu fizycznemu, a szczególnie przygotowaniu 

młodzieży do służby wojskowej. Również  przedstawiciele polskiego Rene-

sansu. Mikołaj Rej (1505-1569) – dostrzegając w ćwiczeniach fizycznych 

ważny element przygotowania do stanu rycerskiego oraz przejaw obyczajo-

wości i stylu życia ziemiańskiego. Jan Kochanowski (1530-1584) – dając  

w niektórych swoich utworach opis ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz pod-

kreślając znaczenie ćwiczeń fizycznych w wychowaniu młodzieży szla-

checkiej. Łukasz Górnicki (1527-1603) – w Dworzanionie polskim (1566), 

książce opartej na dziele wloskiego humanisty Baltazara Castiglione Il Cor-
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tegiano (1528), ukazał znaczenie kultury fizycznej w życiu dworskim oraz 

igraszki i radość życia dworzan epoki renasansowej. *(K. Hadzelek). 

Poglądy pedagogiczne i kierunek reform szkolnych okresu Oświece-

nia znalazły szeroki wyraz w polskiej myśli wychowawczej ostatnich dzie-

sięcioleci Rzeczypospolitej Szlacheckiej. W próbach ratowania upadającego 

państwa w drugiej poł. XVIII w. zagadnienia reformy wychowania, stwo-

rzenia nowej, wartościowej struktury szkolnictwa zajmowały miejsce na-

czelne. Zaczątkiem tej reformy było utworzenie w Warszawie w 1740 r. 

przez Stanisława Konarskiego (1700-1773) nowoczesnej szkoły dla mło-
dzieży szlacheckiej pod nazwą Collegium Nobilium. W 1765 r. utworzona 

została Szkoła Rycerska, na wzór podobnych uczelni w rozwinietych kra-

jach Europy. W obu tych uczelniach wprowadzono szeroki zakres ćwiczeń 

fizycznych (jazda konna, szermierka, gry sportowe, biegi). Zasadnicza jed-

nak reforma szkół dokonana została w 1773 r. przez ustanowienie Komisjii 

Edukacji Narodowej (KEN) w Polsce jako pierwszego w Europie państwo-

wego urzędu szkolnego sprawującego nadzór nad wszystkimi szkołami w 

kraju. KEN –  charakteryzuje szerokie ujmowanie celów wychowania fi-

zycznego – w kategoriach: zdrowia, wychowania i funkcji społecznej. Na 

funkcje wychowania fizycznego zdrowotne, edukacyjne i higieniczne jako 

pierwsi uwagę zwracali, projektodawcy Ustaw i KEN – Adolf Kamieński i 

Grzegorz Piramowicz (który też jako pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę 
wychowania fizycznego dziewcząt). Pod wpływem tych opinii Towarzy-

stwo do Ksiąg Elementarnych umieściło w programie klas VI „wiadomości 

o człowieku względem zachowania zdrowia”, czyli naukę higieny. Należy 

pamiętać, w tym czasie nie było lekcji wychowania fizycznego i stanowiska 

nauczyciela. Dopiero w XIX w. wychowanie fizyczne wkracza do szkół 

jako przedmiot i nauczyciel wychowania fizycznego – gimnastyki.  

W XVIII w. wychowanie fizyczne występuje w formie tzw. rekreacji – to 

znaczy gier i zabaw na otwartej przestrzeni, odbywanych w dni lub godziny 

wolne od zajęć lekcyjnych. W Polsce każdy czwartek poświęcony był rekre-

acji (były sugestie o dwu, że wtorek i czwartek).  Być może, były różnice  

w szkołach pijarskich i jezuickich. W 1773 r. zarząd nad szkołami przejęła 
KEN, tradycja rekreacji była w pełni utrzymana. Sankcjonują ją Ustawy 

KEN i formułują nastepująco zakres i zadania rekreacji: „Podczas rekreacji 

ćwiczenia sił, gry, rozrywki cały czas zabierać powinny, miarkując wszyst-

ko roztropnością przez wzgląd wieku, równych i nierównych sił dzieci, 

przyszłego wychowania etc.”. Szkołom zalecano gry, do których m. in. 

zaliczano: „Gra-gry w piłkę, ciskanie zręczne kamieniami na wodę, jeżdże-

nie konno, rozmierzanie ogrodów, pól, miejsc do przystępu trudniejszych 

etc.” A oprócz tego Ustawy zalecają „Ćwiczenia takowe, które obrotów 

żołnierskich w ciągnieniu, szykowaniu, dobywaniu i bronieniu jakiegoś 
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miejsca naśladują: nic bardziej do wpojenia męstwa, mocy duszy, szlachet-

nej wielomyślności i ducha rycerstwa nie pomoże jako takowa młodzi za-

prawa” – do tego dochodzi jeszcze pływanie. Z Raportów generalnych wi-

zytatorów wynikało, że w szkołach KEN, w planie wychowawczym szkół; 

aktywność ruchowa młodzieży zajmowała pozycję kluczową; iż dewiza 

Komisji, by z edukacją moralną (obecnie wychowaniem społeczno-

moralnym) wiązać edukację fizyczną, była rzeczywiście realizowana w 

szkołach Komisji. Dokonał się w ten sposób w szkołach KEN awans wy-

chowania fizycznego do rzędu podstawowego środka wychowawczego.  
*(R. Wroczyński). 

W 1667 r. biskup sufragan chełmski Mikolaj Świrski sprowadził do 

Chełma zakon Pijarów – ufundował im też klastor wraz z Kolegium.  

W krótkim czasie Pijarzy zadomowili się w Chełmie (i okolicy) i założyli 

Kolegium – przy kościele parafialnym pw. Rozesłania Św. Apostołów. 

Nowoczesny jak na owe czasy program nauczania spowodował dynamiczny 

rozwój Kolegium i ruchu oświaty w Chełmie i okolicy. Kolegium i system 

nauki proponowany przez Pijarów, cieszyło się dużym wzięciem, czego 

dowodem była bardzo duża liczba kształcącej się młodzieży z Chełma  

i okolicznej szlachty. Największy rozkwit Kolegium przypadał na lata 1782-

1793 (podbudowany ideami Komisji Eduakacji Narodowej). Przy Kolegium 

istniała biblioteka, pomocna do nauki. Pijarzy jako zakon reformatorski, 
duży nacisk kładli na zdrowy i sportowy tryb życia swoich uczniów. Dlate-

go też wychowanie fizyczne (moralne) było obowiązkowe i funkcjonowało 

jako ćwiczenia cielsne i obejmowaly: rekreację ruchową w terenie, gry  

i zabawy, zabawy w terenie, wędrowanie i wycieczki, była też prowadzona 

nauka jazdy konnej (pod kierunkiem dowódcy chełmskiego Regimentu 

Konnego) – pomagało to w procesie wychowaczym młodzieży. Do twór-

ców-realizatorów tego programu należał najwybitniejszy chełmski Pijar 

reformator Kolegium Samuel Chruścikowski – kładł duży nacisk na ćwicze-

nia cielesne, i twiedził, że „rozwijały młodzież fizycznie wdrażając do kar-

ności i dyscypliny, co dawało wychowanie przyszłego zdrowego obywate-

la”. Szkoła była też pod zarządem KEN, i funkcjonowała jako Szkoła Wy-
działowa. Kolegium przetrwało aż do końca Rzeczypospolitej. Kiedy Chełm 

dostał się w skład Austrii – została przekształcona w sześcioletnie gimna-

zjum. W 1823 r. władze carskie zlikwidowały szkołę, a w 1864 r. usunęli 

Pijarów z Chełma. *(B. Zimmer; patrz też K. Janczykowski).  

Traktaty rozbiorowe (inspirowane przez Rosję) z lat 1772, 1793  

i 1795, doprowadziły do zniknięcia Rzeczypospolitej z mapy Europy – 

nastąpiła powolna i celowa rusyfikacja. *Spreparowano pogląd, że dialektyk 

języka białoruskiego i ukraińskiego są regionalnymi odmianami języka 

rosyjskiego, natomiast wyznawcy prawosławia oraz katolicyzmu obrządku 
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greckiego są Rosjanami, a ludność polska, litewska i żydowska powinna 

przyjąć język, kulturę i religię Rosjan. *Po powstaniu listopadowym 1830-

31, nastąpił 30-letni okres eksterminacji kultury polskiej i stopniowego 

likwidowania odrębności Królestwa Polskiego, zlikwidowano też sejm  

i armię polską, zamknięto uniwersytety w Warszawie i Wilnie oraz Liceum 

Krzemienieckie. *W 1839 r. (wszelkie kompetencje urzędów państwa)  

w tym i sprawy szkolne powierzono Ministerstwu Oświaty w Petersburgu. 

 Ugodowa polityka caratu wobec Królestwa Polskiego, będąca na-

stępstwem klęski Rosji w wojnie krymskiej, została przerwana przez wy-
buch powstania styczniowgo. Dlatego już latem 1863 r. w Petersburgu pod-

jęto prace mające na celu realizację w Królestwie szerokich tzw. reform 

wewnętrznych. W sferze zainteresowań władz carskich znalazło się również 

szkolnictwo wszystkich szczebli. Bezpośredni nadzór nad całością prac 

przygotowawczych car Aleksander II powierzył, protegowanemu Mikoła-

jowi Milutinowi.  

Jesienią 1863 r. M. Milutin przybył do Królestwa, przeprowadził 

analizę obecnego systemu edukacyjnego, i uznał, że dalsze wdrażanie usta-

wy z 1862 r. byłoby szkodliwe dla interesów politycznych caratu. Stwiedził, 

że należy zrezygnować z niepraktycznej myśli o rusyfikacji Polaków, która 

byłaby prowadzona przy użyciu siły. Sugerował natomiast, aby całą energię 

skierować na przeciwdziałanie procesom polonizacji mniejszości narodo-
wych Królestwa. Za podstawowe kryterium ich podziału uznał wyznanie 

religijne i w oparciu o nie ludność Królestwa Polskiego podzielił na: rzym-

skokatolików-Polaków, grekokatolików-Rusinów, prawosławnych-Rosjan, 

ewangelików-Niemców, starozakonnych-Żydów, wyjątek stanowiła ludność 

litewska, która nie mieściła się w tym tzw. kryterium. Doceniając ogromną 

rolę wychwowczą szkoły średniej, po analizach, władze carskie podjęły 

niezwykle energiczne zabiegi około jej reorganizacji. Zwrócono także uwa-

gę na odbudowę rządowego szkolnictwa średniego dla dziewcząt zamykając 

istniejące dotąd placówki prywatne. Zgodnie z ustawą z 1866 r. rozpoczęto 

zakładanie nowych gimnazjum i progimnazjum żeńskich. Mialy one funk-

cjonować w oparciu o wzorce obowiązujące na oszarze Cesarstwa. Bardzo 
szybkie tempo przybrał proces rusyfikacji szkół średnich dla unitów. Już  

10 maja 1865 r. car Aleksander II podpisał ukaz o 7-klasowym gimnazjum 

dla unitów w Chełmie.  

