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Archeologia w działalności Kazimierza Janczykowskiego

Rozwój profesjonalnych badań  archeologicznych,
o których odnośnie Polski m ożem y m ów ić w okre
sie m iędzyw ojennym , a w przypadku Lubelszczyzny
-  po II wojnie światowej, poprzedzały najczęściej eks
ploracje prow adzone przez stosunkow o spore grono 
am atorów „starożytności” i „pam iątek historycznych”, 
różnorodnych krajoznaw ców  i regionalistów. I cho
ciaż w tego rodzaju działaniach, z punk tu  w idzenia 
naukowych m etod  dokum entow ania znalezisk, często 
występowały pow ażne uchybienia, szczególnie w za
kresie właściwego opisu stanow isk i zabytków arche
ologicznych, to  jednak  efekty tych am atorskich zain
teresow ań stanow ią ważny i cenny dorobek polskiej 
archeologii. Ten specyficzny etap w rozwoju badań 
archeologicznych posiada rów nież dosyć istotny w a
lor, często nieobecny w dzisiejszej aktyw ności arche
ologów. Dla ówczesnych krajoznawców archeologia 
często stanow iła tylko część rozwijanych pasji i za
interesowań. O bok eksploracji „pam iątek p rah isto 
rycznych” zajmowali się historią, etnografią, geogra
fią i kulturą. Pozwalało to  na szerszy ogląd znalezisk 
archeologicznych i łączenie ich z bardziej ogólnym  
kontekstem  przem ian historycznych i kulturowych. 
Spore znaczenie m iała także aktyw ność popu lary 
zatorska, jakże często ściśle związana z szeroko ro 
zum ianym  krajoznawstwem . Dzięki publikow anym  
artykułom , felietonom , przew odnikom  i reportażom , 
odkrycia archeologiczne m ogły zaistnieć w św iado
mości społecznej, często ubrane w  popularną i dzięki 
temu atrakcyjną form ę literacką. Tego rodzaju m ate
riały w yróżniały się także m alowniczością, kreującą 
wyobrażenia o prahistorycznych dziejach. Za bardzo 
charakterystyczny fakt należy uznać, że znaczna część 
współczesnych publikacji archeologicznych, często 
zam kniętych w specjalistycznym  i herm etycznym  ję 
zyku, rzadko osiąga tego rodzaju w ym iar i popu lar
ność.

Jednym z takich „pasjonatów  przeszłości” był Ka
zim ierz Janczykowski, w ybitny krajoznaw ca i regiona
lista, którego 120 rocznica urodzin  przypada w obec
nym  roku. O biektem  zainteresow ań tej niezwykle cie
kawej i wszechstronnej postaci była ziemia chełmska, 
której poświęcił ponad  pięćdziesiąt lat bardzo płodnej 
i różnorodnej działalności. O bok problem atyki h isto 
rycznej, etnograficznej i geograficznej, ważne miejsce 
w  jego zainteresow aniach i działaniach zajmowała 
archeologia, stanow iąca istotne uzupełnienie pasji h i
storycznych i krajoznawczo-turystycznych.

Kazimierz Paweł Janczykowski urodził się 25 
stycznia 1888 r. w M etelinie koło H rubieszowa. Jego 
ojciec Konstanty, uczestnik pow stania styczniowe
go, pełnił funkcję leśniczego i rządcy w dobrach n a 
leżących do rodziny H orodyńskich. Po śmierci ojca 
w 1890 r. wychow aniem  syna i starszego rodzeństw a 
zajęła się m atka Leontyna z Drzewieckich. Po jej 
śmierci w 1896 r. Kazimierz znalazł się pod  opieką 
krew nych zamieszkałych w Lublinie, ciotki Józefy Le
wandowskiej (W. A. Kozłowski 2000, s. 7). W  1897 r. 
rozpoczął naukę w rosyjskim  Lubelskim G im nazjum  
Męskim, gdzie zetknął się m.in. z H ieronim em  Łopa- 
cińskim , wykładowcą łaciny i greki, a także n iestru 
dzonym  badaczem  przeszłości. W ywarł on ogrom ny 
wpływ na m łodego ucznia, zaszczepiając w nim  wiele 
późniejszych pasji i zainteresowań. Nauka w g im na
zjum  przynosi rów nież inne doświadczenia. W  1905 r. 
Kazimierz Janczykowski uczestniczy w strajku szkol
nym , dom agając się wspólnie z kolegam i w prow a
dzenia nauczania w  języku polskim . Ten w yraz p a 
triotycznego zaangażow ania kończy się pow ażnym i 
kom plikacjam i. W ydalony ze szkoły, m usiał utrzym y
wać się z pracy w piekarni m istrza Tomasza Szcze
pańskiego (K. Janczykowski 1972a, s. 5). O d 1906 r. 
kontynuow ał naukę w pryw atnej 8-klasowej Szkole 
Lubelskiej, kierowanej w pierwszych latach istnienia
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przez Ksawerego Franciszka Służewskiego i Józefa 
Arlitewicza (w okresie m iędzyw ojennym  przekształ
conej w Pryw atne Męskie G im nazjum  im. Stefana 
Batorego, a obecnie funkcjonującej jako Palotyńskie 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego). Tutaj 
w 1908 r. zdobył świadectwo m atu ra lne1 (L. J. O koń 
1983, s. 10).

