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„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemie, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój ekologiczny aby nie zapominali o obowiązku
chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony
środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzeniem w życie! Niech kształtują
nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech
ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych”.
Jan Paweł II - Z przemówienia z Zamościu 12.06.1999 r.

„Drogą do miłości ojczyzny jest miłość ziemi rodzinnej, ziemi ojczystej w ściślejszym znaczeniu. Drogą ku temu jest przede wszystkiem jej poznanie”.
Jan Pawlikowski

„Poznać ziemię rodzinną, możemy przez zmierzenie jej wszerz i wzdłuż na
wędrówkach i wycieczkach szkolnych. Tą drogą dojdziemy do wytkniętego celu:
ukochanej naszej Matki Ojczyzny. Wycieczki szkolne powinny mieć charakter wychowawczy”.
K.P.Janczykowski

„Cokolwiek ojczyzny się tyczy
od niepamięci uchronić”
„Statut T-wa Przyjaciół Nauki 1800 r.”
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Od autor a
Krajoznawstwo i Turystyka w Chełmie w latach 1918 – 1939, jest
to kolejna pozycja książkowa, zamykająca badania nad działalnością
jednej ze sfer kultury fizycznej dotyczącej Chełma i regionu.
Od wielu lat prowadzę badania nad rozwojem i dziejami historii kultury fizycznej na kresach wschodnich terenach nadbużańskich,
a Chełmem w szczególności. W dziejach ludzkości, wartości kultury
fizycznej i formy jej działalności nie były doceniane, dlatego też informacje są skąpe lub ich brak z tamtych lat.
Jednak to co „wyszukałem” pozwoliło mi ujawnić w niniejszej
pracy wiele faktów, które zostaną uchronione dla potomnych. Natomiast szerszej społeczności i młodemu pokoleniu przybliży ruch wycieczkowo-krajoznawczo-turystyczny jako ważny aspekt narodowy,
„walki i egzystencji” w odzyskaniu niepodległości i tworzeniu nowych polskich wartości.
Problematykę niniejszej pracy przedstawiłem w trzech rozdziałach, poprzedzonych wstępem a zamykam podsumowaniem. Praca będzie wzbogacona ciekawymi zdjęciami w aneksie. Zebranie materiału
do niniejszej pracy, było dla mnie ważnym i trudnym wyzwaniem, ale
tylko skąpość materiałów źródłowych ograniczała jej objętość.
Badania moje objęły wszelkie dostępne formy metodologiczne.
Przeprowadziłem kwerendy w archiwach państwowych, a także prywatnych i szkolnych, oraz w instytucjach i zakładach pracy. Stwierdziłem, że wiele spustoszenia w zachowaniu i przekazywaniu materiałów
źródłowych, czyniły lata niewoli, zaborów, rusyfikacji i okupacji oraz
strach przed prześladowaniem.
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Mam nadzieję, że niniejsza praca książkowa posiada aspekty poznawcze, odkrywcze i wychowawcze. W poważny sposób wzbogaci
historiografię Chełma i regionu, i będzie również służyła z pożytkiem
dla historii lokalnej i ogólnonarodowej. Podkreśli także rolę Chełma,
a fakty zostaną uchronione od zapomnienia.
Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972), pionier wychowania fizycznego i sportu oraz ruchu krajoznawczo-turystycznego i też
systemu ochrony przyrody i środowiska – regionalista, etnograf, badacz oraz kustosz muzeum.
Z grodem chełmskim związany od 1918 r.:
„ten który wie wszystko,
bo wszystkiego dotknął własną
stopą lub ręką, bo widział wszystko,
cokolwiek tu było i jest”.
Dlatego też opieram i powołuję się w dużej części (mojej książki)
na jego zbiory, dotyczące najstarszych dziejów Chełma (które znajdują
się w archiwum rodzinnym), jako jedyny, wartościowy i odkrywczy
i jak dotąd nieopisany przez nikogo materiał dotyczący tematu pracy
mojej książki.
Był on twórcą Chełmskiego Szkolnego i Miejskiego Systemu
wycieczek, wędrówek i obozów i Ruchu Krajoznawczo – Turystycznego oraz Współczesnej Turystyki. A także współtwórcą Lubelskiego
Szkolnego Ruchu Wycieczek Krajoznawczo-Turystycznych. Był pierwszym który poszukiwał i tworzył (wraz z młodzieżą) system zachowania i ochrony przyrody i środowiska dla potomnych. Opracowywał też
nowe szlaki wycieczkowe naukowo i dydaktycznie.
W swojej pracy badawczej, pt. Wśród Wzgórz Kredowych (Chełm
1935 r.) pisał: lud zamieszkały (Ziemię Chełmską) Chełm – posiadał
cechy osobowe – włosy jasne lub kasztanowe, oczy siwe lub niebieskie,
twarz pociągłą, charakter tego ludu jest łagodny i potulny lecz nieufny
i w sobie zamknięty, sylwetka krępej budowy ciała, kultura duchowa
bogata, na każdy miesiąc i porę roku istniała cała gama zwyczajów
i wierzeń przesądów i okolicznych pieśni, najpiękniejsze śpiewane są
na dożynkach, ślubach i ceremoniach lokalnego folkloru, podkreśla-
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jąc ludowy regionalizm, patriotyzm i przywiązanie do polskości i tej
ziemi”.
Zawsze mówił, „że wycieczki szkolne powinny mieć charakter
wychowawczy i obywatelsko-państwowy, powinny być uzupełnieniem wiedzy, otrzymanej przez młodzież w szkole. Przez poznanie
własnej ziemi młodzież winna zrozumieć cnoty i wady, powstałe ze
związku ziemi i człowieka, powinna nauczyć się patrzeć realnie na
ogrom zła, zbadać przyczyny jego powstania, aby je tem skuteczniej
zwalczać, gdy sama ujmie ster życia w swe mocne dłonie. Młodzież
winna dojrzeć i wynaleźć ukryte skarby duszy polskiej dla wydobycia
nowych wartości, dla stworzenia typu nowego obywatela, służącego
idei państwa. W organizowaniu obecnych wycieczek szkolnych unikniemy przypadkowości, która tak bardzo cechuje „wycieczki tradycyjne”. Pierwsze miejsce powinny zająć wycieczki podstawowe, które
dadzą się podzielić na: bliższe i dalsze. Na drugim miejscu umieścimy
wycieczki zwykłe”.

Słowo Wstępne
Waldemar Antoni Kozłowski to postać dobrze znana i zasłużona
dla kultury fizycznej w Chełmie i Ziemi Chełmskiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Jako długoletni nauczyciel
wychowania fizycznego w chełmskich szkołach przyczynił się do popularyzacji sportu, a jego wychowankowie odnosili znaczące sukcesy
w województwie a nawet i kraju.
Opracowanie Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach
1918-1939, posiada bogate walory poznawcze i edukacyjne. Książka
jest tym bardziej ciekawa dla młodzieży i przyszłych badaczy tego
tematu, ponieważ zawiera wykaz miejscowości i baz ruchu krajoznawczo-turystycznego tego okresu oraz wykaz wszystkich najważniejszych wycieczek lądowych, wodnych i rowerowych zarejestrowanych
nawet w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, jakie odbyła nasza młodzież
pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli wzorujących się na
zasadach szkoleniowych, twórcy chełmskiego ruchu wycieczkowowędrówkowego oraz krajoznawczo-turystycznego i ochrony przyrody
w Chełmie i na Lubelszczyźnie, Kazimierza Janczykowskiego.
Książka będzie pomocna wszystkim tym, którzy zajmują się
współczesnym ruchem turystycznym. Reasumując, jest to książka
pionierska – pierwsze kompendium wiedzy o chełmskim ruchu krajoznawczo-turystycznym okresu międzywojennego – wzbogacona ciekawymi zdjęciami oraz dokumentami archiwalnymi.
Stanisław Minicki
Kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie.

Wprowadzenie.
Termin „rekreacja” wywodzi się z łaciny, w której recreo znaczyło: tworzyć na nowo, ożywić, odświeżyć, orzeźwić, wzmocnić.
W staropolszczyźnie terminem tym określano bądź przerwę w wykonywaniu jakichś obowiązków, bądź też służące odpoczynkowi zajęcia,
którymi tę pauzę wypełniono.
Renesansowy pisarz i kaznodzieja Piotr Skarga w Żywotach
Świętych (1579) powiada: „Ani się uciechą, albo rekreacyją, taką albo
inną […] bawił”. Ojciec przyszłego króla Polski Jana III Sobieskiego w liście z 1640 r. (Instrukcja IMć Pana Jakóba Sobieskiego dana
IMć Panu Orchowskiemu jako dyrektorowi wojewodziców, gdy ich na
studja do Krakowa oddawał) zalecał opiekunowi synów: „\Ad conservandam valetudinem są exercitia corporis\ (dla utrzymania zdrowia
są ćwiczenia cielesne) bardzo potrzebne, których tak zażywać mają:
lecie \hora recreationis\ (godzinę rekreacji) i zimie niech sobie piły
grają, albo niech jaką grę wymyślą, coby choć po sieni \motus corporis\ (ruch ciała) mieli. W święta zaś i niedzielę, niech na rekreację
chodzą za miasto i tam niech się zabawiają piłą, bieganiem, z łuków
strzelaniem, które się im przysposobią na to”.
Ustawy Komisji Edukacji Narodowej z 1783 r. włączyły rekreację do programu działalności szkolnej: „[…] dwa razy w tygodniu, tj.
we wtorek i czwartek po obiedzie rekreacje będą […] każdego dnia
rekreacji dyrektorowie z uczniami wychodzić na przechadzkę powinni bez wymówki niepogody”. Od początku zatem wiązano rekreację
z czasem wolnym i wytchnieniem od obowiązków, przy czym nie
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oznaczała ona bynajmniej bezczynności, a właśnie specyficzną formę
aktywności.
W okresie międzywojennym łaciński wyraz usiłowano zastąpić
rodzimym określeniem „wczasy (wywczasy)”, które wprawdzie przyjęło się, lecz rychło nabrało innego, własnego znaczenia i chyba na
stałe skojarzyło z urlopami i wyjazdami do miejscowości wypoczynkowych. I choć wielu późniejszych autorów używało tego pojęcia, to
powrócono do pierwotnego terminu „rekreacja”.
Wczasowanie – jest to część czasu wolnego, którą swobodnie
i dobrowolnie dysponując, możemy wypełniać odpoczynkiem, zabawą oraz podejmowaną z własnej potrzeby dla własnego rozwoju pracą
umysłową (samokształceniem), aktywnością społeczną, artystyczną,
sportową, techniczną i inną. Zamiennie z pojęciem wczasowania używa się w Polsce pojęcia rekreacji lub wypoczynku.
Rekreacja fizyczna – zwana też ruchową lub czynną, sportem
masowym, „sportem dla wszystkich”, aktywnym wypoczynkiem,
masową kultura fizyczną, a nawet „sportowaniem się”, stanowi zatem
jeden z elementów szeroko rozumianej rekreacji. Najczęściej używana obecnie w literaturze fachowej definicja rekreacji fizycznej „[…] te
wszystkie zajęcia o treści ruchowo-sportowej lub turystycznej, którym
człowiek oddaje się z własnej chęci w czasie wolnym od obowiązków,
dla wypoczynku, rozrywki i dla rozwoju własnej osobowości.
Jeżeli zabawy i gry stanowią praźródło kultury, to blisko z nimi
spokrewniona rekreacja ma równie długą historię i bogatą w zależności od grup społecznych. Rekreacja i rozrywka (rozwój rekreacji
w Polsce) bywały prawie codziennymi zajęciami rycerstwa, a później
arystokracji, mieszczaństwo i chłopstwo natomiast mogło się im odda.
.
.
.
.

B.J. Kunicki. Rekreacja Fizyczna. Encyklopedia Kultury Polskiej XX w. W-wa 1997.
Z. Daszyńska-Golińska. Zagadnienia wczasów robotniczych. W-wa 1925.;
K. Korniłowicz. Wczasy młodzieży pracującej. W-wa 1927.; W. PrażmowskaIvanka. Wczasy ludzi miasta. W-wa 1937.
B. Suchodolski. Idea wczasów na tle społeczno-gospodarczego rozwoju Europy.
W-wa 1948.; A. Kamiński. Funkcje pedagogiki społecznej. W-wa 1982.
A. Kamiński. Funkcje… s. 352.
T. Wolańska. Rekreacja fizyczna. W-wa 1971. s. 11.
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wać raczej rzadko i okazjonalnie podczas świąt religijnych, odpustów,
itp. Instytucjonalizacja najwcześniej objęła wychowanie fizyczne:
w czasach Oświecenia wyrazem tego były między innymi, postulaty
Komisji Edukacji Narodowej, traktujące aktywność ruchową (rekreację) jako niezbędny środek wychowawczy, wprowadzony stopniowo
do publicznego szkolnictwa.
Wielkie zasługi na tym polu w okresie zaborów i w latach 19181939 położyło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i instytucja o charakterze otwartym jaką były Ogródki Jordanowskie i ich ruch oraz
(ogólnopolska akcja) tzw. „ tworzenie ruchu krajoznawczo-turystycznego i sportowego na prowincji”. Również czasopisma specjalistyczne
odegrały znaczącą rolę na tym polu.
Termin „turystyka” należy do obiegowych pojęć w większości
języków europejskich. Jego początkowe kulturowe czy środowiskowe
zróżnicowanie uległo obecnie zatarciu i w powszechnym rozumieniu
oznacza podróże lub wędrówki odbywane w wolnym czasie dla wypoczynku, rozrywki i zdobywania nowych doświadczeń. Określenia
„turysta” użył po raz pierwszy w 1670 r. Richard Lassals, z czasem
„turystyka” stała się fenomenem XX w. Należy stwierdzić, że w okresie tym pojęcia „turystyka” „turysta”, naturalnie kojarzyło się przede
wszystkim z „podróżą życia” lub „bohaterską romantyczną wyprawą”.
W Polsce ruch turystyczny także przeszedł wiele ewolucyjnych
etapów, podążając za wzorami europejskimi lub tworząc swoje własne, specyficzne formy. Średniowieczne wojny, krucjaty, wyprawy
misyjne, wędrówki kupców, studentów, rzemieślników czy poszukiwaczy skarbów trudno nazwać turystyką, choć sprzyjały one rozwojowi dróg, informacji i powstawaniu miejsc noclegu i wyżywienia.
.
.
.

J. Huizinga. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. W-wa 1985.; W. Lipoński. Humanistyczna encyklopedia sportu. W-wa 1987.
M. Łabaj. Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939. Kraków
1987.; J. Gaj. – K. Hądzelek. Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX w.
Poznań 1991.
J. Bogucki. A. Woźniak. Turystyka. Encyklopedia Kultury Polskiej XX w. W-wa
1997.
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Przyjęcie chrztu przez Polskę ożywiło stosunki polityczno-kościelne
z Rzymem, dzięki czemu zwiększył się udział Polaków w oficjalnych
poselstwach politycznych.
Najwybitniejszym podróżnikiem polskim wieków średnich był
urodzony w Wielkopolsce Benedykt Polak, zakonnik klasztoru franciszkańskiego we Wrocławiu. W latach 1245-1247 uczestniczył w poselstwie papieża Innocentego IV do Mongolii. Od XII w. Polacy podążali na Bliski Wschód m.in. jako rycerze krzyżowi. Powstanie Akademii Krakowskiej (1364) nasiliło podróże studentów i profesorów.
Niemal powszechnym zjawiskiem tej epoki było podejmowanie
podróży i wędrówek pielgrzymkowych: błagalnych, pokutnych i dziękczynnych oraz odpustów i jarmarków. W okresie Odrodzenia „składnikiem szlacheckiego wychowania” były w dobrym tonie podróże
po Europie. Pierwszy przewodnik po Polsce napisał Marcin Kromer
w 1577 r. pt. „Polska, czyli o położeniu ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego ksiąg dwie”. W ówczesnej literaturze podnoszono potrzebę troskliwego przygotowania
młodzieńca do podróży zagranicznej, jej kształcącą i wychowawczą
wartość oraz wszelkie ewentualne zagrożenia z nią związane.
W czasach saskich jednak pojawiła się niechęć do podróżowania
wynikająca z ksenofobii, krytyki kosmopolityzmu. Sytuacja zmieniła
się na korzyść pod koniec XVIII w., w okresie społecznych reform Komisji Edukacji Narodowej. Turystą w pełni tego słowa znaczenia był
Jan hr. Potocki (1761-1815), który podróżował w celach poznawczych
po Afryce, Egipcie i Mongolii.
Za prekursorów krajoznawstwa i turystyki w Polsce uznaje się
Stanisława Staszica (1755-1826) i Juliana Ursyna Niemcewicza (17581841). Stanisław Staszic, jako pierwszy odbył wyprawy naukowe po
Polsce. Dlatego stał się wzorcem dla wielu pokoleń działaczy turystycznych, łączących wędrówki z badaniami naukowymi i ich praktycznym
wykorzystaniem. Wynikiem zamiłowania wielu pisarzy i publicystów
z pierwszej połowy XIX w. do podróży była bogata literatura podróż.

J. Bogucki. A. Woźniak. Turystyka…tamże A. Bruckner. Encyklopedia staropolska. W-wa 1939.
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nicza i krajoznawcza. Stanowiła ona jedną z ważnych podniet skłaniających jej czytelników do decyzji o podjęciu wędrówki.
W XIX w. obserwuje się również szybką rozbudowę uzdrowisk
do których wyjeżdżano już od czasów średniowiecznych. Stały się
one jednym z czynników rozwoju turystyki w dzisiejszym pojęciu
tego słowa. Z jednej strony wykształciła się bowiem jedna z jej głównych form, tzw. turystyka pobytowa, zaś z drugiej nastąpiło zwiększenie zainteresowania turystyką wycieczkową, w tym również górami.
Przykładem może być odkrycie Zakopanego przez Tytusa Chałubińskiego (1829-1889) i rozwój miejscowości jako ośrodka turystycznego
i sportowego. Oprócz uzdrowisk powstają ośrodki kąpieliskowe, klimatyczne i letniskowe, w 1816 r. w Darłowie czy w 1826 r. w Sopocie.
Dodatkowym czynnikiem rozwoju turystyki w XIX w. były rozmaite
(o charakterze narodowym) wystawy, imprezy i uroczystości o zabarwieniu historyczno-patriotycznym oraz podróże cudzoziemców.
W XIX w. zaczęły kształtować się struktury organizacyjne turystyki oraz wzorce i formy polskiej turystyki. Stanowiło to cenną wartość dla krajoznawców i propagatorów wychowawczo-dydaktycznego
ruchu turystycznego. Celem T-wa lub Klubu było niesienie pomocy
swoim członkom, organizowanie imprez, tworzenie niezbędnej bazy
materialnej i propagowanie czynnego uprawiania turystyki – powstają
specjalizacje – turystyka górska, narciarska, wodna czy żeglarska.
W 1873 r. powstało Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie które
przekształcono w 1874 r. w Towarzystwo Tatrzańskie, a po odzyskaniu niepodległości nazwane od 1920 r. Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Była to pierwsza organizacja turystyczna w Polsce, a chronologicznie szósta na świecie. Założycielami byli przedstawiciele ziemiaństwa, mieszczaństwa krakowskiego i inteligencji z całej Polski.
Do 1918 r. Towarzystwo Tatrzańskie było właściwie organizacją
naukową, koncentrującą się głównie na badaniach gór, popularyzowania wiadomości o nich i szerzeniu idei ochrony przyrody, prowadziło
też budowę schronisk górskich oraz wydawnictwo i pisma: „Pamiętnik Tatrzański”, „Wierchy” i „Taternik”. Z inicjatywy T-wa Mariusz
Zaruski w 1909 r. utworzył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
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kowe, rozpoczęto też pionierskie w Europie starania o utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (powstał on dopiero w 1954 r.).
Idee propagowane przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie rozpowszechniała druga ważna, założona w 1906 r. w Warszawie (pod
zaborem rosyjskim), organizacja turystyczna – Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze. T-wo stawiało sobie za cel: zbieranie i szerzenie wiadomości krajoznawczych, gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących
ziem polskich, organizowanie wycieczek po kraju, tworzenie oddziałów prowincjonalnych, urządzanie wystaw krajoznawczych, roztaczanie opieki nad pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody.
T-wo rozwijało też ideę regionalizmu jako „budzenie prowincji polskiej do życia samodzielnego we wszystkich dziedzinach”. Od 1910 r.
T-wo drukowało czasopismo „Ziemia”.
W 1909 r. z inicjatywy wielkopolskiego „Sokoła” (pod zaborem
pruskim) w Poznaniu założono Towarzystwo Wycieczkowe, działające
do czasu uzyskania niepodległości i stanowiące przeciwwagę dla niemieckiego Touring Klubu. W Poznaniu, działało też założone w 1913
r. Towarzystwo Krajoznawcze. Na Śląsku (pod zaborem pruskim) powstało w 1910 r. Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid”.
Od 1919 r. ze strony państwa Ministerstwo Komunikacji objęło
opieką nad ruchem turystycznym i w 1935 r. powołuje Ligę Popierania
Turystyki. Z inicjatywy Ligi i Ministerstwa, w latach 1936-1938 wybudowano kolejki na Kasprowy Wierch, Gubałówkę i na Górę Parkową oraz zbudowano kilka schronisk i hoteli turystycznych. W 1938 r.
zostało powołane Centralne Biuro Wczasów.
„I Ogólnopolski Kongres Krajoznawczy” odbył się w Poznaniu w 1929 r. Pierwsze Biuro Podróży „Orbis” powstało we Lwowie
w 1923 r. Badania w zakresie turystyki prowadziły: Instytut Spraw
Społecznych w Warszawie i Studium Turyzmu przy Uniwersytecie Jagiellońskim, powołane w 1936 r. przez Ligę Popierania Turystyki.10

10. J. Bogucki. A. Woźniak. Turystyka…tamże.
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Ochrona przyrody i środowiska
W historii rozwoju ochrony przyrody należy sięgnąć do bardzo
odległych czasów. Najdawniejszym źródłem ochrony przyrody były
bowiem wierzenia religijne różnych narodów. Dzięki nim zachowały
się jako święte i nietykalne liczne sędziwe drzewa, gaje, bagna, gorące
źródła, jaskinie, skały itd. W Chinach już w X w. p.n.e. wydano prawo
chroniące lasy. Podobne prawo w V w. p.n.e. obowiązywało w Rzymie. Drzewom, alejom i lasom nadawano nazwy sławnych ludzi.
W Polsce jako przykład można podać: Aleja Króla Sobieskiego,
Lipa Mistrza z Czarnolasu, Altana Dumania Mickiewicza w Tubanowiczach, Dęby Królewskie w Puszczy Niepołomickiej, Wodogrzmoty
Mickiewicza, Cis Raciborskiego oraz inne.
W miarę rosnącego użytkowania zasobów przyrody powstawały coraz lepsze przepisy prawne ochrony środowiska naturalnego. Na
przykład pierwsze zarządzenie dotyczące ochrony ptaków śpiewających w Europie zostało wydane w Zurychu w 1335 r.
Król Władysław Jagiełło w 1424 r. zakazał wycinania i wywożenia drewna cisu, z którego wyrabiano kusze i łuki. Król Zygmunt
III w 1597 r. wydał zakaz polowania na dzikie konie, łosie i tury. Za
czasów Bolesława Chrobrego wydano zakaz królewski polowania na
bobra, potwierdzony potem w Statucie Litewskim za panowania Zygmunta Starego.
Na początku XX w. zaczął rozwijać się konserwatorski kierunek
ochrony przyrody. Zapoczątkował go Conwentz, który pierwszy rozwinął na Pomorzu Zachodnim akcją rejestracji i ochrony zabytkowych
obiektów przyrodniczych: drzew, stanowisk rzadkich roślin i zwierząt
oraz ich skupisk. W Polsce podobną akcję prowadzili: M. Raciborski i J.G. Pawlikowski. W 1919 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, objęło ochroną między innymi: cisa, limbę,
różanecznika żółtego, wiciokrzewa pomorskiego, szafrana alpejskiego, mikołajka nadmorskiego i sasanki.
Od 1819 r. bierze początek druga współczesna forma ochrony
przyrody polegająca na tworzeniu pomników przyrody. Pojęcie to
zastosował po raz pierwszy geograf i podróżnik A. Humboldt. Jego
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pomnikiem było drzewo „Zamang” w Wenezueli. Obecnie mamy
w Polsce ponad 100 000 pomników przyrody. Są to jednak obiekty
zbyt małe, aby chroniły najcenniejsze walory przyrody. Stąd powstała
nowa trzecia, forma ochronna – tworzenia rezerwatów przyrody. W
Polsce pierwsze rezerwaty utworzone zostały w okresie międzywojennym. Było ich wówczas 206 o łącznej powierzchni 43,516 ha.
Ochrona przyrody od najdawniejszych czasów związana jest
z człowiekiem. Jej nasilenie było i jest ściśle uzależnione od rozwoju gospodarczego, kulturalnego i przemysłowego. Duży wkład pracy
na tym polu osiągnęli członkowie i działacze Ligi Ochrony Przyrody
(LOP), założonej 9 stycznia 1928 r. w Warszawie, z inicjatywy prezesa Państwowej Rady Ochrony Przyrody, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. Władysława Szafera, w myśl naczelnego polskiego
hasła Chrońmy Przyrodę Ojczystą.
Komitet Organizacyjny a zarazem i Zarząd Ligi LOP tworzyli:
prezes Polskiego Towarzystw Krajoznawczego Aleksander Janowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr Bolesław Hryniewiecki
i profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej dr January Kołodziejczyk oraz
dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego prof. dr Józef Morozewicz , jako prezes i geolog tegoż Instytutu i Stanisław Małkowski
jako sekretarz.
Planowa i naukowa działalność na rzecz ochrony przyrody
w Polsce wywodzi się przede wszystkim od miłośników krajoznawstwa (tworzona w oparciu o wędrówki oraz ruch wycieczkowo-krajoznawczo-turystyczny). W następnym etapie działalność tę przyjęli
znawcy przyrody.
W okresie międzywojennym i bezpośrednio po nim największe zasługi w organizację ochrony przyrody wnieśli: Adam Wodziczko, Bolesław Hryniewiecki, Władysław Szafer i Walery Goetel. A. Wodziczko
jako pierwszy zwrócił uwagę na konieczność ochrony całego środowiska w krajobrazie, W. Goetel na zasoby przyrody nieożywionej.
Dzięki dużej aktywności W. Szafera, została powołana Państwowa Komisja, a następnie Państwowa Rada Ochrony Przyrody. W 1934
r. Sejm uchwalił pierwszą ustawę o ochronie przyrody, głównym jej
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autorem był J.S. Pawlikowski. W czasie jej działalności powołano 6
parków narodowych oraz 180 rezerwatów.
Ekologia
Ekologia – jest nauką o współzależności i wzajemnym oddziaływaniu organizmów i środowiska w którym żyją; zajmuje się też badaniami zależności między przyrodą ożywioną a jej abiotycznym środowiskiem oraz pomiędzy elementami przyrody ożywionej.
Ekologiczne czynniki środowiska – to czynniki wywierające
wyraźny wpływ na rośliny, a pośrednio i na zwierzęta wśród których
można wyróżnić:
a) klimatyczne – woda, ciepło, światło, powietrze,
b) edaficzne – odżywcze czyli glebowe,
c) topograficzne – położenie i rzeźba terenu,
d) biotyczne – wpływ towarzyszących roślin i zwierząt oraz człowieka.
Ekorozwój albo rozwój zrównoważony to wszelka działalność
mająca na celu taki rozwój regionu, kraju, świata, który pozwoliłby
trwale istnieć człowiekowi i otaczającej go przyrodzie.
Edukacja Ekologiczna
Edukacja jest uświadomieniem i wychowaniem społeczeństwa
w duchu poznania warunków bytowania organizmów żywych, poznania możliwości zapewnienia i ochrony środowiska przyrodniczego dla
ich przetrwania. Edukacja ma też za zadania czynne włączenie się do
działań na rzecz poprawy i renaturyzacji środowiska przyrodniczego
i bytowego ludzkości.
Dla osiągnięcia maksymalnych celów edukacyjnych należy przeprowadzać ją już w przedszkolach, a przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej, akademickiej i skupionej w różnych organizacjach
społecznych, branżowych, sportowych itp.
Formy edukacyjne są bardzo zróżnicowane, głównie w zależności od wieku odbiorców edukacji jak i ich wykształcenia. W sposób
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mistrzowski w okresie międzywojennym realizowały te problemy:
Liga Ochrony Przyrody (LOP), Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
(PTK), Harcerstwo i Wojsko Polskie, Związki Łowieckie i Pszczelarskie oraz Zarząd Lasów Państwowych. Edukacja ekologiczna w Polsce
wynika z polskich ustaw o ochronie przyrody i środowiska, mieści się
w planach nauczania szkolnego i akademickiego.
Etyka i Ekologia Humanistyczna w Ochronie Przyrody
Etyka to nauka interdyscyplinarna o zasadach moralnego postępowania człowieka – zgodnie z własnym sumieniem, także i w stosunku do otaczającego go świata oraz ochrony przyrody i środowiska.

