
2. Od klasztoru do szkoły - 

historia zespołu budynków szkolnych przy Reformackiej 13 w Chełmie 

 

Mury szkolne Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy Reformackiej skrywają zamierzchłą 

historię sięgającą XVIII i XIX wieku. Szkoła mieści się w budynkach powstałych pierwotnie dla potrzeb 

zakonników – franciszkanów reformatów (Bracia Mniejsi Ściślejszej Obserwancji), którzy zostali sprowadzeni 

do Chełma w I połowie XVIII wieku. 

Zakon franciszkanów-reformatów wydzielił się wskutek wewnętrznego podziału w łonie Zakonu Braci 

Mniejszych Obserwantów (bernardynów). Związane to było z licznymi ruchami reformackimi w Europie. 

Odrębność od bernardynów miała im pomóc w zachowaniu specyficznej duchowości i bardziej surowego stylu 

życia. W Polsce pojawili się na początku XVII wieku, kiedy w kraju szerzyło się morowe powietrze, miejsce 

zmarłych proboszczów chętnie zastępowali reformaci, niosąc ostatnie sakramenty. Zakon franciszkanów-

reformatów zapisał się na stałe w dziejach miasta Chełm. 

Historia budynku zaczyna się od wybudowania w latach 1737-1750 klasztoru dla zakonu reformatów 

i barokowego kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła. Połowa XVIII wieku to okres poważnych zmian 

w zabudowie miasta. Powstały wówczas murowane budowle sakralne organizujące przestrzeń urbanistyczną 

i modelujące panoramę Chełma po dzień współczesny. 

Fundatorem budowli, projektu Pawła Fontany, był cześnik chełmski Andrzej Wolski, jego żona Marianna 

z Radzymińskich oraz hetman wielki koronny Wacław Rzewuski. Ów magnat Rzewuski pochowany został 

w kościele reformatów, a po likwidacji zakonu przez władze carskie grób przeniesiono do rodzinnego grobowca 

w Kumowie pod Chełmem. Grunt nabyto od mieszczan miasta Chełma. Teren, zgodnie z tradycją zakonną, 

położony był poza miastem, przy placu targowym - na gruntach zwanych “Rostkowszczyzną”. W 1753 roku 

konsekrowano kościół, którego architektem był wspomniany Włoch - Paweł Antoni Fontana - czołowy architekt 

doby późnego baroku w Polsce. W skład zespołu, oprócz kościoła i klasztoru wchodziły liczne budynki 

gospodarcze: browar, sukiennice, stajnia, chlewiki, młyn, oranżeria, kuźnia i wozownia. W 1755 roku całość 

budynków wraz z ogrodem (obecnie boisko szkolne) otoczono murowanym parkanem (fot. nr 1,2). 

Fot. 2.1         Fot.2.2   

Fot. 2.1. Kościół pw. św. Andrzeja z klasztorem Reformatów. Sztych Rakowieckiego 1765r. 

Fot. 2.2. Kościół pw. św. Andrzeja z klasztorem Reformatów na planie Chełma 1823r. 

W roku 1856 za murami kościoła, wzniesiono kolumnę koryncką z kamienną figurą Matki Boskiej na 

pamiątkę ogłoszenia przez papieża Piusa IX tajemnicy o Niepokalanym Poczęciu NMP. Figurę ufundowali 

reformaci. Do dnia dzisiejszego cieszy ona swoim widokiem mieszkańców miasta (fot. nr 3). 

   Fot. 2.3. Figura NMP 
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Dalsze XIX – wieczne losy budynku były związane z popowstaniowymi wydarzeniami po roku 1863, 

kiedy rozpoczął się wzmożony proces rusyfikacyjny ziem Królestwa Polskiego w tym Ziemi Chełmskiej. 

