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„Roku Pańskiego od Narodzenia Chrystusa tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego 

„a odrodzonej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej dziesiątego, w poniedziałek dnia 

„dwudziestego drugiego października , kiedy Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej był 

„Profesor Doktór Ignacy Mościcki, Ministrem Spraw Wojskowych był Pierwszy 

„Marszałek Polski Józef Piłsudski (…), 

 „W dniu tym złożono kamień węgielny pod gmach Dyrekcji Kolei Państwowych  

„w Chełmie (…). 

 „Akt Niniejszy stanowiący świadectwo rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej i jej 

„kolejnictwa spisano KU WIECZNEJ PAMIĘCI I OJCZYŹNIE NA CHWAŁĘ. 

 „Szczęść Boże w pracy wszystkim, którzy pracować będą w tym gmachu Dyre- 

„kcji Kolei Państwowych w Chełmie dla dobra Rzeczpospolitej i Kolejnictwa Polskiego”   
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Chełm- miasto we wschodniej Polsce w województwie lubelskim założone                                                  

w X wieku.  Obecnie miasto raczej uśpione, młodzi ludzie uciekają do większych ośrodków 

lub kuszeni zarobkami za granicę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego były plany, aby z Chełma uczynić sztandarowe miasto 

nowatorskiej myśli urbanistycznej. Każdy okres chce udowodnić, że potrafi zmodernizować, 

zachwycić i pozostawić dla pełnych podziwu potomnych. Bernardo Morando w oddalonym od 

Chełma o 60 km Zamościu to się udało i Lubelszczyznę ozdobiła perła Renesansu- idealne 

miasto. Krakowska Nowa Huta zbudowana harmonijnie według ścisłego porządku 

architektonicznego już nie budzi tak pozytywnych emocji. Czyżby obiektywizm wymagał 

perspektywy kilku wieków? A może jednego wieku- nawet niecałych 100 lat, bo tyle ma 

Osiedle Dyrekcja w Chełmie.   

Ja-Zosia należę do pokolenia uzależnionego od Internetu. Internet to ciągłe źródło nowych 

informacji. Najczęściej przekazywanych za pomocą obrazu. Dla takich jak ja- wciąż żądnych 

wrażeń wzrokowych, okraszę tekst ilustracjami. Lecz z racji tego, że postaram się opisać 

tworzenie starannie uporządkowanej inwestycji, wbrew swej naturze, od razu na początku 

wprowadzam do niej ład i schemat. Przy umieszczaniu zdjęć, te z lat 20 i 30 XX wieku, 

pozyskane z różnych źródeł, będę umieszczać po lewej stronie kartki. Nieraz miejsce to 

pozostanie niestety puste. Po prawej stronie będą zdjęcia aktualne, własnoręcznie zrobione 

przeze mnie. 

Nie byłoby osiedla Dyrekcja, gdyby Chełm nie znajdował się prawie na samym środku 

wschodniej granicy Polski. 21 czerwca 1887 roku nastąpiło otwarcie linii kolejowej do 

Brześcia, przez co Chełm stał się ważną stacją węzłową. Po odzyskaniu niepodległości przez 

Polskę podjęto decyzję o przeniesieniu z Radomia do Chełma Wschodniej Dyrekcji Okręgowej 

Kolei Państwowych i stąd nazwa osiedla. Poinformował o tym burmistrza Chełma Kazimierza 

Mastalerza wojewoda lubelski Stanisław Moskalewski, podkreślając rolę Chełma jako 

ważnego ośrodka polskości. Wiązało się to z wybudowaniem budynku, który by swą bryłą                    

i rozmiarem nie urągał powadze ważnego urzędu. Lecz nie samą karierą zawodową człowiek 

żyje. Jakże popularna dzisiaj polityka prorodzinna oraz problem bezdomności zaważyły na 

decyzji wybudowania dla ludu pracującego osiedla mieszkaniowego. Wzniesione w latach 

1926-1939 osiedle Dyrekcja, ze względu na swoją powierzchnię, ilość i kubaturę budynków 

jest drugą po Gdyni największą inwestycją okresu międzywojennego.  