Przed wybuchem I wojny światowej Chełm stanowił znaczący ośro-

dek kształcenia na poziomie średnim. Istnialy tu – gimnazjum rządowe 

klasyczne męskie, Chełmska Szkoła Maryjska dla dziewcząt, gimnazjum 

rządowe żeńskie, dwa gimnazja prywatne męskie i żeńskie z prawami szkół 

rządowych, seminarium nauczycielskie wraz ze szkołą wzorową, wyższa 

szkoła elementarna wraz z kursami pedagogicznymi, techniczna szkoła 
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kolejowa, prawosławne seminarium duchowne oraz prawosławna szkoła 

duchowa. Wsród nauczycieli i dam klasowych dominowali prawosławni 

Rosjanie, traktujący pracę pedagogiczną z młodzieżą Chełmszczyzny jako 

rodzaj misji dziejowej, kształtujący „pierwiastki prawdziwej rosyjskiej kul-

tury” w miejscowym społeczeństwie. Po ewakuacji w głąb Rosji w sierpniu 

1915 r. pozostali na swych stanowiskach aż do rewolucji do 1917 r., kiedy 

zawierucha rewolucji i wojny domowej zniweczyła ich nadzieje na powrót 

do dawnych obowiązków i przywilejów w gubernialnym Chełmie. Odro-

dzona Polska mogła podjąć mozolną budowę własnego systemu oświatowe-
go.  *(Ryszard Kucha). 

W niepodległej Polsce po 1918 r., tworzyły się w Chełmie polskie 

organizacje, jednocząc elitę chełmskiego społeczeństwa. Do najaktywniej-

szych należały: Polska Macierz Szkolna, Polskie Towarzystwo Gimnastycz-

ne „Sokół”, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Związek Strzelecki. Odra-

dzały się ideały narodowe i patriotyzm regionalny. 

W grudniu 1918 r. minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-

blicznego Ksawery Prauss, ogłosił program oświatowy, zapowiadał on uni-

fikację szkolnictwa trzech zaborów, 7-letni obowiązek szkolny, organiczne 

powiązanie 7-klasowej szkoły powszechnej dla wszystkich sfer społecznych 

z 5-letnim gimnazjum. Powołana w 1919 r. Państwowa Rada Wychowania 

Fizycznego i Kultury Cielesnej była organem doradczym dwu ministerstw – 
Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego. 

 Szkolnictwo chełmskie do 1 września 1925 r. podporządkowane by-

ło Kuratorowi Okregu Szkolnego w Warszawie a od 1 września 1925 r. 

nowo utworzonemu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie. Kształtowa-

nie się systemu oświatowego w latach 1918-1939 można podzielić na dwa 

okresy – do i od tzw. przewrotu majowego w 1926 r. dokonanego przez  

J. Piłsudskiego i jego zwolenników. Zmiany te odzwierciadlały głębszy 

proces przeobrażeń dokonujący się w polityce oświatowej ówczesnego 

państwa (w sferach innych też). Od 1926 r. zaczęto realizować koncepcję 

wychowania państwowego, później obywatelskiego. Chełm stawał się wio-
dącym ośrodkiem kultury narodowej na kresach wschodnich. 

Wybuch wojny w 1939 r., i hitlerowska okupacja w latach 1939-

1944 to niszczenie polskiego dorobku i kultury narodowej. Trudno mówić  

o humanitaryźmie w latach okupacji hitlerowskiej. 

Wyzwolenie w 1944 r. – Chełm pierwszym skrawkiem wyzwalanej 

Polski – miasto  Manifestu Lipcowego i PKWN, a tu właściwie 1944-1957, 

to okres szczególnej tzw. przyjacielskiej sowietyzacji ZSRR nowych władz 

PRL (a przecież razem nasze armie walczyły o zwycięstwo z okrutnym 

okupantem hitlerowskim). W 1957 r. połączenie szkolnictwa zawodowego  
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i ogólnokształcącego, dotąd rozdzielonego na wzór ZSRR, tak jak i zarzą-

dzania.  Lata egzystencjalnej wegetacji, dopiero po reformach ustrojowych 

po 1990 r. widzi się spontaniczne reaktywowanie Polskiej kultury i dumy 

narodowej, sięgamy do korzeni – najczęściej do okresu II Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej a nawet dalej – i ten proces trwa dalej. 
*Źródło: Ryszard Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, 

wydanie II, rozszerzone, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Wydawnictwo Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich 1985; Jerzy Gaj \ Kajetan Hądzelek, Dzieje kultury fizycznej  

w Polsce, AWF w Poznaniu, Podręcznik Nr 45, Poznań 1997; Kazimierz Czernicki, Chełm 

Przeszłość i Pamiątki, Chełm 1936; Bolesław Zimmer, Miasto Chełm, Warszawa-Kraków 

1974; Ryszard Kucha, Szkolnictwo średnie Chełma przed wybuchem pierwszej wojny świato-

wej, R.Ch, T-2, 1996.  

 

• CZĘŚĆ III – roważania wątek trzeci: 

                                - religia – wiara – polskość –  

Wpływ na kształtowanie kultury narodowej i kultury regionalno-

ludowej w Chełmie -  ziemi chełmskiej, (poniekat miały) wydarzenia histo-

ryczne, stosunki etniczne i położenie geograficzne. Historia Chełma - ziemi 

chełmskiej jest niezwykle bogata i burzliwa – i w ciągłej walce. Właściwie 

od X w. na tych terenach toczyły się walki o przestrzenie terytorialne i pa-
nowanie – jednak ostatecznie zwyciężyli Polacy i tu kształtowali swoją 

kulturę przez wieki. W 2-poł. XV w. miasto Chełm zacny gród nad rzeką 

Uherką liczyło ok. 1.000 mieszkanców,  funkcjonowały tu trzy narodowości 

(a byli to Rusini, Polacy i Żydzi) wyznające trzy odrębne religie: prawosła-

wie, katolicyzm i judaizm. Od tego czasu Chełm się rozbudowywał i wła-

ściwie dalej dominowały te trzy grupy demograficzne. Kościół, a właściwie 

kler, w tym czasie odgrywał ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności 

polskiej w Chełmie i na ziemi chełmskiej, dawał wzorce życia duchowego i 

materialnego, ale i prowadził też swoją politykę posiadania. 

Właściwie to w okresie II Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w Chełmie 

w latach 1918-1939, w warunkach całkowitej autonomicznej swobody, 
najwydaniej ujawniły się intencje poszczególnych mniejszości narodowych, 

przede wszystkim: Żydów, prawosławnych Rosjan, i innych. Chełm liczył: 

w 1914 r. – 26.380 mieszkańców, w 1918 r. – 16.165, w 1939 r. – 32.035 

(w tym 12.929 to Żydzi i około 2.000 to prawosławni, po 1915 r. dużo Ro-

sjan wyemigrowało do siebie w głąb Rosji). Do największych instytucji 

wyznaniowych tego okresu należały: Kościół Rzymskokatolicki, Gmina 

Żydowska i Kosciół Prawosłwny. 

Traktaty rozbiorowe (inspirowane przez Rosję) z lat 1772, 1793  

i 1795, doprowadziły do zniknięcia Rzeczypospolitej z mapy Europy – 

nastąpiła powolna i celowa rusyfikacja. Tu prawosławie jako religia, było 

jednym z czynników, który przyczynił się do prześladowań innych religii. 
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W imię wiary prawosławia Carskie rusyfikacyjne represje niszczyły naród, 

dumę i kulturę polską.  

Nie napatkałem w materiałach źródłowych do 1939 r., szczególnych 

(i specjalnie przygotowanych w tej intencji akcji), informacji o wpływie 

kultury prawosławnej rosyjskiej lub żydowskiej na kulturę polską, która by 

też miała jakoby ją uszlachetniać w ścieraniu się dziejowym czy przenikaniu 

dziejowym. Do najbardziej obiektywnych wiarygodnych i profesjonalnych 

źródeł można zaliczyć: pisma regionalne „Zwierciadło” 1923-1932 i „Kro-

nikę Nadbużańską” 1933-1939 prowadzone przez skrupulatnego dokumen-
talistę Kazimierza Czernickiego oraz Materiały Informacyjne Komisariatu 

Policji Państwowej w Chełmie będące w zasobach Państwowego Archiwum 

w Lublinie (w APLOCH też są, ale skąpe materiały). 

Chełm pod zaborem był aż do 1915 r. Kazimierz Czernicki pisał: 

„Faktyczną datą dziejów odradzającego się Chełma jest sierpień 1915 r., to 

jest moment wyjścia stąd na zawsze nie tylko żołnierza, ale i ducha mo-

skiewskiego”. Reasumując – *Właściwie kultura kultu cara, spotkała się  

w 1917 r., z kulturo-rewolucją ludu armii czerwonej, która dokonała samo-

sądu i przejęła władzę i zamieniła arystokrację carską na równość-

społeczną. Następnie ideologia bolszewicka wojną w 1920 r. najechała Pol-

skę. Tu Wskrzesiciel Państwa Polskiego Wódz i Komendant Józef Piłsudski, 

kulturą i sztuką-militarną szlachcica, odparł natarcie – i armia czerwona 
powróciła w swoje (albo nie swoje) ziemie. W 1944 r. itd. – już pisałem – 

takie już mamy położenie geopolityczne.  *Obecnie prawosławni żyją  

w Chełmie i nikt ich nie prześladuje. 

 Położenie ludności żydowskiej określił zwłaszcza statut kaliski księ-

cia Bolesława Pobożnego (z 1264 r.), potwierdzony przez króla Kazimierza 

III Wielkiego (z 1334, 1364 i 1367 r. nastepnie były dalsze): ze względu na 

korzyści fiskalne statuty brały Żydów pod opiekę panującego (traktując ich 

jako własność władcy i jego skarbu) i zapewniały im bezpieczeństwo osobi-

ste, samorząd i swobodę uprawiania handlu. Żydzi stopniowo też zdomino-

wali działalność kredytową tzw. lichwę, a także dzierżawę różnych opłat 

państwowych, w tym karczem. Podstawą samorządu żydowskiego była 
gmina wyznaniowa – kahał. Nagły i celowy wzrost znaczenia gospodarzce-

go Żydów był przyczyną wielu napięć między nimi a ludnością chrześcijań-

ską, która z czasem dążyła do likwidacji konkurencji żydowskiego rzemio-

sła i handlu przez uzyskane dawne przywileje. Kultura, a właściwie filozofia 

Żydowska polegała na coraz większym posiadaniu – Żyd lichwiarz i Żyd 

arendarz stali się synonimami zła. Żydzi tworzyli też swoje szkoły prywatne 

gdzie jidysz lub hebrajski był językiem nauczania. Pod koniec XIX w. Żydzi 

nadal byli głównie społecznością miejską – a od 1935 r. wystąpiło zjawisko 

antysemityzmu gospodarczego i widzi się dyskryminację Żydów.  
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Polska była i jest najbardziej tolerancyjnym z państw Europejskich 

dla napływowej Żydowskiej mniejszości narodowej. Chełm do 1939 r. sta-

nowił obok Lublina i Siedlec, jedno z największych skupisk ludności ży-

dowskich województwa lubelskiego i kresów (a nawet w kraju). Właściwie 

w latach 1918-1939 Chełm był zwany miastem żydowskim. Żydzi chełmscy 

byli szeroko znani ze swojej specyficznej logiki im tylko zrozumiałej i swo-

istego folkloru-miejscowego oraz dowcipów o sobie. Działały też organiza-

cje m. in.: Żydkowki Klub Towarzyski, Żydowskie Stowarzyszenie Kultu-

ralno-Oświatowe „Tarbut”, czy Zrzeszenie Żydowskich Harcerzy”. Działała 
szeroko w Chełmie Żydowska Filia Stowarzyszenia Hachmusas, która fi-

nansowła biedne chełmskie rodziny żydowskie we wszystkich sferach egzy-

stencji. Żydzi nadawali swoisty charakter miejski, starali się też tworzyć 

autonomiczne życie we wszystkich sferach, byli członkami władz miejskich 

i innych organizacji miejskich. Generalnie jednak, pilnowali swoich spraw i 

interesów, a strategiczne sprawy państwa jak m. in. finanse, wojsko czy 

obronność ich nie interesowały. Jak wynikało z materiałów Policji Pań-

stwowej, Żydzi jako grupa społeczna w Chełmie, najbardziej i bezkarnie 

łamali prawo i nie szanowali władzy, a byli w większości właścielami.           