Rozdział I
Tr adycje ruchu regionalno-kr ajoznawczoturystycznego w Chełmie do 1918 r.
Za jednego z pierwszych podróżników związanego z Chełmem
możemy uznać starostę chełmskiego Andrzeja Tęczyńskiego herbu
Topór przedstawiciela jednego z najbogatszych i wpływowych rodów
możnowładczych XV i XVI w. Urząd starosty chełmskiego piastował
on w latach 1513-1519 i od 1522 r. aż do śmierci w 1536 r. Doszedł on
do najwyższej godności świeckiej a mianowicie kasztelana krakowskiego. Był także wcześniej sekretarzem królewskim, referendarzem,
poborcą poradlnego, członkiem sejmowych komisji kodyfikacyjnych
(a nawet przewodniczącym jednej z nich). Pod koniec życia zgromadził 10 starostw. Wyróżnił się na polu wojskowym oraz w służbie dyplomatycznej. Odbył szereg podróży m. in. posłował do Czech i na
Węgry. Pod koniec swego życia odbył podróż do Ziemi Świętej.11
Pierwsze opisy etnograficzne z Chełma i okolicy zawdzięczamy
Jakubowi Janowi Suszy, którego można uznać za pierwszego chełmskiego regionalistę. Urodzony w Mińsku w 1610 r., wstąpił do greckokatolickiego zakonu bazylianów, a po doktoracie z filozofii i teologii
w Ołomuńcu przybył w 1639 r. do Chełma. Został przełożonym klasztoru i szkoły założonej przez biskupa Metodego Terleckiego. „Odtąd
prawie przez pół wieku mieszkał w Chełmie, pożytecznie pracując dla
11. A. Gruszka, Starostowie chełmscy w epoce jagiellońskiej, Chełm 2002,
s. 49-52.
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kościoła i kraju”. W 1652 r. król Jan Kazimierz mianował go biskupem
chełmskim.
Żywot wiódł ubogi, szczególną czcią otaczał obraz cudowny Najświętszej Maryi Panny Chełmskiej, zrzekł się promocji na metropolitę, aby nie oddalać się od ukochanej Matuchny. Zmarł w 1685 r. (wg.
Stebelskiego) lub w 1687 r. (wg. J. Bartoszewicza). W 1646 r. J. Susza
wydał w Zamościu Książkę „Phoenix redivivus sive imago longe restustissima Virginia Matris Chelmensis”. Dzieło poświęcone obrazowi
Matki Boskiej Chełmskiej, są tam też cenne informacje o ówczesnej
religijności i obyczajach ludowych.
W 1842 r. Kazimierz Władysław Wójcicki wydał pracę „Zarysy
domowe” a w niej rozdział „Ruś Podlaska”, przedstawił w niej również swoje spostrzeżenia i opisał: stroje, tańce, zabawy, Boże Narodzenie, „bohatyj weczer”, Popielec, Sobótki, Zielone Świątki, dożynki, „okrężne”, wesele, urodziny, pogrzeby, „rzucanie uroków”, „czary”
i „topielec”. Pisał też o naszym regionie, w Tygodniku Ilustrowanym
a w 1861 r. zamieścił pracę Wieśniacy z Lubelskiego.
Największe zasługi dla badań etnograficznych regionu chełmskiego ma Oskar Kolberg, autor monumentalnego dzieła (1890); „Lud,
jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy,
gusła, pieśni, muzyka i tańce”. Duże zasługi dla badań kultury ludowej ziemi chełmskiej wniosła Maria Hempel. Wysoko cenił ją prof.
Hieronim Łopaciński (1860-1906) (zaliczając ją do zasłużonych etnografów), wielki miłośnik i piewca Lubelszczyzny, poruszał też tematy
etnograficzne dotyczące Ziemi Chełmskiej.
Z końca XIX w. publikacje etnograficzne dotyczące Ziemi
Chełmskiej, ukazywały się w „Gazecie Lubelskiej”, „Wiśle”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kalendarzu Lubelskim” i „Przeglądzie Tygodniowym”. Szczególne artykuły z chełmskiego pisał Erazm Wierzbowski (ur.1820 r.).
W okresie zaborów i rusyfikacji Rosjanie dowolnie i stronniczo
pisali o Chełmszczyźnie. Po wybuchu I wojny światowej, L. Płosajkiewicz i J. Senczyk wydali we Lwowie (1916 r.), książkę Melodii ukraińskich narodnych pisen z Podilja i Chołmszczyzny.
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Podczas I wojny światowej, po zajęciu okolicznych terenów przez
wojska austriackie, powstał interesujący naukowy opis etnograficzny
Ed. Kriechbauma pt. Das polnische Bauernhaus im Kreise Cholm,
zamieszczony w piśmie Zeitschrift fur Ostereichische Volkskunde,
będący wrażeniami z podróży Kriechbauma z Chełma do Wojsławic.
Zawiera on ogólną charakterystykę wsi, plany zagród oraz szczegóły
z życia wsi.12
Biskup sufragan chełmski Mikołaj Świrski w 1667 r. sprowadził
do Chełma zakon Pijarów, którzy w krótkim czasie zadomowili się
i założyli w mieście Kolegium (Pijarzy zakon reformatorski w Polsce). Dynamiczny rozwój szkoły prowadzonej przez Pijarów doprowadził do wzrostu poziomu nauczania. Spowodowało to, że do ich szkoły
licznie uczęszczały dzieci okolicznej szlachty. Największy rozkwit
nauki Kolegium przypadał na lata 1782-1793 (podbudowany ideami
Komisji Edukacji Narodowej).
Pijarzy duży nacisk kładli na zdrowy i sportowy tryb życia swoich uczniów, dlatego też wychowanie fizyczne było obowiązkowe
i funkcjonowało jako ćwiczenia cielesne. Jedną z form ćwiczeń cielesnych poza: grami i zabawami, biegami i rzutami było (rekreacyjne) wędrowanie. Do twórców tego programu należał najwybitniejszy
chełmski pijar i reformator Kolegium Samuel Chruścikowski, który
m.in. kładł duży nacisk na ćwiczenia cielesne, jako, że „rozwijały młodzież fizycznie wdrażając do karności i dyscypliny, co dawało wychowanie przyszłego zdrowego obywatela”. Kiedy tereny te dostały się
pod zabór rosyjski, Pijarzy emigrowali z Chełma.13
Pewna swoboda zaistniała w latach 1905-1907 (dając perspektywy na przyszłość) po ogólnopolskiej rewolucji społecznej i ich przemianach. Coraz silniej do Chełma przenikały narodowowyzwoleńcze
idee polskich organizacji: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Pol12. K. P. Janczykowski. Arch. Materiały dotyczące najstarszych dziejów
Ziemi Chełmskiej.; J. Stefański. Historia badań etnograficznych na terenie
województwa chełmskiego. Rocznik Chełmski. Tom 2. 1996.
13. K.P. Janczykowski. Arch. Materiały..tamże.; B. Zimmer. Miasto Chełm. W-waKraków 1974.; W.A. Kozłowski. Dzieje kultury fizycznej na ziemi chełmskiej.
Chełm 1994.;
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skiej Macierzy Szkolnej, Ruchu Jordanowskiego i innych towarzystw
sportowych. W Chełmie samoistnie zawiązało się grono ludzi-patriotów, którzy pragnęli odnowy i wolności. Zaczęły następować zmiany,
tworzył się robotniczy ruch sportowy, ruch krajoznawczo-turystyczny,
wiejski ruch regionalno-patriotyczny i nowe formy edukacji i wychowania fizycznego.
W kwietniu 1906 r. zawiązało się w Chełmie (tajnie) Koło Polskiej
Macierzy Szkolnej, które oficjalnie zostało zatwierdzone 15 listopada
1917 r. koło założycielskie liczyło 34 członków, zarząd tworzyli: prezes
ks. Wacław Kosior, sekr. M. Kińczyk, skar. dr Chomicki. Poza zdrowotno-oświatowo-wyzwoleńczą działalnością, Koło PMSz organizowało
obchody narodowe, co wiązało się z formą wycieczek i wędrowania.14
Chełmianin Edward Łuczkowski (1865-1932) w latach 18861891 studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Tu związał się też z niepodległościowym ruchem i zapoznał się z metodami
przestrzegania higieny, zdrowia i uprawianiem sportu. Był członkiem
TG „Sokół”, Warszawskiego Towarzystwa Wodnego i Warszawskiego
Towarzystwa Cyklistów. Wraz z uzyskaniem dyplomu od 1891 r. rozpoczął pracę w Chełmie jako lekarz, patriota (walczący z rusyfikacją),
regionalista i społecznik. Propagował zdrowotne walory sportu, kąpieli wodnych, wędrowania i cyklistyki.
Był też inicjatorem powołania w 1906 r. w Chełmie „Koła Cyklistów”, i zjednoczył w nim zwolenników uprawiania sportów i walki
wyzwoleńczej. Wraz z działaczami-cyklistami organizował po regionie chełmskim wycieczki i w ten sposób popularyzował zdrowy
tryb życia. Współtworzył ruch regionalny i krajoznawczo-turystyczny
dla podniesienia ducha polskości. Koło Cyklistów jako jedna z organizacji, w latach 1906-1915 była ważnym ogniwem w Chełmie i na
Chełmszczyźnie w walce z caratem i rusyfikacją. Po odejściu Moskali
i ducha carskiego z Chełma w sierpniu 1915 r. Koło Cyklistów przerwało swoją działalność.
Podczas jednej z konspiracyjnych akcji „tworzenie ruchu krajo14. J. Stemler. Polska Macierz Szkolna. Szkic 1905-1925. Wydanie Jubileuszowe.
W-wa 1926.
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znawczego na prowincji”, organizowanego od 1906 r. przez Warszawskie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 19 kwietnia 1910 r. E. Łuczkowski (od 1908 r. członek korespondent PTK) przy pomocy członków
Rady Głównej PTK i warszawskiego dziennikarza Karola Hoffmana
utworzył w Chełmie Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Powstała też biblioteka, muzeum krajoznawcze, działy wycieczek,
odczytów i referatów.
T-wo stawiało sobie za cel zbieranie i szerzenie wiadomości krajoznawczych, gromadzenie zbiorów naukowych dotyczących ziem
polskich, organizowanie wycieczek po regionie i kraju, urządzanie pogadanek, odczytów i wystaw krajoznawczych, roztaczanie opieki nad
pamiątkami historycznymi i osobliwościami przyrody. T-wo rozwijało
też ideę regionalizmu i walki narodowowyzwoleńczej. Chełmski Oddział PTK i Koło Cyklistów łączyły wspólne cele.
W Roczniku PTK, z 1911 r. czytamy: „Oddział Chełmski PTK
(zaliczany do prężniejszych na prowincji) liczył 118 członków, obrót
roczny oddziału wykazuje sumę 598 rubli 70 kop. (3000 zł.), na muzeum krajoznawcze, wycieczki, odczyty, referaty itp. A więc w latach
ucisku, kiedy rząd rosyjski tłumił najmniejszy przejaw swobodnej
myśli polskiej, a zwłaszcza w Chełmie, Chełmianie potrafili rozwinąć
działalność krajoznawczą i zająć się badaniami naukowymi”, a poprzez
powołane działy kultywować ideały polskie przekazując je młodszemu pokoleniu. Najczęstszymi miejscami organizowanych pierwszych
wycieczek (w latach 1910-1914) były: „Pagóry Chełmskie”, „Las Borek”, „Podgórze”, „Podziemia Kredowe”, „Górka” i okolice. W latach
1912-1914 działalność Chełmskiego Oddziału PTK była szczególnie
karalna i ograniczana przez gubernialne rosyjskie władze zaborcze.15
W pamiętniku K. Janczykowskiego czytamy: „Ruch skautowoharcerski na terenie zaboru rosyjskiego od 1910 r. szerzył się bardzo
szybko, przyjmowany entuzjastycznie przez młodzież polską, pierw15. „Ziemia” Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. (Działalność krajoznawcza
na prowincji w latach 1910-1914).; K.P. Janczykowski. Arch. Materiały..
tamże.; W.A. Kozłowski. Dzieje…tamże.; A. Rybak. Dzieje Ziemi Chełmskiej
– Kalendarium. Chełm 1998.;
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sze drużyny skautowo-harcerskie powstały w 1915 r. przy Chełmskiej Szkole Filologicznej” (po zmianie Gim. „Czarniecczyków”) – „
Atrakcyjną cechą skautingu było wyprowadzenie młodzieży z miast
na łono natury i organizowanie wędrownych i obozów, prowadzonych
przez samych skautów. Zdobywanie też umiejętności poruszania się
w różnorodnym terenie i opanowanie takich sprawności, jak gotowanie, szycie, wiedza sanitarna itp., aby móc samemu sobie radzić
w rozmaitych okolicznościach. Skauting (harcerstwo) doskonale więc
wdrażał od dziecka młodzież do samodzielnego życia, uczył śmiałości
w podejmowaniu decyzji i sprawności fizycznej opartej o system wychowania fizycznego i sportu”. Twórcą skautingu w Chełmie i powiecie był nauczyciel Ludwik Zajączkiewicz.16
Ciekawe wycieczki szkolne organizowała też Chełmska Dyrekcja
Naukowa (Szkolna) w latach 1909-1913. Wycieczki szkolne należały
zawsze do bardzo atrakcyjnych sposobów nauczania. Władze szkolne
w Cesarstwie Rosyjskim zachęcały podległe im szkoły do organizowania wycieczek dla młodzieży szkolnej, prosząc o szczegółowy ich
opis, a nawet o fotografie jeżeli były robione. Naczelnikowi Chełmskiej Dyrekcji Szkolnej podlegały m. in. tereny: Zamościa, Chełma,
Rejowca, Sawina, Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa.
Na uwagę zasługują szczególnie wyjazdy, które organizowała dla
swoich uczennic Maryjska Szkoła Żeńska w Chełmie. Rada Pedagogiczna tejże szkoły na posiedzeniu w dniu 25 I \ 7 II 1911 r. postanowiła zorganizować wycieczkę do Moskwy. Celem wycieczki miało
być zapoznanie uczennic z tym centrum kulturowym i historycznym
Imperium Rosyjskiego.
Dwa lata później podczas wakacji 1913 r. postanowiono zorganizować uczennicom tejże szkoły wycieczkę do Petersburga i nad wodospad Imatry. Uczestniczyć miało 35 uczennic pod opieką Papego
i Jakubowskiego oraz dam klasowych Indiszewskiej i Szyszkowskiej.
Celem wycieczki było poznanie fauny i flory oraz fenomenu natury
wodospadu Imatry.
16. K.P. Janczykowski. Arch. Materiały – Wycieczki szkolne krajoznawczo-turystyczne Czarniecczyków; Działalność Chełmskiego Oddziału PTK.
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Inna wycieczka uczennic klas V-VII Maryjskiej Szkoły Żeńskiej,
zaplanowana do Warszawy w dniach 25-28 II \ 10-13 III 1910 r. nie
doszła do skutku. Informacje o zamiarze odbycia wycieczki zostały
przekazane do naczelnika Chełmskiej Dyrekcji Szkolnej, a on zgodnie
z obowiązującą w takich przypadkach drogą służbową przekazał ją
dalej kuratorowi Okręgu Naukowego Warszawskiego. Jednak okazało
się że kierownictwo I Warszawskiego Gimnazjum Żeńskiego odmówiło zakwaterowania w szkole.
Organizowano też krótsze wycieczki, przykładem była wycieczka
zorganizowana podczas ferii wielkanocnych w 1913 r. dla uczennic Maryjskiej Szkoły Żeńskiej do klasztoru w Krasnymstawie. W przypadku
tej wycieczki miała ona bardziej charakter religijny niż poznawczy.
Na wycieczki jeździli nie tylko uczniowie szkół średnich z miast,
wyjeżdżały na nie także dzieci ze szkół elementarnych, zarówno wiejskich jak i miejskich. Uczniowie wiejskich szkół elementarnych nie
brali jednak udziału a dalekich wyprawach, były to raczej wyprawy
do pobliskich ośrodków miejskich lub miast będących siedzibą władz
gubernialnych. Odstępstwem od tej prawidłowości były wycieczki organizowane dla uczniów wyznania prawosławnego.
Bardziej popularne były wycieczki uczniów szkół elementarnych
po najbliższej okolicy (na terenach wschodnich często miały aspekt
propagandowy, ponieważ władze rosyjskie zmuszały do szukania
śladów świadczących o ruskim charakterze tych ziem). Dla ogólnego bezpieczeństwa, każda szkolna wycieczka była bardzo starannie
„prześwietlana” nie tylko przez władze szkolne i naczelnika Dyrekcji,
ale i przez władze gubernialne i policję miejscową i carską.17

17. Archiwum Państwowe w Lublinie. Chełmska Dyrekcja Szkolna. (Akta ogólne).;
zobacz: D. Szewczuk. Wycieczki Szkolne w Chełmskiej Dyrekcji Naukowej w latach 1909-1913. Rocznik Chełmski. Tom V 1999.

Rozdział II
Tworzenie ruchu kr ajoznawczoturystycznego w Chełmie w latach 1918-1939
2.1. – Szkolny chełmski ruch krajoznawczo-turystyczny

w latach 1918-1939.

Wychowanie fizyczne jak i ruch krajoznawczo-turystyczny jest
systemem przekazywania młodemu pokoleniu (i społeczeństwu) dziedzictwa kultury fizycznej z nadzieją jej pełnego zrozumienia i odpowiedzialności – Ilość tworzących się w Chełmie po 1918 r. Szkolnych
i Miejskich Kół Krajoznawczo-Turystycznych, było spowodowane
eksplozją, odzyskania niepodległości i popularyzowania w nich: kultury, tradycji i osiągnięć narodu polskiego.
Nie ma szkoły, która by nie doceniała społecznego i wychowawczego znaczenia wycieczek krajoznawczo-turystycznych i nie wprowadziła ich do zajęć szkolnych. Ruch wycieczkowy w Chełmie (po
1918 r.) przybierał coraz większe rozmiary dzięki ułatwieniom kolejowym, rozwiniętemu na terenie szkoły harcerstwu i wychowaniu
sportowemu. Nowe programy szkolne, szeroko uwzględniające krajoznawstwo w wychowaniu państwowo-obywatelskim, niewątpliwie
przyczyniały się też w znacznym stopniu do rozszerzania szkolnego
ruchu wycieczkowego.
Stwierdzić należy, że tylko przy planowo stosowanej tzw. polityce
wycieczkowej organizowane szkolne wycieczki turystyczne, są pożądane i wartościowe, i dają pełne korzyści materialne. Spełnia się tu też
system wycieczek-wędrówek regionalnych z powiązaniem metodycz-
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nym wycieczek bliższych i dalszych. Przykładem do naśladowania są
letnie harcerskie wycieczki-wędrówki regionalne jak: kolonie, obozy
robocze, obozy stałe, kursy i obozy wędrowne.
Techniczne rozwiązanie organizowania przez szkoły wszelkich
wycieczek-wędrówek było wzorowane na systemie harcerskim, wymienić tu można takie cechy jak, karność i doświadczenie w obcowaniu z przyrodą (oraz formy jak: obozownictwo, terenoznawstwo, biwakowanie, topografia, bezpieczeństwo obozowe i sanitarno-medyczne).
Korzystając z doświadczeń harcerskich, zorganizowany szkolny
obóz czy kolonia w upatrzonej miejscowości, pozwalały grupom na
szersze uwzględnienie wędrowania. W ten sposób poza krajoznawczymi walorami i nawiązanymi kontaktami kulturalno-oświatowymi,
można było przeprowadzić wywiad regionalny i terenowy z zagadnień: krajobrazu, historii, zabytków, ludoznawstwa, stosunków gospodarczych i oświatowo-kulturalnych.
Z rozmaitych sposobów wędrowania wakacyjnego młodzieży
szkolnej najlepiej sprawdzały się, wędrówki piesze, wodne (spływysporty kajakowe) i rowerowe, jako najpiękniejsze i najbardziej emocjonalne rodzaje wycieczek krajoznawczych.17
Na łamach „Zwierciadła” i „Kroniki Nadbużańskiej (1923-1939),
o tym okresie pisał Kazimierz Czernicki (1890-1941) chełmski wydawca, redaktor i regionalista: „wycieczki i wędrówki szkolne i szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny dzięki twórczej działalności K.
Janczykowskiego był systemem wychowawczym i narodowo potrzebnym”.18