Po ukończeniu szkoły średniej pojaw ił się przed 
Kazim ierzem  Janczykowskim problem  w yboru kon
kretnej drogi życiowej. Początkowo zdecydował się 
na studia m edyczne, wyjeżdżając w  tym  celu najpierw  
do M onachium , a potem  do Pragi -  lata 1909-1910. 
N iestety z pow odu trudności m aterialnych m usiał 
przerw ać studia i wrócić do Lublina. Rozwiązaniem 
okazał się wyjazd w lutym  1912 r. do Petersburga, na 
zaproszenie starszej siostry Heleny Budkiewicz. W  ów 
czesnej stolicy Rosji, obok pracy w biurze hand lo 
wym , podjął studia w now opow stałym  Petersburskim  
Instytucie W ychowania Fizycznego (lata 1912-1914), 
co w znacznej m ierze było zgodne z jego zaintereso
w aniam i, biorąc pod  uwagę działalność w  Towarzy
stwie G im nastycznym  „Sokół” (od 1905 r.). Było to 
rów noznaczne z przyjęciem  roli przyszłego nauczy
ciela. Ta istotna decyzja zbiegła się w czasie z ważnym  
w ydarzeniem  w życiu osobistym . W  1912 r. Kazimierz 
Janczykowski poślubił Eleonorę Rudzitt, pochodzą
cą z polskiej rodziny zamieszkałej w Inflantach, na
uczycielkę historii, pracującą w polskim  gim nazjum  
(W. A. Kozłowski 2000, s. 9).

Po ukończeniu z w yróżnieniem  studiów  i uzyska
niu  dyplom u nauczyciela szkół średnich w roku 1914, 
przyszedł czas na pracę zawodową. Początkowo p ra 
cuje jako buchalter. Równocześnie rozwija aktywność 
w „Sokole”, obejm ując obowiązki naczelnika struk tu r 
organizacji w  Petersburgu. Po zaliczeniu egzam inów 
kwalifikacyjnych na stanow isko nauczyciela, podej
muje tam  pracę, a następnie w Syzraniu (okręg szkol
ny w Kazaniu) nad  Wołgą. Pracę swą traktuje od p o 
wiedzialnie, czego wyrazem  była funkcja kierow nika 
kursu doskonalenia nauczycieli wychowania fizycz
nego oraz publikacja podręcznika m etodycznego dla 
nauczycieli2 (K. Prożogo 1992, s. 63).

Pod koniec I wojny światowej, w obliczu objęcia 
w ładzy w  Rosji przez bolszewików, Kazim ierz Jan
czykowski podejm uje decyzję o pow rocie do kraju. 
W  sierpniu  1918 r. w raz z rodziną dociera do W ar
szawy. Tutaj spotyka W iktora Am broziew icza, kolej
ną w ażną postać na swojej drodze życia. Ten w ybitny 
pedagog i działacz społeczny, pełniący w tym  czasie

1 W aldemar A. Kozłowski (2000, s. 9).
2 Teoria ćwiczeń gimnastycznych. Kazań 1916.

funkcję dyrektora Szkoły Filologicznej w Chełm ie, 
finalizował właśnie przekształcenie kierow anej przez 
siebie placówki w G im nazjum  im. Stefana C zarnie
ckiego. A m broziew icz proponuje Janczykowskiemu 
posadę w kierowanej przez siebie placówce, k tó 
ry  propozycję przyjm uje i od  w rześnia 1918 r. roz
poczyna pracę w C hełm ie (K. Prożogo 1997, s. 50). 
W  chełm skim  gim nazjum  prow adzi zajęcia w ycho
w ania fizycznego. W krótce, po ukończeniu dw ule t
nich studiów  w Poznaniu, przejm uje jeszcze o b o 
wiązki wykładow cy geografii i astronom ii. O d p ierw 
szych m iesięcy pracy przejawia rów nież w szech
stronną aktyw ność na terenie szkoły. Organizuje salę 
gim nastyczną i kieruje m elioracją parku  szkolnego. 
W  1923 r. zakłada stację m eteorologiczną. Pozysku
je rów nież uczniów  do aktyw ności krajoznawczej, 
przejm ując opiekę nad  pow stałym  w 1924 r. Kołem 
Krajoznawczym  i Ludoznawczym. Po przekształce
niu  go w Szkolne Koło K rajoznawczo-Turystyczne 
im. W incentego Pola staje się jego głów nym  an im a
torem , zaszczepiając m łodzieży pasje turystyczne 
(J. A. Paszkiewicz 2001, s. 241). Czynnie w spółpracuje 
także z u tw orzonym  przez W iktora Am broziewicza 
i związanym  ze szkołą M uzeum  Ziem i Chełmskiej, 
piastując od  1928 r. funkcję kustosza tej placówki 
(M. Kokosiński 1996, s. 354).