Latem 1925 r. Lederman i Wolberger powołali w Chełmie (pierwszą 

żydowską organizaję kultury fizycznej) – Żydowskie Towarzyswto Sporto-

we – które miało na celu stworzenie szerokiego frontu żydowskiego ruchu 
sportowego i włączenie się do życia sportowego w Chełmie. Towarzystwa 

Sportowe „Makkabi” i „Hasmonea” były najbardziej autentycznie Żydow-

skie. Najbardziej liczący się w żydowskim ruchu sportowym w Polsce  

w latach 1918-1939 był Związek „Makkabi”, który miał ambicje zjednocze-

nia wszystkich mieszczańskich żydowskich klubów sportowych. W części 

się udało, a właściwie od 1934 r. dotyczyło to też Chełma. 

Z wielu informacji dotyczących organizacji turystycznych w Polsce 

mniejszości narodowych, wynikało, że Żydowskie Towarzystwo Krajo-

znawcze (ŻTK) założone w Warszawie w 1926 r., posiadało na przełomie 

1935-1936 r., 23 oddziały liczące 3.000 członków. Właśnie jeden z oddzia-

łów ŻTK obejmował Chełm jako tzw. miasto żydowskie.   Organem propa-
gandowym Towarzystwa było pismo „Wiadomości Żydowskie Towarzy-

stwa Krajoznawczego”. 

Po 1944 r. sytuacja Żydów w Polsce i w Europie zmieniła się rady-

kalnie.  
  *Źródło: Hieronim Łopaciński, Dawne podziały administracyjne dzisiejszej Guberni 

Lubelskiej (przyczynek do gieografji historycznej, od 31 grudnia 1866 r.); Leon Płochocki, 

Chełmszczyzna i sprawa jej oderwania, Nakladem Wydawnictwa „Życie”  w Krakowie – jak 

pisze autor: „Z dniem 1 stycznia roku 1913 gwałt ten stanie się faktem dokonanym”; „Zwier-

ciadło” lata 1923-1932; „Kronika Nadbużańska” lata 1933-1939; Majer Bałaban, Zabytki 

Historyczne Żydów w Polsce, Warszawa 1929; Kazimierz Czernicki, Chełm Przeszłość i Pa-
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miątki, Chełm 1936; Robert Litwiński, Materiały informacyjne Komisariatu Policji Państwowej 

w Chełmie, Rocznik Chełmski, T-9, 2003; Waldemar A. Kozłowski, Życie sportowe w Chełmie  

w latach 1918-1939, Chełm 2004 i Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939, 

Chełm 2007; Witalis Bielecki h. Rogala (dziadek autora) Wspomnienia z dziejów i sytuacji i 

zachowania szlachty kresowej na pograniczu Wołynia, Podola i Naddnieprza wobec zmian 

ustrojowych w Rosji do 1920 r., w tym rewolucji 1917 r. i wojny bolszewickiej 1920 r., i ewa-

kuacji-powrotu do Polski w trudnych latach w 1920 r.; Biblioteka Rocznika Chełmskiego, 

Paweł Kiernikowski, Miasto Chełm w okresie miedzywojennym (1918-1939), Chełm 2007. 

 

Reasumując:  

Na kulturę – kulturę narodową, składa się wiele aspektów (które two-

rzą też jej bazę i nadbudowę): pierwszy aspekt to – ojczyzna-naród, dzieje, 

wiara, społeczeństwo, dobro narodowe; drugi aspekt  to – duma narodowa, 
patriotyzm narodowy i regionalny; trzeci aspekt  to – idea rozbudowy dobra 

narodowego i egzystencji jednostki oraz ich oddziaływanie. 

 Po 1944 r., właściwie nie było problemów mniejszości narodowej 

w Polsce-PRL, jakie miały miejsce szczególnie w latach 1918-1939 w okre-

sie II Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.  

Po przemianach ustrojowych w kraju, pozostałości budowli sakralnych 

lub rytualnych innych narodowości minionych lat przede wszystkim wyzna-

nia prawosławnego i żydowskiego, zostały odrestaurowane i obecnie tworzą 

określane mianem, tzw. zabytków historyczno-architektonicznych (i są pod 

opieką). 

 Obecnie (w okresie demokracji i swobody wyznaniowej oraz braku 
problemów mniejszości narodowych i naszej tolerancji państwowej), w 

statucie kurtuazyjnym mogą się spotykać, przedstawiciele różnych wyznań.  

* 

Stroje i obrzędy ludowe, zwyczaje i pieśni (oraz okolicznościowe 

jarmarki, dożynki, wesela, święta, kolędy, rękodzielnictwo i inne) na terenie 

powiatu chełmskiego możemy dzisiaj poznać i podziwiać, dzięki właśnie 

amatorskim zespołom ludowym, których obecnie jest około 20 i prowadzi 

aktywną działalność. Do najbardziej znanych na terenie prawie całego kraju 

i cenionych przez znawców i miłośników kultury ludowej, można zaliczyć:  

- Zespół „Nadbużański Klon Zielony” z Zanowinia gmina Dorohusk 

działa od 30-lat, laureat Złotej Baszty, nagrody głównej Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz nagrody imie-
nia Oskara Kolberga za wybitne zasługi w upowszechnianiu tradycyjnej 

kultury ludowej, w tym zwyczaje i orzędy; 

- Zespół „Okopianki” z Okop gmina Dorohusk, działa od 30-lat, re-

pertuar piesni i widowisk w tym zwyczaje świąteczne, weselne pieczenie 

tradycyjnego ciasta; 

- Zespół „Sielanki” z Sielca gmina Leśniowice, działa od 27-lat, wie-

le nagród na festiwalach folklorystycznych.  



150 

 

Na terenie powiatu chełmskiego działają różne ośrodki promujące 

rzemiosło ludowe – najaktywniejszym jest Pawłów  w gminie Rejowiec 

Fabryczny – skupiający garncarzy i bednarzy staropolskie zawody (przywi-

leje garncarskie nadane w 1796 r.),  jest tu też ekspozycja wyrobów. O dzia-

łalności informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie. 

W powiecie chełmskim działa też aktywnie gminne muzeum pokazu-

jące życie mieszkańców chełmskiej wsi. W budynku szkoły podstawowej  

w Kumowie Majorackim gmina Leśniowice, otwarto też „Ośrodek Doku-

mentacji Życia, Kultury i Twórczości na wsi leśniowieckiej” – w celech 
edukacyjnych.  

Działają też w okolicach Chełma 3-prywatne izby regionalne groma-

dzące wyroby kultury materialnej w Sawinie, Siedliszczu i w miejscowości 

Turka gmina Dorohusk.  

Muzeum Chełmskie w Chełmie, prezentuje też różne dziedziny kul-

tury ludowej. Również Chełmski Dom Kultury w Chełmie organizuje im-

prezy promujące kulturę ludową ziemi chełmskiej.  

Obecnie właświe w każdej gminie działają – Gminne Ośrodki Kultu-

ry – które prowadzą szeroką akcje promocji  i edukacji – staropolskiej kultu-

ry życia na wsi. 
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ROZDZIAŁ VI –  
 

Inne wydarzenia wzbogacające wartości-(atrakcyjność) 

Chełma – ziemi chełmskiej  (powiatu chełmskiego)  

w aspekcie historycznym, kulturowym i turystycznym. 
 

1.  Archeologia – Dokonania Kazimierza P. Janczykowskiego:   

 

Kazimierz Janczykowski sam lub z młodzieżą Gimnazjum. „Czar-

niecczyków”, 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 naj-
starszych 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; Kate-

drę 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 XI- 

XIII w. w Stołpiu i Bieławinie, były to dawne budowle systemu obronnego 

 i sygnalizującego. Prowadził też szczegółowe badania na Pojezierzu Łę-

czyńsko-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. 

Archeologia szczególnie go pasjonowała, przy okazji licznych wę-

drówek po okolicy zbierał zabytki i gromadził naukowe informacje na temat 

pradziejów tych miejsc(dzięki temu jego uczeń Stanisław Skibiński konty-

nuował jego prace i opracował wszystkie znaleziska archeologiczne, wyda-

jąc „katalog-inwentarz, zabytki powiatu chełmskiego”). 

Jego najcenniejszym nabytkiem prac archeologicznych, dzięki cią-

głym penetracjom i badaniom terenu, było w 1934 r. k\ Chełma w Ponia-

tówce (gm. Leśniowice) przypadkowe sensacyjne odkrycie grobu, zbudo-
wanego z płyt kamiennych. Sensacyjnemu odkryciu na miejscu znaleziska  

i badania komory grobowej, towarzyszyła wyprawa w składzie: dyr. Gimna-
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zjum Tadeusz Dąbrowski, Kazimierz Janczykowski, Tadeusz Sosnowski  

i Kazimierz Czernicki.  

Prowadził prace nad zabezpieczeniem miejsca z pradziejowym gro-

bem, 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 zacho-

wał się egzemplarz tej pracy z dedykacją autorki „Wielce Szanownemu 

Panu. profesorowi Kazimierzowi Janczykowskiemu ofiaruje autorka, War-

szawa, 9.IV.1937 r.”). 

Przetransportowano 8-ciążkich płyt z piaskowca i granitu do mu-

zeum i wykonano dokładną rekonstrukcję (na zdjęciu archiwalnym z okresu 

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

światowa. Chełm zaistniał w literaturze światowej jako miejsce, gdzie zna-

leziono 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 dział 

archeologiczny.  W nim zgromadzono wiele 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 polo-

wych. Zachowały się staranne notatki przy niektórych zabytkach, napisane 

przez niego, dotyczące okoliczności znalezienia, lokalizacji i prób określe-

nia chronologii. Jest to podstawowa czynność profesjonalnego archeologa, 
bez której nie można opracować znaleziska i prowadzić dalszych prac ba-

dawczych, 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 Nadbu-

żańskiej”, „Poznaj swój kraj”, „Orli Lot”, „Przewodniku po Polsce”. 