Władze carskie podjęły decyzję o likwidacji klasztorów w 1864 roku, co doprowadziło do usunięcia zakonu 

reformatów z Chełma i przejęcia klasztoru przez państwo. Natomiast Kościół Reformatów zamieniono na 

cerkiew pw. św. Barbary. Była to odpowiedź władzy carskiej na dość znaczne zaangażowanie zakonników 

w powstanie narodowe - brali oni udział w nabożeństwach i manifestacjach patriotycznych.  

Od tych wydarzeń, rozpoczyna się nowy rozdział w dziejach poreformackiego budynku związany do dziś 

z działalnością oświatową. Decyzją rosyjskich władz lubelskiej guberni od roku 1866 rozpoczyna 

funkcjonowanie Gimnazjum Ruskie dla córek duchowieństwa greckokatolickiego tzw. Żeńska Chełmska Szkoła 

Grecko-Unicka i Instytut Pedagogiczny dla panien prawosławnych. W przejętych i przebudowanych, po 

skasowanym klasztorze oo. Reformatów, obiektach urządzono pracownie, bibliotekę oraz internat dla dziewcząt. 

Była to wówczas druga w Królestwie po Warszawie, szkoła średnia dla dziewcząt. Dalsza polityka 

rusyfikacyjna, przygotowania do utworzenia guberni chełmskiej, zintensyfikowały wysiłki władz carskich na 

rzecz rozwoju szkolnictwa średniego w Chełmie. 

Za panowania cara Aleksandra II w roku 1875, doszło do ostatecznej kasaty  chełmskiej diecezji Kościoła 

Unitów. Żeńską Szkołę Grecko-Unicką w Chełmie przy ulicy Reformackiej przemianowano na Szkołę Maryjską 

pod patronem cesarzowej Marii Teodorowny.
 
Była to szkoła 7-klasowa, w której uczono wyłącznie dziewczęta 

wyznania prawosławnego. Kształcono w takich przedmiotach jak: język rosyjski, francuski, religia, geografia, 

fizyka, kosmografia, przyrodoznawstwo, kaligrafia, rysunek, śpiew cerkiewny, muzyka i nauki gospodarstwa 

domowego.
 
 Absolwentki placówki przygotowywane były do wykonywania zawodu nauczycielki w szkole 

powszechnej czy guwernantki. Kadra pedagogiczna składała się z nauczycieli Rosjan wyznania prawosławnego 

(fot. nr 4). 

 

Fot. 2.4. Uczennice Instytutu Maryjskiego 

 Wraz z przeznaczeniem budynku klasztornego na Instytut Maryjski rozbudowano go w 1866 roku, według 

projektu architekta Ludwika Szamoty. Dobudowano ostatecznie trzy jednopiętrowe skrzydła budynków, 

w których mieści się obecnie Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz Szkoła Podstawowa nr 10 

w Chełmie (fot. nr 5, 6, 7). 
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Fot. 2.5.  Szkoła Maryjska sprzed I wojny światowej 

 

 

 

Fot. 2.6. Zachodnie skrzydło Szkoły Maryjskiej sprzed I wojny światowej 
 

 

 

Fot. 2.7. Fronton Szkoły Maryjskiej sprzed 1914 r. 

Zespół budynków składa się z trzech różnych skrzydeł na rzucie zbliżonym do podkowy z dziedzińcem 

wewnętrznym, zamkniętym od ulicy Reformackiej murem ogrodzeniowym. Skrzydło wschodnie graniczy 

z kościołem Reformatów i wyposażone jest w sień przejazdową łączącą dziedziniec szkolny z sanktuarium. 

Wewnątrz zespołu zachował się częściowo mur wydzielający dawne ogrody klasztorne. 

Budynki prezentują się w bogatej, klasycyzującej szacie architektonicznej, w której możemy wyróżnić 

m.in. profilowane gzymsy, dwa toskańskie portyki, tralkową attykę i tympanon o dekoracji roślinnej. Owa 

bogato zdobiona elewacja budynku częściowo pozostała po dzień dzisiejszy. Możemy podziwiać występ z lica 

w elewacji budynku w jego części środkowej, prowadzony od fundamentów po dach, jest to tzw. ryzalit. 

