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OD AUTORA 
  

Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1944-2010, 

(wychowanie fizyczne, sport, rekreacja i wychowanie zdrowotne)  – to moja kolejna 

pozycja książkowa, zamykająca dalszy etap mojej naukowej pracy badawczo-

wydawniczej. W dziejach ludzkości wartości kultury fizycznej nie były doceniane, 

dlatego też informacje są raczej skąpe.  

W 1994 r. ukazała się moja pierwsza książka, pt. Dzieje kultury fizycznej na 

ziemi chełmskiej, historia-fakty-wspomnienia. Praca ta obejmowała bardzo obszerny 

materiał, który zgromadziłem w czasie długotrwałych badań, (a prowadzę je z 

przerwami od 1973 r.). Dotyczą one dziejów kultury fizycznej na kresach 

Rzeczypospolitej, a ziemi chełmskiej – powiatu i Chełma w szczególności. Książka 

spotkała się z ciepłym przyjęciem społeczności chełmskiej. Po jej wydaniu i 

późniejszej szczegółowej analizie dostrzegłem  pewne luki – choć przyznam, że 

wydawałem ją też w specyficznych warunkach (a i teraz cieszę się, że w ogóle 

wyszła). Otóż zbyt mało miejsca poświęciłem okresowi międzywojennemu (1918-

1939), który jak się później okazało, był okresem dużego i znaczącego rozwoju 

sportu i innych form kultury fizycznej w Chełmie i okolicy. Również okres 

powojenny nie był dogłębnie przedstawiony, chociaż w tym przypadku nie stało się 

z mojej winy. Otóż szereg akt, dokumentów z tego okresu zostało w niedawnych 

latach odtajnionych-udostępnionych i prasy, a z których wcześniej przy pisaniu w\w 

książki nie mogłem swobodnie skorzystać. Jednak stwierdzić należy, że była to 

bardzo ważna niejako pionierska-pilotująca książka w mojej przyszłej karierze 

autorsko-wydawniczej, która postawiła przede mną nowe wyzwania jako badaczowi 

i historykowi zajmującemu się dziejami kultury fizycznej, Chełma i ziemi 

chełmskiej. Dała mi też wielką satysfakcję oraz szacunek i uznanie czytelników.  

Mając na uwadze doświadczenie z pisania pierwszej książki dla dobra sprawy i 

nauki podzieliłem badania na etapy-okresy które postanowiłem oddzielnie opisać. 

Pierwszy etap to lata międzywojenne 1918-1939 do którego dołączyłem też okres 

wcześniejszy od XV w. oraz lata wojny i okupacji 1939-1944. Drugi etap obejmował 

lata po wyzwoleniu po 1944 r., szczególnie pierwszy okres obejmujący lata 1944-

1975 (do województwa), jednak też rozszerzyłem go do 2010 r. 

Pierwszego etapu czyli okresu międzywojennego 1918-1939 dotyczyły moje 

kolejne wydawnictwa książkowe wydawane w ostatnich latach, najważniejsze 

mianowicie kolejno: Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939 (2004), 

Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939 (2007), Wychowanie 



8 
 

fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939 (2008) i Sport w 

organizacjach paramilitarnych na Ziemi Chełmskiej w latach 1918-1939 (2008), 

poniekąd też Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej: słownik biograficzny, część 

pierwsza (2007) i część druga (2009). Te książki zamknęły pierwszy etap, czyli 

okres międzywojenny znaczący dla rozwoju sportu i szeroko rozumianej kultury 

fizycznej w Chełmie i na ziemi chełmskiej – powiecie. Wydaje się, że te w\w 

pozycje książkowe w wyczerpujący sposób przedstawiły stan kultury fizycznej w 

Chełmie i na ziemi chełmskiej, (w okresie międzywojennym II Rzeczypospolitej 

1918-1939). 

Drugim etapem są dzieje kultury fizycznej (i współczesnej turystyki) w okresie 

powojennym konkretnie w latach 1944 – 2010. I właśnie tego okresu dotyczy 

niniejsza książka (i jakby II-część pt. Ruch krajoznawczo-turystyczny, współczesnej  

aktywnej turystyki  w Chełmie - ziemi chełmskiej (1906)-1944 – 2010, jednocześnie 

tymi książkami zamykam pewien etap moich badań. Starałem się przedstawić w nich 

rozwój i osiągnięcia powojennego sportu chełmskiego tego okresu oraz 

współczesnej turystyki.  

Książki te będą uzupełnieniem mojej pierwszej pionierskiej-pilotującej książki 

z 1994 r., i są to moje ostatnie książki z tej serii naukowych dociekań od (XV w.) - 

1918 r. do 2010 r. 

 

Uwaga: właściwie w tym samym czasie ukażą się moje dwie kolejne książki: 

1 – Kultura fizyczna w Chełmie i powiecie chełmski w latach 1944-2010 - 

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

2 – Ruch krajoznawczo-turystyczny, współczesnej aktywnej turystyki na ziemi 

chełmskiej w latach (1906)-1944 - 2010. 

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

niej  dwa współczesne jej filary sport i turystyka. Jednak zdecydowałem, że wyjdą 

dwie osobne książki. Ruch sportowy i ruch turystyczny, mają wprawdzie swój 

samoistny byt społeczny. Stanowią one główne zasoby tych form ruchu, które 

obejmujemy (nawet) wspólnym mianem kultury fizycznej (patrz też klasyczny 

podział kultury fizycznej). 

Dlatego też w celu, zgłębienia przeze mnie przedstawionej rzetelnej wiedzy 

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

 

Historycy kultury fizycznej w Polsce, poszukując tradycji ożywiającej 

współczesność, z reguły sięgają do dorobku Oświecenia, a polskiego Oświecenia w 

szczególności. Wszak słynne ustawy Komisji Edukacji Narodowej zawierają ciągle 

trwałe zasady, na których można budować nie tylko wychowanie fizyczne dzieci i 

młodzieży, ale także kulturę fizyczną całego narodu. Elity intelektualne doby 
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Oświecenia bowiem miały na względzie dbałość o sprawy ciała i zdrowia, a więc – 

jak byśmy to powiedzieli dzisiaj – świadome i celowe kreowanie ciała zgodne z 

wzorami obowiązującymi w społeczeństwie i lansowanymi przez pedagogikę. Tę 

intencję odczytać można np. z pism Grzegorza Piramowicza, który propagował 

„wychowanie co do ciała i zdrowia” oraz „obyczaje co do ciała i zdrowia”. Podobne 

myśli odnajdujemy u Jędrzeja Śniadeckiego – ojca polskiej teorii wychowania 

fizycznego. Pisał on: „Mistrz powinien więc naprzód poznać ten surowy materiał, tę 

pierwszą osnowę człowieka, z której ma powstać dzieło jego sztuki, tak jak rolnik 

powinien poznać ziemię, którą ma uprawiać, tak jak snycerz – martwy głaz, który 

ma obrobić”. Są to sformułowania doniosłe: stanowią bowiem próbę przeniesienia 

ówczesnego rozumienia kultury („uprawa umysłu”) do dziedziny nas interesującej 

(„uprawa ciała”). 

Już Śniadecki jako lekarz wprowadził do refleksji o wychowaniu fizycznym 

elementy myślenia naturalistycznego. Ta tendencja w naukach o kulturze fizycznej 

dominowała aż do II wojny światowej. Najwybitniejszymi jej Reprezentantami w 

XX stuleciu byli: Henryk Jordan, Eugeniusz Piasecki, Władysław Osmolski i 

Zygmunt Gilewicz. Twierdzili oni, że istotą wychowania fizycznego jest 

oddziaływanie na człowieka przez środki naturalne, przyrodnicze: słońce, wodę, 

powietrze, ruch. Kładli zatem nacisk nie tyle na cele, ile na środki w działaniu „co do 

zdrowia i ciała” – tu wychowanie zdrowotne.                               

Kultura fizyczna.  

Rozumienie kultury fizycznej, jako specyficznej dziedziny kultury: 1.Kultura 

fizyczna to całokształt materialnego środowiska, kształtowanego przez człowieka 

zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i wartościami.; 2.Kultura fizyczna to 

system wartości, działań oraz ich efekty w działaniu cielesnej aktywności człowieka 

zależne od zewnętrznych warunków i stymulowanych przez społeczne potrzeby.; 

3.Kultura fizyczna to zespół form aktywności ruchowej człowieka, podejmowanych 

świadomie i celowo dla pomnożenia zdrowia, rozwoju sprawności fizycznej i 

pomnażania urody człowieka, podporządkowanych wzorowi osobowości 

wszechstronnej harmonijnej i dynamicznej.; 4.Kultura fizyczna rozumiana jako 

synonim sportu występuje tylko sporadycznie zarówno w Polsce, jak i innych 

krajach Europy środkowej i wschodniej. *(Zbigniew Krawczyk). 

Wychowanie zdrowotne.  

Zarówno w potocznym odczuciu, jak w pogłębionej refleksji zdrowie kojarzy 

się z kulturą fizyczną, aczkolwiek na różnej zasadzie i z różną siłą. W skojarzeniu 

rygorystycznym stanowi pobierz tej mocy, że wyklucza z kultury fizycznej sport 

wyczynowy, w którym organizm zawodnika traktuje się instrumentalnie. Dla 

krytyków sportu, którzy wychwytują przykłady drastycznej eksploatacji sił 

zawodników, stanowi to rację wystarczającą do lansowania terminologii rozłącznej: 
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kultura fizyczna i sport. Nowsze ujęcia zwalniają kulturę fizyczną z tak surowych 

rygorów, wskazując pokrewne lecz inne pole kultury, bezpośrednio i wyłącznie 

odniesione do zdrowia, a mianowicie kulturę zdrowotną. *(Maciej Demel). 

Wychowanie fizyczne. 

Pojęcie wychowania i wychowania fizycznego. Wyjątkowość wychowania 

fizycznego na tle innych form uczestnictwa w kulturze fizycznej, takich jak rekreacja 

fizyczna, sport, rehabilitacja ruchowa, polega na tym, że spełnia ono podwójną rolę: 

zaspakaja doraźne potrzeby w zakresie fizycznego rozwoju oraz służy 

przygotowaniu do dbałości o ciało po zakończeniu procesu wychowawczego. 

Dlatego od wychowania fizycznego młodzieży (a nie od sportu, jak sądzą niektórzy) 

zależy poziom kultury fizycznej dorosłych, którego miarą jest między innymi zasięg 

społecznego uczestnictwa w różnych jej formach. I na odwrót – od poziomu kultury 

fizycznej dorosłych, zależy ranga i poziom szkolnego wychowania fizycznego. 

Tworząc fundament kultury fizycznej, wychowanie fizyczne jest równocześnie 

integralnym składnikiem systemu edukacji. Żeby więc pojąć istotę tego procesu, 

trzeba nie tylko wiedzieć, czym jest kultura fizyczna, ale także rozumieć na czym 

polega wychowanie. *(Henryk Grabowski). 

Rekreacja fizyczna.  

Termin „rekreacja” wywodzi się z łaciny, w której  „recreo” znaczyło: tworzyć 

na nowo, ożywiać, odświeżyć, wzmocnić. W staropolszczyźnie terminem tym 

określano bądź przerwę w wykonywaniu jakichś obowiązków, bądź też służące 

odpoczynkowi zajęcia, którymi tę pauzę wypełniano. Od początku zatem wiązano 

rekreację z czasem wolnym i wytchnieniem od obowiązków, przy czym nie 

oznaczała ona bynajmniej bezczynności, a właśnie specyficzną formę aktywności. W 

okresie międzywojennym łaciński wyraz usiłowano zastąpić rodzimym określeniem 

„WYWCZASY” (wczasowanie-wywczasy), które wprawdzie przyjęło się, lecz 

rychło nabrało innego, własnego znaczenia i chyba na stałe skojarzyło z urlopowymi 

wyjazdami do miejscowości wypoczynkowych. 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 

(czynnym) wypoczynkiem, masową kulturą fizyczną, a nawet „sportowaniem się”, 

stanowi zatem jeden z elementów szeroko rozumianej rekreacji. *(Bogdan J. 