Zaangażow anie w pracę i wielość zainteresowań, 
szczodrze oferowanych uczniom , sprawiło, że Kazi
m ierz Janczykowski stał się jednym  z najbardziej ce
nionych i łubianych nauczycieli chełmskich. Jego oso
ba pojawiała się rów nież w wielu działaniach na tere
nie m iasta i w regionie. W  dziedzinie sportu  inicjuje 
wiele im prez i zawodów. Uczestniczy w działalności 
chełmskiego O ddziału Polskiego Towarzystwa Krajo
znawczego, posiadającego w Chełm ie tradycje jeszcze 
z okresu zaborów, z w ielom a w ybitnym i działaczami, 
m.in. Edw ardem  Łuczkowskim i W iktorem  Ambro- 
ziewiczem na czele. Stopniowo pogłębia swoje zainte
resowania historyczno-etnograficzne i przyrodnicze, 
stając się w ybitnym  znawcą regionu, chętnie dzielącym 
się swoją wiedzą na łam ach lokalnej prasy. Publikuje 
również kilka większych prac, z których na szczególną 
uwagę zasługują przew odnik po powiecie chełm skim  
Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim poprzedzo
ny krótką monografią powiatu  (K. Janczykowski 1933) 
oraz Wśród wzgórz kredowych. Szkic geograficzno- 
krajoznawczy regionu chełmskiego (K. Janczykowski 
1935). Sukcesy zawodowe i w szechstronna aktywność 
społeczna zostały dostrzeżone przez zwierzchników 
i władze państwowe. W  1935 r. Kazimierz Janczykow
ski objął funkcję w icedyrektora Państwowego G im na
zjum  i Liceum im. Stefana Czarnieckiego oraz został 
odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckie-
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go Złotym  Krzyżem Zasługi (W. A. Kozłowski 2000, 
s. 31).

Wybuch II wojny światowej nie przeryw a pracy 
Kazimierza Janczykowskiego. Aktywnie uczestniczy 
w tajnym nauczaniu, prow adząc zajęcia w Chełm ie 
i Sawinie. Przechow uje rów nież eksponaty z chełm 
skiego m uzeum  oraz grom adzi św iadectwa działań 
okupacyjnych władz niem ieckich z terenu Chełma. 
Po zakończeniu działań wojennych Kazimierz Jan- 
czykowski pow raca do pracy w Liceum i do konty
nuowania swoich społecznych pasji. Czynić to  m usi 
w realiach Polski Ludowej, w nowej rzeczywistości 
politycznej3. Nadal opiekuje się chełm skim  m uze
um, które w 1950 r. zostało upaństw ow ione. Pod jego 
kierow nictw em  placówka w ydatnie rozszerza swoje 
zbiory oraz popraw ia w arunki lokalowe. O dbudow u
je również reaktywowany w 1949 r. chełm ski O ddział 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, pełniąc rolę 
prezesa. Pozostaje na tym  stanow isku rów nież po  p o 
wołaniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-K rajo
znawczego w 1950 r. Przew odniczy organizacji przez
10 lat, stając się sym bolem  ruchu  krajoznawczego 
w Chełmie. Działa rów nież w Związku Nauczyciel
stwa Polskiego, Towarzystwie W iedzy Powszechnej 
i, jako n iestrudzony regionalista i społecznik, w spół
tworzy w  1959 r. Stowarzyszenie M iłośników  Ziem i 
Chełmskiej (K. Prożogo 1992, s. 64).

Ukształtow ane przed w ojną przywiązanie do re
gionu w ypełnia propagow aniem  walorów turystycz
nych okolic Chełm a. Czyni to pisząc artykuły i prace 
krajoznawcze oraz oprowadzając m łodzież szkolną po 
„wydeptanych przez siebie szlakach”. Szczególną uw a
gę zwraca w tym  względzie na Pojezierze Łęczyńsko- 
W łodawskie, co pozw ala um ieścić Kazimierza Janczy
kowskiego w śród odkryw ców  walorów turystycznych 
tego regionu. D oprow adza rów nież do pow stania 
w 1956 r. rezerw atu florystycznego na Stawskiej Górze 
koło m iejscowości Staw, pierwszego rezerw atu przy
rody na obszarze pow iatu chełmskiego, chroniącego 
stanowiska niezwykle rzadkiej rośliny -  dziewięćsiłu 
popłocholistnego (K. Prożogo 1997, s. 51). W  latach 
60. w iek nie pozwala już Kazimierzowi Janczykow- 
skiemu na prow adzenie licznych zajęć. W  1966 r. 
kończy pracę w Liceum im. Stefana Czarnieckiego, 
zostawiając za sobą czterdzieści osiem lat wytężonej 
i pełnej zaangażow ania nauczycielskiej pasji. Dwa 
lata później rozstaje się z m uzeum , pozostawiając 
godnych następców  -  takich jak Stanisław Skibiński
-  kontynuujących jego dzieło na terenie ziem i chełm 

3 W  1951 r. Kazimierz Janczykowski wstępuje do PZPR 
(W. A. Kozłowski 2000, s. 30).

skiej. W krótce potem , 15 kw ietnia 1972 r., Kazimierz 
Janczykowski kończy pracow ite i pełne tru d ó w  życie 
(L. J. Okoń 1983, s. 15).