 
Zabudowa miasta Chełma w 1926 r. mapa1:00001 

 
Zabudowa miasta Chełma w 2018 r.2 

                                                           
1 Kaczura W., Struktura przestrzenna śródmieścia miasta Chełma, Dzielnica Nowe Miasto z 1926 r., Chełm 1997 
2 Mapy GOOGLE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Morando
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Struktura przestrzenna miasta Chełma, Dzielnica Nowe Miasto z 1926 r.1 

 

Modernizm w architekturze odchodził całkowicie od stylów historycznych, wypełnionych 

zdobnictwem, przepychem i często niefunkcjonalnością. Budynki miały być przede wszystkim 

praktyczne i wygodne dla osób z nich korzystających. „Dom jest maszyną do mieszkania.” – 

twierdził prekursor stylu Le Corbusier. Modernizm tak jak niepodległa Polska narodził się                  

w 1918 roku. Natomiast osiedle Dyrekcja, tak jak nasza ojczyzna, rodziło się długo                          

w nieproszonej asyście wielu przeciwności. Najbardziej mu zaszkodził światowy kryzys, który 

wstrzymał pracę na 10 lat i ostre zimy. W stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości należy 

podkreślić symboliczny wymiar inwestycji. Projekt przewidywał, że układ wszystkich 

budynków ma utworzyć orła z rozłożonymi dostojnie skrzydłami, dokładnie tak jak w naszym 

godle narodowym. 

Projekt osiedla powstał na Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Kierownictwo nad nim objęli Adam Kuncewicz (zginął tuż przed zakończeniem II wojny 

światowej w obozie pracy w Berlinie)  i Adam Paprocki (zginął w obozie koncentracyjnym 

Mauthausen-Gusen). Ten wybitny duet stworzony przez ikony polskiego modernizmu, 

gwarantował powstanie dzieła ponadczasowego. Projekt przewidywał symetryczny rozkład 

budynków- identyczne prawe i lewe skrzydło orła, a w jego centralnym punkcie umieszczono 

budynek Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przez chełmian do dzisiaj 

nazywany Gmachem.   

    
„Architektura i Budownictwo” Numer poświęcony Wystawie „Mieszkanie i miasto” Zeszyt 6                        

Warszawa, sierpień 1926 r. 
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Gmach miał być największym i najwyższym budynkiem nowotworzonej dzielnicy Nowe 

Miasto. Do dzisiaj dzięki swoim pięciu kondygnacjom góruje nad wszystkimi budowlami         

we wschodnim Chełmie. Zaprojektowanie budynku powierzono Henrykowi Gayowi, w którego 

pracach: „Duże rozmiary okien, zazwyczaj rozciągniętych w pionie, tworzyły poczucie lekkości 

i wizualnie wiązały wewnętrzne przestrzenie pomieszczeń z zewnętrznym światem ulic                       

i placów”3. Kierowników budowy było dwóch. Pierwszym od położenia kamienia węgielnego 

czyli od 22 października 1928 roku był inżynier Zygmunt Mianowski, a drugim budowniczy 

kolei syberyjskiej i tebryskiej inżynier Mikołaj Leszczyna-Głybowski. Prowadząca prace firma 

Tor, a później Budeks musiała zmierzyć się przede wszystkim z mrozami oraz z niewdzięcznym 

dla budowlańców podłożem kredowym, powodującym pękanie ceglanych murów. Patrząc na 

Gmach z góry przypomina on literę H. Do głównego wejścia można dotrzeć pokonując                        

14 stopni (osobiście liczyłam) okazałych schodów.  Do tynku w elewacji użyto minerału mika 

(z łac. micare- błyszczeć),  aby szarość słońce mogło roziskrzyć refleksami. Wewnątrz, w moim 

odczuciu, najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem jest dwupoziomowy hol główny,                   

z którego rozmieszczone symetrycznie z prawej i lewej strony monumentalne schody prowadzą 

na wyższe piętra. Zatrudnianych w Gmachu miało być 740 urzędników. Rozpoczynając 

budowę Gmachu siedem lat po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej nikt nie przypuszczał, 

że 22 lipca 1944 roku stanie się on kolebką i symbolem PRL. To z jego balkonu odczytano 

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.  