Należy wspomnieć, że od wielu lat, nie zbadane do końca, nie zabez-

pieczone i nie konserwowane chełmskie podziemia kredowe zaczęły od 
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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 sensacyj-

nego zapadnięcia się lochów podziemnych przy ul. Lubelskiej przy nieru-

chomościach Nr 12 i 14. W wyniku czego Zarząd Miejski Wydział Tech-

niczno-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 również 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 pierw-

szego 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 wyko-

nać z powodu odejścia z tej instytucji). Po kolejnej zmianie siedziby Działu 

Archeologii do adaptowanego budynku byłej drukarni „Zwierciadło”, moż-

na 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. 
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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, po-

nieważ nie wiedział, jak postępować z tego typu zabytkami, zostawiał je w 

stanie nienaruszonym następcom). Te zabytki są eksponowane na stałej 

wystawie archeologicznej.  

Jednym z ostatnich ważnych dokonań K. Janczykowskiego w zakre-
sie archeologii był udział w sesji naukowej poświęconej historii i archeolo-

gii, 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, po-

stulaty o wykopaliskach w mieście Chełmie w znacznej mierze zrealizowa-

no.  
Jak komentuje archeolog Stanisław Gołub (Chełmianin i „Czarniec-

czyk”, 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 naj-

większej i bardzo bogatej w znaleziska książęcej osadzie z XIII wieku, któ-

rej centrum znajdowało się na terenie gimnazjum im. S. Czarnieckiego oraz 

że są kontynuatorzy jego archeologicznej pasji”…! 
*Źródło: Chciałbym nadmienić, że w celu merytorycznego sprecyzowania, do zebra-

nych materiałów w archiwum K. Janczykowskiego, dotyczących jego dokonań archeologicz-

nych ostatnich jego 15-lat, posłużył mi znakomicie artykuł znawcy tego tematu archeologa 

Stanisława Gołuba, pt: Archeologiczne pasje Kazimierza Janczykowskiego, Chełm 2000, 

wydany Księga Pamiątkowa Czarniecczyków Tom III, VII-Zjazdu; (w 1997 r. ten artykuł ukazał 

się „Wieściach Chełmskich” Nr 4).    

 

2.  Muzeum Chełmskie –   

     Dokonania Kazimierza P. Janczykowskiego: 

 

Pierwsze muzeum powstało w Chełmie w związku z likwidacją ko-

ścioła unickiego w 1875 r. i działalnością powstałego w 1879 r. Chełmskie-

go Prawosławnego Bractwa Świętej Bogurodzicy-(polityczno-religijnego 
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stowarzyszenie 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 prawosław-

nej. 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 dominowa-

ła 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 pokutny-

mi 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 sie-

dziba Bractwa, gdzie mieściła się też biblioteka. 

Wraz z przesuwającym się frontem wojennym 1914 r., po latach ru-

syfikacji, zaborów i niewoli, w sierpniu 1915 r. władze rosyjskie opuszcza-

jąc 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 maga-

zynach Magistratu (jednak 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 Rządu 

i powierzono je pieczy dyrektora gimnazjum. Dnia 1 maja 1920 r. Minister-

stwo 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 za-

rządem i odpowiedzialnością dyrekcji: 1.właściwego zakładu szkolnego, 

2.bursy im. ks. St. Brzózki, 3.biblioteki naukowej, 4.Muzeum Ziemi Chełm-

skiej (regulamin obowiązywał krótko, aż do wprowadzenia w życie przepi-
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sów ogólnych dla gimnazjów na całe państwo). Opiekę nad muzeum spra-

wowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Chełmskiej, składające się z za-

służonych  chełmian, do których też należał K. Janczykowski. Regulamin 

muzeum zatwierdzony przez T-wo obowiązywał do 1939 r. Zgodnie z regu-

laminem, bezpośredni nadzór nad muzeum sprawowała Komisja Muzeum 

Ziemi Chełmskiej, na czele z dyrektorem szkoły. W 1930 r., poza dyrekto-

rem szkoły K. Janczykowski był w składzie powołanej na 3-letni okres 

komisji. Komisja muzealna uchwałą z dnia 5 czerwca 1930 r., którą za-

twierdził  L.KOS w Lublinie dnia 4 lipca 1930 r. zmieniła nazwę muzeum 
na: „Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza” – uroczysto-

ści 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 Janczy-

kowski jak nikt inny był związany, uczuciowo, ideowo, patriotycznie i oby-

watelsko-wychowawczo, od chwili podjęcia pracy jako nauczyciel Gimna-

zjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie  – i dzięki niemu, w czasie gdy był 

jego opiekunem muzeum funkcjonowało wzorowo. Począwszy  od powoła-

nia w październiku 1918 r. pierwszego szkolnego koła, zwąc je Koło Wy-

cieczkowo-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 – mło-

dzież też opiekowała się muzeum i pełniła  dyżury w pomieszczeniach mu-

zeum. Od 1928 r. został kustoszem w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Swoje 

bogate zbiory które wzbogacały muzeum, niejednokrotnie m. in. tak opisy-

wał: „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowę, podania, przysłowia, obrzę-

dy, gusła, pieśni, muzykę, tańce i militaria oraz cenne informacje o znajo-

mości ówczesnej religijności ludowej i o obyczajach, jak i też wiadomości, 

wnoszą duże zasługi dla badań i poznawania kultury ludowej ziemi chełm-
skiej”, to wszystko wywierało duży wpływ na zwiedzających, a przede 

wszystkim na młodzież szkolną, która przychodziła tu w celach poznaw-

czych i dydaktycznych poszerzając szkolną wiedzę lekcyjną z poszczegól-

nych przedmiotów. 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 
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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 Nadbu-

żańskiej”. W tym czasie, Muzeum stało się dumą Chełma i skarbnicą dorob-

ku 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 wyciecz-

kowych szlaków edukacyjnych i krajoznawczo-turystycznych przechodzą-

cych 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.  

 Właściwie 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 zawar-

tość grobu z Poniatówki, przechował i umieścił w swoim mieszkaniu. 

Niemcy bardzo interesowali się tym znaleziskiem, a przede wszystkim ar-

cheolog 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 gesta-

po). Po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim, Niemcy w gmachu 

szkolnym urządzili duży szpital wojskowy, który funkcjonował, aż do 

czerwca 1944 r.  

Dnia 22 lipca 1944 r. Chełm został wyzwolony spod okupacji nie-

mieckiej. Oceny stanu muzeum, ze zniszczeń i grabieży wojenno-

okupacyjnych dokonał K. Janczykowski, stwierdził, że ocalało 10% zabyt-
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ków 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 dołączy-
ło 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 okupa-

cyjne 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 neoli-

tyczny. Przez nauczycielkę p. Dziedzic, zawiadomiony  K. Janczykowski 

zorganizował wyprawę i przy pomocy członków KKMS i uczniami Liceum, 

znalezisko zabezpieczył, wydobył i w całości przetransportował do Chełma. 

Też 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 zabyt-

ki 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. roz-

począł 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, Ana-

liza anatomiczno-antropologiczna kości człowieka neolitycznego z Ponia-

tówki, (w:) Annales UMCS, Sectio D, 1949, vol. IV, 27, Lublin 1950. Str. 

443-495”. Dzięki jego aktywności Muzeum w Chełmie obok Lublina i Za-

mościa muzeów województwa lubelskiego znalazło się w ewidencji Muze-

ów MKiS. 

Na pisma K. Janczykowskiego w sprawie upaństwowienia muzeum, 

ostatecznie akt przyjęcia nastąpił 18 grudnia 1949 r., protokół podpisali, 

delegat MKiS Maria Suchodolska, dyr. I Pań. Lic. i Gimn. im. S. Czarniec-
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kiego 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 wydarze-

nie w dziejach Muzeum Ziemi Chełmskiej. Zgodnie z protokółami, Dyrek-

cja 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. numizmaty-
ka, 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 pań-

stwową. Z tą chwilą oficjalnie nazywało się – Muzeum w Chełmie – kie-

rownikiem muzeum był nadal K. Janczykowski i otrzymywał ryczałt mie-

sięczny. Muzeum w Chełmie, jako muzeum okręgowe zyskiwało coraz 

większą renomę, organizowało też wiele akcji poza muzeum, jednak mery-

torycznie podlegało Muzeum Lubelskiemu.  

W lipcu 1950 r. (pisma Janczykowskiego) muzeum otrzymało nowy 

lokal w dawnej kaplicy szkolnej (dalej ciasnota). Kolejne pisma (do mini-

sterstwa o wpłyniecie na władze miasta i pow.), sugerował projekt przenie-

sienia muzeum do budynku dawnego kolegium pijarskiego z XVIII w. przy 
ul. Lubelskiej 55 (własność parafii rozesłania św. apostołów). Po otrzyma-

niu 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 za-

bytków. 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 arche-

ologiczną. Na kolejne pisma, w 1954 r. na wniosek MKiS Prezydium MRN 

w Chełmie postanowiło przekazać dla muzeum część budynku przy ul. Lu-

belskiej 55. (od 2 stycznia 1955 r. muzeum zatrudniło Stanisława Skibiń-

skiego jako asystenta, ucznia K. Janczykowskiego). W 1955 r. kolejne prze-

prowadzki muzeum. W 1956 r. poza pracami w muzeum interwencje na 

niekompetentne prace ziemne na Wysokiej Górce, w tym też wyjazdy na 

szkolenie do Lublina. W 1957 r. wygłosił wiele odczytów.  
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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 kło-

poty. 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 pra-
cowało 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 li-

stopada 1968 r. w wieku 80-lat odszedł na emeryturę Kazimierz Janczykow-

ski. 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 miesz-

czące się w gmachu przy ul Czarnieckiego, odzyskała szkoła.  
 

PS. 

*Tak spełniły się marzenia Kazimierza Janczykowskiego – zakoń-

czył się 50-letni okres działalności muzeum w gmachu „Czarniecczyków”,  

i w odrestaurowanym budynku przy ul. Lubelskiej 55 wreszcie rozlokowało 

się Muzeum Chełmskie – 20 lipca 1969 r. otworzono stałe wystawy etnogra-

ficzną i przyrodnicza, a 9 maja 1970 r. ekspozycje  archeologii, historii  

i sztuki – i tak powstało duże muzeum regionalne i nowy okres w dziejach 

chełmskiego muzealnictwa.      
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*Właściwie dzięki takim nauczycielom jak Kazimierz Janczykowski, 

przetrwało chełmskie muzeum, a młodzieży była wpajana akcja poprzez 

wycieczki i wędrówki naukowe zbierania zabytków związanych z kulturą 

polską i chełmską – dlatego co roku przybywało wiele nowych eksponatów 

które wzbogacały zbiory Muzeum.  

*Źródło: Archiwum K. Janczykowskiego. 

 

Obecnie Muzeum chełmskie mieści się w 4-obiektach historycznych 

na terenie  miasta i funkcjonuje jako działy:  
1. prezentowane są zbiory i wystawy czasowe – (właściwie dzięki K. 

Janczykowskiemu) od 1953 r. mieści się w dawnym Kolegium Pijar-

skim  przy ul. Lubelskiej 55, tu też mieści się Dyrekcja Muzeum i  bi-

blioteka muzealna;   

2. malarstwo, rzeźby, portrety  – od 1980 r. mieści się w cerkwi św. Mi-

kołaja przy ul. Świętego Mikołaja 4;   

3. są tu działy historyczny, przyrodniczy i archeologiczny – od 1985 r. 

mieści się w kamieniczkach mieszczańskich  z drugiej polowy XIX w. 

przy ul. Lubelskiej 57;  

4. dział archeologii, etnografii i edukacji – od 1999 r. mieści się w bu-

dynku dawnej drukarni  „Zwierciadło” przy ul. Lubelskiej 56a. Pionier  

 

3.  Ligi Ochrony Przyrody –  

     Dokonania Kazimierza P. Janczykowskiego: 

 

Dnia 9 stycznia 1928 r. została powołana w Warszawie Liga Ochro-

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

1928 r. przez komisarza rządu na m. st. Warszawę. Pierwszy Zarząd Głów-

ny LOP proponował: rozwiniecie propagandy idei ochrony przyrody wśród 

społeczeństwa polskiego zarazem gromadzenia środków  materialnych  

w walce o postulaty Ligi, oraz pozyskiwania jak największego grona człon-

ków.  