Początki zainteresow ań archeologicznych Kazi
m ierza Janczykowskiego m ożna odnaleźć już w cza
sach szkolnych, kiedy pod  wpływem  H ieronim a Ło- 
pacińskiego, uczestniczy w penetracjach krajoznaw 
czych okolic Lublina i porządkow aniu zgrom adzo
nych przez swego nauczyciela zbiorów. U kształtow a
ne w tym  czasie zainteresow ania rozwija po przybyciu 
do C hełm a w 1918 r. Spore znaczenie w  tym  względzie 
m iała działalność w chełm skim  O ddziale Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Organizacja pow stała 
w 1910 r. z inicjatywy dr. Edwarda Łuczkowskiego, 
jako jeden z pierwszych oddziałów  na terenie Lubel
szczyzny, skupiała spore grono pasjonatów  przeszło
ści i walorów krajoznawczych C hełm a i okolic. W ar
to dodać, że od  1911 r. w ram ach chełmskiego PTK 
działała sekcja m uzealna, grom adząca m iędzy innym i 
zabytki archeologiczne. W  okresie m iędzyw ojennym  
organizacja, przeżywająca wzloty i upadki, skupiła 
swoją uwagę na aktywności krajoznaw czo-turystycz
nej. W  ram ach penetracji krajoznawczych regionu 
zw racano uwagę także na znaleziska archeologicz
ne, n iejednokrotnie odnotow yw ane w  publikacjach 
Kazimierza Janczykowskiego. Jego zainteresow ania 
archeologią m iały rów nież spore znaczenie w dzia
łalności M uzeum  Ziem i Chełmskiej. Do wstępnych 
działań organizacyjnych doszło już w  listopadzie 
1918 r. z inicjatywy W iktora A m broziewicza (K. Jan
czykowski 1939, s. II). Form alnie jednak  placówka 
ta pow stała w 1919 r. i organizacyjnie zw iązana była 
z G im nazjum  Państw ow ym  im. Stefana Czarnieckie
go. W  zakresie posiadanych zbiorów nawiązywała do 
instytucji powołanej przez władze rosyjskie w 1882 r. 
(form alnie inicjatorem  było Chełm skie Prawosławne 
Bractwo Bogurodzicy). Powstałe w tym  roku M uze
um  C erkiew no-A rcheologiczne posiadało znaczną 
ilość zabytktów  archeologicznych, w zasadniczej czę
ści pozyskanych w trakcie badań prow adzonych przez 
ekipy rosyjskie w Chełm ie i okolicach (najważniejsze 
badania prow adził Paweł P. Pokryszkin w  latach 1911- 
1912). Kazimierz Janczykowski wraz z grupą nauczy
cieli gim nazjum  należał do głównych w spółpracow 
ników  W iktora A m broziewicza (obok d r Jadwigi 
Graff-Chrząszczewskiej, Jadwigi Jędrzejewskiej-So- 
wińskiej i M ariana Jum borskiego) w  zakresie p row a
dzenia i rozwijania chełmskiego m uzeum , w ram ach 
którego funkcjonow ał dział archeologiczny. O bok 
szczątkowo zachowanych eksponatów  z rosyjskiego 
m uzeum , zbiory uzupełniano poprzez grom adzenie 
przypadkow ych znalezisk na terenie C hełm a i okolic. 
W  ram ach tw orzenia placówki M inisterstw o Sztuki
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i K ultury upow ażniło dyrektora Am broziewicza do 
grom adzenia przedm iotów  ku ltury  i sztuki z Chełm a 
i okolic (M. Kokosiński 1996, s. 353). W krótce do zbio
rów  chełm skich trafiły liczne przedm ioty z kam ienia 
i krzem ienia w  postaci siekierek, toporów, grotów, 
dłut, noży, a także glinianych popielnic, czarek i amfor. 
Nie brakow ało rów nież znalezisk o sporych walorach 
naukowych. Za takie należy uznać odkrycie grobu 
neolitycznego w  Poniatówce, n ieopodal Wojsławic. 
W edług relacji zamieszczonej w lokalnym  tygodniku 
Kronika Nadbużańska  (K. Czernicki 1934)4 grobowiec 
został odkry ty  przypadkow o w październiku 1934 r., 
w trakcie orki na polu Józefa Kiełbasy Znaleziskiem 
zainteresow ał się m iejscowy nauczyciel Teofil Zachar- 
jasiewicz5 i kolonista Eysmont. Inform acje w krótce 
dotarły  do ówczesnego dyrektora G im nazjum  im. 
Stefana Czarnieckiego Tadeusza Dąbrowskiego, k tó 
ry  dokonał wizji lokalnej w m iejscu odkrycia (z n a 
uczycielami Kazimierzem Janczykowskim i Teofilem 
Sosnowskim). Obiekt był zachow any w dobrym  sta
nie. O bok konstrukcji skrzyniowej posiadał szcząt
ki szkieletu i wyposażenie. W yjątkowość znaleziska 
zm obilizowała odkryw ców  do skorzystania z usług 
profesjonalnych archeologów. Do Chełm a została 
zaproszona Zofia Podkow ińska z Zakładu A rcheolo
gii Przedhistorycznej U niw ersytetu Warszawskiego. 
Potw ierdziła przypuszczenie odkrywców, przypisując 
grób skrzyniowy kulturze am for kulistych (Z. Pod
kow ińska 1936)6. Po przeprow adzeniu badań obiekt 
złożony z ośm iu płyt piaskowca i g ran itu7 został 
przew ieziony do C hełm a i w łączony do ekspozycji 
archeologicznej (K. Janczykowski 1972b; A. Bronicki 
2006, s. 280). Po II wojnie światowej kośćm i z tego 
grobu zainteresow ali się antropolodzy Jan M ydlar
ski i Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski (T. Dzierżykraj- 
Rogalski 1950; K. Janczykowski 1968, s. 225). Kolejna 
eksploracja, niestety bez udziału profesjonalnych ar
cheologów, m iała miejsce w 1938 r. w  Pobołowicach 
(na południow y-w schód od Chełm a), gdzie okryto 
pozostałości cm entarzyska popielnicowego kultury  
łużyckiej, złożonego z blisko 100 u rn  różnej wielkości 
(K. Janczykowski 1972b; 1986, s. 19).