„W tym domu od dnia 21 lipca do dnia 30 lipca 1944 roku mieściła się siedziba 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego pierwszego rządu polskiego ludu pracującego”.4 

 
Dokument rozpoczynający w uroczysty sposób budowę Gmachu1 

                                                           
3 Uładzimir Dzianisau: „Sieriebrianyj wiek” w architiekturie Minska 
4 Z tablicy wmurowanej w fasadę budynku w 1952 roku 
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Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod 

budowę Gmachu 22 X 1928 r.5 

Gmach 21 X 2018 r. 

  
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod 

budowę Gmachu 22 X 1928 r.5 

Gmach 27 X 2018 r. 

  
Budowa Gmachu 22 X 1928 r.5 Gmach 27 X 2018 r. 

  
Budowa Gmachu6 Gmach 27 X 2018 r. 

  
Budowa Gmachu 1929 r.1 Gmach 21 X 2018 r. 

                                                           
5 Muzeum Ziemi Chełmskiej 
6 Wojewódzka Biblioteka Publiczna W Lublinie 



 

6 

  
Budowa Gmachu lata 30 XX w.7 Gmach 21 X 2018 r. 

  
Budowa Gmachu lata 30 XX w.7 Gmach 21 X 2018 r. 

  
Budowa Gmachu lata 30 XX w.7 Gmach 21 X 2018 r. 

Projekt osiedla Dyrekcja opierał się na dwóch prostopadłych osiach. Główna z nich, wzdłuż 

orła, wytyczona była od Gmachu do dworca kolejowego. Budynek dworca był solidny, 

wymurowany z czerwonej cegły w roku 1913. Nie zaplanowano jego przebudowy, a tylko 

wkomponowanie w Nowe Miasto. 19 marca 1921 roku na dworcu nastąpiło uroczyste 

powitanie Marszałka Józefa Piłsudskiego, który w uznaniu zasług, odznaczył 1 Pułk 

Szwoleżerów wojennym, bojowym Orderem Virtuti Militari V klasy.  

17 czerwca 1925 roku rada miasta  przyznała  Piłsudskiemu honorowe obywatelstwo Chełma, 

a w 1928 roku ulica łącząca Gmach i dworzec kolejowy otrzymała nazwę Alei Piłsudskiego. 

 

 

 

 
 

 

Powitanie na dworcu w Chełmie Marszałka Józefa Piłsudskiego19 marca 1921 r.8 

                                                           
7 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie 
8 Dworzec PKP Chełm 
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Pożegnanie na dworcu w Chełmie Marszałka Józefa Piłsudskiego8 

Projektanci oprócz dwóch osi głównych wyznaczyli szereg prostych, które miały się rozchodzić  

pod różnymi kątami od głównego placu, usytuowanego przed Gmachem. Osie te stały się 

ulicami osiedla mieszkaniowego. W przeciwieństwie do socjalistycznych, paskudnych osiedli 

z wielkiej płyty nie była to zabudowa identyczna. W zależności od awansu zawodowego, 

kolejarze mieli mieć różne warunki mieszkaniowe. Zaprojektowano 34 wille dla kadry 

kierowniczej i 121 domów wielorodzinnych dla szeregowych pracowników. Wszystko razem 

nie zaszkodziło, a wręcz współgra ze wzgórzem na którym stoi późnobarokowa Bazylika 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Łącznie cała powierzchnia wszystkich budynków miała 

wynosić 336 391 m2. 

Po odzyskaniu niepodległości rozwój PKP stał się bardzo istotnym czynnikiem budowy 

nowego państwa. Kolejarze angażowali się w wiele dziedzin życia publicznego, a także                         

w politykę. W 1926 roku  poprzez blokadę formacji rządowych, poparli zamach stanu Józefa 

Piłsudskiego. Zakładali związki zawodowe, spółdzielnie, szkoły i nawet organizacje 

paramilitarne. Kolejarze byli jedną z najliczniejszych grup zawodowych. Był to zawód elitarny, 

cieszący się poważaniem i zaufaniem społecznym. Postrzeganie pracowników kolei z czasem 

bardzo się zmieniło, wśród chełmian zaledwie 50 lat później przyjęło się mówić: „Ojciec 

porządny, matka porządna a syn kolejarz”. Zarobki pracowników kolei były stosunkowo 

wysokie,  dyrektor okręgowy PKP  zarabiał 1600 zł i za to mógł sobie kupić 1600 kg cukru po 

złotówce.  Maszynista zarabiał 400 zł i mógł za to kupić 133 bochenków chleba po 30 groszy.9  