17. Analiza szkolnego materiału krajoznawczo-turystycznego w Chełmie z lat 19181939.; H. Zwolakiewicz. (Dziennik Urzędowy KOSL 1933 r. Nr 5).
18. „Zwierciadło” lata 1923-1930.; W.A. Kozłowski. Organizacje paramilitarne o
charakterze sportowym na terenie chełmszczyzny w okresie międzywojennym
1918-1939. Chełm 2001.
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2.1.1. – Szkolne wycieczki – jako system wychowawczo-obywatelski.
Kazimierz Paweł JANCZYKOWSKI (1888-1972)
Pionier wychowania fizycznego i sportu oraz ruchu krajoznawczo-turystycznego, regionalista, etnograf i badacz. Twórca Chełmskiego Szkolnego i Miejskiego Systemu wycieczek, wędrówek i obozów naukowych i Ruchu Krajoznawczo-Turystycznego, oraz twórca
Współczesnej Turystyki, jak i form tworzenia systemu ochrony przyrody i środowiska. Również współtwórca Lubelskiego Szkolnego Ruchu
Wycieczkowo-Krajoznawczo-Turystycznego.
Urodził się 25 stycznia 1888 r. w Metelinie k\Hrubieszowa. Był
synem Konstantego (Porucznik w Powstaniu Styczniowym 1863 r.)
i Leontyny z d. Drzewiecka. W krótkim czasie został osierocony.
Pierwsze kroki edukacyjne stawiał w Lublinie, gdzie nad jego wychowaniem czuwała ciotka Józefa Lewandowska i krewny ksiądz
Piotr Szyszkowski. Od 1905 r. brał udział w walce z caratem za co
był prześladowany. W tymże roku został też członkiem TG „Sokół”
w Lublinie.
Na pierwszą wycieczkę (włóczęgę) po Górach Świętokrzyskich
wyruszył z kolegami w 1905 r. jako uczeń Lubelskiego Gimnazjum.
Podczas wędrowania zaprzyjaźnił się ze swoim nauczycielem prof.
Hieronimem Łopacińskim. Profesor „zaszczepił” go ruchem krajoznawczo-turystycznym i etnografią. Od 1916 r. systematycznie zgłębiał zainteresowania ruchem wycieczkowo-krajoznawczym.
W 1908 r. zdał maturę. W latach 1909-1910 studiował medycynę
w Monachium następnie w Pradze. Znał biegle niemiecki i rosyjski
słabiej francuski. Przerwał studia, i zamieszkał w Petersburgu u siostry Heleny Budkiewicz. Kształcił się w latach 1912-1914 w Petersburskim Instytucie Wychowania Fizycznego. Działał też w Oddziale
Polskiego „Sokoła”, którego był też naczelnikiem i prowadził zajęcia
rekreacyjno-sportowo-gimnastyczne. W 1912 r. zawarł związek małżeński z Eleonorą Rudzitt z Inflant, mieli troje dzieci: Stanisława,
Krystynę i Teresę.
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Dostrzeżony przez władze rosyjskie, został skierowany do Kazania jako kierownik kursów dokształcających nauczycieli wychowania
fizycznego. W Kazaniu w 1916 r. wydał po rosyjsku podręcznik specjalistyczny dla nauczycieli w-f pt. Teoria ćwiczeń gimnastycznych.W
latach 1916-1917 jako nauczyciel w-f w Syzraniu powołał w Gimnazjum Szkolne Koło Miłośników Sportów Wodnych i z młodzieżą polskich zesłańców, organizował szkolne wycieczki łodziami po Wołdze.
Okropności Wielkiej Rewolucji Październikowej 1917 r. spowodowały, że na początku 1918 r. z grupą zesłańców powrócił do Polski.
We wrześniu 1918 r.(oddelegowany przez Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego) rozpoczął pracę, jako nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. S. Czarnieckiego
w Chełmie (w tymże Gimnazjum pracował aż do 1968 r.). Był pierwszym, wykwalifikowanym i przygotowanym do zawodu nauczycielem
w chełmskiej oświacie. W 1919 r. zmodyfikował program z wychowania fizycznego narzucony przez Warszawskie KOS i dopasował je
do chełmskich warunków. Z młodzieżą szkolną wybudował pierwsze
w Chełmie obiekty do prowadzenia lekcji w-f i zajęć sportowych.
W 1927 r. powołał przy Gimnazjum Uczniowskie Koło Sportowe „Czarniecczycy”, znane w regionie i kraju z szerzenia idei kultury
fizycznej.
Pod koniec 1918 r. K. Janczykowski nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum „Czarniecczyków” w Chełmie, zorganizował
w tej szkole grupę chętnej młodzieży chcącej brać udział w wędrówkach i wycieczkach, którą następnie nazwał „Kołem wycieczkowogeograficznym”. Celem koła było poprzez wędrowanie poznawanie
ważnych miejsc dla Chełma: kultu, przyrody, historii, patriotyzmu
i wyzwolenia. Od połowy 1919 r., (poprzez osobiste kontakty K. Janczykowskiego z polskimi działaczami) działalność Koła była inspirowana przez powstałe na początku 1919 r. Krakowskie Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej (KKMS) (wkrótce KKMS przejęło opiekę nad wszystkimi Kołami w Małopolsce a następnie z całej Polski).
Koło, a przede wszystkim ruch wycieczkowy organizowany przez K. Janczykowskiego zyskiwał popularność i zastosowanie
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w programach szkolnych, w ten sposób tworzył system wycieczkowy
i ruch krajoznawczo-turystyczny. Jednym z odkryć naukowych młodych wycieczkowych-przyrodników Gim. „Czarniecczyków”, było
odkrycie przyrodniczych walorów Dziewiczej Góry, Stawskiej Góry
i tzw. Wygonu pod Chełmem, gdzie rosła rzadka roślina – dziewięćsił
popłocholistny.
We wrześniu 1919 r. Gimnazjum w Chełmie odwiedziło trzech
profesorów Politechniki Lwowskiej. Celem ich było zobaczyć i zbadać, właśnie na Stawskiej Górze dziewięćsił popłocholistny. Wyprawie zorganizowanej furmanką, profesorom towarzyszyli, K. Janczykowski, dyr. W. Ambroziewicz i z-ca dyr. T. Dąbrowski.
Pogłębiając swoje pasje, w latach 1920-1921 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego. Duży wpływ na
niego wywarli profesorowie wykładowcy: E. Piasecki, W. Sikorski
i S. Pawłowski, twórcy w Polsce ruchu: ćwiczeń cielesnych, higieny
i wycieczek geograficznych. Po powrocie do chełmskiego gimnazjum,
poza wychowaniem fizycznym uczył też geografii, geologii i astrologii.
Na bazie Koła Wycieczkowo-Geograficznego utworzył Koło Geograficzno-Krajoznawcze, przy którym powstała pracownia geograficzna zaopatrzona w pomoce naukowe, była też pomocna do prowadzenia
lekcji tematycznych. Celem koła było poznanie własnego środowiska,
wytyczanie i poznanie szlaków kultury i pamięci narodowej, zabytków
oraz popularyzowanie ruchu zdrowego wędrowania, obozowania, obcowania z przyrodą i zbierania eksponatów. W związku z powołaniem
koła w Muzeum Ziemi Chełmskiej z inicjatywy K. Janczykowskiego
powstały działy regionalny i krajoznawczy, uzupełniane eksponatami
z wycieczek.
Na bazie własnych doświadczeń ruchu wycieczkowego, K. Janczykowski inspirował młodzież szkolną do powołania w Gimnazjum
„Czarniecczyków”, profesjonalnej krajoznawczej organizacji młodzieżowej o randze krajowej. W styczniu 1925 r. (a właściwie w II półroczu
roku szkolnego 1924\1925 – jak wynika z kroniki 20 stycznia 1935 r.
upłynęło 10 lat) K. Janczykowski powołał (na bazie pracowni-mode-
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larni, gdzie młodzież wykonywała prace z zakresu krajoznawstwa)
Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej (tak brzmiała pełna nazwa)
przy Gimnazjum „Czarniecczyków”, jako jedno z pierwszych w kraju.
Długo przygotowywał się do powołania Koła Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej, ze względu na zakres działania. Jednak opiekę nad
tym Kołem dyrekcja zleciła innej osobie.
Mimo tego zdarzenia, równolegle do Koła Krajoznawczego
Młodzieży Szkolnej, zorganizował i prowadził drugie swoje pn. Koło
Krajoznawcze dla entuzjastów zdrowego wędrowania krajoznawczego, przy którym w kilka lat później utworzył dwie sekcje, Koło Ludoznawcze i Kółko Przyrodnicze.
W dniu 9 stycznia 1928 r. została zawiązana w Warszawie Liga
Ochrony Przyrody. W wyniku szybkiej inicjatywy K. Janczykowskiego i akceptacji władz szkolnych, w klasach VI i VII Gimnazjum
„Czarniecczyków” powstały, jako pierwsze w Chełmie, Szkolne Koła
Ligi Ochrony Przyrody.
Poza stałą pracą w Gimnazjum, uczył też w innych placówkach
oświatowych w Chełmie. W latach 1928-1931 uczył krajoznawstwa
w Publicznej Szkole Zawodowej Dokształcającej przy Państwowej
Szkole Rzemieślniczej, a w latach 1932-1934 uczył ćwiczeń cielesnych
w Państwowej Szkole Handlowej. Również i w tych szkołach popularyzował szkolne wycieczki, wędrówki i ruch krajoznawczo-turystyczny.
K. Janczykowski posiadał zdolności literackie, stąd też jego liczne publikacje były drukowane w prasie lokalnej i krajowej, cechowały je piękny język i malownicze opisy przyrody. Na łamach „Kroniki
Nadbużańskiej” w 1933 r. wyszedł jego (jako pierwszy w Chełmie)
przewodnik turystyczny pt. Szlak wędrowny po powiecie chełmskim
i Krótka monografia powiatu chełmskiego, w której zawarte były jego
naukowe materiały. W 1935 r. wydał Wśród wzgórz kredowych, był to
szkic naukowy geograficzno-krajoznawczy regionu chełmskiego zawierający badania, spostrzeżenia z zakresu, etnografii, archeologii, historii i krajoznawstwa. Przedstawił w nich szlaki wycieczek pieszych,
i ich uroki zdrowotno-sportowe, przyrodnicze i historyczne.
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Najcenniejszym nabytkiem jego wieloletniej pracy wędrowca
i badacza-archeologa był odkryty w październiku 1934 r. grób neolityczny w Poniatówce pod Wojsławicami 22km. od Chełma, sprzed
5000 lat. Było to odkrycie na miarę światową.
Od 1918 r. K. Janczykowski na bazie swoich doświadczeń, i walorów zdrowotno-sportowo-intelektualnych, przygotowywał metodycznie szkolne wycieczki, które jako system wychowawczo-obywatelski
wprowadzał od 1927 r. do programu dydaktycznego, chełmskich szkół
powszechnych i średnich w porozumieniu z Lubelskim KOS.
(Dalsze osiągnięcia twórcze K. Janczykowskiego przedstawię
w dalszej części mojej pracy w poszczególnych działach, aby nie dublować materiału).19
A – Szkolne Wycieczki Podstawowe (bliższe i dalsze).
Wycieczki bliższe.
Wycieczki bliższe przeważnie piesze, mają objąć dziatwę szkoły
powszechnej oraz klas niższych gimnazjów ogólnokształcących. Podstawą tych wycieczek powinno być poznanie najbliższej okolicy, środowiska najbardziej bliskiego dziecku, powinno być niejako rozszerzeniem horyzontu, widzianego z domu rodzinnego. Następnym etapem
wycieczek bliższych staje się powiat, względnie teren województwa.
Wędrówki po powiecie ojczystym powinny być piesze, dziatwa zaś,
wędrująca, po województwie, może korzystać i z innych środków lokomocji.
W wędrówkach tych bierze udział młodzież dwóch ostatnich klas
szkoły powszechnej lub pierwszej klasy gimnazjum (13-14 lat). Na wędrówkach tych, które możnaby zaliczyć do pierwszego szczebla wycieczek, dziatwa i młodzież powinna poznać treść polskiego życia, co
wyczyta ze wszystkich rzeczy, napotkanych na drodze. W tym okresie
należy zwrócić szczególną uwagę na kształcenie cech ogólno-ludz19. APLOCH. A. m. Chełma.; „Ziemia” Dwutygodnik Ilustrowany PTK. Warszawa-Kraków. 1929 r. Nr 4.; W.A. Kozłowski. Kazimierz Paweł Janczykowski
– Życie-Twórczość-Wspomnienia 1888-1972. Chełm 2000.
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kich. Wreszcie dziatwa bezwzględnie musi poznać wojewódzki Lublin, miasto o tak bogatej przeszłości historycznej, w którym znajduje
się wiele pamiątek kultury narodowej.
Wycieczki dalsze.
Co należy przyjąć za podstawę w organizowaniu wycieczek dalszych. Zgodzimy się chyba wszyscy na jedno: podstawą wycieczek
drugiego szczebla, które obejmą młodzież z 1, 2, 3, i 4-tej klasy gimnazjów ogólnokształcących, powinno być wychowanie obywatelskie,
wszechstronne poznanie związku ziemi i człowieka, kształtowanie
woli, pogłębianie wreszcie tych zasad, które staraliśmy się i staramy
przeprowadzić na wycieczkach.
Natomiast, jeżeli popatrzymy na wycieczki dalsze z pewnego,
ścisłego punktu widzenia, np.: z punktu widzenia historii, przyrody,
geografii czy geologii, to z pewnością wyłoni się dyskusja, co do kierunku i typu wycieczek. Na drugim szczeblu wycieczek (dalszych)
utrzymujemy i przeprowadzamy linię rozwoju państwa polskiego.
Szlak wycieczek biegnie zgodnie z rozwojem myśli politycznej Polski.
Klasa I-gimnazjum – poprzez wycieczki, zapoznaje się z kolebką
naszej Ojczyzny: Wielkopolska; Kruszwica, Gopło, Gniezno i Poznań
( poznanie: przyjęcie chrześcijaństwa, kultury zachodniej, lata niewoli, Września, wóz Drzymały, niepodległość, dzień 27 grudnia 1918 r.
– wszystko to dostarczy wiele materiału wychowawczego dla poznania dobrych i złych stron naszego życia).
Klasa II-gimnazjum – w trakcie wycieczki, zapoznanie się
z ośrodkiem Państwa Polskiego: Małopolska; Kraków, stary Wawelski
gród „pomnik sławy” tu wyrosła potęga i chwała Rzeczypospolitej (tu
na rynku Kościuszko składał przysięgę, stąd na bój ruszała I Brygada
z J. Piłsudskim na czele, groby królewskie). Będzie tu można zrobić
wypad do Zakopanego i Tatr oraz do Ojcowa i w dolinę Prądnika.
Klasa III-gimnazjum – dowolny temat, dając możliwość młodzieży urządzenia wycieczki swobodnej w zależności od zaintereso-
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wań i wskazówek nauczyciela. W tym przypadku mogą być: Łysogóry,
Kielce z Kadzielnią i szlifiernią marmurów, góra Miedzianka, Częstochowa, Chęciny lub Sandomierz albo Beskidy Wschodnie czy Lwów.
Klasa IV-gimnazjum – przede wszystkim wycieczka do Warszawy, miasta stołecznego i jego rola w dziejach Polski, ośrodka władzy
oraz stolicy o znaczeniu europejskim (wykazać okresy książąt mazowieckich i Jagiellonów). Nie można też pominąć ziemi litewskiej
i Wilna. Należy wspomnieć, że z każdej wycieczki można urządzać
wypady Wisła do Płocka lub Torunia.
Trzeci szczebel wycieczek rozpoczynamy w liceum. Za podstawę w organizowaniu tych wycieczek przyjmujemy Polskę współczesną: najważniejsze zagadnienia to Śląsk i Morze.
Klasa I-liceum – wycieczka na Śląsk: poznanie „czarnego kraju”
przemysł górniczy, warto też w tym czasie zwiedzić Park Narodowy
w Tatrach.
Klasa II-liceum – (kończy cykl wycieczek) cel wycieczki poznanie Pomorza i polskiego wybrzeża: Bałtyk, Gdynia; (rola bursztynu,
marynarka wojenna).
B – Szkolne Wycieczki Zwykłe.
Plan powyższy nie wyklucza bynajmniej organizowania wycieczek o charakterze naukowym, sportowym lub innym. Zresztą wycieczek podstawowych nie można sobie wyobrazić bez przeplatania ich
elementami z dziejów geografii, geologii, przyrodoznawstwa, architektury itp. Główną rolę powinny odgrywać tutaj szkolne organizacje
młodzieży. Koło Krajoznawcze: np. organizuje wycieczkę w Góry, do
Kazimierza, na Powiśle, do Beskidu Wschodniego itp.; Koło Geologiczne: do Krzemieńca, w góry Świętokrzyskie lub na Wołyń; Koło
Biologiczne: do Puszczy Białowieskiej, Zaleszczyk; Koło Sportowe:
wędrówki po górach, zimą na narty, spływ kajakowy Wisłą do morza
lub rajd rowerowy.
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Tabela. Organizacja i plan wycieczek szkolnych – jako system
wychowawczo-obywatelski.
A - Wycieczki B -Wycieczki
Szczebel
Szkoła
Klasa
podstawowe
zwykłe
wędrówki
bliższe,
poznanie
1-5
najbliższej
okolicy
I.
Powszechna
wędrówki
inicjowane
dalsze, powiat,
przez koła
województwo,
6-7
naukowe
miasto
oraz
wojewódzkie
organizacje
Gopło,
młodzieży
Kruszwica,
1
prowadzone
Gniezno,
do różnych
Poznań
miejscowości
Kraków,
kraju naszego
2
Wieliczka,
zależnie
Zakopane
II.
Gimnazjum
od pracy
Temat
i charakteru
dowolny:
kół
3
Łysogóry,
i organizacji
Lwów
Warszawa
4
Wilno
1
Śląsk, Tatry
III.
Liceum
Pomorze,
2
Bałtyk, Gdynia
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Każdy ruch wycieczkowy musi być wspierany. W trakcie wycieczek, poszczególne grupy korzystają z 75% zniżki kolejowej, schronisk
szkolnych i PTK. Ważną rolę w organizowaniu wycieczek ma pomoc
rodziców oraz współpraca domu ze szkołą. Znaczącą pomoc niosą komitety rodzicielskie i patroni klasowi, którzy gromadzą i zasilają tworzony fundusz wycieczkowy.
(System w\w wycieczek opracował K. Janczykowski).
2.1.2 – Szkolne organizacje wycieczkowo-krajoznawczo-turystyczne.
Gdy chodzi o działalność Szkolnych Kół Krajoznawczych, to
wędrówki wakacyjne należą tu do obowiązku organizacyjnego. Jak
nie można sobie wyobrazić pełnego życia np. drużyny harcerskiej bez
zorganizowania podczas lata przynajmniej dwutygodniowego obozu
na łonie natury, tak samo marne jest to koło, które nie potrafi doprowadzić do skutku przynajmniej kilkudniowej krajoznawczej wędrówki wakacyjnej. Poznanie swego regionu, lub sąsiednich w swoim województwie – oto cel najważniejszy i pierwszy dla pracy każdego koła.
Koło Krajoznawcze które organizuje wędrówki wakacyjne, powinno
wzorować się na doświadczeniu metody pracy harcerskiej.
Dotyczy to sposobu poruszania się w terenie, techniki obozownictwa-biwakowania i terenoznawstwa oraz organizacji karności wycieczek. Najpraktyczniejsze wędrowanie – to system tworzenia małych
grupek (2-3) wycieczkowych, dobranych zainteresowaniami i zamiłowaniem, owianych wspólna ideą. Korzystnie można też wędrować
w pojedynkę. Wspomnieć również należy, że dalsze wędrówki spełnią
swoje zadanie, gdy w nich będzie brała udział młodzież starsza mająca ponad 15 lat.
A – Szkolne Koła Krajoznawcze.
Szkolne Koło Krajoznawcze Młodzieży – SKKT im. W. Pola.
W dniu 20 stycznia 1925 r. (a właściwie w II półroczu roku szkolnego 1924\1925 – jak wynika z kroniki 20 stycznia 1935 r. upłynęło
10 lat) K. Janczykowski powołał (na bazie pracowni-modelarni, gdzie
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młodzież wykonywała prace z zakresu krajoznawstwa) Szkolne Koło
Krajoznawcze Młodzieży przy Gimnazjum „Czarniecczyków” jako
jedno z pierwszych w kraju. Długo przygotowywał się do powołania
koła ze względu na ważność działania. Jednak opiekę nad kołem dyrekcja zleciła innej osobie.
Mimo tego zdarzenia równolegle do Szkolnego Koła Krajoznawczego Młodzieży, zorganizował i prowadził drugie swoje Koło Krajoznawcze dla entuzjastów zdrowego wędrowania krajoznawczego, przy
którym następnie utworzył Koło Ludoznawcze i Koło Przyrodnicze.
Pierwszym opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczego Młodzieży „Czarniecczyków”, został Jan Moczulski nauczyciel matematyki, który zorganizował 7 odczytów, 4 zebrania towarzyskie, 3 dyskusje
oraz zakupił obrazy krajoznawcze.
W latach 1926-1930 opiekę nad kołem objął Marian Jumborski,
również nauczyciel matematyki, weteran krajoznawca, wieloletni członek i współzałożyciel Chełmskiego PTK. Ruch krajoznawczy wśród
młodzieży ogromnie się ożywił, Koło Krajoznawcze otrzymało kierunek bardziej celowy, oparty na zasadach regionalizmu. Jednak młodzież w tym okresie nie wyrażała chęci do prac „zapisom ginącym
zabytkom przeszłości i ludoznawstwa w Chełmie i regionie”. Koło
Krajoznawcze, jako organizacja samodzielna, przetrwała do 1930 r.
do chwili odejścia z gimnazjum opiekuna.
W 1930 r. opiekę nad Kołem Krajoznawczym sprawowała nauczycielka geografii Helena Zajdlerowa. W roku szkolnym 1931-1932
nastąpiło przekształcenie Koła Krajoznawczego na sekcję regionalną
przy Kole Historycznym. Koło Historyczne miało trzy sekcje w tym
krajoznawczą, opiekę w tym czasie nad kołem sprawowała Jadwiga
Jędrzejewska. Sekcja regionalna zbierała wiadomości dotyczące ziemi
chełmskiej, zdjęcia fotograficzne oraz dyżurowała w Muzeum. Z czasem Koło Krajoznawcze zaczęło podupadać.
W związku z tą sytuacją w roku szkolnym 1933-1934 (poproszony przez dyrekcję Gimnazjum) w celu ratowania koła K. Janczykowski wtedy już nauczyciel geografii połączył obie grupy i na nowo
zorganizował samodzielne profesjonalne Szkolne Koło Krajoznawcze
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Młodzieży. Nawiązał do dawnych celów i osiągnięć, położył główny nacisk na poznanie regionu chełmskiego, zwłaszcza w dziedzinie
ludoznawstwa. Młodzież dokonała wielkiej pracy: zebrała wszystkie
nazwy geograficzne w 10 gminach (na 13) powiatu chełmskiego oraz
zgromadziła znaczną liczbę prac twórców folkloru i pisanek z tegoż
powiatu.
Dnia 15 września 1934 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na
którym oficjalnie ukonstytuowało się Koło Krajoznawcze. Weszło ono
w skład Związku Kół Krajoznawczych Młodzieży w Krakowie i liczyło 96 członków, przyjęło też imię Wincentego Pola. Przy kole działały trzy sekcje: wycieczkowa, meteorologiczna i fotograficzna. Sekcja
wycieczkowa urządziła w I półroczu r. szk.1934/1935 trzy wycieczki,
sekcja meteorologiczna prowadziła stację a fotograficzna przyczyniła
się do wydania pocztówek z widokami Chełma i okolicy z okazji XXlecia Gimnazjum „Czarniecczyków”.
Ważnym problemem koła, było stworzenie skutecznego systemu
w działaniu na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Zabezpieczenie
dla potomnych najbardziej uroczych zakątków krajobrazowych, przyrodniczych fauny i flory
W związku z tą okazją, koło podjęło inicjatywę urządzenia wystawy regionalnej Ziemi Chełmskiej. Koło Krajoznawcze zaczęło się
rozwijać pomyślnie i planowo i miało też wpływ na urządzenie i rozbudowanie pracowni geograficznej jako naukowej placówki szkolnej
dla młodych krajoznawców.
W dniu 9 grudnia 1935 r. we Lwowie, została zorganizowana
wystawa krajoznawcza kół krajoznawczych młodzieży szkolnej ze
Lwowa, i wyróżniających się zamiejscowych. Krajoznawcze Koła
z Chełma i Trembowli, prezentowały na swoich stoiskach najciekawsze i wyróżniające się eksponaty i prace artystyczno-ludowe folkloru
miejscowego. Szczególnie piękne prezentowały się fotografie z regionu i wycieczek szkolnych. Koła te walczyły też o zwycięstwo i były
nominowane do nagrody krajowej. Koło Krajoznawcze „Czarniecczyków” współpracowało z innymi szkołami, w celu tworzenia na ich terenie ruchu wycieczkowego i kół krajoznawczych.
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W krótkim czasie, w wyniku dobrej pracy młodzieży i opiekuna
K. Janczykowskiego koło przodowało w regionie i liczyło się w kraju.
Po weryfikacji zostało przemianowane na Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT) im. W. Pola.
K. Janczykowski sam lub w gronie członków-badaczy SKKT
przez cały czas prowadził penetracje Ziemi Chełmskiej. Zakres jego
prac badawczych regionalno-archeologicznych obejmował cały region,
a w szczególności: rejon „Górki Chełmskiej” i na niej nasyp gdzie
niegdyś stał zamek księcia Daniela; Katedrę a w niej obraz N.M.P.
Chełmskiej; korytarze „Podziemi Chełmskich” pochodzących XVII
w. a w nich unikalne lochy w kredzie kute; rejon „Starówki Chełmskiej” gdzie na rynku stał ratusz zniszczony w XVII w., a przed 1939
r. znajdował się tu obiekt handlowy zwany „okrąglakiem”; rejon ruin
wież i fortyfikacji późnośredniowiecznych w Stołpiu i Bieławinie,
(były to dawne budowle systemu obronnego).
Prowadził też szczegółowe badania na Pojezierzu ŁęczyńskoWłodawskim, uczestniczył też w ogólnopolskich naukowych zjazdach
w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. .
Szkolne Koło Krajoznawcze w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim - (następnie Żeńskim).
Ruch wycieczek, wędrówek, rajdów i obozów „Seminarzystów”
o charakterze sportowo-wypoczynkowym i regionalno-krajoznawczym oparty o system naukowo-poznawczy był ścisłym elementem
programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Należy wspomnieć,
że uczelnia ta kształciła przyszłych nauczycieli, dlatego też aspekt wycieczek realizowany był jako dział obowiązkowy wchodzący w zakres
wychowania fizycznego.
Seminarium obejmowało swym zasięgiem dydaktycznym (poprzez
system praktyk i badań przyszłych nauczycieli) przyległe miejscowości
niosąc im pomoc w postaci opracowań programów, wysokokwalifikowanych nauczycieli między innymi i z wychowania fizycznego oraz
występy i pokazy organizowania imprez kulturalno-sportowych.
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Rzecznikiem w\w aspektów i form pracy dydaktycznej było powołane przy Seminarium w marcu 1923 r. przez nauczyciela w-f Józefa Mazia Szkolne Koło Sportowe „Zdrów”. Od 1925 r. prowadzone
przez Bolesława Kruczka-Wirskiego.
Pierwszą wycieczkę tematyczno-naukową i sportowo-krajoznawczą zorganizowało SKS „Zdrów” 1 czerwca 1924 r. Była to wycieczka
wyjazdowa do Włodawy, na zaproszenie Urzędniczego Klubu Sportowego „Włodawia” i Szkolnego Klubu. Pojechali uczniowie III i IV
kursu, w celu zorganizowania zawodów w piłce nożnej, lekkiej atletyce, gier i zabaw, gier zespołowych oraz rozegrania pokazowych meczów. Wycieczki w tej formie weszły od 1925 r. do tradycji szkoły.
Od 1926 r. B. Kruczek-Wirski rozpowszechnił wszystkie rodzaje (piesze, rowerowe i wodne) wycieczek szkolnych wśród młodzieży
Seminarium, i nadał im charakter masowy zdrowotno-wypoczynkowy, sprawnościowo-sportowy i metodyczno-turystyczny. Egzekwując
aspekty zdrowotno-wypoczynkowe na koloniach, sprawnościowosportowe na obozach i metodyczno-turystyczne na wędrówkach, rajdach i zlotach.
Na bazie tych doświadczeń, powołano przy Seminarium specjalistyczne Szkolne Koło Krajoznawcze, które od 1929 r. współtworzyło
w Chełmie Szkolny Ruch Krajoznawczo-Turystyczny.
Ruch Wycieczkowo-Krajoznawczy w Państwowej Szkole Rzemieślniczej.
W latach 1928-1931 K. Janczykowski uczył krajoznawstwa jako
przedmiotu w Publicznej Szkole Zawodowej Dokształcającej przy
Państwowej Szkole Rzemieślniczej w Chełmie. Również i w tych
szkołach popularyzował szkolne wycieczki, wędrówki i ruch krajoznawczo-turystyczny.
Ruch Wycieczkowo-Krajoznawczy w Państwowej Szkole Handlowej.
W latach 1932-1934 K. Janczykowski uczył ćwiczeń cielesnych
w Państwowej Szkole Handlowej w Chełmie. Także i w tej szkole po-
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pularyzował szkolne wycieczki, wędrówki i ruch krajoznawczo-turystyczny.
B – Szkolne Koło Miłośników Wody – Klub Wioślarski.
Chełm nie posiadał większych lub mniejszych akwenów wodnych. Z tego powodu nie było możliwości do popularyzowania i uprawiania sporów wodnych, wioślarstwa lub kajakarstwa. Wszystko to,
co po 1923 r. wiązało się z uprawianiem sportów wodnych, a ściślej
mówiąc z kąpielą, pływaniem na kajakach, łodziach i innych urządzeniach pływających miało swój początek w Gimnazjum „Czarniecczyków”, a to za sprawą K. Janczykowskiego.
Jak wynika z notatek-zapisków prowadzonych przez K. Janczykowskiego – „Na przełomie 1929 r. z mojej inicjatywy został zwołany
sejmik w Gimnazjum, na który zaproszonymi gośćmi byli: Komendanci ZHP, WF i PW, LOPP, D-cy Garnizonu, 7 pp Leg., 2 pac. i starosta oraz uczniowie – delegaci ze szkoły czyli „Czarniecczycy”.
Tematem sejmiku była odezwa Krajowego Komitetu Ligi Morskiej i Kolonialnej w Warszawie, aby w celu propagowania naszego
wolnego morza powoływać w terenie Komitety Ligi Morskiej i Kolonialnej, i jako społeczny ruch poznawać, podtrzymywać i popularyzować tradycje i osiągnięcia narodu polskiego. Wyłoniony na sejmiku zarząd powołał oficjalnie Komitet Ligi Morskiej i Kolonialnej
w Chełmie”.
W myśl postanowień sejmikowych, w miesiąc później tegoż
roku, K. Janczykowski wraz z grupą młodzieży i nauczycieli entuzjastów sportów wodnych, powołał przy Gimnazjum „Czarniecczyków”
„Szkolne Koło Miłośników Wody”, w którym została wyłoniona specjalistyczna grupa wioślarzy pod nazwą „Klub Wioślarski”. Na powołanie koła miała wpływ tworzona przez K. Janczykowskiego od 1923
r. w Uhrusku n\Bugiem baza kąpieliskowo-żeglarsko-pływacka, którą
oddano do użytku ogólnego w 1928 r. Miejsce to odkrył K. Janczykowski wraz z grupą członków Koła Geograficzno-Krajoznawczego
podczas wycieczek krajoznawczych – penetrując teren.
„Szkolne Koło Miłośników Wody”, było pierwszą organizacją
specjalistyczną w Chełmie i powiecie, która popularyzowała idee pol-
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skiego morza, walory zdrowotnego zażywania kąpieli oraz wodnych
wycieczek turystycznych. Koło prowadziło modelarnię i warsztaty do
produkcji sprzętu wodno-pływającego. Baza koła została zorganizowana w Uhrusku n\Bugiem, gdzie prowadzone były zajęcia szerokiej
akcji nauki pływania, kajakowania oraz ratownictwa.
Członkowie koła i klubu, wyznaczali szlaki wodne i organizowali rejsy wycieczkowe turystyki wodnej. Rozbudzano też w społeczeństwie nawyk dobrodziejstwa zdrowych kąpieli, wycieczek i turystki
wodnej.
C – K lub Wioślarski – Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej
Myśl propagandy zażywania kąpieli i uprawiania sportów wodnych istniała w Gimnazjum „Czarniecczyków” już od 1923 r., za
sprawą prowadzonych działań przez K. Janczykowskiego. Pierwszym
jej przejawem było zorganizowanie kursu wioślarsko-pływackiego
w Bazie-Kąpielisku (szkolno-miejskim) w Uhrusku n\Bugiem. W celu
przygotowania załogi łodzi szkolnej „Chełmianki” (zrobionej w modelarni) do pierwszej wycieczki-rejsu Bugiem i Wisłą do Warszawy.
W 1930 r.(inspirowane przez K. Janczykowskiego) założono
staraniem kl. VII H „Klub Wioślarski”, przy Gimnazjum „Czarniecczyków”. Klub postawił sobie za cel propagowanie sportów wodnych,
urządzanie wycieczek wioślarskich i spływów. Członkowie tego Klubu wzięli udział w spływie do morza w 1931 r. Od 1931 r. Klub rozbudował swoją działalność na rzecz tworzącego się Szkolnego Koła Ligi
Morskiej i Kolonialnej.
Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej.
W roku szkolnym 1932-1933 założono w Gimnazjum „Czarniecczyków” Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej, a przy nim trzy
sekcje: morską, kolonialną i śródlądowych szlaków wodnych. Sekcja
morska zorganizowała akademię propagandową oraz wycieczkę do
Uhruska. Sekcja kolonialna nawiązała stosunki z Polakami za grani-
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cą. Natomiast sekcja szlaków wodnych budowała kajaki i łodzie i propagowała wycieczki i turystykę wodną.
Od 1933 r. do Szkolnego Koło LMK zapisały się wszystkie klasy Gimnazjum, płacąc składki po 1 zł. miesięcznie. Wyznaczono też
szereg wycieczkowo-turystycznych szlaków wodnych. Nawiązano też
współpracę z Miejskim Komitetem LMK i wspólnie propagowano
ogólnopolskie idee Ligi poprzez uprawianie sportów wodnych wycieczek i turystyki wodnej.
D – Szkolne Kółko Przyrodnicze.
Szkolne Kółko Przyrodnicze, przy Gimnazjum „Czarniecczyków” powołał K. Janczykowski przy wspólnej inicjatywie z młodzieżą,
jako agendę Koła Krajoznawczego. W ramach koła, wraz z młodzieżą
szkolną poprzez tematyczne wycieczki i wędrówki prowadził obserwacje regionu, dorzeczy rzeki Uherki – życia fauny i flory a przede
wszystkim: roślin, ślimaków, owadów, ptaków i ryb. Prowadził też na
forum spotkań Kółka wykłady naukowe i sprawozdania z prac wykonanych z młodzieżą. Kółko prowadziło też działalność na zamówienie
oraz wykonywało różne preparaty naukowe.
E – Szkolne Koło Historyczne.
Szkolne Koło Historyczne, powstało przy Gimnazjum „Czarniecczyków” w 1930 r. z inicjatywy ówczesnej klasy VI H, w liczbie
30 uczniów-członków. Koło postawiło sobie za cel: a)-rozszerzanie
wiadomości historycznych, b)-omawianie bieżących wypadków politycznych, c)-tworzenie własnej biblioteki, d)-poznanie dziejów Ziemi
Chełmskiej, e)-urządzanie wycieczek-wędrówek historycznych, f)-kolekcjonowanie zabytków historycznych, g)-kult świąt państwowych.
Dla zrealizowania powyższych celów i prawidłowego działania,
Koło podzieliło się na trzy sekcje: 1- Samokształceniową, 2-Regionalną i 3- Propagandową. Sekcja Regionalna – zajmowała się badaniami
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dziejów Ziemi Chełmskiej. Przyjęła charakter Koła Krajoznawczego
i urządzała wycieczki tematyczne celem poznania ciekawych zabytków w okolicy. Specjalną pieczą otoczyła Muzeum Ziemi Chełmskiej,
odbywano dyżury i umożliwiano zwiedzanie oraz zdobywano eksponaty.20
2.1.3 – Szkolne wycieczki lądowe (piesze i rowerowe).
Szkolne wycieczki lądowe różnego typu – które szczególnie
przyczyniły się do rozwoju ruchu wycieczkowo-krajoznawczo-turystycznego w Chełmie i powiecie a nawet w okręgu były odnotowane
w miejscowej lub w krajowej prasie, a nawet stawiano je za wzór do
naśladowania.
Wakacje 1922 r. – Wycieczka nad Bug (inspirowana przez K. Janczykowskiego) Drużyna harcerska „Czarniecczyków” zorganizowała
dwudniową wycieczkę nad Bug „Ze stacji Chełm do stacji Dorohusk
PKP i pieszo 5km., do dworu w Świerżach naszej bazy biwakowo-noclegowej, gospodynią była pani Rotarska. Druh S. Zbych przy ognisku
i pieczeniu, omówił plan wyprawy wypoczynkowo-sportowo-zwiadowczej, a redaktor stary lis opisał wszystko szczegółowo”.21
9 czerwiec 1923 r. – Wycieczka do Wieliczki. Grupę wycieczkową stanowili uczniowie harcerze z Państwowej Szkoły Rzemieślniczej.22
Lipiec 1931 r. – Ogólnopolski konkurs Gwiaździsty rajd pieszy.
Warunki konkursu: zespoły trójkowe, trasę opracowują sami, meta
w Mszanie Dolnej. K. Janczykowski zgłosił najlepszą trójkę piechurów
Koła Krajoznawczego „Czarniecczyków”. Byli to: Zenon Marcinkiewicz, Stanisław Michalski i Jerzy Pindera. Po spełnieniu warunków,
20. K.P. Janczykowski. Arch. „Wycieczki szkolne w Chełmie i w Gimnazjum - lata
1918-1939”.; Sprawozdania z działalności poszczególnych organizacji z lat
1918-1939.; Księga Pamiątkowa „Czarniecczycy” – W dwudziestą rocznicę
1915-1935. Chełm 1936.; „Zwierciadło” lata 1923-1933 i „Kronika Nadbużańska” lata 1933-1939.
21. „Gość”. Październik 1922. Rok IV. Nr 1. Miesięcznik I Ch.D.H.
22. „Jednodniówka – Nasza Szkoła Techniczna”.
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jury konkursu przyznało pierwsze miejsce i nagrodę główną chełmskiej drużynie. Było to pierwsze cenne zwycięstwo i ogólnopolskie
wyróżnienie a codzienny „Kurier Krakowski” wystawił wspaniałą
recenzję dla Chełmskiego Koła Krajoznawczego „Czarniecczyków”.23
Lato 1932 r. – Wycieczka szkolna zespołu krajoznawczo-historycznego „Wzdłuż powiatu chełmskiego”, uczennic Gimnazjum
„Czarniecczyków”. W Święcicy najciekawszy nocleg w modrzewiowym dworze państwa Lechnickich. Tu też odbyła się konferencja
rozpoznawczo-naukowa oraz opis trasy i eksponatów. W Pawłowie
Marylka Rutkowska robiła szkice z wycieczki. Deszcz nie oszczędzał
wędrujących, w strugach deszczu powstała pieśń:
„Jak wspaniała nasza postać,
Chociaż z nieba leje wciąż,
Chociaż w domu możesz zostać,
W góry, miły bracie dąż… itd.”.24
Lato 1932 r. – Wycieczka tematyczno-naukowa do Krakowa
i okolicy, o charakterze sportowym grupy młodzieży „Czarniecczyków”, członków Koła Krajoznawczego.
Wakacje 1932 r. – Zespół wycieczkowy Gimnazjum „Czarniecczyków” zajął I miejsce i otrzymał Przechodnią Nagrodę Lubelskiego
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 chełmskiego, 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 Świtaź, około 100 km.
23. K.P. Janczykowski. Arch. „Wycieczki szkolne…tamże”.
24. „Z dzienniczka podróży”. Dziennik Ustaw KOSL 1932.
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w ciągu 5 dni. Za tę wędrówkę drużyna zdobyła nagrodę im. Komendantki Chorągwi Lubelskiej.
26 maja 1933 r. – Tematyczno-wychowawczo-krajoznawcza wycieczka szkolna klasy VI (mat.\ przyr.) członów Koła Krajoznawczego
„Czarniecczyków”. Trasa wycieczki: Chełm – Kielce – Częstochowa
– Kraków – Wieliczka – Zakopane – Chełm.
Czerwiec 1935 r. – Krajoznawczo-wychowawcza wycieczka
w Tatry, grupy uczniów SKKT „Czarniecczyków”. Grupa biwakowała
u górali nad Bystrym, wypad furmankami i pieszo do Morskiego Oka,
Czarnego Stawu, Limby, Mieguszowieckiego i Mnicha oraz nad wodogrzmoty Mickiewicza. Wspinaczki i wędrowanie na Giewont, Gubałówkę następnie do Doliny Strążyskiej i Kościeliskiej oraz Poronina
i Bukowiny. Opiekę sprawowała nauczycielka Ginalska.
Wrzesień 1935 r. – Wycieczka tematyczna (kultowa) do Czarncy,
dawnej majętności S. Czarnieckiego patrona Gimnazjum „Czarniecczyków”. Grupę stanowili członkowie poszczególnych klas oraz najlepsi uczniowie „Czarniecczycy”.25
Wakacje 1936 r. – Wycieczka krajoznawcza – wędrówki po powiecie włodawskim. Wyprawę „Czarniecczyków” opisał młody krajoznawca kronikarz i rysownik Franciszek Kędzierowski. Wyprawa
rozpoczęła się w Uhrusku, kierownikiem wycieczki był Wiesław
Sztaba, a szefem spiżarni i kuchni Tadeusz Sztaba. „Trasa tematyczna wiodła przez wsie Uhrusk, Folwark, Różniówkę (wzgórze 218m.
n.p.m.), Wolę Uhruską, Bytyń (plażę), Nadbużankę (hutę szkła), tzw.
Cerkiewki, Zbereże, Stulno, Sobibór, Orechówkę do Włodawy, dalej
we wsi Różance zwiedzanie pałacu i do Sosnówki a stąd do Wisznic.
W dniu szóstym Parczew i Tyśmienica, w dniu siódmym do Wołoskowoli (Wola Wołoska), Brussa, w Dubecznie (huta szkła). Badamy faunę i florę oraz zwyczaje miejscowej ludności”.26