Fakt ten miał znaczący wpływ na dalsze poczynania K. Janczykow-
skiego, w maju 1928 r. otrzymał statut i postulaty z ZG LOP, stan ten zaak-

ceptowała 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 geogra-

ficzne 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 
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Warszawskiego. Zjazd otworzył prezes rady profesor dr Szafer będący jed-

nocześnie delegatem Ministra WR i OP do spraw ochrony przyrody, który 

m. in. powiedział „na szczególną uwagę poza kołami naukowymi, nauczy-

cielskimi, turystycznymi, leśników i ogrodników oraz technicznymi, zasłu-

guje ucząca się młodzież szkolna”. Minister WR i OP powiedział „Minister-

stwo 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 poprzedzi-

ła 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 wy-
padkach wywłaszczenie. Drugiego dnia, 3 lutego przyjęto projekt regulami-

nu oddziałów i kół LOP oraz odczytano plan działalności Ligi na 1929 r. Na 

tym zjeździe zostały oficjalnie zatwierdzone i zarejestrowane w dziale 

„Gimnazja i Seminaria Nauczycielskie” m. in.  szkolne Koła LOP „Czar-

niecczyków” z Chełma. 

 Szkolne Koła LOP były pionierskie i jako pierwsze w Chełmie, two-

rzyły ruch ochrony przyrody, w mieście powiecie i okręgu lubelskim. 

Pierwszymi przejawami działalności Szkolnych Kół LOP „Czarniecczy-

ków” było spisanie przez członków, na terenie Chełma i powiatu miejsc 

fauny i flory. Prowadzono też prace nad wytyczeniem ochrony szczegól-

nych 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) konfe-

rencję naukową (cel nadania rangi Chełmskiej LOP na arenie ogólnopol-

skiej) tematy – idee i działania LOP a rzeczywistość. Obecni jak wyżej oraz 

(skromnie ilościowo) zaprzyjaźnieni członkowie KKMS, PTK i LOP Kra-

kowa, Lwowa i Warszawy oraz kilku członków ZG LOP.   
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W dniu 9 grudnia 1935 r.  uczestniczył we Lwowie w obradach, po-

łączonych 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 reprezen-

towało KKMS im. W. Pola, zostało minowane do nagrody krajowej. Waż-

nym 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 człon-

kowie ZG LOP.   

Inspiracją działań K. Janczykowskiego i LOP. Na łamach małej bro-

szurki 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 upo-

rządkowywania i upiększania miasta Chełma” (współdziałającego z magi-

stratem) 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. Janczy-

kowskim i KKMS – o lepsze i ładniejsze oblicze miasta i okolicy i ochronę 

wszystkiego co się da. Z notatek wynikało, że były też wspólne cele – dba-

nia o drzewostan parków, zieleńców itd., a nawet wyeksponowania staro-

drzewu parkowego, rozbudowy kąpieliska przy rzece Uherce, zakazu wy-

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

tzw. „zdrowego powietrza”.     

* 

Od września 1944 r., reaktywował Szkolne Koło Ligi Ochrony Przy-

rody przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Cheł-

mie – które też 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 innych szczególnych miejsc 

w Chełmie i terenie.   
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*Źródło: 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 pierw-

szych kół krajoznawczo-turystycznych 1918 r. na Lubelszczyźnie i jednych z pierwszych w kraju 

(szczegółowo opisane w biografii K. P. Janczykowskiego).      

  

4. Kamienica- (willa) przy ul. Pocztowej 62  

   i saga rodziny Gassnerów. 

 

Około 1880 r. fabrykant-właściciel inż. Wilhelm Kretzschmar, ukoń-

czył i oddał do użytku kompleks budynków, przy ul. Pocztowej 62 w Cheł-

mie. Były to: fabryka maszyn rolniczych i odlewnia żelaza (z zapleczem) 

oraz jednopiętrowa kamienica, następnie stylowo rozbudowana, stała się też 

tzw. pałacem-rodzinnym. Budynki były okazałe jak na tamte lata, budowane 

z rozmachem i stylem, zdobione też ornamentami architektury. (obecnie po 

remoncie generalnym w dawnej kamienicy mieści się Pałac Ślubów, a bu-

dowla zaliczana jest do zabytków kultury Chełma). Od 15 maja 1891 r., 

zamieszkał też w kamienicy fabrykant inż. Franciszek Gassner (1873-1947). 
W niedługim czasie zaprzyjaźnił się i związał biznesem z inż.  

W. Kretzschmarem. Na przełomie 1906-1907 r., po wielu wspólnych trans-

akcjach, inż. F. Gassner przejął na wyłączną własność rodzinny majątek 

Kretzschmarów mieszczący się przy ul. Pocztowej 62 w Chełmie, (fabrykę, 

odlewnię i kamienicę które z czasem unowocześnił i rozbudował). Inż.  

F. Gassner był wychowany w duchu zdrowia i sportu, humanista, będący 

człowiekiem światłym, jako pierwszy zaczął dbać o sprawność fizyczną  

i zdrowie swoich pracowników, pracujących w fabryce i odlewni. Z zacho-

wanych zapisków, wynika, że w 1906 r. powołał na terenie fabryki i odlew-

ni, tzw. „Oddział Straży Zawodowej” i „Towarzystwo Pomocy”. W wielkiej 

konspiracji przed urzędnikami i policją carską w tych organizacjach,  
w latach 1906-1915 odbywały się zajęcia sportowe systemu „Sokolego”, i tu 

można konkludować, że w ten sposób tworzył się pionierski ruch – robotni-

czy ruch sportowy w Chełmie. W latach 1918-1939 udzielał się w życiu 

miejskim, brał też udział w wielu akcjach kulturalno-regionalnych, sponso-

rował zawody, festyny i turnieje sportowo-turystyczne. Wpływ jego twór-

czej osobowości, przeniósł się na zwyczaje i tajemnice kamienicy przy  

ul. Pocztowej 62, której dobry duch, przyciągał ludzi ciekawych, twórczych 

i zasłużonych dla Chełma, jego kultury i kultury fizycznej. Z czasem wypra-

cowany styl, tajemnice i duch tworzyły legendę tej kamienicy. Oczywiście 

duży wpływ na legendę kamienicy wniosła bardzo wytworna a jednocześnie 

skromna, pani domu chełmianka Maria Boguszewska-Gassner (ur. w 1880 
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r.), następnie ich córka Janina Niemyska (ur. w 1907 r.). Z czasem kamieni-

ca została rozbudowana i unowocześniona, po zapewnieniu komfortu egzy-

stencji całej rodzinie Gassnerów oraz ich służbie, część lokali kamienicy  

w okresie międzywojennym została wynajmowana lokatorom. W kamienicy 

zamieszkał m. in. Wiktor Piątkowski (1912-1989) ps. „Singiel” nauczyciel 

wychowania fizycznego, działacz sportowy, żołnierz AK i WP, przybył  

z Wilna. Był też w latach 1938-1939 Prezesem Polskiego Związku Wycho-

wawców Fizycznych w Warszawie Oddział w Chełmie i okresowo mieściło 

się tu jego biuro. Również przybyła tu z Wilna i zamieszkała w kamienicy, 
Janina Kunicka (1915-1994) zawodniczka i działaczka sportowa nauczy-

cielka wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego i wojskowego 

oraz instruktorka tańca. Poznali się tu i pobrali w Chełmie i zamieszkali  

w tej kamienicy w lokalu nr 3 (następnie przenieśli się). W lokalu nr 2 cza-

sowo mieszkał też udzielający się społecznie chełmski notariusz Włodzi-

mierz Rewski (ur. w 1896 r.) wraz z urodziwą córką Wandą która była zna-

ną w Chełmie artystką-malarką. W kamienicy też czasowo przebywał  

i mieszkał Włoch Colacino Clemente dr filozofii był reprezentantem han-

dlowym, romansował z Wandą, wkrótce pobrali się i wspólnie zamieszkali 

w kamienicy w lokalu nr 2, następnie wyjechali do Wenecji. Tu w kamieni-

cy notariusz Rewski pisał swoją broszurę pt. „O brakach i potrzebach miasta 

Chełma” (1936) i powołał tu „Towarzystwo uporządkowywania i upiększa-
nia miasta Chełma”. W kamienicy też okresowo zamieszkał w lokalu nr 3 

przybyły do Chełma z Łodzi wraz z całą rodziną Ewaryst Stobnicki (1886-

1966), nauczyciel Szkoły Rzemieślniczej, który okazał się doskonałym 

fachowcem, pedagogiem i wychowawcą młodzieży. Jego twórcza praca na 

rzecz szkoły i miasta była doceniona, gdyż obecnie został Patronem Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Chełmie. Tu mieszkał też, z rodziną Stanisław 

Radwański znany Chełmski lekarz i jego brat z rodziną Władysław Rad-

wański leśnik oraz niezmiernie aktywny w życiu miasta Wacław Dubicki 

mgr farmacji który był też społecznikiem. Kamienicę upodobali sobie rów-

nież nauczyciele średnich szkół chełmskich: Julia Romańska, Henryka Cie-

chomska, Jan i Zofia Deńkiewicz, Władysława J. Wierzbicka, Ludmiła 
Hajciel i Marta Wołoszynowska. Zamieszkiwał tu też z rodziną porucznik 

Stefan Czapski Komendant Powiatowy Urzędu Wychowania Fizycznego  

i Przysposobienia Wojskowego (PU WF i PW) oraz porucznik Edward 

Ziemba Instruktor Przysposobienia Wojskowego PU WF i PW w Chełmie. 

W czasie okupacji kamienica przechodziła różne koleje losu, jednak 

wszystko ocalało. Po wyzwoleniu od 1944 r., nastały inne czasy, kamienica 

utraciła ducha tamtych lat. Po trudach akceptacji nowej rzeczywistości wła-

dzy ludowej PRL – i po odebraniu mu fabryki i odlewni, inż. Gassner do 

1946 r. pracował też w swojej fabryce jako pracownik fizyczny i magazy-
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nier – i poniżeniach nowej władzy PRL, dnia 2 lutego 1947 r. zmarł inż. 

Franciszek Gassner i został pochowany na zabytkowym Cmentarzu przy ul. 

Lwowskiej w Chełmie. Następnie (kamienica była jeszcze ich własnością) 

obowiązki administratora kamienicy okresowo przejęła córka Gassnerów – 

Janina Niemyska, która wkrótce (też po zmianach ustrojowych i dla ratowa-

nia  się przed aresztowaniem) wraz z córką Anną wyjechała z Chełma, a 

sławna kamienica, przeszła na własność kwaterunkową państwa PRL. 