Dzisiaj mamy ustawę RODO i utrudniony dostęp do osobowych danych. Według Internetu 

prezes PKP S.A. zarabia obecnie 60 000 zł brutto10 plus liczne dodatki i premie. Za to może 

zakupić 22 305 kilogramowych opakowań cukru po 2,69 zł.11 Doświadczony maszynista 

zarabia nawet 8 000 zł4 i może kupić 37 razy więcej bochenków chleba5 po 1,59 zł od 

przedwojennego kolegi. We wszystkich obiektach zarówno mieszkalnych jak i użyteczności 

publicznej Dyrekcji zbudowano piece, które miały ogrzewać pomieszczenia podczas chłodów 

i kuchnie węglowe do gotowania posiłków. Dachy zdobiły liczne kominy i nikt nie myślał                      

o smogu. Każdemu kolejarzowi przysługiwał deputat węglowy. Dzisiaj niektóre obiekty są już 

podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, a w niektórych wciąż dymią kominy.                                    

W tzw. „blokach kolejowych” mieszka coraz mniej kolejarzy. Poprzyprowadzali się do nowego 

budownictwa, gdzie nie ma miejsca na brudzący węgiel, ale na mocy artykułu 74 ustawy                        

z 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP                      

z ekwiwalentu za deputat węglowy  wywalczony im przez związki zawodowe sprzed stu lat 

                                                           
9 Mały Rocznik Statystyczny '39 
10 https://superbiz.se.pl/wiadomosci/pensje-kolejarzy-prezes-pkp-dostaje-60-tys-zl-maszynista-aa-CYp1-BGGH-sCtT.html 
11 Sklep Biedronka 
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chętnie korzystają. Przed wojną można było regulować zegarki patrząc na rozkład jazdy 

pociągów, dzisiaj Unia Europejska chce obciążyć karami PKP bo opóźnienia sięgają więcej niż 

100 minut na 100 lat niepodległości. 

 
Przyjazd do Chełma ministra komunikacji Kuhna w 1929 roku12 

Na standardy przedwojenne Chełm był dosyć dużym miastem. Zamieszkiwało go około 25 000 

ludzi, z czego połowę stanowili Żydzi. Prawdziwym szczęściem dla Chełmian tamtego okresu 

były kompetentne i zaangażowane władze miejskie, które miały świadomość konieczności 

przewidywania potrzeb miasta na szereg lat. Magistrat nie zgadzał się potulnie na wszystko, 

tylko dla dobra miasta stawiał wymagania architektom i budowniczym. Pomagał, wspierał, 

załatwiał sprawy od ręki i nadzorował.  

 
Wypis z memoriału Rady Miasta Chełma 20 X 1928 r.

1 

                                                           
12 Muzeum Kolejnictwa w Warszawie 
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Dzisiaj według Urzędu Miasta mieszka tutaj 70 000 osób. W moim odczuciu są to dane mocno 

zawyżone, gdyż z każdej znanej mi rodziny ktoś pracuje za granicą. Dyrekcję planowo miało 

zamieszkiwać 50 000 osób przy 22 nowych ulicach o łącznej długości około 5 km,                                  

na powierzchni 50 hektarów czyli 7 razy większej niż ówczesne miasto.  Stanowi to około 1,5% 

powierzchni współczesnego miasta. Do prac zatrudniono ponad 2000 robotników 

zarabiających średnio 24 zł tygodniowo. Jeżeli wśród nich był jakiś pasjonat motocykli,                        

to przez dwa lata nie wydając ani grosza z pensji mógłby sobie kupić kultowego Sokoła 600, 

który kosztował ok. 2 700 zł. Wokół Dyrekcji 370 hektarów przeznaczono na osiedle                          

250 domów jednorodzinnych. Pozyskanie tak dużej ilości gruntów było możliwe dzięki 

przekazaniu terenów dawnego majątku państwowego tzw. Folwarku Starostwo-Obłonie. 