Kunicki). 

Rehabilitacja ruchowa.  

(Za prekursorów rehabilitacji w Polsce uważa się dwóch najwybitniejszych 

lekarzy polskiego Odrodzenia Wojciecha Oczkę i Sebastiana Petrycego). *Termin 

„rehabilitacja ruchowa” pojawił się w procesie wyłaniania się z medycyny i kultury 

fizycznej nowej dziedziny wiedzy i działań praktycznych stawiających sobie za cel 

przywrócenie człowiekowi choremu bądź niepełnosprawnemu pełni życiowych 
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funkcji. Ponieważ proces ten w dużej mierze miał charakter spontaniczny, wynikał z 

pojawienia się społecznej potrzeby, żywiołowo też zmieniały się znaczenia tego 

terminu. W kształtowaniu jego zakresu uczestniczyli przedstawiciele dwu różnych 

środowisk : medycyny i wychowania fizycznego, przy czym podobieństwo 

respektowanych przez nie systemów wartości wcale nie ułatwiło przyjęcia 

wspólnego jego rozumienia. Spory terminologiczne, których geneza sięga początków 

XX w., w zasadzie trwają do dziś, podtrzymuje je zaś rozwój zarówno medycyny, 

jak i nauk o kulturze fizycznej. *Termin „rehabilitacja” wywodzi się od łacińskiego 

(habere – mieć; habilis – zdatny, zręczny, sprawny; habilitas – zręczność, sprawność; 

habilito – czynię zdolnym). W znaczeniu potocznym, w odniesieniu do leczenia 

rehabilitacja to zespół działań mających na celu przywrócenie choremu utraconych 

sprawności lub – jeśli to niemożliwe – wyrobienie zastępczych sprawności, które 

wyrównują ubytki funkcjonalne. *„Gimnastyka lecznicza” - „rehabilitacja ruchowa”; 

*Polska szkoła rehabilitacji; *Sport osób niepełnosprawnych; *Kultura fizyczna -

medycyna - rehabilitacja. *(Witold Rekowski, Sławomir Wilk).               

 

* 

UWAGI terytorialne do Chełma – dzieje ustrojowe urzędów w Chełmie:  

- Urzędnicy ziemscy ziemi chełmskiej oraz urzędnicy miasta Chełma (do 

rozbiorów) w okresie staropolskim – Ziemia chełmska wraz z pozostałymi ziemiami 

ruskimi została włączona do Korony w następstwie wyprawy Królowej Jadwigi na 

Ruś w 1387 r. Później w XV stuleciu ziemia chełmska była samodzielną jednostką 

administracyjną. Nie znamy okoliczności włączenia jej do województwa ruskiego ze 

stolicą we Lwowie. Nastąpiło to w końcu XV lub na początku XVI w. Było to 

połączenie dość formalne, gdyż w dalszym ciągu ziemia ta zachowała znaczną 

samodzielność. Już dość wcześnie w ziemi chełmskiej pojawiła się pełna hierarchia 

urzędnicza. Stanowili ją: kasztelan – znany od 1434 r. oraz chorąży, cześnik, łowczy, 

miecznik, podczaszy, podkomorzy, podstoli, stolnik i wojski, występujący już w 

pierwszej połowie XV w. Urzędy te były obsadzane ciągle, jedynie w przypadku 

miecznika w latach 1532-1635 notujemy przerwę. Od XV w. znamy także 

urzędników sądowych i sędziego-1428 r., podsędka-1427 r., pisarza ziemskiego-

1423 r. Podsędek i pisarz ziemski chełmscy pojawiają się wcześniej, niż na obszarze 

innych ziem województwa ruskiego. Wynika z tego, że hierarchia chełmska była 

najpełniejsza i ukształtowana najwcześniej spośród innych na obszarze w\w 

województwa. W XVII w. dodano tylko urząd skarbnika, zaś od 1765 r. wojskiego 

mniejszego. Odrębną uwagę należy poświęcić starostom. Po włączeniu ziemi 

chełmskiej do Korony także i tu ustanowiono urząd starosty. Na terenie ziemi 

chełmskiej ukształtowały się dwa ośrodki grodowe: chełmski i krasnostawski. 

Starostwo chełmskie objęło swoim zasięgiem jurysdykcyjnym okręgi ratneński 
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(miasto Ratno) i lubomelski (miasto Luboml) oraz hrubieszowski (miasto 

Hrubieszów), czego dowodzą zachowane księgi sądowe. Najwcześniej w źródłach 

jako starosta chełmski wymieniany jest Andrzej Szerkalicz z Krupego. Nie był on 

jednak faktycznym starostą. W dokumencie delimitacyjnym z 1359 r. określony on 

jest jako „generalis palatinus et capitaneus terrae chelmansis”. Został więc nazwany 

starym tytułem wojewody (palatinus). Natomiast określenie go dodatkowo jeszcze 

tytułem starosty świadczyłoby niezbicie o przenikaniu na te tereny prawa i wzorców 

ustrojowych polskich oraz ich adaptacji w ziemi chełmskiej. Faktycznym pierwszym 

starostą chełmskim odnotowanym w źródłach pod rokiem 1409 był Jan (Jaśko) 

Kuropatwa z Łańcuchowa i Gradziny herbu Śreniawa. Jeśli chodzi o urzędników 

miejskich chełmskich to musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim przywilej 

lokacyjny miasta Chełma z 1392 r. Jak wynika z dokumentu miastem po lokacji 

rządził wójt dziedziczny, który kierował pracami sądu miejskiego, składającego się z 

7-ławników. Drugim organem samorządowym była rada miejska. O rajcach 

wspomina także przywilej lokacyjny z 1392 r. Z 4-rajców w Chełmie każdy 

sprawował funkcję burmistrza przez jeden kwartał. Kadencja władz podobnie jak w 

innych miastach trwała rok. W okresie późniejszym XVI-XVII w. z punktu widzenia 

formalnoprawnego ustrój Chełma nie uległ większym przekształceniom w 

porównaniu z okresem poprzednim. Faktycznie zwiększył się zakres uprawnień 

samorządu miejskiego (m. in. przywilej Zygmunta I Starego). W pierwszej połowie 

XVI w. doszło do połączenia wójtostwa dziedzicznego ze starostwem co wzmocniło 

władzę starostów grodowych w mieście. Starosta decydował o obsadzie rady 

miejskiej, nadzorował elekcję burmistrza, landwójta, i ławników. Zasadniczymi 

organami samorządu miejskiego były rada i ława miejska. Rada miejska liczyła jak 

w okresie poprzednim 4-rajców, których nazywano burmistrzami, gdyż  każdy z nich 

w trakcie trwającej 1-rok kadencji sprawował przez kwartał funkcję burmistrza-

rezydenta. W XVIII w. przewodniczący radzie burmistrz coraz częściej określany 

był prezydentem. Zmieniające ustrój miast uchwały Sejmu Czteroletniego 

zaprowadzono w Chełmie w kwietniu 1792 r. Przeprowadzono wówczas elekcję 

władz miejskich. Nowa rada jak wcześniej składała się z 4-rajców, a na jej czele stał 

prezydent, którego kadencja wynosiła rok. Pierwszym konstytucyjnym prezydentem 

Chełma był Wojciech Nowicki. Drugim organem samorządu miejskiego była ława 

miejska na czele z landwójtem.   Liczyła ona 7-ławników wybieranych w zasadzie 

dożywotnio, a na miejsce opróżnione, elekcji dokonywano na ogólnych 

zgromadzeniach mieszczan. Na mocy przywileju króla Stefana Batorego z 1578 r. 

landwójta nominował starosta lub jego zastępca spośród 4-kandydatów wybieranych 

corocznie przez mieszczan. Do kompetencji ławy należały przede wszystkim 

uprawnienia sądowe, zwłaszcza rozstrzyganie w sprawach kryminalnych, jak 

kradzież, zranienie, podpalenie, zabójstwo i podobne. W podsumowaniu należy 
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stwierdzić iż zarówno hierarchia urzędników ziemskich jak i miejskich, a także ich 

kompetencje, ustalone jeszcze w średniowieczu i XVI w. przetrwały (z niewielkimi 

zmianami) do końca I Rzeczypospolitej.  

*Źródło: Andrzej Gruszka, Urzędnicy ziemscy ziemi chełmskiej oraz urzędnicy  miasta 

Chełma (do rozbiorów) w okresie staropolskim.  

 

- Wiek XIX – Najniższymi jednostkami administracji państwowej były gminy 

wiejskie (dekret z 23 II 1809 r. Dz. P. K. W. Nr 9, t. 1. S. 227). Stanowiły 

jednocześnie komórki samorządu terytorialnego. Na czele gminy stał wójt, który był 

wykonawcą zarządzeń państwowych, opiekował się majątkiem gminy, jej 

instytucjami, i zakładami, czuwał nad bezpieczeństwem, porządkiem i zdrowiem 

mieszkańców wsi. Ukaz z dnia 19 II 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich (Dz. P. K. 

P. t. 62, s. 37) uzupełniony zarządzeniem z 1871 r. w miejsce jednoosobowej władzy 

Wójta tworzył organy administracji gminnej a mianowicie: zebrania gminne, sądy 

gminne, wójtów i sołtysów. Po odzyskaniu niepodległości na ziemiach byłego 

zaboru rosyjskiego nadal obowiązywał częściowo ukaz o urządzeniu gmin z 19 II 

1864 r. Dekret Naczelnika Państwa z 27 XI 1918 r. wprowadził tylko pewne 

uzupełnienie, uwypuklając podwójny charakter gminy jako jednostki samorządu 

terytorialnego wypełniający również funkcje zlecone przez organy administracji 

ogólnopaństwowej (Dz. P. Nr 18, poz. 48). Dekret ustanowił radę gminy w skład 

której wchodził wójt, jego zastępca i 12 członków wybieranych przez zgromadzenie 

gminne. Rada gminna pełniła rolę organu zarządzającego i kontrolnego gminy. 

Ustawa dla gmin z 23 III 1933 r. (Dz. U. Nr, 35) znosiła zgromadzenia gminne 

przekazując część ich kompetencji radzie gminnej (wybór wójta, zastępcy, ustalanie 

budżetu gminy). Organem wykonawczym rady gminnej był zarząd gminy składający 

się z wójta, jego zastępcy oraz 2-3 ławników wybieranych przez radę. 

- Okres okupacji 1939-1944 i do 1954 r. –  W 1939 r. na mocy rozporządzenia 

Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. gminy w GG zostały podporządkowane 

władzom okupacyjnym, a samorząd zniesiony. Gminą zarządzał jednoosobowo wójt 

mianowany przez starostę. Dekret PKWN z 25 XI 1944 r. utrzymywał zarządy gmin 

z dawnymi uprawnieniami na mocy statusu z 1 I 1944 r. i ustawy z dn. 11 IX 1944 r. 

(Dz. U. Nr 5) powstały gminne rady narodowe jako władza uchwałodawcza. Ustawa 

„o terenowych organach jednolitej władzy państwowej” z 20 III 1950 r. (Dz. U. Nr 

14 poz. 130) znosiła zarządy gmin, w wyniku czego rady stawały się najniższymi 

organami terenowej władzy i administracji państwowej. W 1954 r. zostały 

zlikwidowane gminne rady narodowe, w ich miejsce powstały gromadzkie rady 

narodowe.  