Obecnie zabytkowa kamienica-willa została stylowo odremontowana, i 

mieści się tutaj Urząd Stanu Cywilnego.      

 

5. Resursa Obywatelska –  

   *(resursa: dawniej klub towarzyski, stowarzyszenie,  

    np. kupców obywateli itd., lub lokal takiego klubu).  

 

Pierwszą organizacją rosyjską w Chełmie o charakterze nacjonali-

stycznym było Chołmskoje Russkoje Sobranije czyli Chełmskie Rosyjskie 

Zgromadzenie, którego początki sięgają roku 1868 i prawdopodobnie jest to 

początek funkcjonowania obiektu zwanego Resursą w Chełmie mieszczące-

go się przy ul. Lubelskiej Nr 2, 3 lub 4, pierwszy dom po lewej stronie  

u podnóża Górki Chełmskiej jako miejsca spotkań organizacji rusyfikacyj-

nych (ale nie ma pewności czy w tym właśnie roku obiekt wzniesiono). 
Wiele jednak faktów wskazuje na to, że obiekt Resursa istniał wcześniej, 

początkowo był budynkiem drewnianym z okazałym ogrodem, w którym 

prawdopodobnie uprawiano sporty grano w siatkówkę i tenis ziemny. Wiel-

ce prawdopodobnie się wydaje, że w budynku Resursy spotykali się człon-

kowie Chełmskiego Klubu Szachowego, ponieważ jest wzmianka, że dnia 

13 września 1914 r. jako, na Chełmskim Dworcu Kolejowym Gubernatora 

Wołżyna, witali też m. in. przedstawiciele „Szachmatnago Klubu”. Od 1919 

r., Resursa stała się lokalem Polskiego Klubu Społecznego (Klubu Zjedno-

czenia Obywatelskiego) w Chełmie. Budynek został odnowiony a w ogro-

dzie utworzono park. W latach 1918-1939 Resursa była ważnym ośrodkiem 

życia kulturalnego miasta Chełma i regionu. Odbywały się tu akademie  
i zjazdy Klubu i prawie wszystkich organizacji, przede wszystkim TG „So-

kół”, POW, TUR, LOPP, LMK, Klubu Myśliwskiego i WKS 7 pp. Leg. 

Sala Resursy spełniała też wiele funkcji: bankietów, klubu, kasyna, świetli-

cy, kina, teatru, miejsca prelekcji, nauki tańca, maskarad, choinek, uroczy-

stości i imprez świąt kościelnych i państwowych. W sali Resursy odbywały 

się bale: myśliwskie, noworoczne, dobroczynne, z okazji świąt patriotyczno-

państwowych. Przez pewien czas miał tu siedzibę Oddział PTK. W Sali 

Resursy występowali bohaterowie-indywidualności z Chełma i regionu oraz 

z Polski, życia towarzyskiego, kulturalnego, oświatowego i sportowego. 
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Miejsce to nobilitowało, kto tu bywał musiał być kimś. W latach 1939- 

1944 w czasie okupacji Resursa była kasynem dla niemieckich urzędników 

cywilnych  i ich rodzin. W latach 1944-1948 w Resursie mieścił się Chełm-

ski Klub Inteligencji Pracującej. W latach 1948-1951 Resursa była siedzibą 

Chełmskich Klubów Sportowych „Startu”, „Spójni” i „Związkowca”  

a w piwnicach odbywały się treningi sekcji bokserskiej. Po 1951 r. Resursa 

była okresowo Powiatowym Domem Kultury w Chełmie, odbywały się tu 

też słynne mecze szachowe i brydżowe rangi strefowych mistrzostw polski. 

Resursa jako pierwotny obiekt istniała w Chełmie do 1979 r., następnie 
została rozebrana i przebudowana, obecnie mieści się tu przedszkole. Ze 

względu na ideę jaką spełniała Resursa – można zaliczyć ją do „Pomników 

Chełma – Kultury: Duchowej, Materialnej i Kultury Fizycznej”. 
*Źródło: Arch. K. Janczykowskiego; APLOCH; K. Czernicki 1936; „Zwierciadło” 

1923-1932; „Kronika Nadbużańska” 1933-1939;  

 

6. Największy pogrzeb w Chełmie –  

    Pułkownika Stanisława Mieczysława Prus-Więckowskiego,  

    Dowódcy Garnizonu i 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie. 

 

* 

W poniedziałek 17 maja 1926 r. odbył się w starym grodzie Chełmie 

pogrzeb tragicznie zmarłego dowódcy Garnizonu i dzielnego 7 pp. Leg. ś. p. 

pułkownika Stanisława Mieczysława Prus-Więckowskiego, który w pamięt-

ne dni walki o Odrodzenie Honoru i Godności naszej Ojczyzny Polski – 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wystrzałem z rewolweru przerwał pasmo 

swego znojnego, ofiarnego i patriotyczno-bohaterskiego życia.  
Nie uciekał od niego, nie bał się tej groźnej, lecz wspaniałej w swej 

świeżości chwili – lecz skończył śmiercią dlatego, że w sercu swem żołnier-

skim, że w duszy przejasnej nie mógł pogodzić gorącej chęci pójścia pod 

rozkazy swego ukochanego Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z suro-

wą dyscypliną żołnierską, której wymagał od Niego bezpośrednio jego do-

wódca generał Romer.  

Pułk swój ukochany, wybrany ze wszystkich 7 pp. Leg. pozostawił  

w wagonach na stacji PKP Chełm, gotowy do wymarszu do Warszawy  

i z takim tylko zdecydował się pożegnać. Sam nie pojechał, gdyż los nie-

ubłagany tę postać wspaniałą i przeczystą – postać niezapomnianego puł-

kownika Więckowskiego – pozostawił wśród nas jako drogie, miłością  

i żalem miasta całego otoczone zwłoki 
* 

Już o godzinie 9.00 rano zaczęły zjeżdżać do Szpitala Okręgowego 

Nr 2 przy ul. Hrubieszowskiej w Chełmie delegacje z wieńcami i sztanda-
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rami okrytemi krepą. A było ich dużo, samych okazałych wieńców było 

ponad 20. Z delegacji wyróżniali się kolejarze, z których – z pięknym sztan-

darem Związku Zawodowych Kolejarzy – przybyło na pogrzeb ponad 100 

osób. Asystę wojskową stanowiła kompania honorowa 7 pp. Leg. ze sztan-

darem i orkiestrą i baterią dział 2 p. a. c. Około godziny 10.00 utworzony 

kondukt wyruszył ze szpitala, kierując się ku miastu.  

Na czele orkiestra 7 pp. Leg., grająca marsze i pieśni żałobne, za nią 

kompania honorowa tegoż pułku ze sztandarem, niesionym przez chor. 

Kaucza, delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze sztandarem, 
Kolejarze PKP, Związek Mieszczan z chorągwią Straż Ogniowa Ochotni-

cza, Przysposobienie Wojskowe, delegacja Gimnazjum Państwowego, Se-

minarzyści, Seminarium Żeńskie, gimnazjum hum. Gminy żydowskiej, 

Związek Strzelecki. Za nimi delegacje z wieńcami, i długi wąż bogatych 

wieńców z szarfami rozwiniętymi.  

Pierwsi kroczyli wojskowi, niosąc następujące wieńce: od Korpusu 

podoficerów 7 pp. Leg., od 2 pac, od podoficerów zawodowych 2 pac  

z Chełma, od gen. Romera, od PKU Chełm, od oficerów i podoficerów 

Szpitala Okręgowego Nr 2 w Chełmie, od podoficerów rezerwy Okręgu 

Lubelskiego, od Starosty chełmskiego, od Związku Oficerów rezerwy, od 

Burmistrza m. Chełma, od Policji pow. Chełmskiego, od gminy żydowskiej 

w Chełmie, od dzieci polskich w Chełmie, od Redakcji „Zwierciadła” itd. 
Tuż przed duchowieństwem niesiono na poduszkach najważniejsze 

odznaczenia wojskowego zmarłego Pułkownika: Virtuti Militari, Krzyż 

Walecznych z trzema okuciami, Krzyż I-Brygady, Krzyż Legjonowy, Orlęta 

Lwowskie, Wschód itd. Kondukt w asyście 2-księży świeckich, prowadził 

kapelan Garnizonu chełmskiego ks. mjr St. Warchałowski.  

W pewnym oddaleniu od duchowieństwa głucho dudniło po miej-

skim bruku galowo udekorowane ciężkie działo 2 pac, na lawecie którego 

spoczywała kirem okryta trumna Pułkownika. Na niej czapka i złożona na 

krzyż szabla Zmarłego. Za trumną czarną krepą pokryta postać Wdowy po ś. 

p. pułkowniku, pani Barbary z Morawskich. Obok niej Matka Zmarłego, 

brat i teściowie.  W pewnem oddaleniu od Rodziny, kroczyli gen. Romer, 
vice-wojewoda dr Bryła, starosta Międzybłocki, burmistrz Mastalerz, ko-

mendant PP Puchajda, były burmistrz Hilgier, delegacja 2 pac z ppłk Ząb-

kowskim na czele i dalej wielkie tłumy zasmuconej chełmskiej publiczno-

ści. Zamykała kondukt bateria 2 pac., prowadzona przez kpt. Kowalczuka. 

Takiego pogrzebu Chełm nie widział, bo też dawno chyba w murach 

jego nie rozegrała się tak straszna i bolesna tragedia. Gdy czoło pochodu – 

orkiestra – dochodziła do Szkoły Rzemieślniczej przy ul Pocztowej, zamy-

kając kondukt, bateria ruszała dopiero z pod Szpitala. A więc przeszło kilo-
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metr ciągnęła się ta smutna, majestatyczna procesja, po trotuarze, chodni-

kach i poboczach.   

Przed Katedrą na Górce Chełmskiej, wśród żałosnych dźwięków or-

kiestry, zdjęli i na barkach swych ponieśli trumnę do kościoła oficerowie 

garnizonu chełmskiego, poczem rozpoczęła się Msza święta celebrowana 

przez ks. mjr St. Warchałowskiego. Pienia religijne wykonał tenor por. 

Michalik, po nim zaś pieśń żałobną odegrała swemu zmarłemu dowódcy 

galowa orkiestra 7 pp. Leg. 

* 
Wśród ciszy ustawionych na trotuarach tłumów, przy zamkniętych 

sklepach i straganach, przeszła przez miasto trumna ś. p. Pułkownika, przez 

ulice Lubelską, Obłońską i Kolejową i zaniesiono ją na dworzec, skąd przez 

Lublin, wierny Lublin udać się miała do miejsca urodzenia Zmarłego – do 

Krakowa. Na dworcu. Skromny wagon – kaplica, od innych krzyżem brzo-

zowym tylko odznaczony, wszystkie delegacje, wieńce, sztandary, wojsko, 

orkiestra i tłumy, tłumy ludzi. Krótka żołnierska przemowa, serdeczne, 

uczciwe pożegnanie przez mjr Pytla, znowu marsz żałobny, złożenie trumny 

do wagonu i uroczyste składanie wieńców 

* 

Lecz tu duch inny – większa od poprzednich bladość twarzy zebra-

nych, bolesny skurcz w sercu i rosa łez na oczach. Po smutnych i żałosnych 
pieśniach żałobnych, pieśniach przeznaczonych dla wszystkich, którzy na-

wet o śmieci w polu nie marzyli, po tych pieśniach rozległy się nad trumną 

dźwięki pieśni najbardziej żałobnej, bo tylko dla prawdziwych rycerzy napi-

sanej – dźwięki „Pierwszej Brygady”. 