 
Wielki zapał do pracy ostudziła (w dosłownym znaczeniu) zima stulecia 1928/1929. Śnieg                    

w Polsce pojawił się już w październiku i utrzymał do końca kwietnia. Na przełomie roku 

przykrył centralną Polskę  ponad metrową warstwą. Temperatura przekraczała minus 400C i to 

spowodowało pękanie ścian niedokończonych jeszcze budynków Dyrekcji. Niektóre mury 

zostały wręcz wysadzone z podłoża. Odpowiedzialnością za to obarczono naczelnika budowy 

inżyniera Zygmunta Mianowskiego. Słusznie zarzucono mu, że nie dopilnował zabezpieczenia 

fundamentów podczas jesiennych deszczy. Woda, która się tam dostała, nie mogła wsiąknąć              

w marglowe podłoże i zaczęła zimą zamarzać, robiąc ogromne zniszczenia. Z. Mianowskiego 

zwolniono, a na  jego stanowisko  powołano inżyniera Mikołaja Leszczynę-Głybowskiego.  

 
Temperatury i grubość pokrywy śnieżnej zimą 1928/192913 

                                                           
13 “Przegląd Geograficzny” Tom XI, 1931 rok 
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Pękanie i wysadzanie ścian podczas zimy 1928/29

12 

Nowemu naczelnikowi budowy wprawdzie sprzyjała pogoda, ale nie przyszło mu ukończyć 

wszystkich prac w planowanym 1930 roku. Wielki Kryzys w małym Chełmie wstrzymał 

budowę na 7 lat. W 112 budynkach w stanie surowym zamurowano okna, a cały plac budowy 

otoczono barierami. Zaczęto analizować czy terenu nie oddać wojsku z przeznaczeniem na 

wielkie więzienie. Chełmianie zatrwożeni patrzyli jak marnieje praca tysięcy ludzkich rąk                     

i postanowili dnia 27 lutego 1936 roku złożyć na ręce prezesa Rady Ministrów płk. Mariana 

Zyndrama-Kościałkowskiego i ministra komunikacji płk. Juliusza Ulrycha Memoriał Komitetu 

Obywatelskiego Miasta Chełma, w którym pisali między innymi: „Zapomniana i zaniedbana 

sprawa. 112 gmachów wartości z górą 20 mln zł stoi pustką i niszczeje. Martwe miasto o 22 ulicach... 

Niedokończone gmachy – mieszkaniem dla puszczyków.” Dzięki tej interwencji prace wznowiono                       

i prowadzano do wybuchu II wojny światowej. 

 
Memoriał Komitetu Obywatelskiego Miasta Chełma 
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Osiedle mieszkaniowe miało przede wszystkim być wygodne i nowoczesne dla mieszkańców. 

Wzorowano się na podobnych osiedlach wybudowanych dla robotników w Anglii oraz na niemieckich 

„Siedlung”. Pięć z takich osiedli w Berlinie np. Schillerpark zostały wpisane na listę dziedzictwa 

kulturowego UNESCO. Zarówno osiedla zachodnioeuropejskie jak i chełmska Dyrekcja miały na celu 

poprawić warunki życia masowo przybywającej do miast ludności po rewolucji przemysłowej. 

Najokazalszy budynek mieszkalny, siedmiopokojowy miał zająć pan prezes PKP- niestety nigdy nie 

został wybudowany. Ukończono natomiast dwa budynki, z których w jednym zamieszkał pan 

dyrektor. Zajął 6 pokoi (175 m2)  w budynku wzorowanym na polskim dworku szlacheckim. Była to 

willa dwurodzinna na planie prostokątnym z dwoma wejściami głównymi od ulicy i dwoma od ogrodu. 

Druga rodzina miała do dyspozycji pięć pokoi i oczywiście kuchnię- wszystko na 150 m2.  Dla  60 

rodzin niższej kadry kierowniczej wybudowano 30 domów typu „bliźniak” z pięciopokojowymi 

mieszkaniami. Dalej zgodnie z hierarchią w PKP: 24 domy z sześcioma czteropokojowymi 

mieszkaniami, 74 domy wielorodzinne z 294 mieszkaniami trzypokojowymi i 24 domy wielorodzinne 

z 96 mieszkaniami dwupokojowymi.  Zarówno w willach jak i pozostałych budynkach mieszkalnych 

pomieszczenia były duże (dwupokojowe mieszkanie miało 70 m2), wysokie i widne. We wszystkich 

były przestronne kuchnie i osobne małe pomieszczenia na spiżarnie. Strychy oddane zostały 

mieszkańcom do użytku na pomieszczenia gospodarcze np. suszarnie ubrań, a w piwnicach składowano 

węgiel. Wszystkie obiekty wieńczą spadziste dachy z czerwonej ceramicznej dachówki, pięknie 

kontrastującej z szarymi ścianami, dużymi białymi oknami i masywnymi drewnianymi drzwiami. 