- Starostwa Powiatowe 1918-1939 i do 1950 r. – Dekret Rady Regencyjnej z 

30 X 1918 r. (Dz. P. K. P. Nr 15 poz. 33) w miejsce C i K komend powiatowych, 
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tworzył urzędy powiatowe na czele z powiatowymi komisarzami rządowymi. Na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 VIII 1919 r. o tymczasowej 

organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego 

zaboru rosyjskiego (Dz. U. Nr 72 poz. 426) oraz przepisów rozporządzenia 

wykonawczego Rady Ministrów z 13 XI 1919 r. (Dz. U. Nr 90 poz. 489) urzędy 

powiatowe przemianowane zostały na starostwa powiatowe jako władze 

administracji ogólnej I instancji. W województwie lubelskim było 19 powiatów, we 

wszystkich były zorganizowane urzędy starościńskie. Wybuch wojny przerwał 

działalność starostw powiatowych.  

• Okres okupacji 1939-1944 – Okupacyjny podział administracyjny dystryktu 

lubelskiego obejmował 10 powiatów: bialski, biłgorajski,  chełmski, krasnostawski, 

kraśnicki (do 1942 r. janowski), lubelski, puławski, radzyński i zamojski. We 

wszystkich powiatach istniały starostwa powiatowe jako niemieckie urzędy 

terenowej administracji okupacyjnej. W zlikwidowanych powiatach (Lubartowie, 

Łukowie, Tomaszowie i Włodawie) ustanowiono tzw. komisariaty wiejskie   

• Okres 1944-1975 (powiat) – Po zakończeniu II wojny światowej powołano 

powiatowe rady narodowe jako organ władzy państwowej oraz starostwa powiatowe 

jako organ władzy wykonawczej w powiecie. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o 

terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130) 

przekształciła rady narodowe, które funkcjonowały w strukturze organów państwa  

od 1944 r. w nową kategorie organów – organy jednolitej władzy państwowej. 

Prezydia rad narodowych stopnia powiatowego, jako organy wykonawczo-

zarządzające rad narodowych powołane w 1950 r. w swym podstawowym kształcie 

funkcjonowały do 31 grudnia 1973 r. Likwidacje powiatowego stopnia prezydiów 

rad narodowych poprzedziła likwidacja gromad i gromadzkich rad narodowych z 

dniem 31 grudnia 1972 r. i utworzenie gmin z dniem 1 stycznia 1973 r.  

• Gminne rady narodowe i urzędy gmin 1 styczeń 1973 – czerwiec 1990 r. – 

Na podstawie ustawy z 29 XI 1972 r., z dniem 1 stycznia 1973 r. utworzone zostały 

w miejsce zlikwidowanych gromadzkich rad narodowych gminy. Gminą kierował 

Naczelnik Gminy przy pomocy urzędu gminy. 

 - Magistrat i Zarząd Miasta Chełma XIX – XX wiek –  Magistrat miasta 

Chełma, zwany również Urzędem Municypalnym w Chełmie, od  1842 r., przez 

blisko 26 lat, podlegał bezpośrednio Naczelnikowi Powiatu Krasnystawskiego, gdyż 

w tym czasie miasto Chełm i w większości teren dzisiejszego powiatu chełmskiego, 

wchodził w skład byłego pow. krasnostawskiego. Taki podział terenu i 

organizacyjny jednostek administracyjnych, jeżeli chodzi o pow. krasnystawski,  

istniał w byłym Królestwie Polskim w Województwie Lubelskim, do końca 1868 r. 

Z początkiem 1869 r. zmienione zostały pieczęcie gmin na nowe, a między innymi i 

pieczęć gminy chełmskiej która istniała już w tym czasie w Chełmie, niezależnie od 
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istniejącego Magistratu miasta Chełma. Urząd zarządzający miastem, pod nazwą 

Magistrat, przetrwał w Chełmie do końca prawie 1939 r., a kierował nim prezydent. 

Całokształt spraw związanych z organizacją samorządu miejskiego na terenie byłego 

zaboru rosyjskiego regulował dekret z 4 lutego 1918 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 294).  W 

jesieni (październik, listopad) 1939 r., po zajęciu Polski przez Niemców w Chełmie 

utworzona została władza niemiecka a Magistrat przemianowano na Zarząd Miasta 

Chełma (Die Stadtverwaltung Der Stadt Chelm), (na czele miasta stał burmistrz 

komisaryczny) przy tym w 1940 r., powołano ponownie gminę miejską w Chełmie w 

skład której, wchodziły niektóre miejskie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, 

takie jak straż ogniowa, oczyszczalnia miasta itd. Taki stan organizacyjny władzy 

miejskiej w Chełmie, istniał do wyzwolenia miasta z okupacji hitlerowskiej, to jest 

do lipca 1944 r. Po odzyskaniu niepodległości, zorganizowana została nowa władza 

miejska, mimo to, nazwa Zarząd Miasta Chełma, zachowana została w dalszym 

ciągu i przetrwała do 1950 r., do chwili utworzenia jednolitej władzy terenowej, to 

jest Rady Narodowej. Jednocześnie po wyzwoleniu w Chełmie zlikwidowano gminę 

miejską a przedsiębiorstwa należące do gminy, przeszły pod wyłączna władzę 

Zarządu Miasta Chełma. Na czele Magistratu a późniejszego Zarządu Miasta, stał 

Prezydent. Biuro Magistratu w strukturze organizacyjnej dzieliło się na 4-Wydziały 

1.ogólno-administracyjny, 2.finasnsowy, 3.społeczny, 4.techniczno-gospodarczy, 

właśnie Wydział Społeczny dzielił się na 4-Referaty z których jeden można 

stwierdzić zajmował się kulturą fizyczną a ściślej jej formami i turystyką a właściwie 

wycieczkami, wypoczynkiem i wywczasami oraz organizacją wszelkich imprez 

sportowo-rekreacyjnych i krajoznawczych.  

- Powiatowa Rada Narodowa w Chełmie w okresie od 1944 r. do 1950 r. – Po 

raz pierwszy rady w Polsce powstały pod koniec 1918 r. – i były związane z walką 

proletariatu o władzę państwową. W początkach 1919 r. rady zaczęły upadać. 

Ponownie organizowano rady narodowe w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej – 

jako formy walki z okupantem oraz przygotowywały do ustanowienia na terenach 

wyzwolonych władzy ludowej. Najwyższy organ Krajową Radę Narodową (KRN) 

powołano dnia 31 grudnia 1943 r. ona też uchwaliła statut tymczasowych rad 

narodowych. Powiatowa Rada Narodowa w Chełmie została powołana w dniu 10 

sierpnia 1944 r. –  *[KRN – wydała 11 września 1944 r. dekret o organizacji i 

działalności rad narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 22) i dekret o organizacji i zakresie 

działania samorządu terytorialnego 23 XI 1944 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 74). Na ich 

podstawie powołano Zarząd Miejski, jako organ wykonawczy miejskiej rady 

narodowej. Zarząd składał się z prezydenta wice-prezydenta i 6-członków. W 1950 r. 

nastąpiła całkowita reorganizacja organów administracji i samorządu, w związku z 

ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 

130). W miejsce dotychczasowego zarządu miejskiego powstało Prezydium Miejskiej 
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Rady Narodowej w Chełmie. Od 1973 r. powołany został Urząd Miejski w Chełmie 

na czele z naczelnikiem miasta, który istniał do 1990 r. do momentu powołania 

nowych urzędów jako jednostek samorządowych]*. – Rady narodowe tworzono na 

zasadzie wieloszczeblowości, w poszczególnych jednostkach podziału 

administracyjnego (ustawa z 11 września 1944 r.). Skład rad narodowych tworzyli 

przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Rady narodowe posiadały uprawnienia 

wykonywania kontroli nad terenowa administracją państwową. Wpływ rad na 

procesy zarządzania w ramach samorządu terytorialnego, ograniczał się głównie do 

uchwalania budżetu samorządowego i planów świadczeń w naturze oraz 

powoływania samorządowych organów wykonawczych. Rolę organu 

wykonawczego na szczeblu powiatu pełniły starostwa i wydziały powiatowe 

(powiatowe związki samorządowe). Jedną z komisji działającej przy radzie była 

Komisja Oświatowa, powołana w październiku 1944 r. – właściwie jako pierwsza 

ogarniała problemy działalności (form kultury fizycznej i turystyki) – wychowania 

fizycznego i wycieczek. Ustawa Sejmowa z dnia 20 marca 1950 r. znosi dualizm 

organów terenowych, likwidując starostwa i dotychczasowe rady narodowe, a na ich 

miejsce wprowadza prezydia powiatowych rad narodowych, które wyposażone w 

organy wykonawcze  miały spełniać rolę terenowych organów jednolitej władzy 

państwowej. (np. patrz dnia 3 marca 1951 r., Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej Wydział Oświaty w Chełmie przesłało do Powiatowego Komitetu 

Kultury Fizycznej ewidencję kwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego 

powiatu chełmskiego). 

- Urząd Wojewódzki w Chełmie – Po utworzeniu w 1975 r. województwa 

chełmskiego powołany został Urząd Wojewódzki w Chełmie stanowiący organ 

wykonawczy Wojewody Chełmskiego. Szczegółowe zasady organizacji urzędów 

terenowych organów administracji państwowej zostały określone w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. Przy Urzędzie był powołany m. in. jako 

jednostka organizacyjna Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (pod tą 

nazwa działał w latach 1976-1984 następnie został zmieniona nazwa). Do zadań tego 

wydziału należało: 1.propagowanie i podejmowanie działań dotyczących rozwoju 

kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku; 2.inicjowanie rozwoju i modernizacji 

sieci obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 3.prowadzenie spraw w zakresie 

upowszechniania i finansowania kultury fizycznej i turystyki; 4.sprawowanie 

nadzoru nad organizacjami społecznymi, zakładami i jednostkami budżetowymi 

działającymi w zakresie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku; 5.współdzialanie 

z organizacjami młodzieżowymi, związkami, spółdzielniami i innymi organizacjami 

społecznymi w zakresie tworzenia warunków dla aktywności młodzieży, rozwoju 

kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku (na czele wydziału stał dyrektor któremu 

podlegali inspektorzy). 
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- Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie w okresie od 1975 do 1990 r. – 

Dnia 28 maja 1975 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o dwustopniowym 

podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. 

Wprowadziła ona podział administracyjny Państwa na jednostki stopnia 

podstawowego (gminy, miasta i dzielnice większych miast) oraz stopnia 

wojewódzkiego (województwa). W oparciu o przepisy w\w ustawy zniesiono 

powiaty, a liczbę województw zwiększono do 49. Utworzono wówczas 

województwo chełmskie z siedzibą wojewódzkich organów władzy i administracji 

państwowej w Chełmie. Zlikwidowano również prezydia powiatowych rad 

narodowych, a część ich kompetencji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do 

powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przyjmują 

wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie, przejęły wojewódzkie rady narodowe. 

Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie (dalej: WRN) była organem władzy 

państwowej i podstawowym organem samorządu społecznego na terenie 

województwa. Swoje zadania wykonywała na sesjach, przy pomocy swego 

prezydium i komisji, przez działalność radnych w terenie oraz przez swój organ 

wykonawczy i zarządzający czyli – Wojewodę Chełmskiego. Wojewódzka Rada 

Narodowa  w Chełmie rozpoczęła swoją działalność 26 czerwca 1975 r. – wybrano 

też skład osobowy i stałych komisji i Prezydium WRN. Organami pomocniczymi i 

opiniodawczymi działającymi przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Chełmie 

były komisje stale – w 1975 r.  powołano 7-komisji stałych – w skład wchodziła m. 

in. numer 5 Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – która 

zajmowała się sprawami związanymi z działalnością placówek służby zdrowia i 

opieki społecznej, sportu i turystyki, oraz zagospodarowaniem terenów 

rekreacyjnych i ochrona naturalnego środowiska człowieka (poniekąd  5-Komisja 

miała współsprzymierzeńca w swoich działaniach w bratniej numer 6 Komisji 

Wychowania, Oświaty i Kultury do spraw wychowania i wykształcenia dzieci i 

młodzieży, funkcjonowania szkół i innych palcówek oświatowo-wychowawczych, 

upowszechniania kultury, czytelnictwa i opieki nad sztuką ludową). W 1988 r. 

doszły dwie: Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Kultury. W organizowaniu 

pracy radnym pomocne było biuro WRN jako jednostka organizacyjna wchodzącą w 

skład Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, i było  podporządkowane 

Przewodniczącemu WRN. Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie zakończyła 

swoją działalność w dniu 26 kwietnia 1990 r.  