4 Właściciela d rukam i „Zwierciadło”, wydawcy i redaktora 
wydawanego do 1933 r. tygodnika Zwierciadło, a także auto
ra pierwszego przewodnika o Chełmie i okolicach, wydanego 
w 1935 r.

5 Ze szkoły w Wygnańcach.
6 Autorka błędnie podała tam  nazwisko Janczykowskiego 

Jako Janikowski (Z. Podkowińska 1936, s. 79).
7 W  Jednym z maszynopisów mowa Jest o 9 głazach o wa

dze 7 ton.

W  okresie II wojny światowej zbiory chełmskiego 
m uzeum  zostały rozproszone (K. Janczykowski 1948, 
s. 4). Po odtw orzeniu placówki w 1944 r. przystąpiono 
do grom adzenia nowej kolekcji, w śród której ważne 
miejsce ponow nie zajm owały znaleziska archeolo
giczne. W  1947 r. do chełm skich zbiorów trafiły za
bytki z odnalezionego grobu neolitycznego w Stołpiu 
p o d  Chełm em . Grobowiec o w ym iarach 0,9 na 0,7 m  
zbudow any był z 5 głazów ważących blisko 2,5 tony 
(K. Janczykowski 1947). W  1951 r. w zbiorach znaj
dowało się już 251 eksponatów  archeologicznych. Na 
bazie tych znalezisk zorganizow ano now ą ekspozycję 
archeologiczną, o tw artą w sali dawnego Kolegium P i
jarów, k tóry  to  gm ach z czasem stał się główną sie
dzibą m uzeum  (S. Skibiński 1962, s. 9). Kazimierz 
Janczykowski zajm ował się nie tylko grom adzeniem  
znalezisk, ale także zamieszczał o nich inform acje 
w periodykach archeologicznych oraz prasie lokalnej. 
Od 1955 r. jego działania wspierał Stanisław Skibiński, 
prow adzący m.in. badania w Bieławinie (K. Janczy
kowski 1961c, s. 4). W  opublikowanych zestawieniach 
znalezisk archeologicznych, sporo miejsca zajmują eks
ponaty, które w różnych okresach i poprzez przypad
kowe odkrycia trafiły do M uzeum  Chełmskiego (m.in. 
kam ienne toporki z Grabniaka, Hańska i Sobiboru 
oraz siekierki z Jarosławca i Uchań, popielnice z Ra
ciborowic, kolekcja m onet rzym skich i staropolskich 
z Rożdżałowa -  S. Skibiński 1961, s. 140 i n.). W  m a
szynopisie Co można zobaczyć w M uzeum  Chełmskim  
regionalista podaje, że w dziale archeologicznym  znaj
duje się ok. 600 eksponatów, głównie neolitycznych 
narzędzi kam iennych z m etryczkam i, podkreślając, że 
niewiele znalezisk jest z brązu i m iedzi oraz że M uze
um  nie posiada zabytków paleolitycznych. Dokładnie 
charakteryzuje rów nież dział num izmatyczny, opisuje 
skarby m onet z Horodyska, Rożdżałowa i Rom anowa 
(K. Janczykowski 1960b).

Kazimierz Janczykowski uczestniczył także w ba
daniach eksploracyjnych, często niestety prow adzo
nych bez udziału archeologów. W edług inform acji 
z 1953 r. w trakcie jednej z licznych wypraw tu ry 
styczno-krajoznawczych z młodzieżą, wydobył wraz 
z uczniam i ok. 30 popielnic z cm entarzyska kultury 
łużyckiej, odkrytego w miejscowości W ołkowiany (T. 
Borowska, B. Breś 1997, s. 11; S. Gołub 1997)8. Kolej
nym  w ażnym  stanowiskiem  ujaw nionym  przez Ka
zimierza Janczykowskiego i Stanisława Skibińskiego 
w 1957 r. był zniszczony grób kultury  am for kulistych 
w  miejscowości Stadarnia nieopodal Wojsławic, gdzie

8 Stanowisko zostało przebadane w  1963 r. przez Zygmun
ta Ślusarskiego z M uzeum Lubelskiego (Z. Ślusarski 1963).
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zabezpieczyli szczątki zwierzęce oraz towarzyszące im 
dwa naczynia i krzem ienną siekierkę (K. Janczykowski 
1958; S. Skibiński 1958).