25. K.P. Janczykowski. Arch. „Wycieczki szkolne…tamże”.; „Dzienniczki Wycieczkowe”.
26. „Z bliska i z daleka”. Rok IV. Lwów. Maj-Czerwiec 1936. Nr 5\6 (33\34). s.
166.
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25 czerwca 1939 r. K. Janczykowski wraz z naukową grupą członków Koła Krajoznawczego SKKT „Czarniecczyków”, zorganizował
pierwszy wycieczkowo-wędrowny obóz pieszy po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, zwanym przez wielu naukowców Polesiem Lubelskim. W artykule Czarniecczycy pionierzy pisał: – „nikomu wtedy się
nie śniło o krajoznawczo-turystycznych walorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, dziewiczej faunie i florze. Nasza wędrówka miała znaczenie wywiadowcze, było to pierwsze uderzenie krajoznawcze
w ogóle po pojezierzu. W kronice obozowej całą wyprawę dokładnie
opisał uczeń-kronikarz Wacława Trochim. Wyprawa dostarczyła wiele naukowych informacji i eksponatów”. Spenetrowano jeziora: Dratowieckie, Rogóżno, Ukcze, Krasne, Piaseczne, Sumińskie, Wel-Wetyckie, Białe, Czarne i Świtaź.
2.1.4 – Szkolne wycieczki wodne (spływy łodzią i kajakami).
Szkolne wycieczki wodne różnego typu – które szczególnie przyczyniły się do rozwoju ruchu wycieczkowo-krajoznawczo-turystycznego w Chełmie i powiecie a nawet i w okręgu i były odnotowane
w miejscowej i w krajowej prasie, a nawet stawiane za wzór do naśladowania.
Kiedy w 1922 r. K. Janczykowski odkrył uroki rzeki Bug i jej
walory krajobrazowo-zdrowotno-turystyczne, od tej chwili stała się
ona ważnym miejscem odpoczynku, wakacji, kąpieli słonecznych
i wodnych, nauki pływania, pływania na łodziach i kajakach a przede wszystkim rzeką rejsową turystyki wodnej i wszelkich spływów do
Morza i przystanią-portem.
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 n\Bugiem, tu też nastąpił start. Łódź wybudowali
członkowie Koła Miłośników Wody i oni stanowili załogę. W pierwszym odcinku rejsu, „Chełmiance” towarzyszyło kilka kajaków. Flo-
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tylli przewodził dyr. W. Ambroziewicz w admiralskim mundurze, jego
zastępcą był T. Dąbrowski w mundurze kontradmirała, bosmanem był
Dolek Chomicki. Pierwszy obóz-postój organizacyjno-taktyczny był
w Bytyniu. Z Włodawy dyr. wrócił do Chełma, pod Brześciem kajaki
popłynęły swoją trasą na Prypeć i Polesie, a łódź popłynęła dalej pod
wodzą T. Dąbrowskiego. Po drodze tworzono bazy postojowo-noclegowe dla innych wypraw. Była to pierwsza wyprawa wodna, a cała
załoga miała specjalnie uszyte stroje marynarskie na ta wyprawę. Był
to ważny moment w życiu sportowym Chełma.
Lipiec 1929 r. – Wycieczka „Rajd wodny do Warszawy”, członków Koła Krajoznawczego „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 „Czarniecczyków”.
5 Lipiec 1932 r. – Wycieczka kajakowa Bugiem-Wisłą-Zatoką
do Gdyni. Organizatorem było Koło Krajoznawcze 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”.27
Wakacje 1934 r. – Wycieczka kajakiem po Uherce. Tadeusz Machajski chciał udowodnić, że po chełmskiej rzece Uherce można żeglować.28
Lipiec 1937 r. – Szkolna wakacyjna wędrówka kajakami po wodach polskich w celach krajoznawczych, członków Koła LMK „Czarniecczyków”, „Bugiem i Wisłą do Warszawy”. Załogę stanowi: Wacław Marzec, Adam Kossarek, Karol Pasieka i Mieczysław Skowroński
(kronikarz). Trasa: 1-Chełm-Dorohusk n\Bugiem koleją, 2-DorohuskModlin Bugiem 600km. 3-Modlin-Warszawa Wisłą, 4-WarszawaChełm koleją. Postoje po trasie: Bytyń, Zabuże, Olszynka, Orchówek,
27. K.P. Janczykowski. Arch. „Wycieczki szkolne…tamże”.
28. „Wzlot”. Listopad 1934. Rok IV. Nr 2 (9). Pismo „Czarniecczyków”.
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Włodawa, Sławatycze, Dubica, Brześć, Kuzawka, Czyżewicze, Klimczyce, Drohiczyn, Wojtkowice Glinna, Glinie i Bramszczyk. Szczegółowy opis zawarty w kronice wycieczkowej. Poza celem krajoznawczo-wychowawczym narzuconym przez władze szkolne, wyprawa
miała cel wywiadowczo-wojskowy, po przeszkoleniu D-cy Garnizonu
w porozumieniu ze Sztabem Komitetu Miejskiego LMK.
12 lipca 1931 r. – Staraniem Komendy Pow. ZS i Komendy Pow.
PW oraz Zarządu Oddziału ZS Dorohusk odbyło się rejonowe „Święto
WF i PW” w Dorohusku n\Bugiem wraz z poświeceniem łodzi ZS
i jej rejsu do Gdańska. Święto przerodziło się w festyn okolicznych
wiosek. Punktem kulminacyjnym o godz. 14.00, był start łodzi strzeleckiej i pionierskiej załogi do Gdańska i polskiego Bałtyku, załogę
żegnał 2000 widzów. Łódź poświecił ks. prob. Szyszko, który bardzo
wysoko ocenił szczytny cel wyprawy jak też wielkie znaczenie dostępu Polski do morza. Ojcami chrzestnymi łodzi byli starosta Bagiński i
pani pułkownikowa Dąbkowa. Po organizacyjnym poświęceniu łodzi
przez. Władysława Pupkę i Kazimierza Błażejewicza uroczyście załoga zajęła miejsce w łodzi. Na znak Kom. Pow. ZS, łódź odbiła od
brzegu i przy dźwiękach marszu I-szej Brygady orkiestry 7 pp. Leg., i
entuzjastycznych okrzykach publiczności pomknęła chyżo w dół rzeki
hen, aż na polskie morze.29
2.1.5 – Szkolne Bazy-Przystanie Wodne.
A – K ąpielisko-Baza Wodna (ogólna) w Uhrusku n\Bugiem.
Podczas szkolnych wycieczek-wędrówek K. Janczykowski wraz
z członkami Koła Geograficzno-Krajoznawczego „Czarniecczyków”,
odkrył w 1922 r. malownicze wodne miejsce w Uhrusku n\Bugiem.
Po penetracji, postanowił z młodzieżą Gimnazjum zbudować w tym
miejscu w 1923 r. szkolną bazę wodną jako kąpielisko i do żeglowania.
Powstanie takiej bazy było spowodowane brakiem w Chełmie akwenów wodnych i obiektów do pływania.
29. „Bugiem i Wisłą z Chełma do Warszawy”. „Dziennik Wędrówki Kajakowej”.
Chełm 28 czerwiec 1937 r. (Nb – 25\37).
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Jak wspominał K. Janczykowski: „Gdy baza kąpieliska została
zbudowana, pierwszym jej przejawem aktywności było organizowanie kursów wioślarsko-pływackich. Było to miejsce specjalnie przystosowane do nauki pływania i zażywania kąpieli. Organizowano tu
również obozy sportowo-wypoczynkowe, biwaki i kolonie wypoczynkowe. Był to raj dla pływaków, wioślarzy i kajakarzy”.
Kąpielisko-baza wodna (ciągle rozbudowywana) została oddana
do ogólnego bezpiecznego użytku w 1928 r. W budowie pomagało też
miasto i wojsko, a od 1929 r. opiekę sprawowały: „Koło Miłośników
Wody”, Szkolne Koło LMK i Miejski Sztab LMK.
Od 1929 r. z bazy wodnej korzystało społeczeństwo Chełma
i okolicy, organizowano tu też kursy nauki pływania i ratowania, żeglowania i zdrowotnego zażywania kąpieli. Fakt ten spowodował, że
młodzież szkolna w wakacje i przerwy w nauce była poddawana obowiązkowej nauce pływania. Tu odbywały się też wszystkie uroczystości z okazji „Święta Morza” i zawody pływackie. Tu też prowadziły
(jak tradycja głosiła) wszystkie wycieczki ludności Chełma na „wywczasy” nad wodę po słońce i zdrowie.
W wyniku „naukowej” penetracji i odkrywaniu od 1922 r., uroczych i dziewiczych zakątków przyrodniczo-krajoznawczych i zdrowotno-uzdrowiskowych i ich popularyzacji przez Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie i okolicy. Od 1 kwietnia 1925 r., jako pierwszy
w powiecie chełmskim prowadził działalność rekreacyjno-wypoczynkową, Pensjonat-Letnisko w Uhrusku n.\Bugiem przyjmując zgłoszenia „na wywczasy” i oferował pokoje z całodziennym utrzymaniem
lub bez.
B – Szkolna Wodna Przystań w Dorohusku n\Bugiem.
Wodna Przystań Szkolna w Dorohusku n\Bugiem była tworzona
w latach 1923-1929 z inicjatywy K. Janczykowskiego przez uczniów
„Czarniecczyków”, również w wyniku penetracji terenu i za potrzebą
kontaktu z wodą, kąpielą i uprawianiem sportów wodnych. W trakcie
budowy przystani przez młodzież Gimnazjum, z czasem do pomocy
włączyły się też władze Chełma, Dorohuska i wojsko oraz ZS „Strze-
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lec”, Hufiec WF i PW, Komitety LMK i ZHP, (którzy w przyszłości
korzystali też z przystani).
Przystań stała się miejscem wodowania i chrztu wszystkich jednostek pływających (łodzi, kajaków itp.) które brały udział w wyprawach i rejsach wycieczek wodnych do Warszawy i do Morza, Bugiem
i Wisłą. Tu też odbywały się „Święta Dni Morza”, zawody pływackie,
indywidualny i zorganizowany ruch wycieczek i turystyki wodnej.
Do przystani ludność z Chełma, Dorohuska i okolicy chętnie
urządzała wycieczki rodzinne na „wywczasy” i czynny wypoczynek
zdrowotno-sportowy i zażywanie kąpieli. Władze miejskie w dni wolne od pracy, wyznaczyły nawet środki lokomocji PKP dla przewozu
ludności i sprzętu wioślarskiego. Z czasem wodna przystań szkolna
w Dorohusku nabrała charakteru masowego i społecznego, i służyła
wszystkim chętnym do uprawiania sportów wodnych.
Od 1929 r. z bazy wodnej korzystało społeczeństwo z Chełma
i okolicy, organizowano tu też kursy nauki pływania i ratowania, żeglowania i zdrowotnego zażywania kąpieli. Fakt ten spowodował, że
młodzież szkolna w wakacje i przerwy w nauce była poddawana obowiązkowej nauce pływania. Tu odbywały się wszystkie uroczystości,
tu też prowadziły (jak tradycja głosiła) wszystkie wycieczki ludności
Chełma na „wywczasy” nad wodę po słońce i zdrowie.
C – Szkolna Wodna Przystań Koła Krajoznawczego „Czarniecczyków”
w Bytyniu n\Bugiem.
Wodna Przystań Koła Krajoznawczego w Bytyniu n\Bugiem,
była odkryta przez K. Janczykowskiego, również po penetracji terenu
w 1922 r., i tworzona w latach 1924-1930 (i ciągle rozbudowywana)
przez uczniów „Czarniecczyków”. Przystań była ważnym miejscem
dla członków Koła, ponieważ teren ten był malowniczo położony
o dużych walorach przyrodniczych. Bardzo pomocny w prowadzeniu
naukowych badań na fauną i florą i wszelkimi zjawiskami zachodzącymi pomiędzy przyrodą i zwierzętami, a egzystencją człowieka. Tu
też swoje badania i obserwację prowadziło Kółko Przyrodnicze i Koło
Historyczne a nawet Gimnazjalny P.I.M.
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Z przystani w Bytyniu i doświadczeń koła na tym polu, korzystało społeczeństwo i uczniowie szkół chełmskich i okolicznych. 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 okolicznej. Było to również bardzo lubiane
miejsce przez społeczność żydowską.
Od 1930 r. Bytyń stał się ulubionym miejscem spędzania, czasu
wolnego, wakacji, wczasów-wywczasów i wszelkiej rekreacji K. Janczykowskiego i jego rodziny.
2.1.6 – Gimnazjalny P.I.M.
W 1923 r. K. Janczykowski nauczyciel także i geografii w gimnazjum „Czarniecczyków”, założył przy tej szkole „stację meteorologiczną II rzędu”. Po weryfikacji, stacja otrzymała status placówki
naukowej i weszła do krajowej sieci Polskiego Instytutu PIHM. Wyposażono ją też w specjalistyczny sprzęt meteorologiczny. Od 1926 r.
uczniowie gimnazjum pod kierunkiem K. Janczykowskiego prowadzili na terenie stacji całodobowe obserwacje meteorologiczne i badania
naukowe z zakresu geografii, przyrody, astrologii i geologii, a pomiarów dokonywano 3 razy dziennie.
Szczególną dyscyplinę w pracy naukowej obserwując poszczególne urządzenia stacji, wykazała szkolna młodzież mieszkająca
w bursie gimnazjalnej. Stacja rozporządzała znaczną dokumentacją
i materiałem badawczo-statystycznym, który przyczynił się do wyjaśnienia sfery klimatologii Chełma i okolicy. W Muzeum Ziemi Chełmskiej powstał specjalny dział naukowej analizy wyników „Klimatologia Chełma”.
Stacja meteorologiczna służyła również jako pomoc naukowa
w nauce działów geografii i miała aspekt poznawczo-wychowawczy.
Stała się miejscem prowadzenia specjalistycznych badań naukowych
oraz miejscem zainteresowań młodzieży i ludności Chełma i okolicy.
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Do stacji od 1927 r. ciągnęły zorganizowane wycieczki szkolnej młodzieży z Chełma powiatu i okręgu, w celach krajoznawczych i poznawczo-dydaktycznych.
2.1.7 – Bursa im. ks. S. Brzóski (przy Gimnazjum).
Bursa dla dziewcząt i chłopców została zorganizowana we wrześniu 1918 r., przy Królewsko-Polskim Gimnazjum im. S. Czarnieckiego
w Chełmie (w tym czasie mieściła się w budynku dawnej Technicznej
Szkoły Kolejowej przy ul. Pocztowej).
Celem zorganizowania bursy było zapewnienie zamiejscowym
biednym dzieciom możliwości kształcenia się w jak najdogodniejszych warunkach. Liczono się zarówno z względami gospodarczymi
jak i stroną wychowawczą. Należy wspomnieć, że był to koniec wojny,
miasto wyniszczone, żywność i inne produkty na kartki, fala reemigrantów, a warunki stancji fatalne. Przy tym podkreślić należy żywiołowy pęd ówczesnej młodzieży do nauki, przy małej ilości szkół, nie
wszyscy mogli sobie na naukę pozwolić.
Z tych względów założenie bursy było koniecznością chwili.
Bursa szczególnie faworyzowała młodzież z okolicy, liczne stypendia przypadały kandydatom najbardziej z Podlasia, Wołynia, Polesia,
a nawet Wilna (gdyż tereny te najbardziej odczuły politykę rusyfikacji). Idea kierownictwa bursy zmierzała do tego, aby młodzież ta po
naukach, wracająca w swoje strony, wzmacniała żywioł polski, szerzyła kulturę polską i chełmski regionalizm. W pierwszym roku szkolnym bursa miała 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, otrzymała nową nazwę – Państwowe Gimnazjum im.
S. Czarnieckiego w Chełmie. Bursa uzyskała lesze warunki mieszkalne i sanitarne oraz rozległy teren z parkiem i ogrodem warzywnym.
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W parku zorganizowano plac do gier i zabaw boiska oraz szlaki
wycieczkowo-rekreacyjne. Powstała pierwsza agenda „Bratnia Pomoc”
niosąca pomoc naukową oraz sklepik i świetlica. Od 1920 r., (bursą
rządził) ukonstytuowany zarząd w składzie: kier. bursy, wychowawcy, dyr. szkoły, dwóch członków rady pedagogicznej i zarządzający
gospodarstwem. Bursę m.in. subsydiował: Magistrat, Komenda Powiatowa, Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom i dochody
z własnego gospodarstwa.
Praca dydaktyczno-wychowawcza młodzieży zamieszkałej w bursie dawała rezultaty. Utworzono świetlicę, powołano sekcję dramatyczną która wystawiała sztuki, działał sklepik i kącik biblioteczno-prasowy. Ważnym aspektem wychowawczo-zdrowotnym „Bursiaków” 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 gościła 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
wycieczek szkolnych, i ważnym punktem przecinających się szlaków
wycieczkowo-krajoznwczo-turystycznych oraz miejscem do noclegów
i biwaków i bazą w komunikowaniu się szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Chełmie i okolicy.
W latach 1936-1939 bursa gościła młodzież sportową i turystyczną ze: Lwowa, Równego, Brześcia Kowla, Lublina, Zamościa, Białej
Podlaskiej, Warszawy i Garwolina, która brała udział w zawodach
sportowych w ramach SKS i MKS rangi KOSL oraz gości „Czarniecczyków”.30
30. K.P. Janczykowski. Arch. „Wycieczki szkolne…tamże.; „Księga Pamiątkowa…tamże”.; W.A. Kozłowski. Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939.
Chełm 2004.
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2.2 – Miejski chełmski ruch krajoznawczo-turystyczny
w latach 1918 -1939.
O okresie, krótko po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Kazimierz Czernicki (1890-1941) chełmski wydawca, redaktor i regionalista, pisał: „Natchnieni wolnością mieszkańcy Chełma i okolicy,
poczuli się Polakami, ludność miejska i robotnicza zakładów i fabryk
w wolnych chwilach przeważnie w soboty i niedziele zbierała się za
miastem nad rzeką Uherką i tam na zabawach spędzano wolny czas,
lub w grupach wędrowała po „Chełmskich Pagórach”. Szerzono w ten
sposób wartości zdrowotne, ruch patriotyczny, sportowy i wycieczkowy w Chełmie i w powiecie”.
Kazimierz Czernicki, nakładem i czcionkami drukarni „Zwierciadło” wydał jako autor w Chełmie w 1936 r., książkę pt. „Chełm
przeszłość i pamiątki”. Ambicją jego było, aby ta książka była „wielkim dziełem dla potomnych”. Opisał i promował na jej stronach walory, historyczne, zabytkowe, regionalne i krajoznawczo-turystyczne
Chełma i okolicy. Treść książki zawarł w czterech działach: 1) Przeszłość Chełma, 2) Chełm, a Unia Brzeska, 3) Opis Miasta, 4) Okolice
Chełma.31
2.2.1 – Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie.
Jak wynikało z raportu, zebrania organizacyjnego Oddziału Chełmskiego PTK, Oddział Chełmski PTK przed wojną rozwijał
się dość pomyślnie, mimo iż ówczesne warunki polityczne, związane
z projektami 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...
W dniu 27 czerwca 1918 r. odbyło się ogólne zebranie organizacyjne, przy udziale 28 osób. Na zebraniu wysłuchano słowa wstępnego
31. W.A. Kozłowski. Organizacje paramilitarne…tamże.
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prezesa Łuczkowskiego, który zobrazował przedwojenną działalność
oddziału i rozwijał projekty na przyszłość, po czym, po krótkiej dyskusji, postanowiono pracę wznowić i powołano zarząd w składzie 6ciu osób. Do zarządu weszli: prezes Łuczkowski, J. Papużyński, ks.
Wincenty Pawelec, W. Siepieta, B. Srocki oraz K. Wolff. Zarząd zaprojektował na najbliższe miesiące szereg odczytów na tematy krajoznawcze i pokrewne oraz postanowił organizować częste wycieczki
podmiejskie. Pomimo wzniosłych celów i programu działania, w krótkim czasie działalność została przerwana.
Wobec bierności Chełmskiego Oddziału PTK, 31 maja 1929 r.
w gmachu Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie obył się
zjazd entuzjastów chełmskiego ruchu regionalno-krajoznawczego.
Zjazd inspirowany był przez K. Janczykowskiego, którego koncepcją
było stworzenie silnej społeczno-miejskiej organizacji krajoznawczej
w Chełmie. Organizacja ta rywalizowałaby i współpracowała z działającym już szeroko Szkolnym Kołem Krajoznawczym „Czarniecczyków” i szkolnym systemem wycieczek-wędrówek i obozów krajoznawczo-turystycznych (stworzonych przez K. Janczykowskiego).
Jak wynika ze sprawozdania Władz Centralnych Rady Głównej
PTK pt. Sprawy Towarzystwa „Odział 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, odbytego dnia 31
maja 1929 r. o godz. 19.00 w lokalu Państwowego Gimnazjum im.
S. Czarnieckiego w Chełmie. Na zebraniu byli obecni: A. Makarewicz,
L. Krupczak, A. Perzyna, W. Głowacki, W. Zygmunt, K. Strąkowski,
E. Łuczkowski, M. Hebdowska, Z. Hejmanówna, W. Olpiński, starosta B. Bagiński, T. Kozerski, Z. Umiński, F. Frąckiewicz, A. Sauter,
ks. W. Kosior, M. Jumborski, A. Schon, K. Janczykowski, J. Wasilewski, M. Baruś, W. Zimmer, W. Wadowski, dr Fiumel, H. Zejdlerowa,
W. Ambroziewicz i S. Ambroziewiczowa”.
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Na porządek dzienny złożyły się: 1-zagajenie dr. Łuczkowskiego
„Z przeszłości PTK w Chełmie”, 2-referat W. Ambroziewicza „zadania regionu chełmskiego”, 3-„sprawy organizacyjne” omówił M. Jumborski, 4-powołanie władz oddziału i 5-wolne wnioski.
Prezes Oddziału T-wa dr Łuczkowski opisał historię Oddziału
Chełmskiego PTK od założenia w 1908 r. do czasu wojny, opisując
trudności, które na tym terenie były do zwalczenia, wykazując bardzo
ożywioną działalność w przeszłości, a nawiązując do tej przeszłości
zaznaczył, że obecne zebranie chce uważać za kontynuowanie prac
przedwojennego oddziału chełmskiego, co przez zebranych było jednogłośnie przyjęte.
W. Ambroziewicz w referacie Zadania regionu chełmskiego, poruszył ogólne znaczenie regionalizmu dla państwa i zestawił z regionalizmem w Chełmie, przeciwstawiając chełmski regionalizm lubelskiemu i podkreślając niewłaściwość nazwy Chełmszczyzna, z którą
to nazwą łączy się cały szereg faktów, w związku z pojęciami, wprowadzonymi przez Rosjan i Ukraińców, dając wreszcie dokładny opis
tego terenu, który należy nazwać „regionem chełmskim”.
M. Jumborski, omawiając sprawy organizacyjne poruszył będące w toku realizacji zamierzenia i prace, które podjęła Rada Główna PTK. Powołano następujący Zarząd Oddziału Chełmskiego PTK:
Prezes E. Łuczkowski, Wice W. Ambroziewicz i L. Krupczak, sekr.
M. Jumborski, skarb. A. Perzyna, członkowie zarządu: H. Zejdlerowa
i K. Strąkowski, Komisja Rewizyjna: F. Frąckiewicz, A. Makarewicz
i A. Schon.
Rada Główna z prawdziwą radością wita postanowienia Oddziału Chełmskiego, życząc gorąco pomyślnej realizacji zamierzonych
prac. Dnia 20 lutego 1932 r. zmarł prezes Chełmskiego Oddziału PTK
Edward Łuczkowski, miało to poważny wpływ m. in. na zahamowanie działalności oddziału.
Po analizie dostępnego materiału dotyczącego działalności
chełmskiego Oddziału PTK należy stwierdzić, że; w latach 1918-1929
po usilnych staraniach prezesa i grupy działaczy reaktywowania oddziału, praktycznie działalność nie była prowadzona; w latach 1929-
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1932 istniały próby aby ożywić działalność, jednak była ona szczątkowa; w latach 1932-1939 również nie było aktywnej działalności.
Przedstawiane (przez poszczególnych członków PTK) przeszkody w rozwoju oddziału, m. in. brak stabilizacji politycznej, ekonomicznej lub lokalowej, czy też brak zaangażowania ze strony działaczy
lub sympatyków nie miało tu uzasadnienia. Przecież inne organizacje
w tym czasie rozwijały się organizowały wycieczki i tworzyły ruch
turystyczny. Należy stwierdzić, że Chełmski Oddział PTK nie odegrał
większej roli i nie miał wpływu na tworzący się w Chełmie Ruch Wycieczkowy i Krajoznawczo-Turystyczny w okresie międzywojennym.
Dziwi fakt, że tak ważna specjalistyczna placówka i historycznie
uwarunkowana w Chełmie, o walorach społeczno-wychowawczych,
nie miała jasnej sytuacji organizacyjnej i nie spełniała swojej misji
w działaniu.32
2.2.2 – Sekcje wycieczkowo-krajoznawczo-turystyczne
(lądowe i wodne) przy;
A – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
W listopadzie 1918 r., oficjalnie w wolnym Chełmie, Mieczysław
Krokowski druh-przodownik, zwołał zjazd działaczy i sympatyków
„Ruchu Sokolego” w Chełmie. Na zjeździe obecne były delegacje
z Centrali, Dzielnicy Mazowieckiej i Okręgu, przewodniczył druhprzodownik hr. Zamojski.
W trakcie Zjazdu powołano oficjalnie w Chełmie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”, Prezesem zarządu Gniazda został Mieczysław Krokowski, a jego zastępcą płk. Szymański, Zaprzysiężono 200
członków i druhów. Towarzystwo otrzymało imię Kazimierza Wielkiego, a siedziba zarządu mieściła się przy ul. Lubelskiej 75.
Pierwsze gimnastyczne „Gniazdo-Sokole” mieściło się w budynku przy ul. Mickiewicza 6, gdzie była też sala do ćwiczeń. Następne
„Gniazda” zlokalizowano, w Gimnazjum im. S. Czarnieckiego, zaję32. „Ziemia”. Dwutygodnik Ilustrowany Krajoznawczy. Warszawa 1929. Rok wyd.
XIV.; K.P. Janczykowski. Chełmski PTK.

68

Tworzenie ruchu kraj.-turystycznego w Chełmie w latach 1918-1939

cia gimnastyczno-sportowe prowadził druh-przodownik K. Janczykowski i w Seminarium Nauczycielskim Męskim gdzie gimnastykę
prowadził druh J. Maź, a od 1925 r. druh B. Kruczek-Wirski.
Podstawowymi formami pracy T G „Sokół” w Chełmie z zakresu gimnastyki i sportu były: imprezy regionalno-narodowe, wycieczki
i wędrówki, zawody sportowe, festyny i turnieje oraz okolicznościowe
zloty obozy i zabawy.
Wycieczki i wędrówki odegrały znaczącą rolę w pracy kulturalno-sportowej w chełmskim „Sokole”. Tworzyły one świadomy
społeczny ruch narodowy i regionalno-krajoznawczy oparty o formy
zdrowotno-poznawczo-dydaktyczne, przemieszczania się i obcowania
z naturą i nowym środowiskiem ludzi.
Poprzez organizacyjne zloty, wędrowanie, wycieczki i obozy,
poznawano miejsca pamięci narodowej regionu, szlaki wyzwoleńcze
oraz podnoszono sprawność fizyczną i zdrowotną. „Sokół” prowadził
działalność w Chełmie do września 1939 r.
B – Związek Strzelecki „Strzelec”.
Zarząd Oddziału Związku Strzeleckiego (Strzelec) im. pułk. Lisa
Kuli oficjalnie rozpoczął działalność w Chełmie od listopada 1918 r.
z siedzibą przy ul. Lubelskiej 1, Prezesem był H. Ulejczyk a sekretarzem P. Prus. Była to organizacja o charakterze paramilitarnym i sportowym o narodowych ideałach legionowych. Patronat wojskowy nad
„Strzelcem” objęło D-wo Chełmskiego Garnizonu, a na polu szkoleniowo-militarnym 7 pp Leg. Powołano też Miejski Oddział Związku
Strzeleckiego w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 43, Prezesem
był Eugeniusz Królikowski.
Działalność „Strzelca” przejawiała się w następujących sekcjach:
propagandowej, dbającej o miejsca i święta pamięci narodowej, strzeleckiej, wycieczkowo-turystycznej i sportowej. Najpopularniejsze
i najaktywniejsze formy sportowe to: jazda konną, gry sportowe, lekkoatletyka, kolarstwo, pływanie i ratownictwo. Zajęcia szkoleniowe
organizacyjno-sprawnościowe prowadzili instruktorzy „Strzelca”, WF
i PW i 7 pp leg., którzy organizowali też imprezy sportowe.
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„Strzelec” wspierał przede wszystkim organizacje młodzieżowe,
a celem nadrzędnym, było wychowanie młodego pokolenia w duchu
narodowych ideałów. Wielkie znaczenie propagandowe miały coroczne organizacyjne imprezy-święta jak: „Święto Sportu Strzeleckiego”,
„Zawody Strzeleckie”, „Pięciobój Strzelecki”, „Narodowe Biegi Przełajowe” oraz festyny sportowo-rekreacyjne i kulturalno-krajoznawcze.
Szczególną uwagę zarząd zwracał na udział w tych imprezach młodzieżowych i szkolnych Hufców WF i PW, ze względu na militarne
wychowanie.
„Strzelec” był jedną z najaktywniejszych organizacji o charakterze sportowym działającą w Chełmie i w terenie, szerzącą ideały: narodowościowe, militarne i sportowe. Spowodowało to, że w Chełmie
została utworzona Komenda Powiatowa Związku Strzeleckiego z siedzibą przy ul. Lubelskiej 1 następnie przy ul. Koszarowej 17. Prezesem Komendy Pow. ZS był pułk. Władysław Muzyka, a sekretarzem
mgr. Karol Strzałkowski.
27 maja 1936 r. został powołany przy Komendzie ZS w Chełmie
klub sportowy. Na swym pierwszym zebraniu Koło Założycielskie powołało i ukonstytuowało zarząd klubu w następującym składzie: ppłk.
Jasiński prezes klubu, Pawlak wice, Wleklik skarbnik, Buda sekretarz, Wydra kierownik sportowy klubu, mgr. Nowakowski kierownik
piłki nożnej, Wadecki kierownik strzelectwa sportowego, Wunderlich
i Oskiera członkowie. Powołanie klubu było konsekwencją wysokiego
poziomu prezentowanego przez sportowców ZS. Najbardziej aktywną
działalnością poza klubem, były prowadzone przez kierownika sportowego wycieczki piesze i rowerowe. „Strzelec” działał w Chełmie do
września 1939 r.
C – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. utworzono
Dyrekcję Klei Państwowych w Radomiu. Chełm wraz z innymi liniami kolejowymi, płożonymi na wschód od Lublina, znalazł się pod zarządem Polskiego Kolejnictwa Wojskowego.
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Po zmianach strukturalnych w szkoleniu „Przysposobienie Wojskowe” (czyli policji kolejowej), początkowo nosiło nazwę Straży Kolejowej, następnie Wojskowej Straży Kolejowej, a od 1922 r. Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW). W tym czasie Chełm był
stacją średniej wielkości, w węźle kolejowym (stacja, biura, dworzec,
warsztaty) pracowało około 1000 kolejarzy.
KPW – było organizacją zmilitaryzowaną i jej charakter był wojskowy, mający za zadania ochronę odcinków linii kolei, rozbudowy
stacji oraz bezpieczeństwa podróżnych. Dynamiczny rozwój kolejnictwa w Chełmie był podyktowany planami przeniesienia z Radomia
do Chełma Dyrekcji Kolei Wschodniej. W związku z tym w Chełmie
przystąpiono do budowy dużego osiedla mieszkaniowego tzw. „Dyrekcji”, wyłącznie dla pracowników kolei.
Okresowa rywalizacja o miano najlepszej „drużyny-hufca”
w Chełmskim Oddziale KPW, doprowadziła do powołania, w marcu 1929 r.(pierwszego robotniczego) Klubu Sportowego (Związku
Zawodowych Kolejarzy) Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
– KS „KPW” Chełm”. Powołanie KS „KPW” było dużym wydarzeniem w chełmskim społeczeństwie. Zarząd KS Stanowili: prezes klubu Smolak (kom. Chełm. Oddziału KPW), referent działu sportowego
– Sielicki, referent kulturalno-oświatowy – Raszul, referent działu odczytów – Fałkowski i referent działu muzycznego – Suchoń. „Referat
Działu Sportowego” – utworzył następujące sekcje-drużyny: strzelecką, lekkoatletyczną, piłki nożnej koszykówki, kolarską, siatkówki,
ping-ponga, narciarską, wycieczkową, hokeja na lodzie, gier i zabaw
świetlicowych oraz sekcję krajoznawczo-turystyczną. Utworzono też
świetlicę, powołano orkiestrę i zbudowano boisko sportowe.
Koło KPW i KS „KPW” współdziałały równolegle przy Chełmskiej Dyrekcji Kolei. Świetlica Koła KPW mieściła się w Domu Kolejarza przy dworcu na ul. Kolejowej, była ważnym miejscem i ogniwem w tworzeniu i rozwoju ruchu sportowego dla rodzin kolejowych
a szczególnie dla młodzieży. Instruktorzy świetlicy organizowali: gry
i zabawy, gry świetlicowe, imprezy i zabawy na świeżym powietrzu
jak: zawody, festyny, wycieczki i turnieje.
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Wychowane fizyczne jako system ćwiczeń zdrowotnych miało
dominujące znaczenie w powołaniu przy Kole KPW następujących
sekcji: wycieczkowej, turystycznej, kolarskiej i gier sportowych. Referat sekcji sportowej prowadził też wiele akcji na rzecz młodzieży
środowiska miejskiego i z terenu powiatu. Były to: akcje pomocy biednym i sierotom oraz dożywianie, wycieczki, rajdy piesze i rowerowe.
Znaczące miejsce w kole miały sekcje krajoznawczo-turystyczna i kolarska. Organizowały one wiele wycieczek, rajdów i wyścigów
w mieście i regionie, za które były przyznawane stopnie i punkty
sprawności. Członkowie tych sekcji mieli prawo uczestniczyć we
wszelkich imprezach rangi KPW i DOKP. Działalność Koła KPW
i świetlicy wspomagali też finansowo, prezydent, starosta, wojsko
i organizacje.
Bardzo aktywnie od 1934 r. prowadziło działalność Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Oddziale KPW, zrzeszone w Lubelskim
Okręgowym Związku Oddziałów PTK. Członkowie koła uczestniczyli
w wielu pieszych i rowerowych wędrówkach i wycieczkach po okolicy i regionie, najciekawsze prowadziły do Zakopanego na narty. Duży
wpływ na aktywność koła wnosił instruktor WF Jan Grzela, działacz
KPW i przewodnik krajoznawczo-turystyczny. Koło za osiągnięcia było odznaczone przez okręgowe i krajowe władze DOKP, KPW
i PTK. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe zostało rozwiązane we
wrześniu 1939 r.
D – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego.
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w Polsce Oddział
w Chełmie rozpoczęło działalność w 1923 r. Zarząd mieścił się przy
ul. Lubelskiej 69, a prezesem był Józef Prochal. TUR, było pierwszą organizacją w Chełmie, która zajęła się problemami życia, pracy
i uprawiania sportu przez środowisko robotnicze, rzemieślnicze oraz
ich rodziny. Prowadziło też działalność programowo-szkoleniową:
kursy dokształcające i dla analfabetów, pogadanki i odczyty zawodowo-kulturalno-zabawowe, bibliotekę, doszkalanie muzyczne, rajdy,
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wycieczki i turystykę, dokształcanie zawodowe, wychowanie fizyczno-zdrowotne i zajęcia sportowe.
Najaktywniejszą działalność w Chełmskim TUR w zakresie
kontaktów tematyczno-zawodowych prowadziła wydzielona i samodzielna Sekcja wycieczkowa. Jej podstawowym celem było organizowanie wycieczek w trakcie których zwiedzano zakłady przemysłowe
i kulturalne w Chełmie, regionie, województwie a nawet w kraju oraz
zapoznawano się z warunkami i kulturą pracy i kulturą poznawanych
regionów. TUR prowadził działalność w Chełmie do września 1939 r.
E – Towarzystwo Cyklistów – Klub Cyklistów
Towarzystwo Cyklistów zostało powołane w Chełmie z siedzibą
przy ul. Lubelskiej 73, latem 1924 r., z inicjatywy Antoniego Pochylskigo, byłego członka Warszawskiego Klubu Cyklistów oraz B. Kłopotowskiego i W. Szurmińskiego. Organizowało i upowszechniało
rozwój kolarstwa na ziemi chełmskiej. Wprowadziło w Chełmie kolarstwo amatorskie i zawodowe. Liczyło się w okręgu i należało do
Polskiego Związku Towarzystw Kolarskich.
Klub Cyklistów utworzyli w 1926 r. przy Chełmskim Towarzystwie Cyklistów członkowie-cykliści, którzy ograniczyli swoją działalność wyłącznie do rajdów i wycieczek regionalno-turystycznch. Przeważali wśród nich właściciele restauracji i kawiarni oraz adwokaci.
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” połączony ze szkoleniową wycieczką rowerową
do Krasnegostawu i z powrotem. Pierwsza edycja konkursu trwała od
9 maja do 18 października. W tym czasie należało według programu
zdobyć jak największą liczbę punktów, za uczestnictwo w organizowanych przez Ch T C dużej ilości krajonznawczo-turystycznych wycieczek i przejechanie jak najwięcej kilometrów.
W styczniu 1927 r. Zarząd Ch T C ogłosił wyniki pierwszej edycji „Konkursu Wycieczek Turystycznych”, za 1926 r. Spośród 19 cyklistów-turystów I m. zajął K. Zwoliński, który przejechał ogółem 1206