*Źródło: Stanisław Minicki, Dzieje ustrojowe urzędów w Chełmie od XIX w. do 1990 r. 
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- Od grudnia 1998 r.  ponownie powiat chełmski –  

Z chwilą rozwiązania województwa, Chełm stał się ponownie miastem 

powiatowym. Od grudnia 1998 r. przy Urzędzie Miasta Chełma (obecna nazwa) 

Urzędzie Miasta Chełm funkcjonowały następujące wydziały: 

1. w 1998 r.   - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, 

2. od 01. 04. 1999 r.  - Wydział Kultury i Kultury Fizycznej, 

3. od 01. 01. 2003 r.  - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

4. od 15. 01. 2007 r.  - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urzędu Miasta 

Chełm. Wydział ten (zmiana nazwy zależna od ekipy rządzącej) przede wszystkim 

odpowiadał za poziom i promowanie za kulturę fizyczną, sport i turystykę na terenie 

miasta oraz wszelkie sprawy  z tym związane w zarządzaniu (oraz inne zagadnienia 

jak: oświata, kultura itd.). 

Powiat w Polsce - jednostka samorządu terytorialnego II stopnia, 

funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa o samorządzie powiatowym z 1998 r. z 

późniejszymi zmianami. Od tej chwili Starostwo Powiatowe w Chełmie odpowiada 

za kulturę fizyczną, sport i turystykę (oraz oświatę i kulturę  poprzez podległy 

wydział), który obecnie działa jako – Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu 

(oraz promocji turystyki). 
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Wprowadzenie: Lata 1944-1975 wg historyków PRL. 
 

I. Kultura Fizyczna  

Kultura fizyczna jako składowa część ogólnej kultury społeczeństwa określana 

jest stanem i rozmiarami dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową i zdrowie 

człowieka, a także poziomem i zasobnością środków, służącym tym celom. 

Określenie to uzupełnić należy o związki kultury fizycznej z ideologią, które w 

naszym kraju są wynikami polityki Partii i Państwa, a także o określony stosunek 

człowieka do otaczającego go środowiska naturalnego. Kultura fizyczna nie jest już 

zjawiskiem jednorodnym, a każda z jej postaci akcentuje inne cele i używa innych 

środków. Aktualnie wyróżniamy w niej wychowanie fizyczne, rekreację, sport i 

rehabilitację. Wychowanie fizyczne zaspakaja głównie potrzeby dzieci i młodzieży 

w zakresie ich rozwoju, korektywy oraz adaptacji do zadań w życiu osobistym i 

społecznym. Podstawowym celem zajęć rekreacyjnych jest regeneracja sił oraz 

utrzymanie sprawności i kondycji fizycznej. Jest ona swoistą formą profilaktyki 

zdrowotnej, przeciwdziała bowiem negatywnym zjawiskom, które niesie za sobą 

współczesna urbanizacja i industrializacja. Zajęcia rekreacyjne mogą być 

prowadzone w formach zorganizowanych lub indywidualnie, w miejscu 

zamieszkania lub w miejscu pracy. Wszystkie te formy posiadają już ukształtowany 

charakter i występują w postaci zbiorowego lub indywidualnego uprawiania ćwiczeń 

gimnastycznych, zdobywania norm sprawnościowych, udziału w zajęciach 

ruchowych oraz aktywnego wypoczynku po pracy. Sport jest najbardziej 

wyselekcjonowaną i zorganizowaną postacią kultury fizycznej. Stanowi on 

wierzchołek piramidy, której podstawę sanowi wychowanie fizyczne. Do jednej z 

nowszych dziedzin kultury fizycznej zalicza się rehabilitację. Zajmuje się ona 

różnorodnymi formami i metodami usprawniania osób z dysfunkcją ruchu, schorzeń 

układu nerwowego oraz narządów wewnętrznych. Kultura fizyczna, występując w 

różnych postaciach, operując też różnymi środkami oddziaływania zaspokaja jednak 

wspólne potrzeby społeczno-biologiczne. Teoretycy wychowania fizycznego 

sprowadzają je do zakresu biologiczno-zdrowotnego, psychicznego i społecznego. 

Te wielorakie wartości kultury fizycznej zostały uwypuklone szczególnie w 

państwach obozu socjalistycznego, w tym także i w Polsce Ludowej. Dynamiczny i 

wielokierunkowy rozwój gospodarki, kultury i nauki w naszym kraju, określony 

zadaniami sformułowanymi w programie VI Zjazdu PZPR, zdeterminował 

równocześnie rangę i perspektywy rozwojowe kultury fizycznej. Decyzje, które w 

ostatnich latach zapadły, skonkretyzowane na VII Plenum KC Partii, a następnie 

rozwinięte w wytycznych Biura Politycznego ze stycznia 1973 r. oraz Uchwale Rady 

Ministrów z kwietnia 1973 r. w sprawie dalszego rozwoju kultury fizycznej – 

precyzują jasno zadania i nakładają szczególne obowiązki na instytucje, organizacje 
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i stowarzyszenia wychowania fizycznego i sportu. Przemiany zachodzące w naszym 

społeczeństwie wymagają tworzenia nowych warunków do rzeczywistego 

upowszechniania wychowania fizycznego i sportu we wszystkich środowiskach i 

rejonach kraju, rozwijania najefektywniejszych form wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

 

II. Rozwój form organizacyjnych wychowania fizycznego i sportu  

 w lach 1944-1975. 

1. Zarządzenia państwowe – W okresie 30-lecia Polski Ludowej nastąpił 

ogromny postęp w dziedzinie kultury fizycznej. Początki były niezmiernie trudne. W 

pierwszych latach po wyzwoleniu trzeba było zaczynać od podstaw. W dziedzinie 

kultury fizycznej powstał spontaniczny ruch reaktywujący działalność istniejących 

do chwili wybuchu II wojny światowej klubów i związków sportowych. W 

listopadzie 1945 r., wznowił swą działalność Związek Robotniczych Stowarzyszeń 

Sportowych. Powstały w tradycyjnych formach organizacyjno-prawnych pierwsze 

kluby sportowe. Pojawiły się również nowe elementy organizacji społecznego ruchu 

w dziedzinie kultury fizycznej. Z inicjatywy Związku Samopomocy Chłopskiej 

powstały pierwsze ogniwa sportu na wsi. W styczniu 1946 r., Prezydium Krajowej 

Rady Narodowej zatwierdziło dwa istotne dla kultury fizycznej dekrety: (pierwszy) o 

utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego 

(Dz. U. nr 3, poz. 25) oraz (drugi) o powszechnym obowiązku wychowania 

fizycznego i przysposobienia wojskowego (Dz. U. nr 31,poz. 195). Akty te 

zapoczątkowały okres państwowego zarządzania sprawami kultury fizycznej. 

Zwyciężyła wówczas koncepcja utworzenia państwowych organów obejmujących 

swym zakresem działania zarówno spraw wychowania fizycznego jak i 

przysposobienia wojskowego – koncepcja ta nawiązała do tradycji z okresu 

międzywojennego. Przy Ministerstwie Obrony Narodowej powstał Państwowy 

Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PU WF i PW), na 

czele którego stanął długoletni i wybitny cywilny działacz sportowy Tadeusz 

Kuchar. Odpowiednikami terenowymi stały się wojewódzkie, powiatowe i miejskie 

Urzędy WF i PW, nad którymi nadzór sprawowali D-cy Okręgów Wojskowych. 

Równocześnie przy Ministerstwie Obrony Narodowej powołana została Państwowa 

Rada WF i PW w skład której desygnowani zostali przedstawiciele 

zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej ministerstw i innych centralnych 

instytucji, organizacji młodzieżowych i sortowych. Przewodniczącym Rady został 

były przedwojenny dyrektor Warszawskiej AWF prof. dr Zygmunt Gilewicz. 

Sprawy kultury fizycznej stały się integralną częścią zadań państwowych. W lutym 

1948 r., Sejm uchwalił ustawę o powszechnym obowiązku przysposobienia 

zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży 
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oraz organizacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. nr 12, poz. 90). Ustawa 

ustaliła nowe zasady organizacji zarządzania państwowego, powołując odrębne 

instytucje do spraw wychowania fizycznego i sportu oraz do spraw przysposobienia 

wojskowego. Utworzona została Naczelna Rada dla Spraw Młodzieży i Kultury 

Fizycznej, która działała przy Prezesie Rady Ministrów, powołano również rady 

wojewódzkie, powiatowe i miejskie dla spraw młodzieży kultury fizycznej. 

Równocześnie jednak ustawa utworzyła Główny Urząd Kultury Fizycznej (GUKF) 

oraz Powszechną Organizację „Służba Polsce”. Powszechna Organizacja „Służba 

Polsce” stała się organizacją właściwą do spraw przysposobienia wojskowego, 

realizowanego w podporządkowanych jej hufcach i brygadach „SP”, kierowana 

przez Komendę Główną poprzez wojewódzkie powiatowe i gminne Komendy 

„Służby Polsce”. Główny Urząd Kultury Fizycznej był centralnym organem 

administracji państwowej, działającym przy Prezesie Rady Ministrów – terenowymi 

GUKF stały się wojewódzkie urzędy oraz powiatowe i miejskie inspektoraty kultury 

fizycznej. Głównemu oraz terenowym urzędom i inspektoratom kultury fizycznej 

powierzono kierowanie całokształtem spraw kultury fizycznej. W maju 1948 r., 

nastąpiło porozumienie pomiędzy Komisją Centralną Związków Zawodowych a 

Związkiem Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych na mocy którego została 

utworzona Międzyzwiązkowa Rada Kultury Fizycznej i Sportu. Z kolei powstały 

zrzeszenia sportowe poszczególnych związków zawodowych, skupiające kluby 

sportowe działające przy zakładach pracy. Rok 1948 zamknął ważny okres w życiu 

naszego państwa, nastąpiło pełne ukształtowanie się władzy ludowej oraz 

zakończony został proces odbudowy gospodarczej kraju – odbudowano też wiele 

obiektów sportowych i pozyskano ocalałych z pożogi wojennej działaczy i 

specjalistów. Rozpoczął się nowy etap rozwoju kultury fizycznej. We wrześniu 1949 

r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR podjęło uchwałę w sprawie kultury 

fizycznej i sportu, w której dokonało oceny istniejącego stanu, określiło rolę i 

miejsce kultury fizycznej i sportu w życiu narodu oraz sprecyzowało zadania w tej 

dziedzinie. Uchwała rozpoczęła nowy etap w kształtowaniu dróg rozwojowych 

wychowania fizycznego i sportu. Kulturze fizycznej powierzona została 

odpowiedzialna rola współudziału w procesie wychowania młodzieży. 

Równocześnie Biuro Polityczne wskazało na konieczność upowszechnienia kultury 

fizycznej, wytyczając konkretne zadania na najbliższe lata. Do realizacji uchwały 

przystąpiły władze ustawodawcze, wszystkie zainteresowane ministerstwa, związki 

zawodowe oraz organizacje młodzieżowe. Uchwała przesądziła nową organizację 

państwowego zarządzania sprawami kultury fizycznej, Ustawą z grudnia 1949 r. 