O bok grom adzenia zabytków archeologicznych 
oraz w kilku przypadkach „prac wykopaliskowych”, 
Kazimierz Janczykowski prezentow ał i popularyzow ał 
znaleziska archeologiczne w prasie i publikacjach k ra
joznawczych. W spółpracow ał w tym  zakresie zarów 
no z prasą lokalną (Kurier Lubelski -  K. Janczykowski 
1958; (Kronika Nadbużańska  -  por. K. Janczykowski 
1933; Życie Lubelskie -  por. K. Janczykowski 1947; 
1948), jak  i krajow ą (Poznaj Swój Kraj -  por. K. Jan
czykowski 1969)9, w tym  czasopism am i fachowymi 
(Z  Otchłani Wieków -  por. K. Janczykowski, S. Ski
biński 1959). W iększość umieszczanych m ateriałów  
miała charakter notatek  inform ujących o odkryciach, 
pozwalających jednak  na szybkie w prow adzenie n o 
wych stanow isk archeologicznych do obiegu nauko
wego. W iększe teksty Kazimierz Janczykowski publi
kował w jednodniów kach Ziemia Chełmska'0. D oty
czyły one zarów no zagadnień historycznych, jednak 
często autor poruszał także tem aty  archeologiczne. 
Najciekawszy m ateriał został zamieszczony w Ziemi 
Chełmskiej (K. Janczykowski 196la). Form alnie doty
czyła ona przygotow ań do organizacji „Dni Chełm a”, 
w trakcie których planow ano obchody 960-lecie m ia
sta". Potw ierdzeniem  „starożytności” Chełm a m iały 
być znaleziska archeologiczne z terenu m iasta i okolic. 
Kazimierz Janczykowski w ym ieniał m iędzy innym i 7 
neolitycznych narzędzi krzem iennych z terenu m ia
sta, odkrytych w trakcie różnorodnych prac ziemnych 
(dwie siekierki z w ykopów przy ul. ZW M  -  obecnie 
Pocztowa, fragm ent toporka z ulicy Kopernika, to p o 
rek z dziedzińca w ytw órni w in przy ulicy Kolejowej, 
sierp i siekierkę z terenu Starostwa O błonie -  obecnie 
dzielnica Dyrekcja, a także niedokończony m łot z „pól 
żółtanieckich”). Ponadto w spom inał o 4 grobach neo
litycznych z u rnam i (zaliczał je do ku ltury  łużyckiej), 
odkrytych przez robotników  w starej kopalni k re
dy (w rejonie dzisiejszej cem entow ni). W szystkie te 
znaleziska m iały w edług niego potw ierdzać odległe 
tradycje osadnicze w Chełm ie i okolicach. Szczegól

9 Przedruk tego tekstu -  W: Hieronim Łopaciński we w spo
mnieniach, oprać. Z. Bieleń. Lublin 2004, s. 46-50; po biogramie
-  Z. Bieleń, Kazimierz Janczykowski (1888-1972), s. 45.

10 Wydawanej w  latach 1960-1979 przez Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Chełmskiej, zrzeszenia powstałego między 
innymi z inicjatywy Kazimierza Janczykowskiego.

11 Kazimierz Janczykowski uznawał za wiarygodny zapis 
w dziele biskupa unickiego Jakuba Suszy Phoenix tertiato redi- 
vivus (wydanym w 1646 r.; reedycja w 1653 r. i dwie w 1684 r.)
o wybudowaniu świątyni na Górze Chełmskiej w roku 1001 
przez księcia kijowskiego W łodzimierza Wielkiego.

nym  okresem  rozwoju osady m iały być czasy „rzym 
skie”, o czym m iały świadczyć liczne znaleziska m onet 
rzymskich. Kazimierz Janczykowski w ym ienia dwa 
skarby odkryte w 1958 r. Jeden w R om anow ie koło 
K rasnegostawu (ok. 60 sztuk), a d rug i w Rożdżałowie 
pod  C hełm em  (w ogrodzie A leksandra W ójciuka o d 
naleziono 45 sztuk m onet). Kolejnych kilka odnale
ziono na terenie m iasta, a także ok. 30 luźnych m onet 
w okolicach Chełm a (m.in. z D orohuska, Czerniejo- 
wa, Strupina, Sielca, Stołpia, Stawu, Horodyszcza i Sa
wina). O rozwoju handlu  w  czasach rzym skich m iało 
rów nież świadczyć odkrycie w czerwcu 1957 r. półki - 
logramowej bryły bursztynu  (na polu  Jana Cieślickie- 
go w Bukowie W ielkiej) -  (K. Janczykowski 196la, 
s. 19). W  innych publikacjach jako miejsca, gdzie 
odkryto  m onety  rzymskie, Kazimierz Janczykowski 
podaje jeszcze Ochożę i Nowosiółki (K. Janczykowski 
1960a, s. 4). W iększość w ym ienionych znalezisk (wraz 
z fotografiami) Kazimierz Janczykowski przedstaw ił 
także w artykule zam ieszczonym  w publikacji pod su 
mowującej sesję historyczną, jaka odbyła się w C heł
mie w roku 1959 (K. Janczykowski 1961b).