Wolno, rytmicznie, jak łoskot bitwy, potężnie padały na trumnę  

i wszystkich wśród niej zebranych tony „Brygady”, tony, co to na cały świat 

roznosiły sławę czynu polskiego i narodowej chwały, „Legjony – to żołnier-

ska nuta”. 

* 

Panie Pułkowniku Więckowski! Od pierwszej Kadrowej od 7 Pułku 

w Chełmie przeszedłeś całą Ziemię Polską, roznosząc po Niej walkę o Nie-
podległość, swój trud, pracę i bezgraniczne poświęcenie. Bitewny znój nie 

obcy duszy Twojej, goryczy rdza nie ominęła Ciebie, lecz zawsze szedłeś 

prosto boś zawsze czuł, boś zawsze wiedział o tem, że On nad Polską czuwa 

i dzieciom jej najprostszą drogą wskaże.  

Lecz byłeś Ty legunem, a legun – to straceniec. Więc kiedy, przyszło 

nam oczyszczać łan ojczysty, Tyś przestał nagle żyć. Na stos, rzuciłeś Ty, 

swój życia los! Na stos! Na stos! 

* 

 *Pułkownik Stanisław Mieczysław Prus-Więckowski –   
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Szlachcic, Legionista, Piłsudczyk, absolwent sztabu generalnego, 

członek wielu warszawskich towarzystw sportowych. Za walkę otrzymał: 

„Virtuti Militari”, „Krzyż Walecznych” z trzema okuciami, „Krzyż Iszej 

Brygady”, „Krzyż Legionowy”, „Orlęta Lwowskie”, „Wschód” itd. Dowód-

ca Chełmskiego Garnizonu i 7 Pułku Piechoty Legionów. 

Do Chełma przybył w 1922 r. i objął funkcję Z-cy D-cy a od 1924 r. 

Dowódcy Garnizonu i 7 Pułku Piechoty Legionów. Wprowadził nowe for-

my do kultury i kultury fizycznej życia żołnierskiego w Chełmskim Garni-

zonie. Współtworzył też chełmską kulturę fizyczną. Był autorytetem  
w okręgu, garnizonie i w mieście. Dnia 12 maja 1926 r. J. Piłsudski dokonu-

je zbrojnej akcji w celu przejęcia władzy w Polsce tzw. „przewrotu majo-

wego”. Liczył też na swych wiernych dawnych żołnierzy. W związku z tą 

sytuacją (z pomocą „swojemu wodzowi”), płk. Więckowski jako D-ca Gar-

nizonu i 7 pp Leg., wyprowadza pułk w gotowości bojowej na dworzec  

i lokuje żołnierzy w wagonach pociągu jadącego do Warszawy. W oczeki-

waniu na podłączenie lokomotywy, niespodziewanie otrzymuje rozkaz od 

generała Romera swojego bezpośredniego dowódcy – zakazu wyjazdu  

i powrotu pułku do koszar. Wobec tego rozkazu (niezgodnego z jego hono-

rem i wiernością do Wodza), gniew ogarnął pułkownika. Presja honoru 

wywołuje dramat. Pułkownik szybkim krokiem opuszcza peron. Wchodzi 

do jednego z pomieszczeń dworca. Jest sam wyciąga kartkę i pisze dwa 
słowa (do żony) „Basiu wybacz”, następnie wyciąga pistolet i strzałem  

w głowę popełnia samobójstwo. Huk wystrzału przerywa ciszę – konsterna-

cja i poruszenie na peronie. Wieść o śmierci pułkownika dociera do każdego 

żołnierza jego ukochanego 7 pp Leg. Żołnierze wybiegają z wagonów, for-

mują szyk bojowy. Chwilowo sytuacja wymyka się spod kontroli – pertrak-

tacje. Aby zapobiec dramatycznej sytuacji a nawet buntowi, po chwili na 

czele 7 pp Leg. jedzie do stolicy jego z-ca ppłk. S. Dąbek (nie lubiany przez 

legionistów). Gdy przyjechali do Warszawy, było już po przewrocie. Chełm 

ogarnął smutek i żałoba. W poniedziałek 17 maja 1926 r. odbył się pogrzeb 

tragicznie zmarłego płk. Więckowskiego. 
*Źródło: Arch. „Zwierciadło”  1926 r. 

 

7. Z pobytu Dostojnego Pana Prezydenta Najjaśniejszej  

   Rzeczy  pospolitej Stanisława Wojciechowskiego 

    w Chełmie 4 września 1923 r. (w drodze do Lwowa). 

 

- Dorohucza –    

Brama Triumfalna (zbudowana staropolsko przez szlachtę i wło-

ścian), raport służbowy Panu Prezydentowi złożył Starosta Dębski i Ko-

mendant PP Woliński. Witał wójt gm. Siedliszcze wręczając tradycyjnie 
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chleb i sól, w asyście przedstawiciele: Sejmiku, Rady Gminy, Sołtysi, Dozór 

Szkolny z dziatwą szkolną i Straż Ogniowa.  

- Stołpie –  

Pana Prezydenta Witał Baran wójt gm. Staw z ludnością, popis lu-

dowy orkiestry. Przy skrzyżowaniu szos pod Chełmem Brama Triumfalna 

(jak wyżej), delegacje Sejmiku, Wójci, Sekretarze, Rada Szkolna z Inspek-

torem i nauczycielstwem szkół powszechnych, ZMW, Zw. Kółek Rolni-

czych, Związek Ziemian. Raport złożył płk. Fabrycy D-ca Dywizji. Na 

cześć Prezydenta salwy armatnie. Orszak świty i powóz Prezydenta ruszył 
do miasta.  

- Chełm –  

Mimo padającego deszczu, już od rana ul. Lubelska, zapełniona pu-

blicznością. Przy zbiegu ul. Obłońskiej i Młynarskiej główna Brama Trium-

falna miejska – ścisk, że trudno się przedostać. Wtem 2 Pułk salwy honoro-

we. Przy wjeździe do miasta, ukazuje się banderja poprzedzająca orszak  

i powóz Prezydenta. Główna Brama Triumfalna, kompania honorowa pre-

zentuje broń, Prezydent wysiada, orkiestra gra hymn „Jeszcze Polska nie 

zginęła”, przemarsz przed frontem kompani ku bramie. Prezydenta wita 

burmistrz miasta Moszyński, ludność oraz delegacje, przemowa i symbo-

licznie chleb i sól. Prezydenta witają w imieniu ludności żydowskiej Bider-

man dalej Czerwony Krzyż, Macierz Szkolna T-wo Myśliwskie itd.   
Następnie Prezydent wsiada do pieknie przybranego powozu zaprzę-

żonegow w 4-konie ziemianina Podczaskiego z Depułtycz, i w asyście ban-

derji pow. hrubieszowskiego jedzie na Górkę, gdzie w bramie triumfalnej 

zbudowanej kosztem ludności pow. Włodawskiego i Hrubieszowskiego  

z napisem „Panie Prezydencie”! Wita Cię ludność Podlasia i Hrubieszowa 

zawsze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Wierna”. Wręczają delega-

cje Prezydentowi kwiaty i godła Nadziei i Miłości. Tu rozentuzjazmowana 

ludność wyprzęgła konie i wciągnęła powóz Prezydenta przed kościół Kate-

dralny. W katedrze Przezydenta witał J.E. ks. biskup Fulman, przedstawia-

jąc historię ziemi chełmskiej. W Katedrze Prezydent złożył dar srebrne 

antypedjum. Z Katedry Prezydent przeszedł między szpalerami młodzieży 
szkolnej, i zszedł schodami na ul. Lubelską i tu wsiadł do powozu. Przy 

bazarze miejskim tzw. „Okrąglaku” raport służbowy Prezydentowi złożył 

ppłk. Chmurowicz. Następnie powóz z Prezydentem przejechał wśród szpa-

leru wojska i zatrzymał się przy bramie ogrodu miejskiego, na specjalnie 

przgotowanym wzniesieniu. Tu rozpoczęła się defilada. 

- Defilada –  

 Najpierw przemaszerował i prezentował się 7 pp. Leg., dalej 2 pac, 

następnie drużyny „Sokoła” i nasza chlubna młodzież harcerska. Stąd Pre-
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zydent udał się na odpoczynek do gmachu Starostwa, w pokojach ks. dzie-

kana Kosiora, poczym nastąpiła audiencja.  

 

 

-Audjencje –   
W wielkiej sali ustawily się delegacje. Delagacja pow. Włodawskie-

go przewodniczył Pawluk, pow. Hrubieszowski Kajetan Grejuk, pow. Kra-

snostawski dr Wickindorf, w imieniu ludności prawosławnej ks. kanonik 

Gruszka, w imieniu ludności żydowskiej A. Biderman, w imieniu pow. 
Chełmskiego sędzia Tadeusz Kozerski, w imieniu urzędników państwowych 

dyr. Ambroziewicz. Na koniec burmistrz miasta wręczył Prezydentowi 

„Dyplom Obywatela Honorowego”. Po czym Prezydent udał się do koszar 7 

pp Leg. na przygotowane śniadanie, tu przemawiali starosta chełmski Dęb-

ski i gen. Romer. Po śniadaniu Prezydent z orszakiem honorowym udał się 

na stację kolejową, tu kolejarze przygotowali na skwerze wspaniały udeko-

rowany tunel, aż do dworca, na altanie napis, tu żegnał do przemówieniem 

Gut.         
*Źródło: „Zwierciadło” 8 września 1923 r.   

 

8. Marszałek Józef Piłsudski w Chełmie  czerwiec 1925 r. –  

    Na Poświeceniu Szkoły Rolniczej jego imienia w Okszowie.  

 

- Dzień pierwszy 6 czerwiec 1925 r. –   

W dniu 6 czerwca o godz. 3-rano pociąg wiozący Marszałka Piłsud-

skiego przybył do Rejowca. Pobyt w Rejowcu trwał do godz. 6.30. Poczem 
powozem Marszałek odjechał do Święcicy.  

*Święcica –   

Dnia 6 czerwca od wczesnego rana odświętnie ubrana ludność gro-

madzila się przy bramie triumfalnej, zbudowanej w przeddzień przez miej-

scową Straż Pożarną z drabin i bosaków, wysoka przystrojona wieńcami  

i kwiatami. Na niej portret Marszałka i napis „Witaj ukochany Wodzu”.  

O godz. 7-rano nadjechał samochodem od strony Rejowca generał Orlicz-

Dreszer (ten który na czele POW w listopadzie 1918 r. rozbroił okupantów  

i wyzwolił Chełmszczyznę) zaszczycając rozmową oficerów straży. Wkrót-

ce ukazały się powozy, wiozące Marszałka i Jego otoczenie. Zagrzmiała 

komenda, wyrównały szeregi. Burza okrzyków powitała Dostojnego Gościa. 

Krótki raport, podziękowanie, Marszałek przechodzi wzdłuż plutonu hono-
rowego Straży i zatrzymuje przed delegacją miejscowych włościan, samo-

rzutnie przyjmujących Go chlebem i solą. 60-letni gospodarz Mańkowski 

drżącym ze wzruszenia głosem, składa hołd Temu co Polskę odbudował. 