(Dz. U. nr 65, poz. 526) utworzony został Główny Komitet Kultury Fizycznej 

(GKKF), który stał się centralnym kolegialnym organem administracji państwowej 

działającym przy Prezesie Rady Ministrów (planującym kierującym i kontrolującym 
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całokształt spraw wychowania fizycznego i sportu). Terenowymi organizacjami stały 

się wojewódzkie, powiatowe i miejskie komitety kultury fizycznej – rozwiązano 

rady do spraw młodzieży i kultury fizycznej oraz urzędy i inspektoraty kultury 

fizycznej. Lata pięćdziesiąte cechował wzrost aktywności państwa w dziedzinie 

kultury fizycznej, które przeznaczało duże środki na upowszechnienie kultury 

fizycznej oraz rozwój sportu kwalifikowanego. Powstały nowe organizacje, w 1952 

r.: Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sortowe działające na wsi i Zrzeszenie Sportowe 

„Start” rozwijające działalność w środowisku spółdzielczości pracy i rzemiosła a w 

1953 r. Zrzeszenie Sportowe „Zryw” działające wśród młodzieży szkół 

zawodowych. Zasadniczemu przekształceniu uległa działalność klubów i związków 

sportowych. Kluby sportowe utraciły osobowość prawną, stając się ogniwami 

organizacyjnymi zrzeszeń sportowych. Celem ich było zarówno upowszechnienie 

kultury fizycznej jak i rozwój sportu kwalifikowanego. Związki sportowe legły w 

1951 r. rozwiązaniu, a ich rolę i zadania przejęły społeczne sekcje poszczególnych 

dyscyplin sportu, powołane przy komitetach kultury fizycznej. Dekret ze stycznia 

1956 r. o organizacji spraw kultury fizycznej (Dz. U. nr 2, poz. 12) rozszerzył zakres 

działania GKKF oraz usankcjonował ustawowo działalność komitetów kultury 

fizycznej przy prezydiach rad narodowych, a także społecznych sekcji dla 

poszczególnych dyscyplin sportu. W ten sposób sprawy kultury fizycznej stały się 

przedmiotem działań terenowych organów administracji państwowej. Stanowiło to 

pierwszy krok do zdecentralizowania zarządzania sprawami kultury fizycznej. 

Poszerzyło także uprawnienia sekcji poszczególnych dyscyplin sportowych i 

zwiększyło autonomie działania tych sekcji w ramach komitetów kultury fizycznej. 

Ukształtowana w 1949 r. organizacja państwowego zarządzania sprawami kultury 

fizycznej przetrwała do 1957 r. Nowa koncepcja organizacji kultury fizycznej 

uchwalona została przez Krajową Naradę Aktywu Sportowego w lutym 1957 r., 

zyskując aprobatę i poparcie Partii oraz Rządu. Zakładała ona utrzymanie 

kolegialnego państwowego zarządzania kulturą fizyczną w szerokim współdziałaniu 

z licznymi organizacjami społecznymi. W dziedzinie powszechnej kultury fizycznej 

powstała nowa w 1957 r., masowa w swym założeniu organizacja Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej, powstał także Szkolny Związek Sportowy.  W 

dziedzinie sportu wznowiły działalność kluby i związki sportowe. W lutym 1960 r. 

(dalsze zmiany) Sejm chwalił nową ustawę o organizacji spraw kultury fizycznej i 

turystyki (Dz. U. nr 10, poz. 65). Główny Komitet Kultury Fizycznej oraz Komitet 

do Spraw Turystyki zniesiono, a ich miejsce zajął Główny Komitet Kultury 

Fizycznej i Turystyki (GKKF i T). Dokonany został doniosły akt związania kultury 

fizycznej z turystyką, ten związek trwał i po 1975 r. Zarządzenie państwowe uległo 

w latach 1960-1973 istotnym zmianom. Nie dotyczyło ono jednak struktury i 

organizacji organów administracji państwowej do spraw kultury fizycznej i 
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turystyki, lecz zakresu ich działania oraz form i metod kierowania państwowego. W 

naszym systemie organizacyjnym można wyodrębnić kilka zasadniczych ogniw. 

Wiodącą rolę odgrywają organy administracji państwowej. Rola ta wynika z 

kulturalno-wychowawczej i organizacyjno-gospodarczej funkcji Państwa. 

Centralnym organem administracji państwowej w sprawach kultury fizycznej i 

turystki jest GKKF i T działający przy Radzie Ministrów. Sprawy kultury fizycznej 

stanowią jedno z ustawowych zadań rad narodowych, a funkcje terenowej 

administracji państwowej w omawianym zakresie wykonywały do końca 1973 r. 

komitety kultury fizycznej i turystyki prezydium rad narodowych – które skupiały w 

swej gestii całą kulturę fizyczną z zakresu wychowania fizycznego, sportu i 

rekreacji. Drugie bardzo ważne ogniwo w systemie organizacyjnym stanowiły 

szkoły. Organizacja, stan i poziom wychowania fizycznego i sportu w szkolnictwie 

posiada decydujące znaczenie dla rozwoju kultury fizycznej w ogóle. Trzecim 

istotnym ogniwem są państwowe przedsiębiorstwa i instytucje działające w 

dziedzinie kultury fizycznej, jak Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Sportowego „Pol-

sport”, uczelnie wychowania fizycznego oraz ośrodki sportu, turystyki i 

wypoczynku. Czwartym ogniwem są organizacje masowe zainteresowane rozwojem 

kultury fizycznej, zwłaszcza zaś związki zawodowe i organizacje młodzieżowe – 

upowszechniają kulturę fizyczną i walory ideowo-wychowawcze. Piątym ogniwem 

systemu organizacyjnego są organizacje sportowe: Polska Federacja Sportu, 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

oraz związki sportowe i inne. Problematyka kultury fizycznej występuje także w 

innych działach administracji państwowej. Resort obrony jest drugim resortem 

odgrywającym szczególnie ważną rolę w dziedzinie kultury fizycznej. Wynika ona z 

dwojakiej działalności: obowiązkowego w jednostkach wojskowych wychowania 

fizycznego jako wyszkolenia bojowego żołnierzy oraz rozwijanie sportu wśród 

kadry żołnierskiej czynnej lub zawodowej oraz ich rodzin. Resort zdrowia i opieki 

społecznej, zajęcia zdrowotne, rekreacyjne, poradnie sportowo-lekarskie, 

rehabilitacja jej rola i znaczenie. Rola resortu kultury i sztuki oraz resortu spraw 

zagranicznych, stosunki międzynarodowe. Kultura fizyczna stanowi część składową 

socjalnej działalności każdego resortu. VI Zjazd PZPR otworzył nowy okres w 

rozwoju kultury fizycznej uznając ją za integralną część socjalnej polityki Państwa 

oraz określając generalne kierunki działania w tej dziedzinie – podniósł też rangę 

GKKF i T. Proces doskonalenia zarządzania sprawami kultury fizycznej trwa 

(nadal).   

2. Imprezy masowe i ich osiągnięcia w rozwoju wychowania fizycznego i 

sportu – Znacznym dorobkiem polskiej kultury fizycznej w okresie pierwszego 30-

lecia PRL jest inicjowanie, organizowanie i polaryzowanie wielu atrakcyjnych 

imprez i masowych akcji o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Masowe imprezy 



24 
 

służyły rozbudzeniu zainteresowań sportem i rekreacją fizyczną, a następnie 

kształtowały i utrwalały nawyki do systematycznego uczestnictwa w sporcie coraz to 

szerszych kręgów naszego socjalistycznego społeczeństwa. Dla wielu osób start w 

imprezach sportowych był doskonałą okazją do sprawdzenia poziomu swej osobistej 

sprawności fizycznej, zachętą do rozwijania form sportowego współzawodnictwa 

indywidualnego i zespołowego a wreszcie racjonalnym relaksem po pracy i nauce. 

Przedstawię najważniejsze imprezy z okresu 30-lecia PRL 

A. IMPREZY  SPARTAKIADOWE Nadanie masowym imprezom sportowym 

nazwy „spartakiada” było nawiązaniem do dawnych tradycji międzynarodowych 

spotkań sportowych organizowanych przez robotnicze stowarzyszenia. Ruch 

spartakiadowy w naszym kraju cechuje dynamiczny rozwój i bogactwo treści 

programowych. Mimo wielokrotnych odgórnych modyfikacji i przeobrażeń w 

terenie, a zwłaszcza w zakładach pracy na wsi i w szkolnictwie imprezy 

spartakiadowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Istnieje duża dowolność 

w układaniu programów spartakiad zakładowych i środowiskowych, 

współzawodnictwa pomiędzy pracownikami poszczególnych wydziałów lub 

zespołowego współzawodnictwa międzyzakładowego w skali branży zawodowej 

względnie rejonu zamieszkana. W okresie 24 lat masowe imprezy spartakiadowe 

były coraz powszechniejsze w miarę jak umocniły się i rozwijały masowe 

specjalistyczne organizacje sportowe a zwłaszcza Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej, Ludowe Zespoły Sportowe oraz Szkolny Związek Sportowy. Imprezy 

spartakiadowe przeżywały okresy wzlotów i wielkiej popularności oraz okresy 

zapomnienia. Dzięki imprezom spartakiadowym: przyciągnięto wielkie masy ludzi 

do uczestnictwa w sporcie; wzrosła armia działaczy i organizatorów sportowo-

rekreacyjnych; utworzył się pozytywny wpływ na procesy integracji i stabilizacji 

załóg pracowniczych; wzrósł dodatek finansowy na działalność i budowę urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych; udoskonalił się system selekcji i dopływu do sportu 

kwalifikowanego utalentowanej młodzieży oraz podniosła się ranga sportu w 

państwie. 

B. SPARTAKIADY ŚRODOWISKOWE Ten rodzaj imprez spartakiadowych 

jest realizowany w działaniu wszystkich  podstawowych  organizacji sportowo-

rekreacyjnych a zwłaszcza LZS, TKKF i SZS. Do imprez tych przywiązywano 

wielką wagę, gdyż są one propozycją programową specjalistycznych organizacji 

sportowych dla całego środowiska, dla wszystkich pracowników, uczniów, 

mieszkańców itp. W programie spartakiady środowiskowej powinna się znaleźć 

ciekawa propozycja dla każdego. Takie są generalne założenia spartakiad 

zakładowych, gromadzkich i uczelnianych, młodzieżowych, wojskowych i innych. 

Spartakiady Wyższych Szczebli, najpopularniejszymi były spartakiady branżowe, 

międzyzakładowe i międzyszkolne, powiatowe LSZ i miejskie TKKF. Z każdym 
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rokiem wzrastała ranga tych imprez spartakiadowych organizowanych niekiedy jako 

sezonowy system rozgrywek poszczególnych organizacji masowych na szczeblu 

powiatowym i miejskim. Bardziej sporadyczne i programowo nie zdefiniowane są 

spartakiady wojewódzkie o charakterze spotkań międzybranżowych i między-

powiatowych. Zresztą imprezy wojewódzkie zawsze korespondowały z 

ogólnopolskimi spartakiadami, które w znacznym stopniu były przeglądem dorobku 

sportu kwalifikowanego, jak na przykład: Ogólnopolskie Spartakiady Sportowe,  

Centralne Spartakiady, Ogólnopolskie Spartakiady Młodzieży.      