Problem atyka archeologiczna pojawia się w w ie
lu pracach Kazimierza Janczykowskiego, zarów no 
opublikowanych, jak rów nież zachowanych w m aszy
nopisach. Stosunkowo szerokie zestawienie in form a
cji zawiera zachowany w m aszynopisie przew odnik 
Szlakami Chełma i powiatu chełmskiego (K. Janczy
kowski 1968). Jego uaktualnioną wersją jest później
szy egzemplarz obficie zaopatrzony w zdjęcia, w tym  
rów nież zabytków archeologicznych (K. Janczykow
ski 1972c). O bok licznych inform acji historycznych, 
w m aszynopisach tych w spom ina o wielu znaleziskach 
przypadkow ych (n iejednokrotnie już odnotow yw a
nych), m iędzy innym i odnalezieniu m onet rzym skich 
w D orohusku (dokonanym  przez dr. Rogusldego), 
cm entarzysku popielnicow ym  w Wólce Okopskiej 
(odkrycie z 1952 r.: odnalezione 4 u rny  zaliczono do 
kultu ry  trzcinieckiej -  w zm iankow ane we wcześniej
szym m aszynopisie -  K. Janczykowski 1956), cm enta
rzysku kultury  łużyckiej w Pobołowicach (odkrytym  
w 1963 r. na polach Zygm unta Pasikowskiego i Racz- 
kiewicza), stanow isku kultury  pom orskiej w Natalinie 
(gospodarstw o D żam ana), narzędziach krzem iennych 
ze Strachosławia (gospodarstw o Pytlarza), u rnach 
i narzędziach neolitycznych w Putnow icach (gospo
darstw o Anastazji Pudło), zniszczonych grobach neo
litycznych w Hucie koło Wojsławic (odkrytych w 1961 
r.), narzędziach neolitycznych i m onetach rzym skich 
z Krobonoszy, znaleziskach neolitycznych w W ytycz
nie, zawalonych lochach w Sielcu, różnorodnych zna
leziskach archeologicznych w Siedliszczu oraz grobie 
neolitycznym  w Stołpiu (odkrytym  w 1947 r. na te 
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renie gospodarstw a Jana Barana) -  (K. Janczykowski 
1968).

W iększość inform acji została podana w m alow ni
czej otoczce niezwykle plastycznej wizji prahistorycz
nych dziejów ziem i chełmskiej. D obrym  przykładem  
są fragm enty publikacji »Góra Chełm ska, jej królowa 
i lud«: W  tym  czasie pojawia się człowiek. Był on świad
kiem ustępujących ku północy lodowców. Chełmszczy- 
zna ujrzała człowieka prawdopodobnie wcześniej niż 
inne regiony, dowodem czego są liczne ślady istnienia 
ludzi na naszych wzgórzach. Ten pierwotny, na wpół 
dziki, ale ju ż  rozumny człowiek, władca wolnej przyro
dy i ziemi, nie zna ł ani rolnictwa, ani hodowli zwierząt. 
Uzbrojony kamiennym toporem, zpalicą w ręku uganiał 
się całymi dniami po leśnych ostępach za zwierzyną, bi
jąc ją, lecz często będąc też bitym przez nią. Polował 
na wszystkie możłiwe zwierzęta i wszystkim się żywił. 
Λ przyroda krzewiła się bujnie. Niezliczone gatunki 
zw ierząt o różnych kształtach i barwach napełniały 
powietrze, wody, trawy i lasy. Panowanie jednak czwo
ronogów ssących wyraźnie chyli się ku upadkowi. Licz
ba bowiem wielkich ssaków w puszczach i na stepach 
ogromnie maleje. Wymiera powoli olbrzymi włochaty 
mamut, podobny do słonia, który ongiś poważnie bro
dził po naszych nadbużańskich łęgach w poszukiwaniu  
roślinnych przysmaków, lub ostrożnie stawiał swoje to
nowe nogi po bagnistych łąkach okszowskich, bieławiń- 
skich czy serebryskich, wybierając twarde i pewne sta
nowiska. Biada mamutowi, jeżeli trafił na zdradzieckie 
miejsce i wykonał fa łszyw y krok, wtedy zapadał się w ot
chłań moczarów i pozostał w topieli do dni dzisiejszych, 
dopóki nie znalazł jego kości na swoim polu Stanisław  
Lewtak z  Dorohuska, lub nie wyciągnęli ich robotnicy 
wybierający glinę dla cegielni w Okszowie. I dalej: Czło
wiek coraz lepiej uzbrojony śmielej osiedla się na miej
scach otwartych i zajmuje przestrzenie w południowej 
chełmszczyźnie. Tu na lessowych ziemiach sporządza 
dla siebie prym ityw ne osłony, odbywa dalekie łowieckie 
wyprawy na północ, a nieraz jeszcze dalsze na północ
ny wschód, ażeby przywlec stam tąd olbrzymie głazy na 
budowę grobów w postaci potężnych skrzyń dla swych 
zmarłych. Okolice Wojsławic, Wygnaniec, M ajdanu  
i innych pobliskich wiosek, oto obszary, na których pięć 
tysięcy lat temu tętniło życie ludzkie. Ze znalezionych 
wykopalisk, a zwłaszcza grobu skrzynkowego w Ponia- 
tówce oraz cennego inwentarza zawartego w tym  gro
bie, wynika, iż człowiek, który pierwszy zaludnił ziemie 
chełmskie, był człowiekiem we współczesnym pojęciu 
tego słowa i całkowicie do nas podobnym  (K. Janczy
kowski 1946, s. 16). W  dzikim  zakątku pobołowickich 
borów, na piaszczystym  wzniesieniu otoczonym podm o
kłym i wysiękami, w miejscu trudno dostępnym grzeba
no zmarłych. Tutaj właśnie znajdował się żalnik czyli