Tworzenie ruchu kraj.-turystycznego w Chełmie w latach 1918-1939

73

km., drugi był K. Jackowski 1026 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 i 12 września 1927 r. Zarząd Ch T C zorganizował
wyjazd z Chełma do Lwowa na Targi Wschodnie. Miał on charakter
wycieczki krajoznawczo-turystyczno-oświatowej. Informacji w sprawie wycieczki udzielały: Ch T C, Redakcja „Zwierciadła” i Sklep Tytoniowy J. Dietrycha przy ul. Lubelskiej 75.
Od 1928 r. Ch T C w porozumieniu z Magistratem i Komendą
Miejskiej Policji, miało wpływ na prowadzenie 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 Bychawski, 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, trzy dni i 6 sierpnia powróciła
do Chełma. 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 zawiesiło działalność we wrześniu 1939 r.
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F – Liga Morska i Kolonialna.
Liga Morska i Kolonialna jako organizacja narodowo-społeczna, została powołana w 1928 r. z siedzibą w Warszawie. Program jej
obejmował ideały narodowe dotyczące dumy posiadania morza i jako
„mocarstwo” w przyszłości pozyskiwania kolonii dla Polski. Zajmowała się też propagowaniem sportów wodnych i turystyki wodnej.
Z inicjatywy K. Janczykowskiego, powołany na przełomie1929
r., w Chełmie Komitet Miejski Ligi Morskiej i Kolonialnej, od stycznia 1930 r. po ukonstytuowaniu się rozpoczął ożywioną działalność.
W początkowej fazie tworzenia komitet wspierała (istniejąca od końca 1929 r., poleceniem służbowym Krajowego Komitetu LMK), Liga
Morska i Kolonialna w Warszawie Obwód w Chełmie mieszcząca się
przy ul. Lubelskiej 4, Prezesem był Mieczysław Słowski.
Poza Komitetem Miejskim LMK działały w Chełmie: LMK Obwód Węzła Kolejowego w Chełmie ul. Plac Żwirki 1, prezesem był
Stefan Wasilewski i LMK Koło Kolejowe Chełm ul. Katedralna 5,
prezesem był Jan Kostecki.
Od 1931 r., już samodzielnie prowadził działalność, Komitet
Miejski Obwodu LMK w Chełmie, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 9.
Prezesem został G. Dziemski, a sekretarzem S. Robinson. Powołano dwie sekcje: do spraw ogólnych i do spraw propagowania sportów
wodnych. Przeprowadzono też wśród młodzieży szkolnej wielka akcję
„Bądź członkiem LMK”. W wyniku tej akcji szkolne koła LMK powstały we wszystkich średnich szkołach w Chełmie.
Konieczność odbywania w latach 1927 – 1931 długich wycieczek na będące w budowie kąpielisko w Uhrusku n\Bugiem, było dla
mieszkańców Chełma uciążliwe. Pojawiły się naciski na miejskie władze, aby wybudowały w mieście publiczne kąpielisko-pływalnię.
W dniach 20 i 21 maja 1933 r., na nowej pływalni Pow. Komitetu
WF i PW w Chełmie zorganizowano „Pierwsze zawody pływackie”,
z inicjatywy Komitetu WF i PW oraz LMK. W zawodach uczestniczyli: członkowie PW i WF, klubów sportowych i społecznych, młodzież szkół średnich i powszechnych oraz niestowarzyszeni.
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Postanowieniem ogólnopolskim” Krajowego Komitetu LMK,
wprowadzono od 1933 r. we wszystkich jednostkach terenowych, coroczne wielkie masowe i propagandowe imprezy sportowo-wodniackie „Święto Morza” lub „Dzień Morza”. Dlatego też od 1933 r., LMK
w Chełmie organizowała te święta w pełnej gali i z rytuałem organizacyjnym oraz zachowaniem idei patriotyczno-narodowych i walorów
sportowych.
Dział-agenda LMK w Chełmie do spraw propagowania sportów wodnych z dniem 1 lipca 1936 r. wprowadził rozporządzenie dla
wszystkich chętnych, okresowe obozy sportowo-pływackie pod kątem
wyczynowym. Organizowaniem obozów i nauki pływania stylami,
z ramienia LMK zajmował się nauczyciel w-f Seminarium B. Z. Kruczek-Wirski.
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).
Dla dorosłych: obozy wypoczynkowo-sportowe organizowano
nad morzem w Mieroszynie k\Rozewia w ośrodku im. gen. OrliczDreszera. Do dyspozycji domki-namioty, natomiast obozy żeglarskie
organizowano w ośrodku nad Jez. Troki, który posiadał własny tabor
żeglarski. Dojazd na „wywczasy” w formie wycieczki turystycznej.
Dla młodzieży tylko szkolnej: obozy sportowe organizowano
w ośrodku żeglarskim nad Jez. Narocz, który posiada własny tabor 15
żaglówek, 1 łódź motorową i kajaki. Były też obozy wypoczynkowe
organizowane nad Jez. Zarnowieckim na Pomorzu. Wyjazd w formie
wycieczki krajoznawczo-turystycznej.
Obozy te poza rozrywką, sportem i wypoczynkiem, zaprawiały
dorosłych i młodzież do sportów wodnych, zapoznając z ideami LMK
i wychowując na przyszłych działaczy ( należy wspomnieć, że formułę tych obozów wypracowywano w LMK obwód w Chełmie od 1933
r.). Liga Morska i Kolonialna działała w Chełmie do września 1939 r.
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G – „Sekcja Kolarska” przy Komisariacie Policji Państwowej.
Rozwojowi ruchu sportowego w szeregach funkcjonariuszy Policji Państwowej (PP), służyły różne inicjatywy podejmowane przez poszczególne komendy. W 1925 r. kierownik komisariatu PP w Chełmie
komisarz Kazimierz Grużewski zorganizował „Sekcję Kolarską”. Policjanci członkowie sekcji kolarskiej kupowali rowery na własny koszt
i uprawiali kolarstwo, tą bardzo ogólnorozwojową sportową dyscyplinę. Z czasem w sekcji rozwinęła się turystyka rowerowa, na tym polu
pomoc fachową otrzymywali z Towarzystwa Cyklistów.
Działalność Sekcji Kolarskiej w późniejszym czasie była przyczynkiem do powołania w Chełmie Policyjnego Klubu Sportowego,
przez Jana Żebrowskiego aspiranta kierownika Komisariatu PP przy
ul. Orlicz Dreszera 7., który był też jego prezesem. Klub miał promować najlepszych sportowców chełmskiej PP na terenie okręgu i kraju. Policja Państwowa w tej formie, została rozwiązana we wrześniu
1939 r.
H – Sekcja Kolarska przy Klubie Sportowym Garnizonu.
Przy powstałym w 1920 r. WKS-7 pp Leg. w Chełmie działała
też od 1930 r. sekcje kolarska, szczególne wspierana przez Peowiaków.
Kierownictwo sekcji często urządzało dla amatorów, zawodowców
i chętnych wycieczki rowerowe bliższe i dalsze.
Po 1930 r. powstał trzeci w Chełmie Wojskowy Klub Sportowy
„Garnizon” (WKS „Garnizon”), z prężnie działającymi sekcjami kolarską i wycieczkową. Prezesem klubu był mjr Grabiński, a sekretarzem plut. Krenc. Powołanie w\w klubów sportowych było dowodem
dużego zaangażowania się sportowego żołnierzy i kadry oficerskiej.
Specjalistyczna „Sekcja Kolarska” KS „Garnizon” grupowała
żołnierzy czynnej służby i oficerów z obu pułków: 7 pp Leg. i 2 pac.,
którzy poza turystycznymi wycieczkami rowerowymi brali też udział
w wyścigach cyklistów.
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Garnizon Chełmski oraz dwa pułki: 7 pp Leg. i 2 pac z chwilą
wybuchu II wojny światowej w 1939 r. zostały rozwiązane i przegrupowane.33
2.2.3 – Muzeum Ziemi Chełmskiej.
Powstanie pierwszego chełmskiego muzeum wiąże się z likwidacją kościoła unickiego w 1875 r. i działalnością utworzonego w 1879 r.
Chełmskiego Prawosławnego Bractwa Bogurodzicy. Szczególna rola
w tym przedsięwzięciu przypadała muzeum jako skarbnicy zabytków,
mających być świadectwem historii chełmskiej Rusi. Idea ta wkrótce
znalazła poparcie ze strony najwyższych władz cerkwi prawosławnej.
Dnia 6 (18) czerwca 1882 r. Święty Synod zatwierdził przepisy dla
Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego tzw. Ustawę, która m.in. miała
szerokiej publiczności dowieść niezbicie, że na Chełmszczyźnie dominowała zawsze kultura rosyjska względnie wschodnia.
Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne przy Chełmskim Prawosławnym Bractwie Bogurodzicy zostało otwarte 8 (20) września 1882
r. Na ten dzień przypada Święto Narodzenia Matki Boskiej, szczególnie uroczyście obchodzonej na Chełmskiej Górze. Wiązało się to
masowymi pielgrzymkami pokutnymi i świątecznymi ludności Ziemi
Chełmskiej na te uroczystości i do obrazu świętego. Pierwszą swą siedzibę muzeum znalazło w budynkach biskupich, a w latach 1886-1891
mieściło się w małym pomieszczeniu nad bramą Bazyliańską (Uściługską) a następnie w siedzibie Bractwa, gdzie mieściła się też biblioteka.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości otwiera nowy etap
w dziejach chełmskiego muzealnictwa. Władze rosyjskie opuszczające w sierpniu 1915 r. Chełm, zostawiły dość znaczne zbiory starych
ksiąg i przedmiotów sztuki sakralnej. Z inicjatywą zebrania ocalałych
z wojennej zawieruchy zabytków w celu utworzenia nowej placówki
33. W.A. Kozłowski. Życie sportowe….tamże.; W.A. Kozłowski. Organizacje…
tamże.; W.A. Kozłowski. Działalność sportowa organizacji paramilitarnych na
chełmszczyźnie w latach 1918-1939.
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muzealnej wystąpił dyrektor Gimnazjum „Czarniecczyków” W. Ambroziewicz.
Na podstawie pisma S. Borowskiego, komisarza rządu na powiat chełmski z 21 stycznia 1919 r. resztki zbiorów dawnego Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego zabrano z magazynów magistratu
i umieszczono w gmachu gimnazjum i powierzono opiece dyr. W.
Ambroziewicza. Z tą chwilą zaczęto w nowym muzeum gromadzić
przedmioty kultury i sztuki polskiej z Chełma i okolicy. Od 1 maja
1920 r. (po zatwierdzeniu przez MWR i OP), już jako Muzeum Ziemi
Chełmskiej, stanowiło część Gimnazjum „Czarniecczyków”.
Duży wkład w rozwój Muzeum wnieśli nauczyciele: dr Jadwiga
Graff-Chrząszczewska, Jadwiga Jędrzejewska-Sowińska, Kazimierz
Janczykowski i Marian Jumborski. Po odejściu z Chełma w 1930 r.
Wiktora Ambroziewicza Komisja nazwała muzeum jego imieniem.
Istotny wkład w opiekę nad muzeum miała młodzież skupiona w sekcji Koła Historycznego. Opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczego K.
Janczykowski wraz z młodzieżą, penetrując region chełmski podczas
wycieczek i wędrówek przekazywali zbiory, które w muzeum tworzyły dział etnograficzny, wzbogacały też inne działy: historyczny, geograficzny, krajoznawczy, meteorologiczny, archeologiczny, rycerski
i wojskowy oraz pokaźne zbiory przyrodnicze i paleontologiczne.
W 1935 r. muzeum zostało zarejestrowane w Związku Muzeów
Polskich, znajdowało się również w zagranicznych informatorach muzealnych i prowadziło z nimi korespondencje. Według znawców dział
unicki chełmskiego muzeum należał do najbogatszych w Polsce. Cennym zabytkiem działu archeologicznego był grób neolityczny odkryty
w 1934 r. w Poniatówce przez K. Janczykowskiego.
Muzeum Ziemi Chełmskiej, poprzez swoje bogate zbiory przedstawiające: „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowę, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, pieśni, muzykę, tańce i militaria oraz cenne informacje o znajomości ówczesnej religijności ludowej i o obyczajach,
jak i też wiadomości, wnoszą duże zasługi dla badań i poznawania
kultury ludowej ziemi chełmskiej”. Wywierało znaczący wpływ na
zwiedzających, a przede wszystkim na młodzież szkolną, która przy-
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chodziła tu w celach poznawczych i dydaktycznych poszerzając szkolną wiedzę lekcyjną z poszczególnych przedmiotów.
Muzeum stało się dumą Chełma i skarbnicą dorobku regionalnego i narodowego. Miejscem niekończących się wycieczek i wędrówek
młodzieży szkolnej i społeczeństwa okolicy i regionu. Było też ważnym i obowiązkowym punktem przecinających się szlaków edukacyjnych i wycieczkowo-krajoznawczo-turystcznych przechodzących
przez powiat chełmski. W tej formie Muzeum Ziemi Chełmskiej istniało i działało do września 1939 r.34
2.3 – Zdrowotno-sportowe walory ruchu krajoznawczo-turystycznego w Chełmie w latach 1918-1939.
(Wycieczki. Obozy. Kolonie. Wczasy - Wywczasy).
W nowoczesnym modelu życia mieszkańców (miast i wsi), ważną profilaktyczno-zdrowotną, poznawczą i wychowawczą rolę pełni
turystyka. Uprawianie turystyki i krajoznawstwa umożliwia realizację twórczych aspiracji jednostek, pomaga w osiąganiu dojrzałości
obywatelskiej, jest szkołą aktywnego udziału w życiu społecznym.
Kształtuje też zaangażowanie i twórcze postawy, podnosi poziom
wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kraju, doskonali
umiejętności zawodowe, kulturę osobistą, zdrowie i sprawność oraz
wydolność fizyczną.
Należy stwarzać mieszkańcom (w mieście i na wsi) warunki
uczestnictwa w turystyce i aktywnym wypoczynku. Najbardziej aktywną turystycznie grupą jest młodzież, dlatego też edukacja musi być
prowadzona od najmłodszych lat szkolnych, ponieważ wycieczka jest
podstawową formą działalności turystycznej.
Przez pojęcie „walor turystyczny” rozumie się specyficzne cechy i elementy środowiska przyrodniczego oraz wytwory działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowań turystów. Jest ono
34. „Księga Pamiątkowa....tamże”.; Chełm i Chełmskie w dziejach. Dzieje Muzealnictwa Chełmskiego ”.; K.P. Janczykowski. Arch. „Muzeum Ziemi Chełmskiej”.
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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, stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych;
3 – specjalistyczne, umożliwiające rozwinięcie swoistych zainteresowań.
Nadrzędnym celem uprawiania turystyki i uczestniczenia w różnych 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.
Wyróżnia się też następujące podstawowe cele turystyki:
1 – Cele poznawcze – spełniają dominującą rolę w turystyce
dzieci i młodzieży oraz we wszystkich formach turystyki krajoznawczej. Elementy poznawania środowiska, regionu, kraju i działalności
turystycznej. Turystyka w powiązaniu z krajoznawstwem powinna zaspakajać potrzeby poznawcze i być elementem oświaty – integralnym
składnikiem edukacji narodowej, umożliwiającym też zdobywanie pożytecznych umiejętności, oraz naukowego poglądu na świat.
2 – Cele zdrowotne – są oczywistym następstwem działalności
turysty. Jej uprawianie zapobiega hipokinezji czyli niedoborowi ruchu
na jaki cierpi współczesne społeczeństwo, prowadzące szczególnie
w miastach siedzący tryb życia. Działalność turystyczna przebiega
w większości wśród lasów, gór i wód, a zimą w terenie zaśnieżonym,
potęgującym wpływ walorów zdrowotnych terenu niezurbanizowanego na organizm turysty. Uprawianie turystyki, umożliwia nieprzerwany kontakt z naturą w zmieniającym się ustawicznie krajobrazie
i środowisku mikroklimatycznym. Przebywanie w warunkach klimatu zbiorników wodnych, bodźcowym klimacie lasów i pól przy
jednoczesnym wykonywaniu znacznej nieraz pracy fizycznej, hartuje
organizm. Turystyka, do miejsc uzdrowiskowo-leczniczych polecana
szczególnie ludziom cierpiącym na dolegliwości nabyte w pracy, spełniać może dodatkowo funkcje lecznicze.
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3 – Cele wychowania moralno-ideowego – uprawiania turystyki,
kształtującego postawy patriotyczne i obywatelskie, osiągnąć można
drogą takiej działalności, która godzi interes osobisty z potrzebami całej społeczności, kształtuje zachowanie i działanie służące dobru ogółu wzbudza poczucie odpowiedzialności, poszanowania, dyscypliny,
umiłowania kraju i budzi patriotyzm. Zagadnienie to należy poszerzyć
o związki turystyki z kulturą i cele ochrony przyrody i środowiska.35
Wychowanie Cielesne (fizyczne) – Wycieczki Szkolne.
Wychowanie cielesne, to podstawa zdrowia. Wychowanie to
w ściślejszym znaczeniu tego słowa obejmuje ćwiczenia cielesne, mające na celu harmonijny rozwój ciała i duszy w kierunku zdrowia,
piękna i siły. Przez te ćwiczenia cielesne rozumiemy gimnastykę, poza
tym gry i zabawy, sporty i wycieczki.
Wycieczki szkolne spełniają rolę zdrowotno-wychowawczą, dopomagając młodemu organizmowi w jego rozwoju fizycznym, przeciwdziałają ujemnym wpływom codziennego życia, kształcą charakter
i rozbudzają zamiłowanie do ruchu i współżycia z przyrodą.36
Wycieczki szkolne krajoznawczo-turystyczne wydawałoby się, że
są pozornie łatwe, wymagają jednak od uczestników, dużej wytrzymałości i sprawności fizycznej. Dlatego grupa wycieczkowa i każdy
indywidualnie musi mieć zgodę lekarza i 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.
Wycieczki, obozy, kolonie i wczasy - wywczasy – to formy świadomej korzyści wynikającej z kontaktu z przyrodą, obcowania i korzystania z form wypoczynku stref obszarów leśnych, rzek i jezior,
35. J. Bogucki. A. Woźniak. Turystyka…tamże.; T. Łobożewicz. Turystyka mieszkańców wsi. Warszawa 1987.
36. K.P. Janczykowski. Arch. Wycieczki szkolne…tamże.; Księga Pamiątkowa…
tamże.
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terenów krajobrazowo przyrodniczych czy też obszarów o cennych
walorach środowiskowo-przyrodniczych”.37
Można w tym miejscu przytoczyć fenomen wycieczkowo-obozowego ruchu skautowo-harcerskiego – Atrakcyjną cechą skautinguharcerstwa było wyprowadzenie młodzieży z miast na łono natury
i organizowanie wędrownych obozów, prowadzonych przez samych
skautów. Zdobywanie też umiejętności poruszania się w różnorodnym terenie i opanowanie takich sprawności, jak gotowanie, szycie,
wiedza sanitarna itp., aby móc samemu sobie radzić w rozmaitych
okolicznościach. Skauting-harcerstwo doskonale więc wdrażało od
dziecka młodzież do samodzielnego życia, uczyło śmiałości w podejmowaniu decyzji i sprawności fizycznej opartej o system wychowania
fizycznego i sportu.38
Wycieczki – Obozy.
Wycieczki i obozy (kolonie i wczasy-wywczasy) stały się nieodzownym atrybutem młodzieży szkół chełmskich od 1922 r. Decydującą rolę odgrywały tu walory zdrowotno-sportowe, poznawcze, wychowawcze, patriotyczno-ideowe oraz aspekt rywalizacji (można to
przytoczyć też do grupy społeczeństwa dorosłego).
Niejednokrotnie, dla okazania się najlepszym w szkole, mieście,
regionie trzeba było wykazać się dużą ilością zaliczonych szlaków wędrówkowych, wycieczek, obozów i przebytych kilometrów. Poszczególne szlaki wędrówkowe, wycieczek czy obozów w tym wędrownych
posiadały różny stopień trudności i poziom wiedzy krajoznawczo-historycznej, którą trzeba było zgłębić. Dlatego też każdy chciał być najlepszy i zgłębić jak najwięcej wiedzy o regionie i kraju.
Najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami do których wiodły
szlaki wędrówkowe, wycieczek i obozów o charakterze wypoczynkowo-zdrowotnym, zdrowotno-sportowym, organizacyjno-sprawnościowym, sportowym i militarnym, zorganizowanej chełmskiej młodzie37. J. Maź.„Praktyczne wskazówki dla zespołów wycieczkowych”. Dziennik Ustaw
KOSL. 1932 r.
38. W.K. Osterloff. Historia Sportu. Warszawa 1976.
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ży szkolnej oraz organizacji jak: ZHP, SKS, LMK i LOPP, w latach
1922-1939 były: Sawin, Kumowa Dolina, Dorohusk, Wilcze Przewozie
n\Bugiem, Zwierzyniec n\Wieprzem, Siekierzyniec n\Zbruczem, Piwniczna, Troki na Wileńszczyźnie, Węgierska Górka k\Żywca, Sobibór,
Lidzbark (Pomorze), Wierzchowiny czy Wygoda w Gorganach.
Natomiast obozy wędrówkowo-sportowo-wojskowe i militarne,
dla Hufca WF i PW oraz Szkolnych Hufców WF i PW i ZHP, obywały się też Klewaniu na Wołyniu, Uściługu, Węgieskiej Górce k\Żywca,
Tatarowie, Wólce Profeckiej k\Puław, szkolenia i ogólnopolskie przeglądy paradne Hufców WF i PW odbywały się przeważnie w Spale.
W trakcie w\w wycieczek i obozów, poza sprawnością zdrowotną i fizyczną młodzież szkolna zdobywała następujące sprawności
(zgodnie z tematem planu danego obozu) z: obozownictwa, służby
medycznej, gotowania, higieny, dyscypliny i poszanowania przyrody,
jazdy konnej, strzelania, musztry, terenoznawstwa, walki białą bronią,
służby łączności, gier terenowych, ćwiczeń i gier polowych, pływania i ratownictwa wodnego, udzielania pierwszej pomocy oraz historii
Polski, danego regionu i ruchu krajoznawczego.
Prowadzono też podczas wycieczek i obozów pracę samokształceniową i wychowawczą, odczyty i pogadanki, dyskusje i prace badawcze w terenie, pomoc słabszym i potrzebującym pomocy. Po zakończonej wycieczce czy obozie w szkole odbywały się spotkania
dyskusyjno-naukowe, a w klubowych salkach-muzeach wystawiano
zdobyte eksponaty i materiały tematyczne.
Obozy – Kolonie.
Wypoczynkowo-zdrowotno-sportowe wakacyjne obozy młodzieży szkół chełmskich odbywały się przeważnie w szkolnych przystaniach wodnych w Uhrusku, Dorohusku i Bytyniu n\Bugiem. Zdarzało
się, że były organizowane i w innych miejscowościach w zależności
od charakteru danej wyprawy, lub dyspozycji władz chełmskich albo
KOSL.
Natomiast wakacyjne zdrowotno-wypoczynkowe kolonie letnie
chełmskiej młodzieży szkolnej przeważnie były organizowane w Sa-
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winie, Świerżach lub w Dorohusku. Jednak największą popularność
od 1922 r., zyskały coroczne wakacyjne kolonie letnie organizowane
w Sawinie, ze względu na specyficzny mikroklimat zdrowotno-leczniczy i sportowo-krajobrazowy.
Ważną rolę w systemie profilaktyczno-zrowotnym, osieroconych,
biednych, zaniedbanych i niedożywionych dzieci, szkół chełmskich
spełniały półkolonie. Już od wakacji 1922 r. oświatowe władze chełmskie wprowadziły obowiązkowe akcje kolonijne pod hasłem „wszystkie dzieci miejskie na wieś”, co było wykładnikiem głębokiej troski o
zdrowie dzieci i młodzieży.
Szczególną uwagę poświęcano doborowi komitetu organizacyjnego, ponieważ organizacja koloni i półkolonii wchodziła w zakres
dydaktyczno-wychowawczych zadań szkoły o doniosłym społecznopaństwowym znaczeniu. Dlatego dobór sił kierowniczych i wychowawczych na kolnie był dokonywany ze szczególną starannością.
Ze względu na ważność problemu, i w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, Komitet Organizacyjny letnich koloni i półkolonii
(w skład którego wchodziły władze miejskie i oświatowe oraz tzw.
Ruch Społeczny, który stanowili, członkowie PCK ul. Narutowicza
11, lekarze, wojsko oraz inne organizacje) uczynił (po wielu konsultacjach) w wakacje od 1921 r. odpowiedzialne za prowadzenie tych akcji
Koło Rodzicielskie przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim
Żeńskim w Chełmie (ze względu na profil tej uczelni, w której kształcono przyszłych nauczycieli). Początkowo wzorowano się na pracy
powołanego na początku 1921 r. „Klubu Ulicznika” prowadzonego
przez harcerzy, dla sierot, dzieci biednych i tzw. uliczników. Pierwsze
pionierskie kolonie i półkolonie wyłącznie dla młodzieży seminarium
i szkoły ćwiczeń zorganizowano latem 1921 r.
Pierwszy profesjonalny wakacyjny wypoczynkowy turnus kolonijny zorganizowano w 1922 r. pod hasłem „Kolonie Letnie” i obejmował on poza młodzieżą seminarium i szkoły ćwiczeń, młodzież
z różnych szkól chełmskich (a nawet z innych miast). Na miejsce kolonii, po długich poszukiwaniach od 1924 r. obrano Sawin k\Chełma,
a w nim obszerne pomieszczenia w gmachu szkolnym. Rada szkolna
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oddała również do rozporządzenia koloni letnich inwentarz po byłym
szpitalu. Jednorazowo z wczasowania korzystało 60 osób.
Opiekę lekarsko-medyczną nad koloniami wraz z kwalifikacją dzieci i młodzieży sprawował lekarz E. Łuczkowski następnie
T. Gniazdowski. Opiekę nad turnusami kolonii letnich w Sawinie
sprawował Zarząd Koła Rodzicielskiego Seminarium, którego prezesem był inż. Iwanicki. Kadrę stanowili najlepsi nauczyciele, którym
asystowali uczniowie Seminarium przyszli nauczyciele. Nad higieną
osobistą wczasowiczów czuwały członkinie „Koła Dziewcząt” uczennice Seminarium Żeńskiego.
Fundusze na kolonie pochodziły z: dochodów dobroczynnych,
subsydium Miejskiej Opieki Społecznej, wpływów z Koła Rodzicielskiego Seminarium oraz z dobrowolnych składek i zbiórek ulicznych.
Jak wynikało ze sprawozdań: „Różowe roześmiane i zdrowe buzie
dziewcząt i chłopców, powracających z kolonii do Chełma wozami
drabiniastymi radowały serca nadzieją, że wczasy się udały”.
Ważną rolę w aktywnym wypoczynku dzieci na koloniach miały formy kultury fizycznej, poprzez wychowanie fizyczne i sport oraz
cały blok gier i zabaw terenowych. Szczególną rolę w odnowie biologiczno-zdrowotnej i wiedzy regionalnej odegrały wycieczki bliższe
i dalsze, do lasu nad wodę oraz do pobliskich wiosek .
Program dla każdego turnusu był troskliwie przygotowywany
przez prowadzących zajęcia kulturalno-sportowo-wycieczkowe. Nad
realizacją programu wypoczynkowego czuwała dyrekcja Seminarium
i Zarząd SKS „Zdrów” oraz Rada Szkolna. Kolonie letnie w Sawinie
zyskały zwolenników i stały się atrakcją letnich wakacji dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Chełma w latach 1922-1939.
Wspomnieć należy, że od 1922 r., bardzo dobrze funkcjonowały
też tzw. „półkolonie” organizowane corocznie w Chełmie przy Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, dla dzieci ze szkół powszechnych.
Całkowitą opiekę pod nadzorem Dyrekcji Szkolnej i służby medycznej
sprawowały uczennice Seminarium, jako praktyki pedagogiczno-społeczne, przyszłych nauczycielek.
Ze względów zdrowotnych i wychowawczo-społecznych, prowadzone od 1922 r. akcje kolonii i półkolonii zyskały wielkie poparcie
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społeczne. Przytoczę – Sprawozdanie Kasowe z 1925 r., ze zbiórki
ulicznej i festynu na rzecz koloni letnich Koła Rodzicielskiego przy
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Chełmie (akcje te były prowadzone corocznie od 1925 r.). Przychód: ze zbiórki ulicznej 307.83
zł., z pudełek szczęścia 808 zł., z wędki szczęścia 167.36 zł., poczty
francuskiej 6.70 zł., z lalki 9.40 zł., z biletów wejścia do ogrodu 291.42
zł. Za prawidłowości działania, odpowiedzialny był Zarząd i Przewodniczący P. Hykiel. Od 1933 r. wprowadzono tzw. „akcje pomocy
dziatwie”, a od 1935 r. „fundusz stypendialny”, dzięki staraniom dr J.
Młodowskiej.
Wczasy – Wywczasy.
Najpopularniejszą formą turystyki krajowej były jednak wyjazdy
do uzdrowisk i letnisk, inicjujące nową formę turystyki – wywczasy.
Początkowo ruch uzdrowiskowo-letniskowy koncentrował się głównie
na najbliżej położonych atrakcyjnych terenach wypoczynkowych.
W 1938 r. zostało powołane Centralne Biuro Wczasów, które
podjęło udaną próbę organizowania tanich wczasów, stanowiących zaczątek późniejszej turystyki socjalnej. W tym okresie zaczęło się ustalać współczesne znaczenie „wywczasów” jako instytucjonalnej formy
wypoczynku urlopowego.
W miejskim stylu życia, przyjmowanym przez awansujące kręgi
robotnicze i część środowisk urzędniczych, popularne stały się też wypady za miasto – tzw. „majówki”, będące wyrazem nowoczesnego sposobu zaspakajania potrzeb towarzysko-zabawowych i tradycji wspólnego wypoczynku w gronie rodzinnym. Od 1930 r. chełmskie władze
inspirowane przez działające społeczne towarzystwa i organizacje, na
rzecz spędzania czasu wolnego i „wywczasów” rodzinnych oraz ruchu
turystycznego, czuły się odpowiedzialne aby udzielać pomocy społeczności chełmskiej i okolicy, w spędzaniu aktywnie i zdrowo czasu
wolnego na zażywaniu kąpieli wodnych i słonecznych.
W magistracie chełmskim, oddelegowani i przeszkoleni pracownicy, tworzyli nawet nową specjalną komórkę, która miała odpowiadać i organizować, nowe formy „turystyki socjalnej” i „wypoczynku
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urlopowego” tzw. „wywczasy”. Dużo na tym polu robiły związki zawodowe i związki pracownicze poszczególnych zakładów szczególnie
dużych i zasobnych. Do najbardziej aktywnych i dbających o swoich
pracowników, należały chełmskie zakłady kolejowe (odcinek PKP
i KPW) poczta i szkolnictwo. Dla mniejszych zakładów pracy wczasy
organizowało Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego.
Od 1933 r., władze miasta wprowadziły nawet tzw. „Nowe pociągi kąpielowe”, które w pogodne dni słoneczne kursowały między
Chełmem a Włodawą jako wycieczkowo-wczasowe pociągi kąpielowe, dla całych rodzin, w celu sobotnio-niedzielnego wypoczynku nad
wodą oraz zażywania kąpieli i słońca.
Specjalne anonse i plakaty obwieszczały: Pociąg Nr 1322 będzie odchodził z Chełma o godz. 9.45., przybywając do Włodawy o godz. 11.00.
Pociąg Nr 1323 bezie odchodził z Włodawy o godz. 11.30. przybywając do
Chełma o godz. 12.42. Ceny biletów – według cen biletów podmiejskich.
Od 1935 r. władze miasta Chełma wprowadziły następne specjalne wydzielone pociągi wycieczkowe sobotnio-niedzielne Chełm
– Dorohusk (w obie strony 2zł.40gr.). Miały one pomóc rodzinom
i mieszkańcom Chełma w dojazdach indywidualnych grupowych
i wycieczkowych na wypoczynek i „wywczasy” oraz spędzenie rekreacyjno-sportowo czasu wolnego zażywając kąpieli i słońca nad
Bugiem w Dorohusku. Tradycja ta przyjęła się od corocznie organizowanych przez Chełmski Komitet Powiatowy LMK w Dorohusku
n\Bugiem dni „Święta Morza”.
W latach 1933-1939 przystanie wodne wraz z plażami w Uhrusku, Dorohusku i Bytyniu n\Bugiem stały się „kurortami” i miejscami
ciągłych wypadów i wycieczek rodzinnych na „wywczasy” ludności
chełmskiej i z okolicy.39
Dnia 17 lipca 1933 r., grupa 48 najlepszych kolejarzy chełmskiego
PKP należących do LOPP oraz LMK pod przewodnictwem Naczelnika