Pierwsze domy zostały zamieszkane latem 1932 roku przy ulicy Bydgoskiej przez rodziny przybyłe                  

z Bydgoszczy (stąd nazwa ulicy), gdyż do Chełma zostało przeniesione Biuro Kontroli Dochodów 

PKP. Obecnie Centralne Biuro Rozrachunków PKP CARGO S.A. znów mieści się w Bydgoszczy. 

Typ 

 

Projekt14 Zdjęcie współczesne Adres 
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14 Budownictwo i Architektura 6 (2010) 
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Typy budynków od IV do IX składano w tzw. Pierzeje: 

 

 
Pierzeja z Typów IV i V al. Piłsudskiego14 

 

Aleja Piłsudskiego 27 X 2018 r. 

 

Pierzeja z Typów  VI i VII ul. Wiejska14 

 
Ulica Wiejska 27 X 2018 r. 
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Nazwa kolonii 

mieszkalnej osiedla 

Dyrekcja 

Charakterystyka 

zabudowy 

Oś kompozycji 

dzielnicy 

Ulice 

"Dyrekcja Górna"  zespół o zwartej 

zabudowie obrzeżnej 

wraz z Placem 

Tysiąclecia Państwa 

Polskiego  

na głównej osi 

kompozycji dzielnicy 

Nowe Miasto między 

Wzgórzem 

Kredowym i Górką 

Katedralną 

Batorego, Żwirki i 

Wigury, Wysoka, 

Graniczna, Wiejska, 

Jana Kazimierza, 

Bydgoska, 

Katedralna 
"Dyrekcja Dolna" zespół o zwartej 

zabudowie obrzeżnej  

wraz z Gmachem 

Dyrekcji i Placem 

Niepodległości 

przy pl. 

Niepodległości 

wzdłuż północnej osi 

dzielnicy Nowe 

Miasto między 

Wzgórzem 

Kredowym i 

Gmachem Dyrekcji a 

Dworcem PKP  

al. Piłsudskiego, 11 

Listopada, Wołyńska 

bez nazwy własnej 

między "Dyrekcją 

Dolną i "Dyrekcją 

Górną" 

zespół o luźnej 

zabudowie 30 domów 

wolnostojących, 

pierwotnie 

dwurodzinnych 

wzdłuż wschodniej 

osi dzielnicy Nowe 

Miasto 

Stephensona, 

Słowackiego,1-Pułku 

Szwoleżerów, 

Moniuszki, Chopina, 

Reymonta, 

Czackiego 

 

Dyrekcja Górna 

  
ul. Katedralna 1929 r.1 ul. Katedralna 27 X 2018 r. 

  

ul. Żwirki i Wigury12 ul. Żwirki i Wigury 27 X 2018 r. 
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Dyrekcja Dolna 

  
 Plac Niepodległości 1930 r.1 Plac Niepodległości 21 X 2018 r. 

  

Plac Niepodległości lata 30 XX w.7 Plac Niepodległości 27 X 2018 r. 

  

Aleja Piłsudskiego lata 30 XX w.7 Aleja Piłsudskiego 21 X 2018 r. 

  

Aleja Piłsudskiego lata 30 XX w.7 Aleja Piłsudskiego 21 X 2018 r. 

 

Między Dyrekcją Górną a Dolną 

  
 w lewym górnym rogu zdjęcia ul. Czackiego 1930 r.1 ul. Czackiego 27 X 2018 r. 
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ul. Stephensona 8 ul. Stephensona 21 X 2018 r. 

  

ul. Słowackiego 8 ul. Słowackiego 27 X 2018 r. 

  

ul. Stephensona 7 ul. Stephensona 27 X 2018 r. 