przedhistoryczne cmentarzysko. Ciała nieboszczyków  
spalano na stosie, ażeby dusza mogła prędzej wyzwolić 
się z  ciała, a proch ludzki zmieszany z  popiołem drzew
nym zsypywano do glinianych urn, które stawiano p ły t
ko w ziem i przysypując je  piaskiem. Żalnik pobołowicki 
odkryty w roku 1938 liczył przeszło setkę urn różnej 
wielkości, wypełnionych popiołem ludzkim, w którym  
bielały niedopalone szczątki kości ludzi i czerniły drobne 
węgielki drzewne. Na niektórych urnach zachowały się 
ozdobne szlaki. Przywędrowały one znad Odry i Nysy, 
aż z  Łużyc, gdzie ówcześni ludzie zamieszkiwali rozległe 
łęgi czy ługi, tworząc wysoką kulturę, zwaną łużycką. 
W  ciągu kilku wieków opanowała ona stopniowo całą 
dzisiejszą Polskę, sięgając od Łaby, przeszła przez Sudety 
na Morawy i dalej na Słowiańszczyznę, a na wschodzie 
zawędrowała za Wisłę, zapuszczając swe zagony nawet 
za Bug. Wykrycie wpływów kultury łużyckiej w ziem i 
chełmskiej jest faktem  niezmiernie doniosłym. Kultura 
łużycka osiągnęła swój największy rozwój około tysięcz
nego roku przed naszą erą. Rozwinęła ona wspaniale 
wyrób naczyń glinianych i stworzyła oryginalne obrzę
dy pogrzebowe. Były to obrzędy ciałopalne, kończące się 
chowaniem szczątków spalonych zwłok w urnach - po 
pielnicach. Urny te obstawiano zazwyczaj naczyniami 
dodatkowymi, w których składano dary grobowe. Tak 
wyglądał żalnik w Pobołowicach, tak wyglądały urny- 
popielnice, wykopane w licznych miejscowościach do
koła Chełma: w Pokrowce, Zalinie, Ochoży i innych 
(K. Janczykowski 1946, s. 16). Gdy między Odrą, Wisłą 
i Bugiem organizowała się słowiańszczyzna lechicka, gdy 
rozrastały się osiedla, a uprawa roli zaczęła zajmować 
poczesne miejsce, coraz częściej zaczynali docierać tu lu
dzie z  odległych zakątków Europy i Azji. Wśród wzgórz 
kredowych pojawili się nie znani dotąd ludzie, zbrojni 
w krótkie, szerokie miecze, mówiący odrębną mową
o ciemnej śniadej cerze. Poszukiwali oni miodu, skór, 
miechów i jantaru, za co dawali, nieznane Słowianom  
przedmioty, a nawet brązowe lub srebrne monety, sester- 
sy, z  jakim iś dziwnym i znakami, postaciami i twarzami 
ludzkimi. Takie pieniążki z  wyrytą na nich podobizną  
cezarów rzymskich, np. Antoniusza Piusa, albo Marka 
Aureliusza nierzadko są wygrzebywane z  ziem w oko
licach Chełma. W  okresie lat dwudziestych, od 1920 
do 1940 przeszło tych monet rzymskich przez M uzeum  
Chełmskie sporo. Znaleziono je  w Chełmie, Dorohusku, 
Czerniejowie, Stawie ... (K. Janczykowski 1946, s. 17). 
W  innym  tekście K. Janczykowski postuluje u tw o
rzenie rezerw atu archeologicznego, k tóry  m iałby p o 
wstać na Górce Chełmskiej i funkcjonow ać w ram ach 
chełmskiego m uzeum  (K. Janczykowski 1968, s. 105).

Należy podkreślić, że spora ilość odkrytych przez 
Kazimierza Janczykowskiego obiektów i znalezisk 
luźnych do dzisiaj jest wykorzystywanych w  wielu
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studiach syntetycznych nie tylko dotyczących ziemi 
chełmskiej, ale w skali wykraczającej poza Lubelszczy
znę, np. groby ku ltury  am for kulistych (S. N osek 1954- 
1955, s. 104; 1957, s. 40, s. 234; 1967, s. 203), topory 
kam ienne (A. Bronicki 1991), siekiery krzem ienne (B. 
Bargiel 1991; A. Zakościelna, J. Libera 1991), czy też 
krzem ienne sierpy i groty (J. Libera 2001).

Zaprezentow ane inform acje o działalności Kazi
mierza Janczykowskiego w zakresie rejestracji, badań 
i popularyzacji odkryć archeologicznych, wskazują 
niewątpliwie na znaczne zasługi tego regionalisty i ba

dacza przeszłości w  tym  zakresie m im o, że jego p ra 
ce nie dorów nyw ały ówczesnym standartom  b adań12. 
Dzięki licznym  artykułom , notatkom  i spotkaniom  do 
św iadom ości społecznej w prow adzono wiele infor
macji w  zakresie prahistorii ziemi chełmskiej. W praw 
dzie wiele ustaleń K. Janczykowskiego (rów nież w za
kresie problem atyki historycznej) budzi dzisiaj sporo 
wątpliwości z racji m ało w iarygodnych uzasadnień, 
to jednak  jego rola jako inspiratora różnorodnych za
interesow ań krajoznawczych i popularyzatora zagad
nień historycznych, niewątpliw ie była wybitna.
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