C. ODZNAKI SPORTOWE W praktycznej działalności organizacji 

sportowych zawsze było podkreślane znaczenie systemu sportowych odznak 

sprawnościowych dla polityki upowszechniania kultury fizycznej wśród naszego 

społeczeństwa. Przypomnijmy wszystkie obowiązujące w minionym 30-leciu PRL 

masowe odznaki sportowe. Pierwszą odznaką opracowaną w oparciu o radzieckie 

wzorce programowe była wprowadzona w 1950 r. odznaka „Sprawny do Pracy i 

Obrony”. System ten obowiązywał do 1956 r. Działalności na rzecz zdobywania 

odznaki SPO i BSPO nadano wielką rangę. Inicjatorem i ideowym patronem akcji 

zdobywania odznaki SPO była masowa organizacja młodzieżowa Związek 

Młodzieży Polskiej. Uznano, że SPO jest podstawą państwowego systemu 

upowszechnienia kultury fizycznej i głównym celem działalności organizacji 

sportowych. Popularyzacja odznaki SPO i nadania jej szerokiego rozgłosu zwłaszcza 

w pierwszych latach realizacji odegrało bardzo pozytywną rolę, przyczyniając się do 

wzrostu zainteresowań sporem wśród młodzieży. Zdobycie SPO (BSPO) 

uzależnione było od zaliczenia minimalnych norm właściwych dla danego stopnia 

odznaki. Każdy stopień odznaki zawierał pewną ilość ćwiczeń obowiązkowych i do 

wyboru. Do ćwiczeń obowiązkowych zaliczano: gimnastykę, pływanie, biegi, 

marsze, strzelanie i pokonywanie toru przeszkód. Pozostałe wybierał uczestnik 

każdej z czterech grup po jednej normie. Uzyskanie klas sportowych było również 

uzależnione od uprzedniego zdobycia odznaki SPO. W 1958 r. ustanowiono odznaki 

sprawności fizycznej nazwane: „Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej” 

POSFiz. i „Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej” MOSFiz. System POSFiz. 

określono jako jeden ze środków w upowszechnianiu kultury fizycznej oraz 

sprawdzian sprawności fizycznej społeczeństwa. Odznakę złotą można było uzyskać 

po dziesięciokrotnym zaliczeniu wyników określonych zestawem ćwiczeń i norm, 

przy czym w ciągu roku możliwe było jednokrotne zaliczenie norm. W połowie 

1973 r. podjęto realizację nowego systemu odznak sprawnościowych pod nazwą 

„Powszechna Odznaka Sportowa”. Zdobywanie odznaki sprzyjało przygotowaniu 

młodzieży i dorosłych do wymogów współczesnego życia, zwłaszcza do pracy i 

obronności kraju. Na przykład w 4-boju-LA liczył się każdy uzyskany wynik w 

przeliczeniu na punkty. Odznakę POS można zdobywać od 19 roku życia. Dla 
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młodzieży uczącej się wprowadzono jeszcze dwa rodzaje odznak: Powszechna 

Odznaka Sportowa „Młodzik” w szkłach podstawowych, Powszechna Odznaka 

Sportowa „Junior” w szkołach średnich. POS „Młodzik” ma cztery stopnie a POS 

„Junior” i POS trzy: złoty, srebrny i brązowy. Należy wspomnieć o cieszących się 

dużą popularnością innych masowych odznakach sportowych, jak „Sportową 

Odznakę Festiwalu” ustanowioną w 1955 r. w Warszawie przez Światowy Festiwal 

Młodzieży i Studentów oraz II Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży; 

„Sportową Odznakę 15-lecia” ustanowioną w 1959 r. dla uczczenia 15-lecia PL 

przez ZMS i TKKF; „Sportowa Odznaka 25-lecia PRL” ustanowioną wspólnie przez 

ZMS, ZMW, ZHP, ZSP, TKKF, LZS, SZS, AZS, ZS „Start” i ZS „Gwardia”.  

D. AKCJE SPORTOWO-REKREACYJNE Pierwsze sportowe działania na 

skalę ogólnokrajową podjęły organizacje młodzieżowe ZMW i OMTUR oraz PO 

„Służba Polsce’. Zorganizowano w Warszawie 21-22 lipca 1946 r. krajowe zawody 

sportowe z okazji I Krajowego Zlotu Związku Walki Młodych. Drugą podobną 

manifestacją były zawody sportowe połączone z masowymi pokazami 

gimnastycznymi zorganizowane w lipcu 1948 r. z okazji Kongresu i Zlotu Jedności 

Młodzieży Polskiej. Wielkie ogólnopolskie akcje zaczęto organizować dopiero od 

1950 r., do największych należały – 1. Narodowe Biegi Przełajowe i Marsze 

Jesienne (które były kuźnią talentów i wielu przyszłych mistrzów); 2. Sportowe 

Współzawodnictwo Festiwalowe (współzawodnictwo zrzeszeń sportowych z okazji 

świąt zwycięzcą we współzawodnictwie zostało Zrzeszenie Sportowe „Kolejarz”);  

3. Nauka Pływania (z inicjatywy GUKF, TKKF i LZS przy pomocy GKKFiT i 

Ministerstwa Oświaty, przy GKKFiT powstał ogólnopolski komitet 

upowszechniania pływania, który wyłonił Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe); 4. Popularyzacja Sportów Zimowych (z inicjatywy LZS, SZS, TKKF, 

PZN i PZŁ, od 1973 r. wielkie akcje SZS „zmieniamy boiska na lodowiska” LZS 

„my się zimy nie boimy”, TKKF „srebrnej zimy”); 5. Tydzień Kultury Fizycznej 

(zainicjowany zastał przez związki zawodowe i TKKF od 1973 r. stał się przeglądem 

dorobku kultury fizycznej, poszczególnych dyscyplin sportowych i w tym czasie 

organizuje się tysiące imprezy sportowo-rekreacyjnych oraz zlotów ognisk TKKF); 

6. Imprezy Sportowo-Rekreacyjne na święcie „Trybuny Ludu” (była to specyficzna 

impreza, organizowana na początku września na placach, ulicach i stadionach 

Warszawy Święto „Trybuny Ludu”. Łącznie z setkami różnych imprez politycznych, 

kulturalnych, artystycznych, handlowych i rozrywkowych organizowane są piękne 

widowiska sportowe oraz ogólnie dostępne imprezy sortowo-rekreacyjne, w całym 

kraju, duża rolę odegrał TKKF). 

3. Nowy podział administracyjny kraju a struktura kultury fizycznej – Od 1 

czerwca 1975 r. wprowadzono nowy podział administracyjny kraju, co pociągnęło za 

sobą zmianę struktury organizacyjnej kultury fizycznej. Chełm został miastem 
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wojewódzkim w obszar woj. chełmskiego weszły tereny – m. Chełm i powiat, m. 

Krasnystaw i powiat oraz m. Włodawa i powiat. Na szczeblu wojewódzkim nie ma 

zmian w dziedzinie uprawnień administracji państwowej. W każdym z 49 

województw utworzone zostały wydziały kultury fizycznej i turystyki, dla lepszej 

łączności z GKKFiT, i skuteczniejszym zarządzaniem kulturą fizyczną. Przy 

urzędach wojewódzkich powstały także komitety kultury fizycznej i turystyki jako 

ciała koordynacyjne-doradcze wojewodów. W skład tych komitetów wchodzili 

wybitni działacze i eksperci innych wydziałów urzędów wojewódzkich, związków 

zawodowych, organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń sportowo-turystycznych. 

Istotna zmiana nastąpiła natomiast w miastach i gminach. We wszystkich urzędach 

miast liczących powyżej 150 tyś. mieszk., powstały samodzielne wydziały kultury 

fizycznej i turystyki, natomiast w urzędach miast liczących 20-150 tys. mieszk., 

połączone wydziały kultury, kultury fizycznej i turystyki (nie wyklucza się tutaj, w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek naczelnika i za zgodą wojewody tworzenie 

odrębnych wydziałów kultury fizycznej i turystyki). W pozostałych jednostkach, a 

więc w gminach i miastach poniżej 20 tyś. mieszk., tam gdzie istnieje już baza 

sportowo-rekreacyjna powstały odrębne stanowiska, z tym, że są one podległe 

naczelnikowi gminy lub miasta. Masowe organizacje kultury fizycznej i turystyki, 

takie jak PTTK, TKKF, LZS i SZS pozostają na starych zasadach, z instytucjami 

wojewódzkimi.    

 4. Polska Federacja Sportu – Na dorobek 30-lecia PRL złożyły się 

osiągnięcia we wszystkich dziedzinach kultury fizycznej. Wiele kart historii tego 

okresu złotymi zgłoskami zapisał sport. Od 1976 r. działa nowa organizacja – Polska 

Federacja Sportu, jej narodziny zamykają jubileuszowy okres. Zasadnicza zmiana 

już nastąpiła w wyniku realizacji decyzji Biura Politycznego KC PZPR i Rządu. 

Całokształt spraw dotyczących rozwoju sportu wyczynowego powierzony został 

Polskiej Federacji Sportu. Podstawowym zadaniem Federacji było przygotowanie 

polskiego sportu do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i 

Europy oraz innych rozgrywkach międzynarodowych. Realizując to zadanie 

Federacja zmierza do zapewnienia jak najlepszej organizacji i warunków szkolenia 

sportowego, jak również doskonalenia instruktorów i trenerów. Nadto Federacja 

ustala zasady organizacji zawodów sportowych, współdziała w organizowaniu 

imprez i szkoleń sportowych, a także określa zasady reprezentacji polskiego sportu 

wyczynowego na terenie międzynarodowym. Polska Federacja Sportu była wiodącą 

organizacją w polskim ruchu sportowym – kluby i związki sportowe miały 

podporządkować się kierownictwu Federacji i obowiązane są działać zgodnie z jej 

uchwałami i wytycznymi. Nowe Wojewódzkie Federacje Sportu powstały nie 

wcześniej niż pod koniec 1976 r., po ustaleniu nowego systemu rozgrywek 

sportowych. \ 1  
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ROZDZIAŁ I  

 

Wychowanie fizyczne, sport i rekreacja w szkołach  

w Chełmie  i  powiecie chełmskim 

 w latach 1944 – 1975. 
 

- Wychowanie fizyczne – przedmiot obowiązkowy-system wychowawczy:  

Fundamentem kultury fizycznej każdego kraju jest szkolny system 

wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne w szkole stanowi zorganizowany 

oraz odpowiednio ukierunkowany proces, który zmierza do osiągnięcia określonych 

celów jak i przygotowania wychowanka do pełni życia społecznego. W strukturze 

pracy szkolnej wychowania fizycznego, nie tracąc kontaktu z całością programu 

wychowania, wchodzi w skład bloku dyscyplin zajmujących się rozwojem 

fizycznym i zdrowotnym wychowanka. System wychowania fizycznego, poza 

lekcjami wychowania fizycznego, obejmuje swym zasięgiem wiele elementów 

związanych z normami higieny szkolnej oraz tzw. medycyny szkolnej. \ 3 

Wychowanie fizyczne to całokształt środków i metod higienicznych, 

pedagogicznych i sportowych, wykorzystywanych w celu kształtowania sprawności 

fizycznej, nawyków higienicznych, poczucia dyscypliny, umiejętności 

współdziałania zespołowego, odporności na wysiłek i silnej woli oraz ideałów 

etycznych, jak szacunek dla przeciwnika, umiejętność przegrywania i dążenia do 

celu bez użycia podstępu. Świadome wychowanie fizyczne podporządkowane celom 

społecznym znane było już w Starożytności, traktowano je równoznacznie z 

wychowaniem sportowym i wojskowym. W Średniowieczu miało charakter klasowy 

i było tożsame z wychowaniem rycerskim. Nowożytne podstawy wychowania 

fizycznego powstały w epoce Odrodzenia i Oświecenia. Po II wojnie światowej 

obserwuje się narastającą tendencję wprowadzania do wychowania  fizycznego zajęć 

sportowych różnych dyscyplin. \ 4  

- Z teorii wychowania fizycznego:  

Pozostając w zasięgu rodzimej Polskiej nauki i ograniczając się do 

największych nazwisk, lekarzy-przyrodników lekarzy-humanistów a nawet 

klasyków pedagogiki, wymienić należy Jędrzeja Śniadeckiego, Henryka Jordana, 

Eugeniusza Piaseckiego i Zygmunta Gilewicza 

Poziom kultury fizycznej społeczeństwa w znacznym stopniu uzależniony jest 

od wiedzy, umiejętności i postaw tych, którzy społeczeństwo wychowują.  Pedagog 

– z tytułu swego zawodu i pozycji społecznej – wywiera wpływ na rozwój i zdrowie 
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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.  