 

Z powodu braku pieniędzy (na całą inwestycję przeznaczono 30 milionów zł) nigdy nie przystąpiono 

do tworzenia drugiego skrzydła „orła”. Nie wybudowano budynków użyteczności publicznej: łaźni, 

ambulatorium, urzędu skarbowego, szkół, sklepów oraz skrajnie wysuniętej na wschód hali targowej. 

Nie powstały także trzy ulice: Bohdanowicza, Radomska i Limanowskiego. Zbudowano natomiast 

place, z których największy przed Gmachem zachował się do dzisiaj, a mniejsze zamieniono na ronda. 

Nie ma także parków i boisk. Największy park sportowy miał znajdować się w części północno-

zachodniej Dyrekcji- na płaskim terenie u stóp Góry Kredowej. Usytuowanie go w tym miejscu nie 

było uzależnione tylko od ukształtowania terenu, ale pozwalało jeszcze piękniej wyeksponować 

Bazylikę NNMP.  Pomimo oszczędności Dyrekcja to najbardziej zielony obszar Chełma ze starymi 

drzewami, szerokimi trawnikami i przydomowymi ogródkami (każdy właściciel mieszkania miał 

prawo do ogródka na tyłach domu). Widoczny jest tutaj wpływ idei miasta-ogrodu Ebenezera 

Howarda (żył w latach 1850 – 1928) – urodzonego w Londynie, człowieka pragnącego 

poprawy warunków życia zwykłych ludzi pracy. Miasta-ogrody miały być zielone, 

ekologiczne, zdrowe i tanie. Zielone obszary dawały mieszczuchom możliwość odpoczynku  

po pracy na świeżym powietrzu, zwiększając ich formę fizyczną, jak i dając odpoczynek 
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szarym komórkom. „Miasta-ogrody? Tu wszystko ma ludzką miarę…  licząca już ponad sto lat 

idea miasta-ogrodu jest jednym z lepszych rozwiązań urbanistycznych powstałych z myślą                    

o ludziach.”15 Przed 1928 rokiem w Chełmie nie istniał żaden park. 

 

Plan osiedla Dyrekcja16 

W latach 1928–1939 dla nowej dzielnicy i Starego Miasta wybudowano również pierwsze 

wodociągi i kanalizację z oczyszczalnią ścieków na Bieławinie, która po modernizacji                        

w latach 2013-2015 jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Dzięki pomocy finansowej 

miasta, domy miała w prąd zabezpieczać nowa elektrownia. Do 1928 roku w Chełmie działała 

tylko jedna prywatna elektrownia o małej mocy, więc energia elektryczna była luksusem. 

Podczas II wojny światowej osiedle Dyrekcja nie ucierpiało. W lipcu 1944 roku  Niemcy podczas 

ewakuacji wysadzili piękny ceglany dworzec kolejowy usytuowany przy ulicy Kolejowej 89. 

Dokładnie w tym samym miejscu powstał w 1961 roku nowy budynek, podczas projektowania, którego 

architekt zapomniał, że ma on być integralną częścią modelowego osiedla. W latach 2000-2001 

dworzec zmodernizowano, próbując bezskutecznie betonowy prostopadłościan upiększyć wyrazistymi 

kolorami.  

  
Stacja kolejowa ok. 1913 r.17 Stacja kolejowa 21 X 2018 r. 

                                                           
15 dr Andrzej Poniewierka, inżynier architektury i wykładowca Politechniki Wrocławskiej 
16 Kuncewicz A., Paprocki A., Opis techniczny do szkicu rozbudowy miasta Chełma, Warszawa 12 października 1926 
17 Widokówka, Wydawnictwo R. Łatwińskiego 
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Wszystkie budynki wybudowane w latach 1928-1939 istnieją do dzisiaj i są w dużo lepszym stanie 

technicznym niż sąsiadujące z nimi bloki z wielkiej płyty. Świadczy to o wysokiej jakości materiałów 

zastosowanych do ich wznoszenia oraz o rzetelnej pracy budowlańców. Mieszkańcy wymieniają tylko 

okna (niestety na plastykowe a nie drewniane), dachówkę (też na czerwoną ceramiczną) i remontują 