Zazwyczaj w budynkach reprezentacyjnych w środkowym ryzalicie fasady znajduje się główne wejście.  

Obecnie widzimy fragment trzyosiowego ryzalitu środkowego w budynku. Nad balkonem, w arkadowych 

wnękach znajdują się zamknięte półkoliście okna ujęte profilowanymi pilastrami i arkadowym łukiem a nad 

gzymsem znajduje się tympanon wypełniony dekoracją roślinną. Ryzalit ożywia elewację, sprawia, że 

poszczególne części budynku są wyodrębnione np. skrzydła. Natomiast pilaster jako płaski filar przyścienny 

służy do obramowania okien (również drzwi), tak więc pełni rolę dekoracyjną. Wejście do budynku poprzedza 

portyk wspierający balkon (fot. nr 8). Fasada budynku przy obecnym wejściu głównym do szkoły uwieńczona 

jest attyką tj. pasem muru w postaci tralkowej balustrady ponad gzymsem budowli.  

 Nad wejściowymi drzwiami elewację budynku ozdabia rzeźbiarski detal architektoniczny w formie 

ludzkiej głowy tzw. maszkaron (fot. nr 9). 
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Fot. 2.8.Wschodnie skrzydło szkoły, nad oknami tympanon       Fot. 2.9.Tralkowa attyka nad wejściem głównym 

Zgodnie z regułą wielu średniowiecznych zakonów przy budowie klasztoru przewidziany był wirydarz 

czyli kwadratowy lub prostokątny ogród umieszczony wewnątrz zabudowań klasztornych. Tak było i w tym 

przypadku. Do kościoła Reformatów pw.św. Andrzeja Apostoła przylega budynek klasztorny, tworząc wraz 

z nim zamknięty czworobok z wirydarzem wewnątrz (fot. nr 10). W budynku szkoły w poszczególnych 

pomieszczeniach znajdują się zabytkowe piece kaflowe (fot. nr 11).  

                    

Fot. 2.10. Wirydarz wewnętrzny szkoły                                         Fot. 2.11. Zabytkowy piec w budynku  

W roku 1900 do Chełma przybył car Mikołaj II z okazji 25-lecia przyłączenia cerkwi greckokatolickiej do 

prawosławia. W tym czasie w Szkole Maryjskiej uczyło się 270 dziewcząt.  

W okresie I wojny światowej od sierpnia 1915 roku, po ustąpieniu Rosjan, Chełm znalazł się pod okupacją 

austriacką. W czasie wycofywania się wojsk rosyjskich Chełmska Dyrekcja Szkolna została przeniesiona do 

Kijowa. Ewakuując średnie szkoły rządowe w głąb Rosji, wywieziono również pomoce naukowe i sprzęt. 

W trakcie wojny, budynek szkolny byłej Szkoły Maryjskiej został przez Austriaków zajęty na szpital dla wojsk 

czeskich a kościół zamieniony na zbór protestancki(fot. nr 12). 

 

Fot. 2.12.  Szpital wojskowy z okresu I wojny światowej w budynku szkoły 
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W ostatnich miesiącach wojny, w ramach powstawania polskich szkół, we wrześniu 1918 roku zostało 

zorganizowane w budynku Męskie Królewsko-Polskie Seminarium Nauczycielskie. Po odzyskaniu 

niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku, szkoła otrzymała nazwę: Państwowe Seminarium 

Nauczycielskie Męskie w Chełmie, którego pierwszym dyrektorem został Jan Dębski. Powyższe Seminarium 

Nauczycielskie istniało 19 lat do roku 1937 i związane było z oświatą mas ludowych. Do seminarium 

przyjmowani byli uczniowie w wieku od 14 do 20 lat, którzy opanowali pełny, siedmioletni program szkoły 

powszechnej, zdali egzamin wstępny z języka polskiego i matematyki. Ze względu na mniejszy koszt nauki, 

możliwość otrzymania stypendium oraz zamieszkania w internacie uczniowie rekrutowali się głównie ze 

środowisk wiejskich (fot. nr 13).  