Myśli Jędrzeja Śniadeckiego (1768-1838), twórcy polskiej teorii wychowania 

fizycznego, to niewyczerpana, wiecznie żywa skarbnica. Można je czytać i cytować 

bez końca, komentować i przekładać na język współczesności z rosnącym ciągle 

zainteresowaniem i podziwem –  jego dzieło O fizycznym wychowaniu dzieci 

(1805) –  od tej lektury nie można zwolnić żadnego pedagoga. 

Henryk Jordan (1842-1907) – O zabawach młodzieży, uwagi wygłoszonego 

wykładu we Lwowie w 1891 r.). Ciągle być poważnym  i nieustannie pracować 

żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł 

wytchnienia… każdy też pragnie się zabawić, czy stary, czy młody… ba nawet 

zwierzęta się bawią…    

Zygmunt Gilewicz (z 1947 r.). Jeżeli na ideologiczną kanwę pracy fizyczno-

wychowawczej rzucimy istotę działalności sportowej, łatwo znajdziemy 

podobieństwa między wychowaniem fizycznym a sportem – podobieństwa te są 

jednak złudne…. 

Andrzej Wohl (z 1957 r.). Przez wychowanie fizyczne należy rozumieć 

wychowanie oparte o zespół ćwiczeń i zabiegów fizyczno-higienicznych ujętych w 

określony system i stosowanych w procesie wychowawczym…. Celem wychowania 

fizycznego nie może być osiąganie wyjątkowej, maksymalnej sprawności i 

wydolności, tak samo, jak nie jest i nie może być celem wychowania intelektualnego 

zdobywanie największych osiągnięć w dziedzinie wiedzy czy nauki. 

Ryszard Wroczyński (z 1959 r.). Miejsce i rola wychowania fizycznego w 

szkole zmieniały się wraz z rozwojem społeczeństwa i kultury oraz postępami nauki, 

głównie wiedzy o człowieku. Pozornie uboczna […] problematyka wychowania 

fizycznego niejednokrotnie w dziejach myśli pedagogicznej urastała do rozmiarów 

centralnego zagadnienia nowych koncepcji wychowania i nowych programów 

wykształcenia. 

Roman Trześniowski (z 1963 r.). Wychowanie fizyczne jest to dział, który 

stosuje typowe dla siebie fizyczne środki wychowawcze, głównie ruch, stawia sobie 

za cel człowieka, przy czym szczegółowe zadanie wychowawcze realizuje w 

zorganizowanym procesie pedagogicznym. 

Wychowanie fizyczne jest pedagogiczną ingerencją w naturalny bieg rozwoju 

fizycznego, tak jak wychowanie społeczno-moralne jest ingerencją w bieg 

spontanicznego dojrzewania społecznego. Rozwoju fizycznego również nie wolno 

pozostawić naturze, trzeba go pobudzać, normować, a w razie konieczności 

korygować. Aby ingerować skutecznie, należy przede wszystkim znać i rozumieć 
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prawa rządzące rozwojem człowieka. Pięknie powiedział  Jędrzej Śniadecki – 

Mistrz, który się ma zająć […] wychowaniem, powinien naprzód poznać ten surowy 

materiał, tę pierwszą osnowę człowieka, z której ma powstać dzieło jego sztuki, tak 

jak rolnik powinien znać ziemię, którą ma uprawiać, tak jak snycerz – martwy głaz, 

który ma obrobić.  

Dla nauki o fizycznym rozwoju dziecka – swoje dorzucili: 1. Dziecko rośnie – 

teza pediatry, prof. Mieczysława Michałowicza (z 1911 r.); 2. Nie mózg dziecka 

chodzi do szkoły, lecz ono całe – teza higienisty prof. Marcina Kacprzaka (z 1957 

r.); 3. Dziecko nie jest miniaturką człowieka dorosłego – teza (Komensky, Rousseau, 

Frobel, Bogdanowicz i inni 

„Ogólnie rzecz ujmując, sport wychowawczy powinien służyć zasadniczym 

celom wytyczonym przez wychowanie fizyczne – w tym miejscu należy uzmysłowić 

sobie różnicę w postawach wychowawcy fizycznego i sportowca. Podstawową 

formą pracy w zakresie wychowania fizycznego w szkole jest jednostka lekcyjne – 

oraz poszczególne działy. System wychowania fizycznego – poza lekcjami 

wychowania fizycznego – obejmuje swym zasięgiem wiele elementów związanych z 

normami higieny szkolnej. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne wspomagają proces 

wychowania fizycznego realizowany w toku lekcji wychowania fizycznego”.  

 

1. Wychowanie fizyczne, sport i rekreacja w szkołach   

chełmskich w latach 1944 – 1975.  

 

Dnia 2 września 1944 r. odbyła się w Chełmie pierwsza po wyzwoleniu 

inauguracja roku szkolnego. Naukę rozpoczęły: Gimnazjum im. Stefana 

Czarnieckiego, Gimnazjum Kupieckie, Gimnazjum Mechaniczne, następnie Liceum 

Pedagogiczne i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Wraz z rozpoczęciem nauki w 

tych szkołach wychowanie fizyczne weszło do programu dydaktycznego jako 

przedmiot obowiązkowy – powołano też szkolne koła sportowe (SKS). Z tą chwilą 

pod przewodnictwem nauczyciela wychowania fizycznego Bolesława Wirskiego 

tworzyła się grupa nauczycieli wychowania fizycznego, celem dokształcania się i 

odbudowy powojennego szkolno ruchu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji w 

Chełmie i powiecie 

W pierwszych latach po wojnie (szczególnie 1944-1946 lub 1946-1948\1950), 

przy wielu szkołach chełmskich ograniczoną działalność rozpoczynały organizacje 

(zabronione ale reaktywowane z okresu międzywojennego z modyfikacją nazwy): 

Polski Czerwony Krzyż, harcerstwo, Liga Morska, Liga Lotnicza, Przysposobienie 

Wojskowe i wspierany przez nową władzę Związek Młodzieży Polskiej i Hufce 

„Służba Polsce”.  
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Życie kulturalno-sportowe każdej szkoły w Chełmie koncentrowało się w tym 

czasie przeważnie w świetlicach szkolnych lub w salach-salkach sportowych, gdzie 

młodzież miała m. in. do dyspozycji czasopisma, radio, gry świetlicowe szachy, 

warcaby, piłki. Tworzono też koła literackie i sportowe, organizowano różne zbiórki 

i wycieczki szkolne.         

Od 1947 r. wprowadzono upolitycznianie oświaty (instrukcja służb 

bezpieczeństwa). Dyrektorzy poszczególnych szkół byli zobowiązani do przesyłania 

wszelkich szczegółowych informacji o przynależności osób do partii i innych 

organizacji o charakterze politycznym, o jednostkach tzw. wywrotowych itd., w 

razie niewykonania polecenia groziły surowe kary dyscyplinarne. \ 5 

Od wakacji 1947 r. prowadził aktywną działalność Powiatowy Komitet 

Kolonii i Półkolonii przy Inspektoracie Szkolnym w Chełmie. Corocznie 

organizowano dla 1.000 przeszło dzieci rekrutujących się przeważnie ze sfer 

robotniczych i wiejskich kolonie, półkolonie i dziecińce. Fundusze z Zarządu Miasta 

Chełma i Rady Narodowej Miejskiej i inne – częste były wyjazdy w teren, i  na wieś.  

Dnia 14 lutego 1950 r. o godz. 17.00 w gmachu Państwowego Liceum 

Pedagogicznego w Chełmie, odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie nauczycieli 

wychowania fizycznego zwołane przez nauczyciela Bolesława Wirskiego w sprawie 

zorganizowania Komisji Samokształceniowej w myśl okólnika KOS Lubelskiego z 

dnia 20 stycznia 1950. Na zebraniu obecni byli (jako grupa inicjatywna) nauczyciele 

wychowania fizycznego chełmskich szkół :  

Liceum Żeńskie – Maria Patryn i Janina Piątkowska,  

Liceum Męskie – Witold Fałkowski i Mieczysław Geryng,  

Liceum Handlowe – Stefania Łysakowska,  

Liceum Mechaniczne – p. Michalski,  

Liceum Pedagogiczne – Eleonora Wojtaszek i Bolesław Wirski,  

Szkoła Podstawowa Nr 1 – Stanisława Marmurowska,  

Szkoła Podstawowa Nr 3 – Mikołaj Kraluk,  

Szkoła Podstawowa Nr 4 – Maria Dziemiankowa.  

Pierwszym Przewodniczącym Komisji Samokształceniowej został wybrany 

Bolesław Wirski, protokolantem Stefania Łysakowska, reszta nauczycieli weszła do 

zarządu. Uchwalono do końca 1949-1950 r. szkolnego zorganizować 3-szkolenia. 

Zebrani zobowiązali się wygłosić pogadanki nt. znaczenie ruchu dla ogólnego 

rozwoju dziecka w swoich szkołach na najbliższych zebraniach rodzicielskich jak 

również podniesienia poziomu wychowania fizycznego na terenie swojej szkoły. 

Komisja ta odegrała wielką rolę w dalszej pracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji 

przez poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego w mieście i powiecie i 

ich pracy w poszczególnych szkołach.  
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W dalszym procesie doszkalania nauczycieli wychowania fizycznego, w 

dniach 26 i 27 maja 1950 r. odbyła się w Chełmie, dwudniowa konferencja 

wychowania fizycznego dla nauczycieli szkół podstawowych z powiatu 

chełmskiego: Pierwszy dzień konferencji: (godz. 9.30-22.00). Otworzył konferencję 

Inspektor Szkolny. Pokazowa lekcja w kl. I-II prowadzenie S. Marmurowska. Lekcja 

z dziewczynkami kl. IV i V prowadzenie E. Wojtaszek. Dyskusja nad lekcjami, 

referat wygłosił Bolesław Kluziak pt. o pedagogice socjalistycznej – dyskusja. 

Elementy rytmiczno-taneczne w zakresie kl. IV praktycznie E. Wojtaszek. 

Wieczornica; Drugi dzień konferencji: (godz. 5.00-16.00). Zbiórka na dworcu PKP 

celem dojazdu do Rejowca. Referat pt. Kultura fizyczna w ZSRR wygłosił Kraluk, 

dyskusja. Zapoznanie się z regulaminem SKS referował instruktor WF Zbigniew 

Dulski. Lekcja w terenie kl. III i IV prowadzenie Karol Matela. Lekcja praktyczna z 

chłopcami kl. VI i VII prowadzenie K. Matela. Dyskusje nad lekcjami. Dyskusja 

związana z trudnościami pracy w terenie. Podsumowania wyników konferencji oraz 

jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Bolesław Wirski.     