Widok pięknego chleba przypomnienia Marszałkowi pierwszy Jego pobyt  
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w Świecicy w 1915 r. kiedy to Niemcy zarekwirowali wszystko, cokolwiek 

do zjedzenia było. Następnie alejką wysadzaną brzuskami Straż honorowo, 

odprowadza Marszałka do domu Lechnickich dla odpoczynku przed dal-

szymi trudami. Tegoż dnia powitał Komendanta, Prezes Powiatowego 

Związku Legionistów Urbańczyk.  

- Dzień drugi 7 czerwiec 1925 r. –   

O godz. 8-rano przed domem Lechnickich, na tle drzew stanęła 

czworobokiem dziatwa ze wszystkich szkół, Straż Pożarna i tłumy miesz-

kańców gminy. Środek zajęły delegacje: Urząd gminy, sołtysi i radni z wój-
tem na czele, przedstawiciele kółek rolniczych z Michałem Kruczyńskim, 

miejscowych legionistów z Miszczakiem, kół młodzieży i ogniska nauczy-

cielskiego z Łomottem. Wszyscy zebrani entuzjastycznymi Niech żyje przy-

jęli ukazanie się Marszałka we drzwiach. Wójt gminy wręczył Marszałkowi 

chleb i sół. Przy życzeniach, prośbach, deklaracjach i śpiewie obrzucony 

deszczem kwiatów, żegnany tysięcznymi życzeniami odjechał, drogi Wódz 

do Chełma.  

*Stołpie –  

Przejeżdżając przez Stołpie Marszałek Piłsudski, został zatrzymany 

przez tlumy zebranej ludności wiejskiej i spontanicznie witany okrzykami 

Niech żyje nasz Komendant, a jego powóz zysypano kwiatami. Marszałek 

obejrzawszy starożytna wieżę ruszył w dalszą drogę.  

*Chełm –  

Przy Bramie Tryumfalnej w Chełmie przy ogrodzie miejskim, Mar-

szałka witał napis Witaj pierwszy Żołnierzu i obywatelu Polski, gdy powóz 

wiozący Marszałka zbliżył się, galowa orkiestra 7 pp. Leg. zagrała hymn 

państwowy, a kompania honorowa prezentowała broń. Marszałek wysiadł  

z powozu odebrał raport, potem przeszedł przed frontem kompanii honoro-

wej. Następnie Burmistrz A. Hilgier wygłosił przemówienie, po którym 

Marszałek witał kolejno przywódców, wyznań religijnych (katolickie, pra-

wosławne i żydowskie) i organizacji społecznych, w tym czasie żywiołowe 

okrzyki Niech żyje. Następnie Marszałek wszedł na przygotowaną trybunę, 

aby odebrać defiladę wojskową 7 pp. Leg. i 2 pac (prosto z manewrów  
z taborem i kuchnią), następnie defilował oddział „Strzelca” i Seminarium 

Męskie. Po defiladzie, odbyła się msza w kościele parafialnym, na cześć 

Marszałka chór zaśpiewał nastraszy hymn Nowowiejskiego Złamane berła  

a ksiądz dziekan wygłosił chwalebne przemówienie. Następnie Marszałek 

powrócił do zbiegu ulic Lubelskiej i Obłońskiej skąd wzdłuż szpaleru mło-

dzieży wszystkich szkół chełmskich przejechał ulicami Obłońską, Koperni-

ka i Piłsudskiego do siedziby Sejmiku Powiatowego, gdzie udzielił krótkich 

audiencji: D-cy garnizonu-pułków i przysposobieniu wojskowemu, Związku 

Strzeleckiemu, Zwiazku Młodzieży Wiejskiej, Związku Legjonów, uczniom 
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Seminarium Nauczycielskiemu i jego dyr. dr Młodowskiej. Uczennica  

5-kursu Maria Chrzanowska wręczyła Marszałkowi specjalny numer „Se-

minarzysty”, a reprezentacja dziatwy szkolnej wręczyła dla córeczki Mar-

szałka wielką lalkę w ludowym stroju chełmskim. Po audiencji, w sali Sej-

miku odbył się bankiet na 40-osób, tu przemawiali Starosta Bolesław Mię-

dzybłocki, ziemianin sędzia Kozerski i Marszałek. Po bankiecie Marszałek 

udał się do Okszowa na ceremonię Poświęcenia Szkoły.  

*Okszów –  

W Okszowie witała Brama Triumfalna i wielkie rzesze ludności oko-
licznych wiosek, delegacje z gmin Krzywiczki i Bukowy orkiestra z Sawina. 

Gdy powóz wiozący Marszałka zbliżył się do Bramy, podszedł wójt gm. 

Krzywiczki Wawrzyniuk i przywitał Marszałka chlebem i solą, przy ogól-

nych wiwatach, następnie powóz wjechał na dziedziniec szkolny, tu witał 

dyr. Szymankiewicz. Marszałek dokonał aktu poświęcenia szkoły i ks. 

dziek. Kosior (dnia 7 czerwca 1925 r.). Przemawiali, Starosta Międzybłocki 

i członek Wydziału Pow. i Prez. Komisji Szkolnej Sejmiku Makowski oraz 

przedstawiciel Wydziału Rolnictwa Woj. Lubelskiego, kantatę odśpiewał 

chór Seminarium. Po czym w szkolnej sali odbył się podwieczorek, za Mar-

szałkiem stanęła honorowa Straż Strzelecka ze sztandarem. Po 2-godz. bie-

siadowania goście udali się na dworzec kolejowy, tu witał marszałka inż. 

Gut w towarzystwie dzieci z kwiatami. Następnie wśród okrzyków Pan 
Marszałek przeszedł przed fontem kompani honorowej na peron i wsiadł do 

specjalnego wagonu doczepionego do pociągu Brzeskiego. Wśród sponta-

nicznych wiwatów i pożegnań Pan Marszałek odjechał. Należy podkreślić, 

że podczas wizyty tak dostojnego gościa, i mimo wielkiej spontaniczności 

ludności, panował ład i porządek. 
*Źródło: „Zwierciadło” 13 czerwiec 1925 r. 
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PODSUMOWANIE – wnioski:  

 
Chełm był zawsze ważnym grodem i ośrodkiem kultury, kultury fi-

zycznej, ruchu krajoznawczo-turystycznego, walki narodowowyzwoleńczej 

i promowania idei narodowych na kresach w dziejach Najjaśniejszej Rze-

czypospolitej. 

Złagodzenie w latach 1905-1907 rygorów pod zaborem rosyjskim i 

tzw. ogólnopolska rewolucja społeczna inicjowana przez Polską Macierz 

Szkolną, spowodowały, że coraz silniej  do Chełma – ziemię chełmską 
przenikały (poprzez kurierów) narodowowyzwoleńcze idee polskich organi-

zacji, takich jak: Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Polskiej 

Macierzy Szkolnej, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Ruchu Jorda-

nowskiego i inne. Ze względów politycznych każde tworzone po 1906 r. 

polskie stowarzyszenie, stawało się automatycznie instytucją krzewiącą 

polskość. 

Od 1906 r. organizatorzy-członkowie z Warszawy Rady Głównej 

PTK, podróżowali konspiracyjnie po kraju pod zaborem rosyjskim, w ra-

mach tzw. akcji tworzenia oddziałów na prowincjach i rozwijania idei re-

gionalizmu, jako budzenie prowincji polskiej do życia samodzielnego we 

wszystkich dziedzinach – odwiedzali też Chełm czego dowodem było po-
wołanie w 1910 r. Oddziału PTK.  Podróże, Wojaże – Wycieczka jako for-

ma ruchu krajoznawczo-turystycznego stała się nieodłącznym elementem 

poznania ziemi ojczystej, historii i walki narodowowyzwoleńczej. Cudowny 

obraz Matki Boskiej Chełmskiej odegrał tu znaczącą rolę – właśnie do tego 

obrazu przez wieki szczególnie podczas zaborów ciągnęły liczne piel-

grzymki wiernych.    

Chełmski PTK do wojny 1914 r. był ważnym ogniwem walki naro-

dowowyzwoleńczej i był to koniec jego działalności (i nie pomogły zebra-

nia-reaktywowania w 1918 r. i 1929 r.) –  nie było też żadnych przesłanek 

ideowych Oddziału. Należy stwierdzić, że i w latach 1918-1939 Chełmski 

O. PTK nie odegrał żadnej roli i nie miał wpływu na tworzący się w Cheł-

mie ruch wycieczkowy i krajoznawczo-turystyczny oraz współczesnej ak-
tywnej turystyki.  

W lipcu 1918 r. przybył do Chełma Kazimierz Paweł Janczykowski 

(1888-1972) – wycieczki stały się jego pasją. W latach 1918-1966 – stwo-

rzył, tworzył, rozbudowywał i wzbogacał – swój system szkolnych wycie-

czek, ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki, w 

Chełmie, regionie i kraju. W tym okresie poprzez swoje kolejne pasje – 

muzealnika, archeologa, etnografa itd. – stworzył system i zachował dla 
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chełmskiej kultury cenne eksponaty, które poprzez wycieczki wraz z mło-

dzieżą wydobywał je z ziemi chełmskiej i wzbogacał nimi tworzone nowe 

działy w chełmskim muzeum – takiego zjawiska do obecnej chwili nie było, 

i nikt nie powtórzył. Był pionierem, kultury fizycznej, turystyki i ligi ochro-

ny przyrody w Chełmie, woj. lubelskim a nawet w kraju. Dzięki jego zaan-

gażowaniu po wojnie (1944) reaktywował chełmski O.PTK i nadał mu kie-

runek. Wychował pokolenia znakomitych osobowości, którzy po 1966 r. 

kultywowali jego idee. Zostawił też po sobie jakże cenny dorobek naukowy 

– z którego jako cennego źródła korzystają kolejne pokolenia. Wybitnym 
jego uczniem był też Stanisław Skibiński. 

Obecnie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego (PTTK) im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie – 

spośród wielu organizacji turystycznych, jest organizację wiodącą w ruchu 

turystycznym w Chełmie, powiecie chełmskim i regionie.  

 Chełm – ziemia chełmska, powiat, region – posiada znakomite natu-

ralne i unikalne w skali kraju a nawet Europy warunki zdrowotne, przyrod-

nicze, krajobrazowe i turystyczne, i jako dziedzictwo narodowe współtwo-

rzy system krajoznawczo-turystyczny, współczesnej aktywnej turystyki w 

Polsce. Współczesna turystyka stała się też sposobem na życie – i modelem 

odnowy biologicznej. Problemy ochrony przyrody i zabytków były i są 

najbardziej zintegrowane w Polsce z turystyką.  
Podróże właściwie, jako jeden z elementów przemian polityczno-

kulturowych jakie zachodziły w kraju (po 1990 r). stworzyły szeroki (ruch 

narodowowyzwoleńczy) w reaktywowaniu i poszukiwaniu korzeni i ducha-

dumy narodowej oraz polskości. Nadszedł czas na odtworzenie patriotyzmu 

i regionalizmu narodowego oraz tworzenia obywatelskiej społeczności Naj-

jaśniejszej Rzeczypospolitej.    

 

 

  






