39. K.P. Janczykowski. Arch. Wycieczki szkolne…tamże.; Zwierciadło.; „Kronika
Nadbużańska”.; „Księga Pamiątkowa…tamże”.; J. Bogucki. A. Woźniak. Turystyka.... tamże.;
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Michała Łazowskiego, odbyła 8 dniową wypoczynkowo-krajoznawczo
wycieczkę: Chełm – Gdynia – Poznań – Katowice – Lwów – Kraków.
Na terenie Nowego Miasta (tak zwano osiedle Dyrekcji (PKP
w Chełmie od 1928 r.) na początku 1933 r. przy wydz. kontr. doch.
DOKP Radom, Oddział Chełm powołano Koło Miłośników Sportu.
Prezesem Koła został (naczelnik wydz. kont. doch.) Stanisław Linowski (inicjator powołania koła). Zarząd Koła tworzyli: Wice. E. Królikowski, sek. P. Pers, skar. W. Harczuk, gospodarze M. Czajkowski,
Cz. Skanurzyl i Z. Rządowski.
Koło organizowało życie sportowe dla mieszkańców osiedla, rodzin kolejowych a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Prowadziło też wycieczki i zajęcia sportowe w terenie. Koło współdziałało
z organizacjami miejskimi, resortowo podlegało KPW Chełm.
Po czterotygodniowym pobycie na wypoczynkowo-sportowym
obozie w Karpatach na granicy czechosłowackiej w bardzo malowniczej okolicy nad rzeka Popradem, po odbyciu szeregu wycieczek do
Krynicy, do Czechosłowacji, do Radziejowic, Kielc, w pełni sił i zapału do pracy powróciła do Chełma w dniu 29 lipca 1933 r. I Chełmska
Drużyna Harcerska przy Gimnazjum Państwowym.
W dniu 30 lipca 1933 r. powróciła do Chełma ze sprawnościowego obozu w Baligrodzie woj. lwowskie, drużyna harcerska przy Państwowej Szkole Rzemieślniczej w Chełmie.40
Koło Szybowcowe powstało 11 lipca 1938 r. z inicjatywy Koła
Przyjaciół Szybownictwa i jego prezesa sędziego Brajczewskiego,
przy Chełmskim Komitecie LOPP. Na początku 1939 r. Chełmskie
Koło Szybowcowe weszło do struktur wojskowych LOPP Okręgu Lubelskiego. Było to spowodowane decyzją Ministerstwa Komunikacji o
budowie lotniska i zaplecza technicznego w Chełmie, na wytyczonym
terenie pod lasem oraz Szkoły Szybowcowej (lotniczej). Planowano
też do dyspozycji Szkoły Szybowcowej oddać 8 szybowców, urządzenia startowe, hangary oraz kadrę szkoleniową (a na początku 1939 r.
miały się rozpocząć ćwiczenia praktyczne) planowano też odbywać
wycieczki lotnicze nad miastem i okolicą.
40. „Zwierciadło”. 1933. Nr 10. s. 3.; Nr 13. s. 2.
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Zarząd Koła Szybowcowego mieścił się przy ul. Pijarskiej 1, a na
początku 1939 r. przy kole planowano utworzyć Koło Miłośników
Sportu Spadochronowego, a Chełm miał być miastem strategicznym.
Kolo Szybowcowe spełniało swoje cele szkoleniowo-militarne, jednak
dalszy jego rozwój przerwany został, podobnie jak plany stworzenia
lotniska w Chełmie, wybuchem II wojny światowej. Jednak pod koniec 1938 r. i na początku 1939 r. odbyto parę wycieczek lotniczo-powietrznych nad miastem i powiatem.41

41. W.A. Kozłowski. Organizacje paramilitarne…tamże.

Rozdział III
Turystyk a jako ruch społeczny w Chełmie
i powiecie w latach 1918-1939.
Poznać ziemię ojczystą możemy przez zmierzenie jej
wszerz i wzdłuż na wędrówkach i wycieczkach szkolnych.
Tą drogą dojdziemy do wytkniętego celu, ukochanej matki
- ojczyzny

Na tworzenie się szkolnego i miejskiego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Chełmie, który od 1918 r. nabrał charakteru masowospołecznego i świadomego oraz nowych form organizacyjnych, złożyło się wiele nurtów dziejowych. Właściwie każda organizacja (działająca w tym czasie) miała w swoim programie formy: obozownictwa,
wędrowania, krajoznawstwa, terenoznawstwa i pewnych ćwiczeń
w pokonywaniu terenu i orientowaniu się w nim, a przede wszystkim
organizowania wycieczek.
Tak też wycieczka szkolna, jako podstawowa forma turystyki,
stała się nieodłącznym elementem poznania, ziemi ojczystej jej historii
i wartości narodowych oraz miejsc kultu, po latach zaborów i niewoli.
Jednocześnie stała się elementem odnowy biologicznej regeneracji
zdrowia społeczeństwa i rywalizacji sportowej.
Społeczna eksplozja wolności i polskości po latach niewoli i zaborów, kształtowana na płaszczyźnie różnej orientacji historycznej
i świadomości politycznej, stała się opoką i systemem budowania osobowości i wartości moralnych młodego pokolenia, a wycieczka i turystyka stała się tego przykładem.
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Turystykę jako świadomy ruch społeczny w Chełmie i na Ziemi
Chełmskiej, kształtowały tak bardzo zakorzenione w tych ludziach
wartości jak: patriotyzm regionalny i narodowy, umiłowanie ojczyzny, kult do miejsc świętych i obrządku kościelnego, obronność granic
i wolność oraz wartości zdrowotne.
Ruch ten korzystał z doświadczeń skautingu-harcerstwa, tak też,
„zorganizowany szkolny obóz czy kolonia w upatrzonej miejscowości,
pozwoli grupom na szersze uwzględnienie wędrowania. W ten sposób
poza krajoznawczymi walorami i nawiązanymi kontaktami kulturalno-oświatowymi, będzie można przeprowadzić wywiad regionalny
i terenowy z zagadnień: krajobrazu, historii, zabytków, ludoznawstwa,
stosunków gospodarczych i oświatowo-kulturalnych. Z rozmaitych
sposobów wędrowania wakacyjnego młodzieży szkolnej najlepiej
sprawdzały się, wędrówki piesze, wodne (spływy-sporty kajakowe)
i rowerowe, jako najpiękniejsze i najbardziej emocjonalne rodzaje wycieczek-wędrówek krajoznawczych”.
Ważną rolę w tworzeniu społecznego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Chełmie i na Lubelszczyźnie, odegrał system szkolnych
wycieczek-wędrówek wprowadzony do szkół przez K. Janczykowskiego oraz Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim, jako pierwszy
przewodnik turystyczny po Chełmie.
Duży wpływ, w tym czasie na tworzenie się społecznego ruchu
turystycznego (poza szkołą i organizacjami) miał kler oraz ludność
katolicka. Rekreacja i wycieczki odegrały ważna rolę w życiu duchowieństwa, podczas których duchowni prowadzili rozmowy, medytacje,
modlitwy oraz formy pielgrzymek pokutnych do miejsc kultu świętego, pamięci narodowej i obrzędów kościelnych.
Również i w terenie w aktywnych gminach tworzył się i rozwijał
ruch krajoznawczo-turystyczny w oparciu o wzory ruchu harcerskiego, nad którym opiekę organizacyjno-szkoleniową sprawowała Komendy Hufca w Chełmie. W rozwój krajoznawstwa i turystyki w terenie angażowali się wszyscy, a plebanie, urzędy-koła i szkoły wiejskie,
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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 Towarzystwo
Czytelni Ludowych. Również włączyły się do tej akcji ludowe szkoły
wiejskie i parafialne, Uniwersytet Ludowy, Ochotnicza Straż Pożarna
i Hufce WF i PW.
Również ważną rolę w tworzeniu społecznego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Chełmie, powiecie i województwie odegrały wydawnictwa książkowe. W 1935 r. K. Janczykowski wydał swoje materiały naukowe pt. „Wśród wzgórz kredowych”. Był to szkic geograficzno-krajoznawczy regionu chełmskiego zawierający, badania i spostrzeżenia z zakresu etnografii, archeologii, historii i krajoznawstwa.
Na łamach tej pozycji opisuje piękno i urok terenów miasteczek
i wsi Ziemi Chełmskiej, a kultura duchowa tego ludu tworzyła ruch
krajoznawczo-turystyczny poprzez pielgrzymki i wędrówki do miejsc
kultu religijnego podczas takich świąt jak: Boże Narodzenie, Nowy
Rok, Trzech Króli, Gromniczną, Zapusty, Wielki Post z Popielcem,
Zwiastowanie, Werbnyciu, Wielki Tydzień, Wielkanoc, Tydzień Powielkanocny, Przewodnią Niedzielę, Zielone Świątki, Na Św. Jerzego,
Suchą Środę, Boże Ciało, Wniebowzięcie i Zaduszki oraz regionalne
święta, dożynki, wesela, jarmarki, odpusty i festyny ludowe.
Również i K. Czernicki na łamach swojej książki pt. „Chełm
przeszłość i pamiątki” wydanej w Chełmie w 1936 r., w dziale pt.
„Okolice Chełma” pisze - Krajobraz 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 Nowego 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.
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3.1 – Baza tworzącego się „Chełmskiego Ruchu Turystycznego”
w latach 1918-1939.
K. Czernicki, wspominał – Faktyczną datę dziejów odradzającego się Chełma jest sierpień 1915 r., to jest moment wyjścia stąd na
zawsze nie tylko żołnierza, ale i ducha moskiewskiego. […]Gnębione
przez tyle czasu życie i duch polski, poczęły rosnąć i rozkrzewiać się
jeszcze przed wzejściem słońca wolności, mimo mroku innej, niewiele
lżejszej duchowo, a materialnie bardzo ciężkiej okupacji niemieckoaustryjackiej.
3.1.1 – Warunki bytowe – (ludność, higiena, przemysł, bezpieczeństwo).
Po wyzwoleniu (1918 r.) Chełm stanowił ważny ośrodek miejski
i był siedzibą powiatu. W 1925 r. obszar Chełma powiększono poprzez
włączenie okolicznych wsi: Trubakowa, Okszowa, kol. Żółtańce, Pokrówki i Bieławina. Ważną budowlą ukończoną w 1927 r. był ratusz na
placu magistratu u zbiegu ul. Lubelskiej i Strażackiej. Dnia 1 kwietnia 1928 r. miasto zostało wydzielone. W 1931 r. powierzchnia miasta
osiągnęła 2080 ha. Do 1928 r. na czele miasta stał burmistrz, po wydzieleniu powiatu Zarządowi Miejskiemu przewodniczył prezydent.
Na czele miasta stała obieralna Rada Miejska i Zarząd Miejski
– władze samorządowe, Rada była organem uchwałodawczym i kontrolującym prace Zarządu Miejskiego wybieranym w drodze wyborów. Zarząd Miejski był organem zarządzającym i wykonawczym.
Powierzchnia rejonu służbowego Komisariatu Policji Państwowej w Chełmie wynosiła 2200 ha. Od wschodu, południa i zachodu
graniczyła z terenem gminy Krzywice, zaś z północy z terenem gminy Staw powiatu chełmskiego. Centrum miasta o przestrzeni 500 ha.
była zabudowane gęsto budynkami piętrowymi murowanymi, 300 ha.
zabudowane rzadko budynkami mieszanymi, zaś 1400 ha. nie była
zabudowane i stanowiła place, pola i łąki.
Stan zaludnienia miasta Chełma na 01.07.1939 r. wynosił 35.035
mieszkańców z czego: rzymskokatolików 15.997, żydów 12.929, prawosławnych 1664, ewangelicko–augsburskich 333, polski kościół na-
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rodowy 33, greko katolików 2, baptystów 20, mariawitów 2, badacze
pisma świętego 2 oraz innych wyznań 28 osób.
Z powyższej ilości mieszkańców 30% zajmowała się rolnictwem,
40% drobnym handlem, 20% pracami zarobkowymi, 5% pracą umysłową i 5% różnymi wolnymi zawodami. Ludność w 70% nie była zamożna i stan materialny jej był zależny od inwestycyjnych robót publicznych i prywatnych. Ludność na ogół była religijna i zachowywała
swoje zwyczaje i obyczaje narodowe.
Teren miasta Chełma podzielony był na 8 dzielnic policyjnych,
i posiadał 128 ulic, 5 placów publicznych oraz 2 ogrody miejskie. Centrum miasta Chełma posiadało urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz urządzenia przeciwpożarowe.
Na terenie miasta Chełma ludność była rozpolitykowana, interesowała się życiem politycznym i gospodarczym, jednak do zaagitowania była trudna. Większość należała do Obozu Zjednoczenia Narodowego i rekrutowała się ze wszystkich warstw społecznych.
Stronnictwo Narodowe miało wpływ na duchowieństwo, przemysłowców, handlowców i inteligencję pracującą, prowadziło też
ożywioną działalność w duchu antyżydowskim i zwalczania handlu
żydowskiego. Polska Partia Socjalistyczna miała wpływ na ludność
bezrolną, małorolną i robotniczą.
Żydowska Partia Robotnicza Poale Syjon, była na pierwszym
miejscu z organizacji mniejszości narodowych, rekrutowała się
z robotników i rzemieślników żydowskich, zrzeszonych w różnych
związkach i stowarzyszeniach, miała wpływy na klasowe i zawodowe
związki żydowskie. Ogólno żydowskie organizacje Syjonistyczne miały wpływy na kupiectwo żydowskie, natomiast ortodoksi i mizarchiści
większych wpływów politycznych w Chełmie nie mieli.
W momencie organizowania Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Chełmie 1 sierpniu 1919 r., siedziba komendanta mieściła
się w gmachu magistratu przy ul. Lubelskiej. Komendantem został
podkomisarz Jan Kotlarski, wprowadził on pod odpowiedzialnością
karną rygory utrzymywania porządku i czystości (ulic, sklepów, placów, chodników i zamykania sklepów o 20.00). Pierwszy komisariat
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został powołany w Chełmie w 1921 r., służba w komisariacie była pełniona na trzy zmiany i opierała się na obchodach miejskich i posterunkach ulicznych.
W lipcu 1924 r. Komendantem Powiatowej Policji Państwowej
w Chełmie został komisarz Józef Puchajda, który zreorganizował
pracę posterunków i funkcjonariuszy. W tym czasie komendzie powiatowej podlegał komisariat Policji Państwowej w Chełmie, którego
kierownikiem był aspirant Kazimierz Grużewski, i 17 posterunków (w
tym 2 kolejowe na stacjach w Chełmie i Rejowcu).
Komenda Policji znajdowała się przy ul. Młynarskiej 6. i składała się gabinetu komendanta, kancelarii i koszar dla 18 policjantów.
W tym samym budynku na parterze mieścił się komisariat PP miasta
Chełma, całodobowa dyżurka i areszty dla kobiet i mężczyzn. Na podwórzu znajdowały się magazyny, wozownia, stajnie pogotowia konnego, kuchnia policyjna i stołówka.
Wolny czas policjanci w komisariacie i na posterunkach przeznaczali między innymi na szkolenie zawodowe i regulaminy. W świetlicy policyjnej znajdowała się biblioteka i instrumenty muzyczne. W
grudniu 1933 r. jednostki policyjne na terenie powiatu rozmieszczone
były następująco: komenda powiatowa, wydział śledczy i komisariat
w Chełmie oraz posterunki w poszczególnych gminach. Od czerwcu
1938 r. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chełmie mieściła
się na ul. Dreszera 7.
Szpitale:
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Szpitalna Nr 15,
Szpital Miejski Fundacji św. Mikołaja, ul. Hrubieszowska Nr 54,
Okręgowy Szpital Wojskowy Nr 2, ul. Hrubieszowska.
Były też dwa przytułki, ośrodek Zdrowia i Ubezpieczalnia Społeczna oraz
Kasa Chorych.
Zakłady przemysłowe:
Fabryka odlewu żelaza, F. Gassner i Spółka, ul. Pocztowa Nr 62,
Fabryka odlewu żelaza, R. Dratt i Spółka, ul. Lwowska Nr 16.
Fabryka odlewu żelaza Kamentz i Spółka, ul. Lwowska Nr 29.
Elektrownia miejska, ul. Kolejowa Nr 1.
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Rzeźnia miejska, ul. Lwowska Nr 71.
Młyn parowy Frankla, ul. Lwowska Nr 20.
Młyn parowy Industrija, ul. Lubelska Nr 105.
Młyn parowy Boguszewskiego, ul. Trubakowska Nr 17 i 19.
Młyn parowy Gryzińskiego, ul. Lubelska Nr 196.
Młyn parowy Lembergier i Spółka, ul. Hrubieszowska Nr 37.
Młyn parowy Raniewicza, ul. Trubakowska Nr 1.
Młyn parowy Michałowskiego, ul. Kolejowa Nr 90.
Browar J. Howorko, Trubaków Nr 19.
Rektyfikacja wódek Daumana, ul. Kolejowa Nr 27.
Huta Szklana „Chełmianka” Zalewskiej, Rampa Brzeska Nr 8.
Tartak „Berkos” Himelfarb i Spółka, Rampa Brzeska Nr 5.
Tartak „Syrena” Kamentz i Spółka, ul. Lwowska Nr 12.
Kaflarnia W. Barański, ul. Rejowiecka Nr 2. (Tel. 44).
Betoniarnia Piekarskiego, ul. Jordana Nr 7.
Cegielnia Dawidzon i Spółka, przedmieście Majdan.
Polska Wytwórnia Rowerów, J. Zgierskiego, ul. Lubelska Nr 57.
Zakład Mechaniczno-Ślusarski Mistrza F. Malca, ul. Lwowska Nr 43.
Zakład Kowalsko-Mechaniczno-Powozowy Mistrza J. Sentkowskiego, ul.
Lwowska nr 35.
Wytwórnia Wód Gazowych Braci Rozen. Ul. Pierackiego 7.
Instytucje finansowe:
Komunalna Kasa Oszczędnościowa, ul. Lubelska Nr 73.
Spółdzielczy Bank Kupiecki, plac Łuczkowskiego Nr 7\13.
Chrześcijańska Bezprocentowa Kasa Pożyczkowa, ul. Lwowska Nr 7.
Żydowska Kasa Bezprocentowa, ul. Kopernika Nr 8.
Ukraiński Bank Spółdzielczy, ul. Pocztowa Nr 46.
Hurtownie artykułów spożywczych:
ul. Krzywa Nr 20, właściciel Rychter Aron.
ul. Kopernika Nr 10, właściciel Palewska Brandla.
ul. Lubelska Nr 39, właściciel Sołowiejczyk Moszko.
ul. Plac Łuczkowskiego Nr 9, właściciel Rubinsztajn Ela.
ul. Uściługska Nr 9, właściciel Rogak Icek.
ul. Pocztowa Nr 3, właściciel Wieliczkier Jojna.
ul. Lubelska Nr 59, właściciel Pawlak Franciszek.
Bazar i ogólna targowica miejska, mieściła się przy ul Lwowskiej Nr 12.
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3.1.2 – Komunikacja – (dorożki, pkp, taksówki, autobusy).
Do drugiej poł. XIX w. Chełm był miastem niewymagającym
transportu osobowego. Budowa linii kolei żelaznej i duża odległość
dworca kolejowego od miasta, spowodowała organizację usług transportowych. Początkowo usługi transportowe zaspakajane były przez
dorożki konne. Fiakrzy pojawili się na ulicach Chełma pod koniec
XIX w. wraz z uruchomieniem kolei żelaznej.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., Chełm uzyskał szansę
szybkiego rozwoju, między innymi dzięki stacji i silnemu węzłowi kolejowemu oraz linii prowadzących w stronę Kowla, Brześcia i Lublina. Powstawały nowe duże dzielnicowe osiedla, szczególnie dzielnicę
zwaną „Górną i Dolną Dyrekcją” dla pracowników PKP.
Na dzień 19 czerwca 1936 r. na terenie Chełma było zarejestrowane 54 dorożki konne. Władze Chełma usługi transportowe (dorożki
konne) traktowały jak ważną służbę publiczną. Były sporządzone przepisy dla przedsiębiorców i woźniców dorożkarskich i cenniki usług,
a Komisariat Policji Państwowej wydawał odpowiednie (aktualizując)
imienne świadectwa polityczne i moralne. Przedsiębiorcy dorożek,
podlegali obowiązkowym przeglądom wozów, koni oraz kontroli prawa jazdy. Wymagana była też estetyka i higiena pojazdu, konia oraz
estetyczny wygląd uniformu dorożkarza, odpowiednia kultura w stosunku do pasażerów, którym przysługiwało prawo zwracania się do
policji o interwencje w razie konfliktu.
Postoje dorożek były usytuowane przy dworcu kolejowym, na
ul. Podwalnej oraz na rogu ul. Szkolnej i Lubelskiej. W mieście do
użytku publicznego kursowały 3 taksówki i 17 autobusów (w okresie
tym „autodorożki” nie wytrzymywały konkurencji dorożek konnych).
Istniał również Urząd Pocztowo-Telegraficzny przy ul. Obłońskiej Nr
20 i rozgałęzienie linii telefonicznych we wszystkich kierunkach.
Działała też komunikacja samochodowo-autobusowa miejska i w
kierunkach do: Lublina, Krasnegostawu, Zamościa, Włodawy, Hrubieszowa i Wojsławic. Autobusy należały do Lubelsko-Zamojskiej Spółki, garaże znajdowały się w Chełmie przy ul. Narutowicza Nr 10.
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3.1.3 – Noclegi – Wyżywienie (hotele, restauracje, kawiarnie, kluby).
Hotele
„Centralny”, ul. Lubelska Nr 42, właściciel Wajnryb Kiwa.
„Wiktoria”, ul. Lubelska Nr 30, właściciel Lewinsztejn Berko.
„Angielski”, ul. Św. Mikołaja Nr 12, właściciel Fiszer Chil.
„Brystol”, ul. Kopernika Nr 10, właściciel Achtman Berko.
„Kowelski”, ul. Kolejowa Nr 85, właściciel Wagenfeld Szajndla.
Pokoje umeblowane:
ul. Pierackiego Nr 5, właściciel Grynsztajn Szajndla.
ul. Podwalna Nr 5, właściciel Rajsfeld Mincia.
ul. Szkolna Nr 3, właściciel Lis Jankiel.
ul. Szkolna Nr 6, właściciel Karp Josek.
Restauracje:
ul. Lubelska Nr 50, Ekskluzywna Kawiarnia Restauracja–Bar „SIM”.
ul. Lubelska Nr 70, właściciel Anna Lasotowa.
ul. Lubelska Nr 50, właściciel Wincenty Tuszyński.
ul. 3-go Maja Nr 3, właściciel Jan Kowalski.
ul. Lwowska Nr 6, właściciel Chil Fiszer.
ul. Kolejowa, właściciel Kamil Ostrowski.
ul. Lubelska Nr 73, właściciel Janina Mazurkiewicz (dancingi).
ul. Kolejowa Nr 64, właściciel Jadwiga Kowalska, (sala do gry w bilard).
ul. Rynek Nr 3, właściciel Piotr Solarz, (dancing).
ul. Lubelska, właściciel A. Lassotowa.
ul. Lubelska, właściciel K. Skibicki.
Cukiernie- kawiarnie:
ul. Lubelska, właściciel Dionizy Sikora.
ul. Lubelska „Sielanka”, właściciel K. Skibicki.
ul. Lubelska Nr 68, właściciel Jełanek Marta-Melania, (restauracja i sala gra w bilard).
ul. Lubelska, własność rodziny Malewskich.
ul. Sienkiewicza, właściciel Nowosad W.\ Wanarski\.
ul. Lubelska Nr 73 „Cukiernia Szwajcarska”.
Piwiarnia:
ul. Lubelska Nr 79, właściciel Papier Moszko-Szyja, (gra w bilard).

W latach 1925-1939 w Chełmie było: 30 herbaciarni, 19 piekarni,
16 piwiarni, 2 browary, 79 sklepów „bławatnych”, 20 barów żywienia,
a przy niektórych restauracjach były też bary.
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Kluby:

ul. Lubelska Nr 2, Polski Klub Społeczny „Resursa” (dancing, gry w bilard i karty).
ul. Lubelska Nr 70, Klub Towarzyski, (dancing, gry w karty, domino i bilard).
ul. Lubelska Nr 50, Żyd. T-wo Sportowe „Makabi”, (dancing, gry w karty, domino i bilard).
ul. Lubelska Nr 4, Klub Zjednoczenia Obywatelskiego, (dancing, gry świetlicowe, domino).
ul. Zakątek Nr 3, Powiatowe Towarzystwo Rzemieślnicze, (dancing, gra w bilard).
ul. Lubelska Nr 8, Klub Szachistów (gra w szachy i świetlica do bilarda, kart
i domina).

Inne:

Firma „Reduta” – Kawa i Herbata ul. Lubelska Nr 67, Towary kolonialne i cukiernicze.
„Technika” inż. W. Jodko, ul. Lubelska Nr 59 Radia, Rowery i Samochody.
Pierwsza Spółka Szewców Chełmskich, ul. Lubelska Nr 67, A. Chmielewski i F. Wleklik.
Perfumeria – Art. Chirurgiczne i Różne Mater., ul. Lubelska Nr 56, właściciel S. Rokitowski.
Nowoczesna Kosmetyka i galanteria, ul. Lubelska Nr 70, właściciel I. Sznycer.