dziurawe chodniki. Nie mają problemów z wilgocią i pękającymi ścianami. Szkoda, że nikt nie 

kontroluje tego, żeby nie szpecili otoczenia byle jakimi ogrodzeniami i chaotycznie porozstawianymi 

garażami „blaszakami”. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia                          

24 kwietnia 1971 roku Dyrekcję wpisano do rejestru zabytków. Zapis dotyczy całego osiedla łącznie,   

a nie pojedynczych budynków.  Zgodnie z wytycznymi ścisłej ochrony konserwatorskiej należy się 

dostosować do poniższych zasad: 

a) utrzymanie historycznej siatki ulic w istniejących liniach rozgraniczających, 

b) utrzymanie historycznej linii zabudowy w pierzei rynkowej i pierzejach ulic, 

e) uzupełnienie zabudowy w pierzejach ulic i placów z zachowaniem dawnej wielkości                            

i podziałów parcelacyjnych oraz z zastosowaniem elementów charakterystycznych dla 

zabudowy historycznej, 

f) nawiązanie nowej zabudowy do form, gabarytów i wysokości zabudowy istniejącej w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie lub otoczeniu oraz w wystroju, detalu i użytych materiałach 

wykończeniowych, 

g) obowiązek uzgadniania ze służbami konserwatorskimi kolorystyki budynków, istniejących 

i nowo projektowanych, 

i) przy remontach i przebudowach budynków stopniowe odtwarzanie ich historycznego 

wyglądu oraz wystroju i detalu architektonicznego (zachowanego lub usuniętego 

wcześniejszymi działaniami realizacyjnymi) w oparciu o wytyczne konserwatorskie                                   

i zachowane przekazy ikonograficzne, 

j) w przypadku konieczności wymiany istniejących okien i drzwi w budynkach zabytkowych 

obowiązek stosowania stolarki drewnianej, 

p) zakaz lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej obiektów tymczasowych (np. Garaże 

blaszane).18 

 
Na niebiesko ograniczony jest obszar osiedla Dyrekcja i terenów przylegających do Alei Piłsudskiego,                  

który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/138.19 

                                                           
18 Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 7, Uchwała Nr XXXVII/466/01 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 28 
grudnia 2001 poz. 255, Lublin, dnia 11 lutego 2002 r. 
19 Portal Mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
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Świadomość chełmian o tym, że w ich mieście w dwudziestoleciu międzywojennym 

realizowana była druga po Gdyni budowlana inwestycja, jest znikoma. Wszyscy przyzwyczaili 

się do Dyrekcji, opatrzyli się z jej pięknem. Setna rocznica odzyskania niepodległości,                           

to doskonały czas, żeby rozejrzeć się wokół siebie i docenić: „Cudze chwalicie a swego nie 

znacie”. Nie zauważacie, że Dyrekcja to wspaniały hołd dla ojczyzny. Mało w Polsce jest tak 

symbolicznych miejsc. Gdzie jeszcze jest dzielnica mieszkaniowa cała zbudowana w „stylu 

narodowym”? Spiesząc się nie zauważacie, że mijacie przystosowane dla waszej wygody 

soplicowskie dworki. Wasze dzieci tutaj mogą na własnej skórze przekonać się, że Polska                 

to niepowtarzalne cztery pory roku: zimą z sankami na górce przy Gmachu, wiosną z kwiatami   

w przydomowych ogródkach, latem z kojącym cieniem drzew wzdłuż chodników, a jesienią                     

z uciechą rozkopując góry złotych liści. 

 
Szkic całości projektowanego osiedla w kształcie orła16 

 

„Jak orzeł co w locie zgasł 

Dręczona przez ludzi i czas 

Zraniona do serca, serca dna 

Ojczyzno ma.. Ojczyzno ma..”20 

 

Osiedle Dyrekcja to „orzeł co w locie zgasł”. Orzeł, któremu II wojna światowa ustrzeliła 

jedno skrzydło. Orzeł, któremu w Gmachu 22 lipca 1944 roku Związek Radziecki zdarł z głowy 

koronę. Orzeł, który w 2018 roku ze złotą koroną jest dumą Polaków w niepodległej Ojczyźnie. 

                                                           
20 Ks. Stefan Ceberek - Ojczyzno ma 