 

 

Fot. 2.13. Uczniowie Seminarium Nauczycielskiego 

 

 Kadrę nauczycielską szkoły reprezentował m.in. przyszły patron obecnej szkoły Kazimierz Andrzej 

Jaworski. Przy seminarium, w obecnym budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Chełmie, funkcjonowała szkoła 

ćwiczeń, warsztat praktycznej nauki zawodu dla przyszłych nauczycieli. 

Edukacja szkolna kończyła się maturą, ale poważną wadą była tzw. „ślepa uliczka” tj. praktycznie 

zamknięty wstęp na wyższe uczelnie dla absolwentów szkoły. 

W ramach jędrzejewiczowskiej reformy szkolnictwa w II RP, przeprowadzonej w latach 30-tych 

XX wieku, wprowadzono nowy typ szkoły kształcącej nauczycieli - liceum pedagogiczne. Idąc w tym kierunku, 

w1937 roku w miejsce Seminarium na Reformackiej powołano 3-letnie Liceum Pedagogiczne. Podstawowa 

różnica między obu typami szkół polegała na tym, że seminarium bazowało na absolwentach 7-letniej szkoły 

powszechnej, natomiast liceum miało rekrutować uczniów spośród 4-letniego gimnazjum. Zarazem likwidowano 

ową „ślepą uliczkę” dla absolwentów szkoły, gdyż nauka w liceum kończyła się egzaminem maturalnym 

równorzędnym z maturą liceum ogólnokształcącego, dając możliwość dalszego kształcenia na studiach 

wyższych (fot. nr 14,15). 

 

 

Fot. 2.14. Seminarium nauczycielskie, lata 30-ste XX wieku 
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Fot. 2.15. Seminarium nauczycielskie, lata 30-ste                 Fot. 2.16. Budynek szkoły w okresie okupacji 

                                                       

W latach 30-tych władze kościelne podjęły starania o odzyskanie budynków klasztornych na rzecz 

oo. Reformatów. W kwietniu 1936 roku zwrócono zakonnikom kościół. Dalsze starania o zwrot pozostałych 

pomieszczeń w dawnym klasztorze oraz ogrodu wstrzymał wybuch II wojny światowej. 

W latach II wojny światowej w budynku szkolnym Niemcy zorganizowali początkowo szkołę dla dzieci 

kolonistów niemieckich, a po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku, niemiecki szpital. Natomiast 

kościół służył protestantom narodowości niemieckiej (fot. nr 16).  

Zakonnicy zostali aresztowani i osadzeni na Zamku w Lublinie. W czerwcu 1940 roku wywieziono ich do 

obozu w Sachsenhausen, a stamtąd do Dachau. Po wyzwoleniu, we wrześniu 1944 roku w budynku szkoły 

ponownie zaczęło działać  Liceum Pedagogiczne, które funkcjonowało do roku 1967. W okresie przejściowym 

do 1947 roku, było to liceum „przyspieszone” 2-letnie, następnie 4-letnie na podbudowie 7 klas szkoły 

podstawowej i 5- letnie od 1957 roku. W okresie 30-letnim (1937-67) Liceum Pedagogiczne w Chełmie 

wykształciło niecałe 2-tysiące nauczycieli (fot. nr 17). 

 

 

Fot. 2.17.Widok na Liceum Pedagogiczne i Szkolę Ćwiczeń, 1953r. 

 

W latach 1964-1971 w murach szkoły działało również stacjonarne Studium Nauczycielskie, które miało 

w przyszłości zastąpić Liceum Pedagogiczne. Historia potoczyła się inaczej.  

Od roku szkolnego 1970/71 w budynku przy Reformackiej rozpoczęła pracę Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

nr 2 w Chełmie, późniejszy Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Chełmie, obecnie Zespół Szkół 

Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie. 

 

 

Włodzimierz Mischke 

 

 

 