3.1.4 – Życie kulturalne (prasa, kino, teatr, oświata).
Prasa:
W Chełmie ukazywały się (najpopularniejsze) gazety: „Głos Ziemi
Chełmskiej”, „Wieści Chełmskie”, „Zwierciadło”, „Kronika Nadbużańska”, „Echo Chełmskie” i „Kamena” oraz szkolne: „Nasz Hufiec”,
„Gość”, „Pióro”, „Spójnia”, „Echo Szkolne” i „Wzlot”.
Biblioteki:
Miejska Biblioteka im. S. Wojciechowskiego, ul. Lubelska Nr 69.
Miejska Biblioteka im. Pereca, ul. Lubelska Nr 70.
Biblioteka Towarzystwa Kursów Wieczorowych dla robotników.
Biblioteka Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Biblioteka i Czytelnia Policyjna „Świetlica Policyjna”.
Biblioteka Związku Zawodowego Kolejarzy.
Wypożyczalnia przy Księgarni „Promyk”.
Biblioteka 7 Pułku Piechoty Legionów.

Kościoły:
Rzymsko - katolicka Parafia Mariacka, ul. Lubelska Nr 2.
Rzymsko - katolicka Parafia Rozesłania Św. Apostołów, ul. Lubelska Nr 55.
Rzymsko - katolicka Parafia Reformatorów Św. Andrzeja, ul. Reformacka Nr 13.
Prawosławna Parafia cerkiew, ul. Sienkiewicza Nr 2.
Ewangelicko Augsburska kaplica, ul. Lubelska Nr 73.
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Polski Kościół Narodowy, kaplica ul. Pierackiego Nr 32.
Mojżeszowe: bożnica, ul. Kopernika Nr 8.
Żydowska Gmina Wyznaniowa, ul. Lubelska Nr 6.
Księgarnie:
„Księgarnia Polska” ul. Lubelska nr 32, właściciel Zofia Zającówna.
Księgarnia Skład Materiałów Piśmiennych, ul. Lwowska Nr 9, właściciel A. Kowalczyk.
Kino – Teatr:
Teatr (cyrk) „Syrena” miał swój początek w Chełmie w 1906 r.
i mieścił się w drewnianym budynku obok miejskiego bazaru przy ul.
Pokrowskiej (obecnie Lwowska). Występowały tu zespoły teatralne
i cyrkowe, w późniejszym czasie urządzono tu kinematograf. Od 1911
r. przy ul. Lubelskiej (dziś nr 73) w budynku murowanym zaczęło
działać drugie kino zwane „Teatr Oaza” z widownią na 120 miejsc,
własność B. Boguszewskiego.
Prawdopodobnie, w 1916 r. w czasie wojny przy ul. Lubelskiej,
austriackie władze wojskowe, postawiły budynek drewniany zwany
„Teatr Polonia” z salą do przedstawienia kinematograficznego.
Po zakończeniu wojny prawdopodobnie właściciel placu, chełmski rabin Najhauz, chciał uruchomić kinematograf. Gdy drewniany
budynek „Syreny” spłonął w 1922 r., władze miejskie dla bezpieczeństwa nie wyraziły zgody. Jednak odbywały się w „Polonii” przedstawienia, zebrania żydowskie a nawet potajemne projekcje filmów, aż do
rozpadu budynku w 1935 r.
Po 1918 r. poza działalnością „Syreny” i „Oazy”, E. Łuczkowski otworzył kinoteatr zwany „Wersal”, przy ul. Lubelskiej 24, cieszący się dużą popularnością. Kiedy w Chełmie zadomowił się na
stałe 7 Pułk Piechoty Legionów, w latach 1922-1924 zorganizowano
kino „Strzelec” w cerkwi oficerskiej przy ul. Koszarowej. Sala kinowa mieściła 700 krzeseł, i stała się bazą społeczno-kulturalnego życia
garnizonu. Obiektem tym opiekowało się Ognisko Podoficerskie 7 pp
Leg. W Chełmie działał też amatorski Teatr Ziemi Chełmskiej i dwa
chóry „Lutnia” i „Echo”.
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Po 1929 r. powstały w Chełmie dwa nowoczesne kina. Pierwsze
w jednym ze skrzydeł magistratu przy ul. Lubelskiej „Wersal” (dziś
kino „Zorza”) z widownią na 450 miejsc (dzierżawione przez E. Łuczkowskiego), drugie przy ul. 1 maja 16 (dziś Mickiewicza i kościół Polskokatolicki) „Corso” na 600 miejsc, właścicielka P. Donajkowa. Kina
„Wersal” i „Corso” (które wyniszczyły konkurencję) prosperowały do
1939 r.
Oświata:
Sprawami szkolnictwa zajmował się Dozór szkolny, a od 1929 r.
Rada Szkolna Miejska, która koordynowała i nadzorowała działalność
szkół. W 1936 r. w Chełmie działało 7 szkół powszechnych, ponadto Jednoklasowa Szkoła Specjalna z 4364 uczniami, w tych szkołach
pracowało 66 nauczycieli.
Funkcjonowały też szkoły średnie: Gimnazjum i Liceum im.
S. Czarnieckiego, Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Królowej Jadwigi, Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie (przy nim szkoła
ćwiczeń) i Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie, a także
Państwowa Szkoła Handlowa, Państwowa Szkoła Rzemieślnicza,
Miejska Szkoła Dokształcająca Zawodowa oraz w Okszowie Szkoła
Rolnicza.42
3.1.5 – Miejsca rekreacji ruchowej (parki, kąpieliska place zabaw-boiska).
Teren miasta Chełma podzielony był na 8 dzielnic (policyjnych),
posiadał 128 ulic, 5 placów publicznych oraz 2 ogrody miejskie mieszczące się przy ul. Lubelskiej. Centrum miasta Chełma posiadało urządzenia sanitarno-higieniczne.
42. APLOCH. A. m. Chełma.; Chełm i Chełmskie w Dziejach. Księga Pamiątkowa
Czarniecczyków. T. I. Chełm 1935 r.; K. Czernicki. Chełm przeszłość i pamiątki”. Chełm 1936.; „Zwierciadła” lata 1923-1933.; „Kronika Nadbużańska” lata
1933-1939”.; R. Litwiński: Materiały informacyjne Komisariatu Policji Państwowej w Chełmie. Rocznik Chełmski T. 9. Rok 2003. i Policja Państwowa
w Powiecie Chełmskim w latach 1919-1939. Rocznik Chełmski. T.VI.2000.;
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Ogrody miejskie posiadały rozległe tereny do prowadzenia turystyki, rekreacji i sportu oraz akcji festynów, zabaw, parad i pikników
ludowych. Odbywały się tu też, imprezy związane ze świętami narodowymi, religijnymi, regionalnymi i okolicznościowymi.
Od 1930 r. na terenie jednego z ogrodów miejskich T-wo Gim.
„Sokół”, zorganizowało „Ogródek Jordanowski” wraz z zapleczem
i placem do gier i zabaw. Zbudowano też okazałą salkę do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych i działalności rekreacyjno-sportowej.
Od 1936 r. na tym obiekcie instruktorzy „Sokoła” prowadzili specjalistyczne zajęcia sportowe. Odbywały się tu też obowiązkowe lekcje
wychowania fizycznego dla młodzieży szkół powszechnych z braku
własnych sal gimnastycznych.
W związku z rozbudową programu WF i PW, w 1931 r. Chełmski Komitet Pow. WF i PW, oddał do użytku Ośrodek WF w Chełmie
pn. ”Oleandry”: Dom Ludowy, boisko sportowe, kręgielnię, strzelnicę,
czytelnię, bibliotekę i salę ćwiczeń. Na początku 1933 r. oddano też
do użytku tak bardzo oczekiwany basen pływacki a w dniach 20 i 21
maja 1933 r., na nowej pływalni Pow. Komitetu WF i PW w Chełmie
zorganizowano Pierwsze zawody pływackie, z inicjatywy WF i PW
oraz LMK. Program zawodów był następujący: pływanie na 50, 100
i 400m., sztafeta 4x50m., skoki, gry w piłkę wodną, pokazy, ratowanie
tonących, a najlepsi zawodnicy otrzymali żetony i dyplomy. Zawody te
wzbogacano o nowe formuły, odbywały się co roku.
Kompletne obiekty sportowe znajdowały się terenach szkolnych
Gimnazjum „Czarniecczyków” i Męskiego Seminarium Nauczycielskiego, opiekę nad obiektami sprawowali członkowie SKS „Czarniecczycy” i SKS „Zdrów”. W skład obiektów otwartych wchodziły,
boiska do gier sportowych i zespołowych, lodowisko do jazdy figurowej i do hokeja na lodzie, boisko do lekkiej atletyki, kort tenisowy
(u „Czarniecczyków”), teren rekreacyjno-sportowy i przyrodniczo-turystyczny, tor saneczkowy a zimą lodowisko. Były też place do gier
i zabaw, strzelnice do karabinków i łuku. Przy szkołach tych istniały
też sportowo-gimnastyczne sale, oraz zaplecze umywalnie, natryski,
szatnie i magazynki, a także sala medyczno-higieniczna.
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W 7 Pułku Piechoty Legionów istniało: boisko do piłki nożnej,
stadion do lekkiej atletyki, boiska do gier sportowych, teren do hippiki, strzelnica i sala sportowa. Opiekę nad całością sprawował „WKS-7
pp Leg.” i Referat Sportowy i Wychowania Fizycznego. W 2 Pułku
Artylerii Ciężkiej istniało: boisko do gier sportowych i lekkiej atletyki, strzelnica, stadion do zawodów i wyścigów rowerowych, tor sprawnościowy, sala do boksu i szermierki i plac do zawodów i pokazów
hippnicznych. Opiekę nad całością sprawował „WKS-2 pac.” i Referat
Sportowy i Wychowania Fizycznego. Przy szpitalu wojskowym istniał
kort tenisowy i małe boiska.
W Kolejowym Przysposobieniu Wojskowym było: boisko do piłki nożnej do gier sportowych i lekkiej atletyki, lodowisko do jazdy
figurowej i do hokeja na lodzie, strzelnice (karabinek i łuk), plac do
gier i zabaw , plac sprawnościowy i świetlica do gier i ping-ponga.
W Pocztowym Przysposobieniu Wojskowym istniało: plac do
siatkówki i koszykówki, strzelnica, plac sprawnościowy i świetlica do
gier i ping-ponga.
Na nowym osiedlu zwanym „Górna i Dolna Dyrekcja” dla pracowników PKP, zbudowano boisko do gier zespołowych, plac do zabaw, lodowisko do jazdy i gry w hokeja, kort oraz świetlicę. Zimą teren tzw. „Górki Katedralnej” był miejscem jazdy na sankach i nartach.
Na terenie parku klubowego Polskiego Klubu Społecznego istniał kort
tenisowy.
3.1.6 – Sport
Organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe w Chełmie w latach 1918-1939.
Towarzystwa ogólnosportowe:
Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
Towarzystwo Cyklistów
Żydowskie Towarzystwo Sportowe
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Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno - Sportowe „Makabi”
Kluby sportowe:
Wojskowy Klub Sportowy – 7 Pułku Piechoty Legionów
Wojskowy Klub Sportowy – 2 Pułku Artylerii Ciężkiej
Klub Szachistów
Żydowski Klub Sportowy „Jordan”
Klub Cyklistów
Klub Sportowy „Kolejowe Przysposobienie Wojskowe”
Klub Wioślarski
Klub Sportowy „Żar”
Klub Sportowy „Polonia”
Żydowski Klub Sportowy „Szamryja”
Żydowski Klub Sportowy „Sztern”
Żydowski Klub Sportowy „Makabi”
Żydowski Klub Sportowy „Hosmonea”
Żydowski Klub Sportowy „Bajter”
Żydowski Klub Sportowy „Haszomer”
Międzyszkolny Klub Sportowy
Kolejowy Klub Sportowy „Hockey”
Policyjny Klub Sportowy
Wojskowy Klub Sportowy „Garnizon”
Żydowski Klub Sportowy ZAR
Organizacje paramilitarne:
Polska Organizacja Wojskowa
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Strzelecki „Strzelec”
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe
Hufiec Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
Liga Morska i Kolonialna
Inne towarzystwa i koła sportowe:
Klub Piłkarski „Cywil”
Szkolne Koło Sportowe „Zdrów”
Związek Młodzieży Wiejskiej
Klub Piłkarski „Amatorzy”
Rada Wychowania Fizycznego
Koło Miłośników Lotnictwa
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Uczniowskie Koło Sportowe „Czarniecczycy”
Koło Miłośników Wody
Polski Klub Społeczny - Klub Towarzyski
Koło Sportowe Pocztowe Przysposobienie Wojskowe
Ognisko Sportowe Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
Kolo Łyżwiarskie
Koło Łucznicze
Koło Szybowcowe
Polski Związek Wychowawców Fizycznych
Żydowskie Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego „Gwiazda – Szter”

Dyscypliny sportowe uprawiane w Chełmie w latach 1918-1939
Sporty indywidualne:
Gimnastyka
Lekkoatletyka
Kolarstwo
Jeździectwo
Gry zespołowe:
Piłka Nożna
Piłka Ręczna - Szczypiorniak
Koszykówka
Siatkówka
Palant i inne
Tenis Ziemny
Tenis Stołowy - Ping-pong
Sporty wodne:
Pływanie
Wioślarstwo
Kajakarstwo
Sporty walki:
Boks
Zapaśnictwo
Szermierka
Sporty strzeleckie:
Strzelectwo (kulkowe i śrutowe)
Łucznictwo
Sporty lotnicze:
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Szybownictwo
Modelarstwo Lotniczo - Latające
Sporty zimowe:
Narciarstwo
Saneczkarstwo
Łyżwiarstwo
Hokej na lodzie
Inne sporty:
Szachy
Gry Świetlicowe

W wolnym Chełmie wiele organizacji wyszło z konspiracji. Władze miejskie po 1919 r. doceniały rolę sportu, jednak w większości
przypadków nie potrafiły stworzyć warunków dla jego prawidłowego
rozwoju. Utrudniały ten proces zaszłości niewoli, rusyfikacji i zacofania społecznego oraz wielonarodowość.
Po 1919 r. w Chełmie najistotniejszą i powszechną instytucją wychowania przez sport stała się szkoła. Wychowanie fizyczne prowadzone prawidłowo na lekcjach w każdej szkole powszechnej czy średniej stało się podstawą dla rozwoju form kultury fizycznej, a sportu
przede wszystkim.
Poziom kultury fizycznej w każdym społeczeństwie w znacznym
stopniu uzależniony jest od wiedzy, umiejętności i postaw tych, którzy
społeczeństwo wychowują. Nauczyciel – pedagog z tytułu swego zawodu i pozycji społecznej, wywiera wpływ na rozwój i zdrowie młodzieży, na aktualny i przyszły styl jej życia, a w szczególności na jej
obyczaj zdrowotny. Ponadto oddziałuje on na szersze środowisko, tak
przez uczniów i rodziców, jak też z racji pełnienia licznych zazwyczaj
funkcji społeczno-oświatowych.
Po wyzwoleniu (1918 r.) w Chełmie na niwie kultury fizycznej
rozpoczęło działalność wiele osób. Byli wśród nich działacze, sportowcy, instruktorzy oraz zapaleńcy i hobbiści, na bazie własnych doświadczeń tworzyli kluby i sekcje sportowe przyczyniając się w ten
sposób do rozwoju sportu i dyscyplin sportowych. Dużą rolę w tworzeniu życia sportowego w Chełmie odegrały Wojskowe Kluby Spor-
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towe i Wojskowe Referaty WF i Sportu oraz wojskowi instruktorzy
WF i PW i instruktorzy WF takich organizacji jak: „Strzelec” „Sokół” i Hufców WF i PW.
Znaczącą grupę mającą wpływ na rozwój sportu i dyscyplin sportowych stanowiła elita chełmska. Rozumiała ona istotę sportu oraz
walory zdrowotno wychowawcze dlatego też sponsorowała działania
sportowe i organizowała zawody, imprezy i festyny. W wielu przypadkach współpraca wszystkich sił sportowych w Chełmie dawała efekty
w tworzeniu miejsko – społecznych organizacji sportowych i tradycji
organizacji imprez masowych.
Sport nobilitował, więc uczestniczenie w nim było powinnością
patriotyczną dla każdego Polaka-Chełmianina, a doświadczenia były
przekazywane z pokolenia na pokolenie. Podkreślał ideały patriotyczne, zdrowotne, wychowawcze młodego pokolenia w karności odpowiedzialności i przydatności do obrony kraju.
Chełm stawał się silnym ośrodkiem sportowym na kresach Rzeczypospolitej. W procesie tym znaczącą rolę odgrywał sport wojskowy, szkolny i robotniczy oraz kluby sportowe. Międzyszkolny Klub
Sportowy stał się w Chełmie propagatorem sportu ukierunkowanegowyczynowego. Większość dyscyplin sportowych akceptowało chełmskie społeczeństwo i następował ich prawidłowy rozwój, natomiast
specyfika niektórych nie miała racji bytu.
Miernikiem kultury fizycznej w danym społeczeństwie jest ogólny stan zdrowotny i poziom sprawności fizycznej obywateli, procent
ich udziału czynnego w instytucjach kultury fizycznej, a także stopień
uświadomienia różnorakich funkcji i ćwiczeń ruchowych. Właśnie taki
stan wypracowało chełmskie społeczeństwo i cel był rozbudowywany.
Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwał okres rozkwitu
chełmskiego sportu. Dramat wojny przerodził się w terror co pociągnęło za sobą prześladowania ludzi związanych ze sportem. Zostały
rozwiązane wszystkie chełmskie polskie organizacje sportowe. Trudno
mówić o humanitaryzmie sportu w okresie okupacji hitlerowskiej.43
43. W.A. Kozłowski. Życie sportowe….tamże.
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3.2 – Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim 1933 r. K.P. Janczykowski. Pierwszy Przewodnik Turystyczny o Chełmie i powiecie.
Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim, Poprzedzony krótką
monografią powiatu autorstwa K. Janczykowskiego wyszedł 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.
K. Janczykowski zawarł w nim swoje spostrzeżenia naukowe
oparte na doświadczeniach zdobytych na wycieczkach i wędrówkach
szkolnych prowadzonych od 1918 r. z młodzieżą szkolną „Czarniecczyków”, bywało że była też młodzież z innych szkół.
Jest to materiał bardzo ciekawy i wiernie oddaje „ducha tamtej
epoki”. Posiada też szczegółowy opis tamtych 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.
Chełm
Przed wyruszeniem na wędrówkę po powiecie należy poświęcić
trochę 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 przyjezdnych wystarczy jeden dzień.
Chełm, miasto powiatowe w woj. lubelskim, 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 panującego
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., i do Lwowa 198km.
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Na wzgórzu, z którego oglądamy panoramę miasta, wznosi
się Kopiec Wolności, usypany rękami dziatwy w dziesiątą rocznicę
wskrzeszenia Państwa Polskiego, w listopadzie, w dżdżyste dni 1928
r. Górka była miejscem czczonym przez naszych przodków. W dzisiejszym kościele Mariackim (parafia) od 1931 r. nie pozostało nic
z dawnych czasów, a raczej pozostał w sercach ludu chełmskiego kult
do cudownego obrazu N.M.P.
Historię i cuda, przepisywane obrazowi, opisał Jakób 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. Znajduje się też jedyny
sztych obrazujący Chełm w XVIII w. zatytułowany „Civitas 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
chełmska zaliczamy do najmłodszych złóż kredowych, skamielin, najliczniej występują 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 popijarski, pochodzący z połowy XVIII w. Kościół ten pod wezwaniem Rozesłania
Apostołów wznosi się prawdopodobnie na miejscu dawnej katedry obrządku łacińskiego, fundowanej przez króla Władysława Jagiełłę na
pamiątkę 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. Szkolną i wstąpimy do kaplicy św. Mikołaja przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim 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.
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Schodzimy w dół. Przy ul. Szkolnej, na lewo, mamy cerkiew prawosławną, a jeśli czas pozwoli przy zbiegu ul. Sienkiewicza i 1 Maja
możemy zobaczyć gruzy zburzonej budowli, wzniesionej na pamiątkę
wyłączenia Chełmszczyzny z granic Królestwa Polskiego i utworzenia
Gubernii Chełmskiej, jednak Chełm w 1918 r. powróci do Polski.
Wreszcie dla dokończenia wędrówki po Chełmie udajemy się do
Gimnazjum Państwowego „Czarniecczyków”, 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 żegnamy Chełm i wyruszamy na 14-dniową
wędrówkę po powiecie. Dla przyjezdnych 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 ciągu
paru 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 (1,5 km.). 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 którego 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.
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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 przeciwnym
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 materiału 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.). Rejowiec
miasto (4 km.).
W Stołpiu, przy samej 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 strony zachodniej. Na drugim narożniku oszańcowania znajdujemy ślady
drugiej, 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 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 Rejowcu mamy dwa kościoły: jeden z 1796 r. fundacji Józefa
Ossolińskiego, wojewody podlaskiego, drugi zbudowany w 1905-1907
r. przez Józefa Budnego. W mieście wskazują dom Reja. Rejowiec posiada cukrownię i cementownię „Firley” (4km.). Jest tu węzłowa stacja
kolei żelaznej Rejowiec-Lwów. Rejowiec oddalony jest od Lublina o
53km.
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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 – cementownia „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 ulegnie szybkiej ruinie, jeśli nie zostanie należycie zabezpieczony. Za wzgórza roztacza
się piękny widok, a w słoneczny dzień na horyzoncie widać sylwetkę
katedry chełmskiej.
Cementownia „Firley”, niedaleko stacji Rejowiec, jedna z większych w Polsce, zbudowana według nowoczesnych wymagań 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 jako 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 – Janowica – Siedliszcze-gmina (3 km.).
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Wieś Kanie po raz trzeci zmieniła miejsce, o czym świadczą
ślady dawnych osad, widocznie doszczętnie zburzonych w przebiegu
dziejów. W okolicy ogromna liczba kurhanów, wśród których spotyka się kurhany wielkich rozmiarów. Kościół drewniany, wybudowany
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 Łęcznej. Kościół murowany pochodzi z XVIII w.
Nocleg w Siedliszczu. Poczta Kanie stacja kolejowa Kanie. Poczta Siedliszcze n\Wieprzem stacja kolejowa Rejowiec.
Piąty dzień: 27 km.
Siedliszcze – Borowo. Wzgórze: 178 m. Do szosy 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 wyrobem 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 – Uściwierz – 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 pojezierze. Pełno tu jezior polodowcowych, wśród których jezioro
Uściwierskie (Uściwierz, dawniej Uścimierz) ma km. kw. powierzch-
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ni. Prawdopodobnie było tu jedno wielkie zastoisko, którego wody
spłynęły do Wieprza i Bugu, częściowo może nawet do Prypeci, to
ostatecznie nie jest stwierdzone. Resztki tego zastoiska – to dziesiątki
jezior i jeziorek, jak Ratcze, Bikcze, Nadrybskie, 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, Uściwierz, 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 – Brzezina – Wólka Tarnowska (9 km.). Kolonia Wanda – Bosówno, gmina Olchowiec (7,5
km.). Święcica (1,5 km.).
W Olchowcu, stary drewniany kościół, wybudowany w 1791 r.
przez kasztelana bełskiego Jana Komorowskiego. 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 Rejowiec.
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
kamieniem powstańców, tutaj bowiem było schronisko i zbiórki powstańców z 1863 r. Sawin zapisany pod 1505 r. jako Schawin, należał
do biskupów chełmskich. Ślady dworca biskupiego znaleźć można na
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wzgórzu otoczonym kanałem. Już w 1456 r. Kazimierz Jagiellończyk
nadał miastu przywileje. 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 kasztelanowę chełmską
Barbarę Dłużewska.
W Sawinie nocleg. Sawin poczta stacja kolejowa Chełm.
Dziewiąty dzień: 20 km.
Sawin – Salnicze – Bukowa Mała – Ciemniejów – gmina Bukowa
Wielka (6 km.). Łukówek przez Siedlisko (8 km.). Rudnia – Ruda (6
km.).
Minąwszy dolinę Uherki, wchodzimy na łęgi nadbużańskie. Należy zwrócić uwagę na bużyska. W Rudzie huta szkła, dziś nieczynna.
We wsi kościół drewniany zbudowany w 1922 r. staraniem hutników.
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 ze starodrzewiem 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.
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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 kamienia, z którego wypala się
wapno i który dostarcza materiału budowlanego. W Turowcu kościół
murowany, wybudowany w 1832 r. fundacji hr. Alojzego Poletyły.
Dobra wojsławickie należały niegdyś do pisarza koronnego Stefana
Czarnieckiego, synowca hetmana. Są dane, że miasteczko Wojsławice
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 kasztelana słonimskiego Feliksa Potockiego.
W Wojsławicach nocleg. Turowiec – poczta Wojsławice, stacja
kolejowa Chełm.
Trzynasty dzień: 24 km.
Wojsławice – Czarnołozy – Majdan Ostrowski – Rakołupy (12
km.). Plisków – Kumów (9 km.). Sielec przez Ogrodniki (3 km.).
Cała droga z Wojsławic do Rakołup biegnie wśród wąwozów
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,
murowany wybudowany w latach 1820-1824, fundacji biskupa Woj-
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ciecha Skarszewskiego. 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 (0,5
km.), 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 zniszczenia 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 właściciele majątków i folwarków oraz księża proboszczowie, którzy bardzo
uprzejmie i przyjemnie odnoszą się do wędrującej dziatwy szkolnej.
Młodzież szkolna w pierwszym rzędzie powinna korzystać z uprzejmości kierowników szkół, aby zapoznać się z warunkami, w jakich
uczy się dziatwa wiejska i miasteczkowa, co przedstawia dużą wartość
z wychowawczego punktu widzenia.44
44. K.P. Janczykowski. „Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim”. Chełm
1933 r. (Pierwszy Przewodnik Turystyczny o Chełmie).
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3.2.1 Trasy – szlaki turystyczne przechodzące przez Chełm.
Poruszając zagadnienia regionalnych wędrówek, z kolei należałoby dotknąć samego terenu naszego województwa. Komisja Regionalistyczna przy Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk dokonała podziału województwa lubelskiego na pięć regionów: 1) Lublin – Chełm,
2) Węgrów – Siedlce – Puławy – Łuków, 3) Sokołów – Włodawa, 4)
Zamość – Tomaszów, 5) Janów – Biłgoraj.
Biorąc pod uwagę stopniowanie poznawania regionów przy zastosowaniu tras, stanowiących zamknięte pętlice z jednym punktem
wyjścia i powrotu wycieczek – według wskazówek KOS Lublin, przytaczam kilka takich próbnych pętlic wędrówkowych, opartych o Lublin – Region lubelski:
Wędrówka pieszo-kolejowa:
1 trasa) Lublin – Chełm – Dubienka – Krasnystaw – Lublin;
2 trasa) Lublin – Chełm – Dubienka – Horodło – Hrubieszów – Tomaszów – Krasnobród – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn – Zamość – Krasnystaw – Lublin;
Wędrówki rowerami:
1 trasa) Lublin – Krasnystaw – Chełm – Trawniki – Lublin;
2 trasa) Lublin – Piotrków (Pietrzków) – Żółkiewka – Krasnystaw
– Zamość – Hrubieszów – Chełm – Lublin (podałem te szlaki które
dotyczą Chełma).45
3.3– Żydowski Ruch krajoznawczo-turystyczny
Żydzi od najdawniejszych czasów zamieszkiwali Chełm i stanowili jego najliczniejszą grupę narodowościową. Do starych cmentarzy należy również zaliczyć cmentarz w Chełmie, na którym Szymon
Millner, autor krótkiej monografii o Chełmie, odczytał 5 epitafiów
z XV w. (1442, 1483, 1484, 1484 i 1496).
45. H. Zwolakiewicz. Regionalne wędrówki wakacyjne.Dziennik Urzędowy KOS
L.1932 r
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Chełm do 1939 r. stanowił obok Lublina i Siedlec, jedno z największych skupisk ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie. Wynikiem
czego Żydzi jako najliczniejsza grupa ludnościowa nadawała swoisty
charakter miastu, także kulturze. Starali się nawet tworzyć autonomiczne życie we wszystkich sferach.
Latem 1925 r. powstało Żydowskie Towarzystwo Sportowe
w Chełmie, zarząd tworzyli Lederman i Wolberger. Towarzystwo
miało odpowiadać za sport żydowski w mieście, jego rozwój, organizację imprez, tworzenie reprezentacji oraz popularyzację różnych konkurencji i dyscyplin. Wyzwania przerastały ramy organizacyjne T-wa,
dlatego Rada i Zarząd postanowiły powołać nowe organizacje i kluby,
ponoszące odpowiedzialność za poszczególne dyscypliny sportowe
w gminach oraz tworzący się Żydowski Ruch Sportowy w Chełmie.
Wraz z rozwojem sportu, rozwijał się też żydowski ruch wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz potrzeba tworzenia aktywnego
życia sportowo-rekreacyjnego i wypoczynkowo-wczasowego.
Od 1929 r. aktywną rekreacją społeczności żydowskiej Gminy
Chełm zajęło się Towarzystwo S.R.W.F. „Gwiazda-Sztern” w Warszawie oddział w Chełmie. 17 lipca w niedzielę 1932 r. o godz. 16.00.,
T-wo doprowadziło do uroczystego otwarcia skoczni pływackiej Klubu Sportowego „Gwiazda” i zawodów pływackich dla amatorów na
jeziorze „Bazyljany” k\Chełma. Z tym dniem Żydzi obrali to miejsce,
jako stały punkt na spędzanie wolnego czasu i kąpieli. Drugim takim
ulubionym żydowskim miejscem było kąpielisko na rzece Uherce.
Od 1930 r. autobusowymi wycieczkami sportowymi i krajoznawczo-turystycznymi na zawody sportowe do innych miejscowości,
zawodników, członków i kibiców zajął się Żydowski Klub Sportowy
„Makabi”.
Organizowaniem koloni zdrowotnych dla sierot zaniedbanych
i biednych dzieci, a od 1930 r., zdrowotno-wypoczynkowych koloni
letnich żydowskich dzieci szkolnych odbywających się rok rocznie
w Uhrusku zajęło się Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce TOZ Oddział w Chełmie. T-wo organizowało wiele
akcji pozyskania pieniędzy między innymi: festynów, rewii tanecz-
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nych, bali kotylionowych czy zawodów sportowych, najczęściej organizowanych w sali „Resursy” Polskiego Klubu Społecznego.
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. Miejsce to ze względu
na odległość, wspaniały akwen wodno-słoneczny, urok i klimat oraz
szczególną przyrodę, stało się w tych latach także bardzo ulubione
i odwiedzane przez społeczność żydowską Gminy Chełm i okolicy.
Urządzano tu często wiele ceremonii rytualnych i religijnych obrządku żydowskiego.
Żydowskie organizacje działające w gminie Chełm - wspomagające Żydowski Ruch Wycieczkowo-Turystyczny i Rekreacyjno-Wypoczynkowy oraz zdrowotno-wypoczynkowe kolonie letnie dla dzieci
szkolnej Finansowały one również wychowanie fizyczne i sport, profilaktykę lekarską, higienę szkolną, wczasy dla dzieci oraz wspomagały
też sieroty, przyznawały zapomogi i przeprowadzały akcje charytatywne;
1 – Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego „Gwiazda-Sztern” w Warszawie
oddział w Chełmie, ul. Św. Mikołaja Nr 12, prezes Korenfeld Fiszel.
2 – Stowarzyszenie „Hachmusas Orechim” Dom Noclegowy w Chełmie, ul.
Młodowskiej Nr 15, prezes Blumenfeld Hersz.
3 – Stowarzyszenie zaopatrywania Biednych Sierot „Małbusz Arumin”, ul.
Kopernika Nr 8, prezes Engiel Joel.
4 – Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce „TOZ”
oddział w Chełmie, ul. Sienkiewicza Nr 6, prezes dr Wolbergier Srul.
5 – Zjednoczenie Szkół Żydowskich oddział w Chełmie, ul. Św. Mikołaja Nr
12, prezes Bekier Moszko Cal.
6 – Klub Sportowy ZAR, ul. Św. Mikołaja Nr 12, prezes Bekier Moszko Cal.
7 – Klub Towarzyski Żydowski, ul. Lubelska Nr 70, prezes Lederman Łazar.
8 – Żydowskie Gimnastyczno-Sportowe Towarzystwo „Makabi”, ul. Lubelska
Nr 50, prezes dr Wolbergier Dawid.
9 – Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Tarbut”, ul. Narutowicza Nr 14, prezes Tenenbaum Jakób.
10 – Zrzeszenie Żydowskich Harcerzy im. Josefa Trunpeldora w Chełmie, ul.
Reformacka Nr 16, prezes Zylber Szyja.
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11 – Zrzeszenie Lekarzy Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej Państwa Polskiego oddział w Chełmie, ul. Reformacka Nr 7, prezes dr Feldman Josek.46

3.4 – Ochrona Przyrody i Środowiska.
Olbrzymi rozwój turystyki w drugiej połowie naszego stulecia
zapoczątkował erę turystyki współczesnej, która mimo związków
z dawnymi wzorcami i tradycjami tworzy nowe pod względem ilościowym i jakościowym zjawisko.
Cywilizacja przemysłowa dokonała poważnego przełomu w historii kultury, czyniąc czas wolny od pracy dobrem powszechnie dostępnym. W społeczeństwach preindustrialnych wzory w czasie wolnym tworzone były bądź przez elitarne grupy społeczne, jako swoiste
egzemplifikowanie ich stylu życia i pozycji społecznej, bądź też stanowiły dorobek określonych społeczności lokalnych jako wyraz ich
tradycyjnych norm współżycia. Nie istniała więc podówczas kwestia
czasu wolnego w skali globalnej, nie istniał problem jego treści i sposobu wykorzystania.
Rewolucja techniczna, olbrzymie tempo industrializacji i urbanizacji, coraz większa zamożność szerokich warstw ludności, stały
przyrost czasu wolnego, rozwój ustawodawstwa socjalnego stwarzają
podstawy narodzin współczesnej turystyki. Jednak model tej turystyki nie jest stabilny. Zachodzą 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 w. 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 miast na wieś. Turystyka stała się elementem stylu życia
i potwierdzeniem faktu, że kolejne rewolucje cywilizacyjne uczy46. W.A. Kozłowski. Dzieje…tamże.; W.A. Kozłowski. Życie sportowe….tamże.;
„Zwierciadło”.; „Kronika Nadbużańska”.; APLOCH. Akta m. Chełma.; Majer
Bałaban Zabytki Historyczne Żydów w Polsce Warszawa 1929.
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niły świat jedną wielką wioską, po której każdy może poruszać się
względnie swobodnie. Jest formą ruchliwości przestrzennej związanej z zaspokajaniem potrzeb poznawczych, ludycznych, zdrowotnych
i wypoczynkowych.
Lubelszczyzna ma chlubne tradycje ochroniarskie. Przejawiały
się one początkowo przede wszystkim w ochronie zwierząt. Na szczególe podkreślenie zasługuje utworzenie w końcu XVI w. pierwszego
w Polsce zwierzyńca, gdzie chroniono konia tarpana, oraz wydanie
w okresie międzywojennym pierwszego w Polsce zarządzenia o całkowitej ochronie ptaków drapieżnych w lasach zwierzyniecko-kosobudzkich. Dzięki usilnym staraniom W. Szafera utworzono w 1937
r. pierwszy w woj. lubelskim rezerwat leśny Jata, potem Topór koło
Łukowa. Podobne rezerwaty założył w swoich dobrach Zamoyski. Są
to: Bukowa Góra, Jarugi, Szum i Czartowe Pole. W okresie międzywojennym utworzono też kilka pomników przyrody.
Od 1918 r. K. Janczykowski nauczyciel Gimnazjum „Czarniecczyków” w Chełmie, organizował przy tej szkole koła i grupy chętnej
młodzieży, tworząc postępowy ruch krajoznawczo-turystyczny, gdzie
szkolna wycieczka stała się podstawą zwiedzania, penetracji terenu
i prowadzenia prac naukowo-badawczych. W wyniku tych doświadczeń stworzył w 1925 r. profesjonalne Szkolne Koło Krajoznawcze
Młodzieży „Czarniecczyków” następnie przemianowane w 1935 r.
na Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne im. W Pola, liczące się
w Polsce..
W latach 1905-1908 K. Janczykowski jako uczeń Gimnazjum
w Lublinie, podczas wędrówek-włóczęg zaprzyjaźnił się ze swoim
nauczycielem profesorem Hieronimem Łopacińskim. Profesor stał się
jego mistrzem, wywarł na niego duży wpływ i na jego przyszłe życie,
nauczył go tego wszystkiego, co robił później. Powołanie koła było
kontynuacją jego nauk.
Celem koła było poprzez wędrówki-wycieczki penetracja terenu
i poznawanie ważnych dla Chełma miejsc: kultu, przyrody, historii, patriotyzmu i walki narodowowyzwoleńczej, (oraz ich opis i rejestracja).
Od połowy 1919 r. działalność koła była inspirowana przez powstałe
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na początku 1919 r. zaprzyjaźnione, Krakowskie Koło Krajoznawcze
Młodzieży Szkolnej.
Ze wspomnień K. Janczykowskiego: „We wrześniu 1919 r. Gimnazjum „Czarniecczyków” w Chełmie odwiedziło trzech profesorów
politechniki lwowskiej. Celem ich odwiedzin było dostać się na Stawskie Góry, spenetrować je przeprowadzić ogólne badania ocenić je
i zobaczyć dziewięćsił popłocholistny.
Dyrektor Wiktor Ambroziewicz przygotował „wielką wyprawę”,
zorganizował furmankę i cała wyprawa wyruszyła. Również i ja brałem jako geograf w niej udział wespół z Tadeuszem Dąbrowskim zastępcą dyrektora. Byliśmy oczarowani – miniaturką dawnego stepu,
tonącego w złotych promieniach jesiennego słońca, nad nami błękit,
pod stopami szmaragdowa zieleń. Na tym zielonym, puszystym kobiercu lśniły na obu wzgórzach gęsto rozsiane złotawe gwiazdy, kwiatu dziewięćsiłu. W obrębie całego nieużytku widniały dorodne krzewy
jałowca, tu i ówdzie wyrastały z ziemi skarlałe, dzikie wiśnie, będące
pod ochroną. Kobierzec murawy ożywiały tysięczne kępki różnobarwnego kwiecia, skąd unosiła się aromatyczna woń. Na jednej z wycieczek biologów UMCS w Lublinie, prof. dr Motyka mimochodem
wskazał studentom12 różnorakich gatunków reliktów stepowych na
Stawskich Górach. Do stałych mieszkańców wzgórza należą tysiące
małych jaszczurek zwinek i ślimaków winniczków. Wyprawa na Łyse
pagóry zakończyła się pewnym sukcesem, gdyż profesorowie odkryli
jeszcze dwie odmiany dziewięćsiłu, występującego w Karpatach i Sudetach: carlina acaulis oraz carlina vulgaris. Po powrocie do Chełma
ekspedycja podjęła następującą uchwałę: starać się u władz, ażeby na
Stawskich Górach jak najszybciej powstał „Rezerwat Przyrody”.
Idee, koło i ruch wycieczkowy tworzone przez K. Janczykowskiego zyskiwał popularność i zastosowanie w programach szkolnych,
w ten sposób tworzył system wycieczkowy krajoznawczo-turystyczny.
Jednym z wielu odkryć naukowych młodych przyrodników „Czarniecczyków” było odkrycie walorów szczególnej natury przyrodniczej,
„Dziewiczej Góry”, „Stawskiej Góry” i tzw. „Wygonu” pod Chełmem.
W krótkim czasie (były to też wnioski po wizycie lwowskich profeso-
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rów) z inicjatywy K. Janczykowskiego czyniono starania tworzenia na
tych terenach miejsc chronionych lub „rezerwatów” w celu zachowania przyrody dla potomnych i dobra narodowego.
Celem koła (po zmianach statutowych) było poznanie własnego środowiska. Wytyczanie i poznanie szlaków kultury, pamięci narodowej i zabytków. Popularyzowanie ruchu zdrowego wędrowania,
obozowania i obcowania z przyrodą. Zbierania eksponatów oraz pielęgnowania miejsc szczególnych ze względu na unikalność przyrody
i środowiska. W związku z tym w Muzeum Ziemi Chełmskiej z inicjatywy K. Janczykowskiego powstały działy regionalny i krajoznawczy, uzupełniane eksponatami z wycieczek.
Członkowie Koła Przyrodniczego prowadzili obserwacje regionu, dorzeczy rzeki Uherki – życia fauny i flory a przede wszystkim:
roślin, ślimaków, owadów, ptaków i ryb. Wykonywali też różne preparaty naukowe oraz prowadzili prace nad wyznaczaniem miejsc chronionych dla fauny i flory.
Dnia 9 stycznia 1928 r. została powołana w Warszawie Liga
Ochrony Przyrody (LOP). Opracowany nowy statut został zatwierdzony 29 marca 1928 r., przez komisarza rządu na m.st. Warszawę.
Pierwszy Zarząd Główny LOP proponował: rozwinięcie propagandy
idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa polskiego a zarazem gromadzenie środków materialnych w walce o postulaty Ligi, oraz pozyskiwanie jak największego grona członków.
Fakt ten miał znaczący wpływ na dalsze prace K. Janczykowskiego, w maju 1928 r. otrzymał statut i postulaty z ZG LOP, stan ten
zaakceptowała młodzież i dyrekcja szkoły. We wrześniu (1928 r.) wraz
z rozpoczęciem roku szklonego 1928\1929 powołał przy Gimnazjum
Szkolną Ligę Ochrony Przyrody (LOP). Pierwsze specjalistyczne Koła
LOP utworzyły klasy VI i VII geograficzne i przyrodnicze (większość
to członkowie SKKT).
Dnia 10 stycznia 1929 r. odbył się doroczny Zjazd Państwowej
Rady Ochrony Przyrody, obradujący w Zakładzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zjazd otworzył prezes rady prof. Dr Szafer
będący jednocześnie delegatem ministra WR i OP do spraw ochrony
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przyrody, który m. in. powiedział „Na szczególna uwagę poza kołami
naukowymi, nauczycielskimi, turystycznymi, leśników i ogrodników
oraz technicznymi, zasługuje ucząca się młodzież szkolna”. Minister
WR i OP powiedział „Ministerstwo w zupełności docenia cele wskazane w statucie towarzystwa „Liga Ochrony Przyrody” 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. odbył się Pierwszy Zjazd Delegatów
Ligi Ochrony Przyrody w lokalu Warszawskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego. Obrady poprzedziła konkursowa wystawa plakatu LOP. Zjazd otworzył prezes ligi prof. dr Morozewicz,
na przewodniczącego Zjazdu powołano prof. dr Szafera, który podkreślił, „że Liga pomimo kilkumiesięcznego zaledwie istnienia może
się już pochwalić pięknymi wynikami pracy”. Po sprawozdaniu zarządu odbyły się wybory nowego zarządu: Prezesem Ligi został prof. dr
Hryniewiecki, wice-prez. red. J. Ejsmond, sekr. por. Romanow (otrzymał pozwolenie od władz wojskowych). W drugiej części posiedzenia
prof. dr Zoll przedstawił projekt ustawy o ochronie przyrody opracowany przez Państwową Komisje Kodyfikacyjną. Ustawa ta przewiduje
w pewnych wypadkach wywłaszczenie. Dnia 3 lutego przyjęto projekt
regulaminu oddziałów i kół LOP oraz odczytano plan działalności
Ligi na 1929 r. Na tym Zjeździe m. in. Szkolne Koła LOP „Czarniecczyków” zostały oficjalnie zatwierdzone, i zarejestrowane w dziale
„Gimnazja i Seminaria Nauczycielskie”
Szkolne Koła „Czarniecczyków” Ligi Ochrony Przyrody, były
pionierskie i jako pierwsze w Chełmie, kierowane przez K. Janczykowskiego tworzyły ruch ochrony przyrody, w mieście i powiecie. Ze
źródła wynika „że powstała w Polsce w 1928 r. Liga Ochrony Przyrody zawiązała się okresowo przy IUNG (szczególnie) w Puławach
i Chełmie, najlepiej działały na Lubelszczyźnie”.
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Do pierwszych przejawów działalności Szkolnych Kół LOP
„Czarniecczyków” było spisanie przez członków, na terenie Chełma
i powiatu miejsc fauny i flory. Prowadzono też prace nad wytyczeniem
ochrony szczególnych miejsc. Postulowano do władz miejskich o pomoc w tej sprawie. Na podstawie tych faktów należy stwierdzić, że K.
Janczykowski jako pierwszy tworzył formy i podstawy ruchu ochrony
przyrody i środowiska w Chełmie i powiecie.47
Na łamach małej broszurki pt. O brakach i potrzebach miasta
Chełma wydanej w 1936 r., autor Włodzimierz Rewski, m. in. obwinia
władze miasta Chełma o brak dbałości o zacny stary gród nad rzeką
Uherką. Pisze też jako zwolennik i twórca o powołaniu „Towarzystwa
uporządkowywania i upiększania miasta Chełma”, (współdziałającego z władzami miasta Chełma) jako strażnika estetyki ładu i higieny,
a nawet ochrony przyrody.
T-wo swym zasięgiem miałoby objąć: higienę i estetykę miasta,
odpowiednie oświetlenie, wygląd ulic, chodników, balkonów i szyldów
oraz frontów domów i sklepów. Ma dbać o odpowiedni drzewostan,
parków, zieleńców, ogródków i skwerków, a nawet wyeksponowanie
„starodrzewu parkowego”. Ma prawo zwracania też uwagę na estetykę
i kulturę fiakrów, na rozbudowę kąpieliska przy Uherce oraz zakazania wycinania starego drzewostanu w lesie „Borek” a nawet stworzenia tam rezerwatu w celu „zdrowego powietrza”.
W. Rewski skrytykował też brak aktywnej działalności w Chełmie Towarzystwa Krajoznawczego, a miasto i powiat posiada wiele
obiektów zabytkowych i malowniczych regionów (gdzie w tym zakresie cały ciężar bierze na siebie Szkolny Ruch Krajoznawczo-Turystyczny).
Z dokumentów archiwum K. Janczykowskiego wynika, że istniała jakaś współpraca pomiędzy „grupą szlachetnych walczących chełmian” pod wodzą W. Rewskiego (ur. 07.07.1896 r.) znanego chełmskiego notariusza (jego córka Wanda była artystką-malarką), a K. Janczy47. „Ziemia”. Dwutygodnik Ilustrowany Krajoznawczy PTK” Warszawa i „Z bliska
i z daleka” Lwów (lata 1918 -1939).; J. Bogucki. A. Woźniak. Turystyka…tamże.
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kowskim i Szkolnym SKKT „Czarniecczyków” „o lepsze i ładniejsze
oblicze miasta i okolicy i ochronę wszystkiego co się da”.
K. Janczykowski sam lub z młodzieżą SKKT „Czarniecczyków”,
przez cały czas prowadził penetracje terenu, celem odkrywania miejsc
szczególnych, a także prace nad ich zabezpieczeniem i „ochroną”.
Zakres jego specjalistycznych prac regionalno-archeologicznych
obejmował cały region a w szczególności: rejon „Górki Chełmskiej”
a w niej nasyp gdzie niegdyś stał zamek Księcia Daniela; Katedrę
a w niej Obraz N.M.P. Chełmskiej; korytarze „Podziemi Chełmskich”
pochodzenia XVII w. 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 XVII w. w Stołpiu i Bieławinie,
były to dawne budowle systemu obronnego. Prowadził też szczegółowe badania na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, uczestniczył
też w ogólnopolskich naukowych zjazdach w Warszawie, Gdańsku
i Krakowie.
Należy wspomnieć, że od wielu lat, nie zbadane, nie zabezpieczone i nie konserwowane Chełmskie „Podziemia Kredowe” zaczęły
od 1936 r. dawać znać o sobie. Spowodowało to, że 3 sierpnia 1939 r.
doszło do „sensacyjnego” zapadnięcia się lochów podziemnych przy
ul. Lubelskiej przy nieruchomościach Nr 12 i 14. W wyniku czego Zarząd Miejski Wydział Techniczno-Budowlany, powołał komisję która
stwierdziła „ 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.
W 1920 r. grupa chełmskich myśliwych i entuzjastów „spraw
łowieckich” postanowiła się zorganizować i po debatach, utworzyła
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„Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” zarejestrowane
w Polskim Związku. Polowali głównie ludzie zamożni, właściciele
ziemscy ze względu na posiadanie gruntu lub dzierżawcy terenów
i obwodów do polowania.
W kilka lat później powstał w Chełmie „Oficerski Klub Myśliwski 7 pp Leg”. Utworzono też przy tych organizacjach wydziały personalne odpowiedzialne: za hodowlę psów, za broń, za polowania, za
ochronę przed kłusownikami, ochronę przyrody i naturalnego środowiska życia łownego zwierzyny. Prowadzono też szeroką działalność
w zakresie przyszłościowej gospodarki łowieckiej, stany ilościowe poszczególnej zwierzyny i ptactwa i ich siedlisk.48

48. APLOCH. Akta m. Chełma.; K.P. Janczykowski. Arch. „Krajoznawstwo
w Chełmie”.; W. Rewski. O brakach i potrzebach miasta Chełma. (Broszurka)
- Chełm 1936.

Podsumowanie
Wycinek rzeczywistości, na którym i na rzecz którego toczy się
proces fizycznego wychowania określamy mianem kultury fizycznej to jest 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.
Poziom kultury fizycznej danego społeczeństwa w znacznym
stopniu uzależniony jest od wiedzy, umiejętności i postaw tych, którzy społeczeństwo wychowują. Jest bowiem kultura fizyczna pewnym
aspektem życia ludzkiego, różnice osobnicze polegają jedynie na różnicy jej poziomu.
Kultura fizyczna jest jedną z trzech składowych kultury (ogólnej)
dwie pozostałe to kultura materialna i kultura duchowa. Pierwsza jest
rezultatem przekształcenia przyrody, druga jest efektem przekształcania samego człowieka w toku walki o opanowanie i wykorzystanie
przyrody.
Miernikiem kultury fizycznej w danym społeczeństwie jest ogólny stan zdrowotny i poziom sprawności fizycznej obywateli, procent
ich czynnego udziału w instytucjach kultury fizycznej, a także stopień
uświadomienia różnorakich funkcji ćwiczeń ruchowych.
Filarami współczesnej kultury fizycznej są sport i turystyka (w
socjologicznym znaczeniu pojęcia ruch) mają samoistny byt społeczny.
Stanowią one głównie rezerwuary tych form ruchu, które obejmujemy
wspólnym mianem kultury fizycznej (gdzie podstawą jest wychowanie
fizyczne).
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W 1905 r. „ogólnopolska rewolucja oświatowa” wywołana przez
Polską Macierz Szkolną zainspirowała ruch niepodległościowy. Ze
względów politycznych (zabory-niewola), do 1918 r. każde stowarzyszenie sportowe stawało się automatycznie instytucją krzewiącą idee
polskości, w której kładziono nacisk nie tylko na ćwiczenia, ale i na
pracę patriotyczną i kulturalną. Przykładem tego były (polskie i tylko
dla Polaków) organizacje takie jak: Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze,
Ruch Skautowo-Harcerski, Ruch Jordanowski czy Polska Organizacja
Wojskowa.
Dlatego też, dla podkreślenia ideałów narodowych, wszelkie imprezy sportowe organizowano w dniach rocznic i świąt państwowych.
Działacze zaś w\w organizacji tego okresu wyczuwali momenty historyczne i natychmiast zorganizowanie, uczestniczyli w każdej akcji, prowadzącej do wyzwolenia ojczyzny, pomimo zakazów carskich
i represji ze strony policji.
W latach 1910-1918 Chełmski Oddział PTK, jako organizacja specjalistyczna, był najaktywniejszy w działaniu i współtworzył
w Chełmie (mimo zaborów) ruch regionalny, krajoznawczy, zdrowotny, a przede wszystkim patriotyczny i narodowowyzwoleńczy. Prezes
Edward Łuczkowski wspierany m. in. przez regionalistę i bojownika
Józefa Papurzyńskiego i zgrupował najszlachetniejszych Chełmian,
podnosząc renomę Oddziału PTK w działaniu w Chełmie i terenie.
Członkowie Rady Głównej PTK Aleksander Janowski i Mikołaj
Wisznicki, na łamach specjalistycznego pisma PTK „Ziemia”, w dziale „ Działalność krajoznawcza na prowincji” i „Krajoznawstwo na prowincji”, pisali o tym okresie (sprawozdania pochwalne) też o Chełmskim Oddziale PTK: 1911 r. - stan 118 członków, obrót roczny 598 r.
70 k., na odczyty wycieczki referaty i muzeum krajoznawcze; 1912 r.
- ubytek 20 członków, zorganizowana 1 wycieczka 7-osobowa, obrót
318 r. wpłynęło 225 r. brak wpłaty składek, duże poparcie inteligencji;
1913 r. - 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.
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Koło Cyklistów założył w Chełmie w 1906 r. E. Łuczkowski.
Koło było środowiskową organizacją skupiającą szlachetnych chełmian pragnących walki zgodnie z ideami ogólnopolskiej rewolucji
oświatowej. Członkowie Koła poprzez wycieczki po terenie, mogli
dotrzeć wszędzie w miarę swobodnie i prowadzić działalność programową. Podkreślić trzeba, że członkowie Koła Cyklistów, byli też
członkami Oddziału PTK.
Faktem jest (jak wynika ze źródeł), że Chełmski Oddział PTK,
nie odegrał większej roli i nie miał wpływu na tworzący się w Chełmie
Ruch Krajoznawczo-Turystyczny w okresie międzywojennym. Dziwi
fakt, że tak ważna specjalistyczna placówka i historycznie uwarunkowana w Chełmie, o walorach społeczno-wychowawczych, nie miała
jasnej sytuacji organizacyjnej i nie spełniała swojej misji w działaniu.
Wraz z wyzwoleniem Polski i Chełma w 1918 r., po latach zaborów, rusyfikacji i upokorzenia dumy narodowej, „wybuchła wolność”
i nastąpiła eksplozja wolności społecznej i potrzeba odbudowy narodowej.
Przełom 1918 r. był pomyślny dla Chełma i Ziemi Chełmskiej,
która odzyskała niepodległość i została przyłączona do Macierzy.
Okres zaborów, rusyfikacji, okupacji i wojny wyrył piętno zniszczenia
i zacofania całej sfery życia w Chełmie i na Ziemi Chełmskiej. Również ludność nękana rusyfikacją i pożogą wojenną emigrowała lub ginęła w tej zawierusze.
Eksplozja wolności społecznej i potrzeba odbudowy narodowej
jaka się tworzyła w Chełmie i okolicy po wyzwoleniu-1918 r. (a szczególnie od rewolucji-1905 r., a), miała ujście w patriotycznych działaniach masowych lub poszczególnych jednostek.
Można te działania zdefiniować, prościej określić je jako nurty
dążenia ludności do wyzwolenia oraz twórczej pracy na rzecz rozwoju (Polski) – Chełma i okolicy. Znaczącą rolę w tworzeniu niektórych
nurtów odegrał ruch regionalny, wycieczkowy i krajoznawczo-turystyczny – podporą którego była siła wiary i patriotyzm tego ludu:
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1) – Patriotyczno-religijny – \ narodowowyzwoleńczy \
Wielką rolę odegrał tu ruch regionalny w formie wycieczek krajoznawczych. W wyniku czego mogli się przemieszczać po terenie
członkowie PTK i innych organizacji i głosić idee narodowowyzwoleńcze, spełniając rolę edukacyjną, poprzez regionalne imprezy jak,
festyny, odpusty, dożynki czy święta związane z ziemią.
2) – Odbudowy ducha wiary i dumy polskości – \ patriotyzm,
regionalizm \
Podstawą były wędrówki i wycieczki regionalne, jako forma poznania regionu i zrozumienia namacalnego ziemi ojczystej oraz miejsc
kultu i pamięci narodowej, były też pielgrzymki pokutne lub procesje
ludności i kleru do miejsc odpustu lub cudownych spełnień, kapliczek,
obrazów, kościołów itp. (wycieczki do zakładów i fabryk w celach
edukacyjnych form pracy, praktyk czy stażu).
3) – Krzewienia Kultury Fizycznej, Oświaty, Higieny i Zdrowia – \ potencjał biologiczny \
Znaczący wpływ miały idee ruchu skautingu, ruch harcerski.
Działania PMS, TG „Sokół” (oraz innych organizacji). Wprowadzono do wszystkich szkół jako obowiązek wychowanie cielesne-fizyczne
wycieczki i ruch krajoznawczo-turystyczny. Sport i szeroko pojęta turystyka. Obozy, kolonie, wczasy.
4) – Ochrona zabytków, kultury, przyrody i środowiska – \
dobro narodowe \
Ochrona wszystkiego co da się uchronić dla potomnych. Idee K.
Janczykowskiego. Tworzenie struktur ochronnych oraz form wszelkiej
ochrony.
(Należy podkreślić, że m.in. nurty te były cały czas udoskonalane
w okresie międzywojennym 1918-1939, przez działaczy poszczególnych w\w organizacji działających w Chełmie. Mimo wielu trudności
wynikających z wielonarodowościowej społeczności chełmskiej, gdzie
poza Polakami największe grupy społeczne stanowili Żydzi, Rosjanie
i Ukraińcy, udało się wiele w w\w sprawach zrobić).
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Specyfika regionu chełmskiego miała duży wpływ na rozwój
i działalność form kultury fizycznej. Naturalne warunki przyrody
oraz ukształtowanie terenu wyrobiły u młodzieży i w społeczeństwie
zamiłowanie do sportu i umiłowanie do wycieczek, krajoznawstwa
i turystyki oraz szukania możliwości prawnych ochrony przyrody
i środowiska.
Ilość szkolnych i miejskich organizacji form kultury fizycznej
- jak wychowanie fizyczne, sport i turystyka tworzących się w latach
1918-1939 było spowodowane „eksplozja wolności”, poznania i popularyzowania tradycji i osiągnięć narodu polskiego.
Szkolny ruch wycieczkowy i krajoznawczo-turystyczny oraz jego
formy miały wielkie znaczenie w kształtowaniu świadomości społecznej w Chełmie (i na Ziemi Chełmskiej). Jego działania w różnych
okresach historii naszego regionu, a przede wszystkim w latach 19181939, przybierały różne twórcze formy.
Szkoła z tytułu swej pozycji zawsze wywierała duży wpływ na
środowisko oraz styl życia mieszkańców. Szkoła była zawsze ośrodkiem tworzącym nowe kierunki życia kulturalnego, oświatowego
i społecznego oraz odzwierciedleniem przemian i dążeń narodowych
w tworzeniu świadomego społeczeństwa. Nadrzędnym celem szkolnego ruchu wycieczkowego i krajoznawczo-turystycznego było ukazanie
piękna ziemi ojczystej oraz jej ochrona i zachowanie dla potomności.
Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972), z Chełmem związany od 1918 r. (ten który wie wszystko, bo wszystkiego dotknął własną stopą lub ręką, bo widział wszystko, cokolwiek tu było i jest). Był
twórca Chełmskiego Szkolnego i Miejskiego Systemu wycieczek,
wędrówek, obozów i Ruchu Krajoznawczo – Turystycznego oraz
Współczesnej Turystyki jak i form ochrony przyrody i środowiska.
Był też współtwórcą Lubelskiego Szkolnego Ruchu Wycieczek Krajoznawczo-Turystycznych.
Tworzył też nowe szlaki wycieczkowe i opracowywał je dydaktycznie i naukowo, wprowadzając je do poszczególnych chełmskich
szkół jako przedmiot obowiązkowy. Szkolny Ruch Wycieczkowy
stworzony przez K. Janczykowskiego był podstawową formą działal-
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ności krajoznawczo-turystycznej w Chełmie i w powiecie w latach
1918-1939, dawał też wzorce innym do naśladowania.
Ruch krajoznawczo-turystyczny a następnie turystyka (o założeniach współczesnych), zaczęły występować w Chełmie i powiecie
jako masowe zjawisko. Czynny wypoczynek, realizowany poprzez
wycieczki czy wyprawy daje człowiekowi możliwości odnalezienia
samego siebie, odnowienia kontaktu z przyrodą, odkrywania przejawów wspólnoty między ludźmi. Treść ruchu turystycznego stanowi
krajoznawstwo, dające możliwość poznawania całego zespołu zjawisk
zachodzących w kraju. Drogą tego naturalnego procesu poznania i rozumienia rozwoju - dochodzi do ukochania kraju, do patriotyzmu.
Z punktu widzenia celów wychowania fizycznego trzeba tak organizować turystykę, aby nie pozbawiać jej elementów wysiłku fizycznego, zachować smak przygody, pozostawić margines niespodzianki
i zaskoczenia, wzbudzić umiłowanie szlaku i wpoić to co nazywamy
- kulturą turysty. W programie turystki na pierwszy plan wysuwamy
wędrówki piesze i wodą, a także turystyczne formy kolarstwa i narciarstwa.
W polskim systemie wychowania fizycznego turystyka jest
harmonijnie wkomponowana w program wychowawczy, skojarzona
z wychowaniem obywatelskim, historią, geografią i naukami przyrodniczymi. Jednak głównym realizatorem tego programu są szkolne koła
krajoznawczo-turystyczne.
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Aneks

Cudowny obraz Matki Boskiej Chełmskiej.
Do tego obrazu przez wieki szczególnie podczas zaborów ciągnęły liczne
pielgrzymki wiernych
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„Czarniecczycy”, członkowie SKKT im. W. Pola, podczas wycieczki krajoznawczo-turystycznej (systemu wychowawczo-obywatelskiego) w Wieliczce w 1933 r.
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„Czarniecczycy”, członkowie SKKT im. W. Pola, podczas wycieczki krajoznawczoturystycznej (systemu wychowawczo-obywatelskiego) w Zakopanem w 1934 r.

„Czarniecczycy”, wycieczka do Nowin 1933r.
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„Czarniecczycy” spływ do morza (Chełm - Uhrusk - Gdynia) w 1933 r.
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„Czarniecczycy” spływ do morza (Chełm - Uhrusk - Gdynia) w 1933 r.

Ceremonia przed wypłynięciem łodzi w rejs.
Spływ do morza (Chełm - Uhrusk - Gdynia) w 1933 r.
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Ceremonia przed wypłynięciem łodzi w rejs.
Spływ do morza (Chełm - Uhrusk - Gdynia) w 1933 r.
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„Chełmianka” w drodze do Warszawy w r. 1929

Muzeum „Czarniecczyków”
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