Dnia 3 marca 1951 r., Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział 

Oświaty w Chełmie przesłało do Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej 

ewidencję kwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego powiatu 

chełmskiego:  

1. Krystyna Wolwowicz \  (praca) - Stajne \ (zam.) - Liszno;  

2. Alfreda Szymankowa  \ Weresce Duże \ Zawadówka;  

3. Maria Puch  \ Ewopole \ Ewopole;  

4. Janina Bartkowiak \  Pawłów \ Pawłów;  

5. Stanisława Marmurowska \ Chełm SP Nr 5 \ Chełm; 

6. Krystyna Jezierska \  Cyców \ Cyców;  

7. Bronisława Jarosz \  Leśniowice \ Leśniowice;  

8. Zofia Wierzbowska \  Żmudź \ Żmudź;  

9. Jan Sudak \  Świerszczów \ Świerszczów;  

10 .Edward Szałaj \  Wólka Tarnowska \ Wólka Tarnowska;   

11. Marian Mucha \  Kamień \ Kamień;  

12. Bolesław Skibiński \ Weremowice \ Weremowice;  

13. Karol Matela \  Krasne \ Krasne;  

14. Stanisław Puch \  Dorohucza \ Dorohucza;  

15. Mikołaj Kraluk \ Chełm SP Nr 3 \ Chełm. 

W dniach 10 - 12 maja 1951 r., w celu integracji odbyła się w Chełmie 

konferencja nauczycieli wychowania fizycznego dla miasta Chełma i powiatu:  

Pierwszy dzień konferencji  10 maja 1951 r. -  

1.Konferencję otworzył Kierownik Wydziału Oświaty Franciszek Jakoniewski, 

podkreślił ważność wychowania fizycznego w dobie budowy socjalizmu i realizacji 
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planu 6-letniego; 2.Przewodniczącym konferencji WF został wybrany instruktor 

powiatowy WF Zbigniew Dulski protokolantem Tadeusz Sadowski; 3.Występ 

drużyny harcerskiej, wygłoszono referat harcerski do wychowawców fizycznych; 

4.Witold Fałkowski wygłosił główny referat pt. Kształtowanie socjalistycznej 

moralności z uwzględnieniem roli wychowania fizycznego i sportu; 5.Dyskusja nad 

w\w referatem. 6.Zaprawa do kwadranta, zajęcia specjalistyczne przeprowadził 

Bolesław Wirski; 7.Osnowa gimnastyczna na BSPO, kat. 11 i 12 lat., przeprowadził 

praktycznie Bolesław Wirski (punkty i sędziowanie); 8.Kazimierz Bobryk wygłosił 

referat pt. Wychowanie fizyczne jako jeden z czynników higienicznych w szkole m. 

in. omówił szczegółowo zagadnienie sport i wychowanie fizycznego oraz medyczne 

w krajach kapitalistycznych i socjalistycznych oraz selekcja w dopuszczaniu 

młodzieży do uprawiania sportu; 9.Dyskusja nad referatem, głos zabierali: T. 

Sadowski (praca nauczycieli), I. Palczyński (mała ilość godzin w-f i warunki 

lokalowe), K. Bobryk (przydział materiału w-f), B. Wirski (warunki pracy w 

terenie), A. Głąb (zdobycze i wartości w-f) i E. Wesołowska (trudności pracy w-f na 

wsi; 10.Po przerwie Zbigniew Dulski powitał przybyłego na konferencję 

Przewodniczącego Pow. Komitetu Kultury Fizycznej, Bogdana Fiduta; 11.B. Fidut 

wygłosił referat pt. budowa boisk, zapoznał obecnych z charakterem pracy przy 

urządzeniu boisk sportowych, do siatkówki, pływania, skocznie itd. Przedstawił też 

rysunki poszczególnych boisk, sprawy gospodarcze itd.; 12.Pytania i dyskusja nad 

referatem.  

Drugi dzień konferencji 11 maja 1951 r. - 

1.Obrady otworzył Z. Dulski. Komunikaty w sprawie kursów w-f; 2.Osnowa 

gimnastyczna na BSPO kat. 13 i 14 lat. Prowadził B. Wirski; 3.Planowanie, 

zapisywanie, dokumentacja w-f, prowadził B. Wirski; 4.Hospitacja lekcji w-f, 

zabawy w sali przeprowadził B. Wirski; 5.Sprawozdanie Karola Mateli o 

działalności SKS w SP w Krasnem; 6.Dyskusję zakończył Z. Dulski; 7.Jan 

Ornatowski omówił regulamin BSPO i SPO; 8.Na salę przybyli: Przewodniczący 

Woj. Komitetu Kultury Fizycznej w Lublinie Henryk Gerłowski i Przewodniczący 

Pow. KKF Bolesław Fidut; 9.H. Gerłowski podkreślił ważność BSPO i SPO, 

apelował do nauczycieli o pomoc dla LZS; 10.Maria Patryn przeprowadziła 

ćwiczenia ruchowo-muzyczne w kl. od I do VII.  

Trzeci dzień konferencji 12 maja 1951 r. -  

1.Przydzielenie szkołom w powiecie bloczków losowych na loterię fantową 

Stadionu Sportowego w Lublinie do rozlosowania; 2.Lekcja z lekkiej atletyki, 

prowadzenie E. Szałaj, dyskusja; 3.Lekcja praktyczna kl. VII dziewczęta 

prowadzenie J. Bartkowiak; 4.Bibliografia sportowa, najważniejsze tytuły, omawiał 

B. Wirski, dyskusja; 5.lekcja gimnastyki kl. II prowadziła na dzieciach kl. I E. 
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Wojtaszek, dyskusja; 6.Konferencję zakończył Z. Dulski. Dyskusja, trudności pracy 

w terenie. 

Wykaz zadań planowych kultury fizycznej na 1951 r. w zakresie 

obowiązkowego wychowania fizycznego i zdobywania odznaki SPO w szkolnictwie 

miasta Chełm: (nazwa szkoły \ uczniowie objęci wychowaniem fizycznym \ ilość 

zdobytych odznak SPO):  

1. Liceum Wychowawczyń Przedszkoli TPD 154 \ 40;  

2. Liceum Żeńskie im. Królowej Jadwigi  226 \ 68;  

3. Liceum Pedagogiczne TPD   285 \ 120;  

4. Liceum Męskie im. Stefana Czarnieckiego 243 \ 48;  

5. Liceum TPD    324 \ 65;  

6. Liceum Handlowe    370 \ 94;  

7. Liceum Mechaniczne   450 \ 90;  

8. Średnia Szkoła Zawodowa   300 \ 60;  

9. Woj. Szkoła Pielęgniarstwa   169 \ 34;  

10. Szkoła Podstawowa przy Lic. Kr. Jadwigi 273 \ 50;  

11. Szkoła Podstawowa przy Lic. Pedagogicznym 220 \ 50;  

12. Szkoła Podstawowa przy Lic. Czarnieckiego 141 \ 14;  

13. Szkoła Podstawowa Nr 1   354 \ 71;  

14. Szkoła Podstawowa Nr 3   419 \ 90;  

15. Szkoła Podstawowa Nr 4   440 \ 78;  

16. Szkoła Podstawowa Nr 5   423 \ 80.   \  6  

Wykaz konsultantów, którzy sprawowali opiekę nad Szkolnymi Kołami 

Sportowymi na terenie powiatu chełmskiego – od 1951 r.:  

(szkoła \ gmina \ opiekun);  

1. SPNr1 w Chełmie \ Chełm \ Janina Wesołowska;  

2. SPNr3 w Chełmie \ Chełm \ Mikołaj Kraluk;  

3. SPNr4 w Chełmie \ Chełm \ Maria Dziemianko;  

4. SPNr5 w Chełmie \ Chełm \ Stanisława Marmurowska;  

5. Stołpie \ Staw \ Rafał Łobodziński;  

6. Leśniowice \ Rakołupy \ Stanisław Kozdrój;  

7. Majdan Ostrowski \ Pawłów \ Ignacy Palczyński;  

8. Pawłów \ Pawłów \ Adam Polak; 

9. Żulin \ Pawłów \ Jerzy Kępiński;  

10. Liszno \ Pawłów \ Bolesław Naróg;  

11. Krasne \ Pawłów \ Karol Matela;  

12. Cyców \ Wiszniewice \ Alicja Ebert;  

13. Świerszczów \ Wiszniewice \ Jan Sudak;  

14. Łukówek \ Bukowa \ Zofia Panasiuk;  
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15. Kamień \ Turka \ Marian Mucha;  

16. Dorohusk \ Turka \ Kazimierz Bobryk;  

17. Olchowiec \ Olchowiec \ Ryszard Piech;  

18. Wólka Tarnowska \ Olchowiec \ Edward Szałaj;  

19. Wojsławice \ Wojsławice \ Zdzisław Łoza;  

20. Żmudź \ Żmudź \ Jan Karło;  

21. Leszczany \ Żmudź \ Stanisław Witek;  

22. Strachosław \ Krzywiczki \ Marian Sabarański;  

23. Weremowice \ Krzywiczki \ Bolesław Skibiński;  

24. Chojno Nowe \ Siedliszcze \ Maria Rzepecka;  

25. Ruda Huta \ Świerże \ Franciszek Koańczuk.   \ 7 

Od 1952 r. aktywnie działał Międzyszkolny Zespół Wychowania Fizycznego 

w Chełmie. Pierwsze zebranie odbyło się w Liceum Pedagogicznym TPD w 

Chełmie. Kierownicy zespołu Eleonora Wojtaszek i Ryszard Borysow, 

kierownikiem Referatu WF była w tym czasie Krystyna Wolwowicz.  

Międzyszkolne Zespoły Wychowania Fizycznego Powiatu Chełmskiego 

działające od 1952 r. Prowadzący Instruktorzy WF (PODKO w powiecie 

chełmskim):  

1. Chełm – Eleonora Wojtaszek;  

2. Michałówka-Dorohusk – Danuta Pastoszuk;   

3. Rejowiec-Hojne – Ryszard Borysow;  

4. Wojsławice-Sielec – Mikołaj Tałanda,  

5. Siedliszcze – Krystyna Bartys;  

6. Cyców – Stefania Nowakowska;  

7. Sawin – Zofia Panasiuk;  

8. Kumów – Ludwik Tatys;  

9. Sawin – Kazimierz Zdanowski;  

10. Żmudź – Helena Warzyńczyk;  

11. Dorohusk – Irena Kurkało. (Instruktorem Powiatowym WF, P.O.D.K.O. 

był Bolesław Wirski, w\w zespoły podlegały pod Referat Wychowania Fizycznego 

Wydziału Oświaty PMRN w Chełmie. \ 8  

Coroczne sprawozdanie instruktora wychowania fizycznego P.O.D.K.O. 

Chełm Bolesława Wirskiego (powiatowego i miejskiego): 

I. Kadry 1955 \ 1956 r. - Na podstawie przeprowadzonych hospitacji 

poszczególnych szkół i lekcji nauczycieli z wychowania fizycznego oraz udziału 

tych szkół w organizowanych imprezach sportowych jak: Igrzyska Harcerskie, 

Igrzyska Miejskie itp., do przodujących nauczycieli z wychowania fizycznego byli 

zaliczeni:  Danuta Szterling ze Szkoły Ćwiczeń oraz wyróżnieni: A. Kędzierawski z 

Pawłowa, J. Bezkorowajna ze Stajnego, B. Skibiński z Weremowic i Maria 
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Korniszuk ze Stawu. Ze szkół średnich natomiast jak i w latach ubiegłych do 

przodujących byli zaliczeni: Eleonora Wojtaszek i Ryszard Borysow (za 

zmobilizowanie środowiska w Rejowcu do budowy stadionu, toru saneczkowego i 

przystani nad stawem). Jeżeli chodzi o Igrzyska Harcerskie (tak ważną imprezę w 

tym czasie) to najlepiej wypadły szkoły rejonów: Chełm, Stajne, Rejowiec, 

Wojsławice, Krzywiczki i Staw. Natomiast nie zorganizowały tej wspaniałej 

imprezy szkoły z innych rejonów.   

II. i III. Szkolenie kadr 1955 \ 1956 r. (szkolenie w 2-rejonach) - W I-rejonie 

szkolnie 11-nauczycieli, 3-zebrania samokształceniowe, II-drugim rejonie 17-

nauczycieli, 4-zebrania samokształceniowe. Wyróżnieni nauczyciele: Teresa Malec z 

Rozdżałowa, Danuta Szterling ze szkoły Ćwiczeń, Roman Zacharczuk z Werczy 

Dużych, Kazimiera Nakonieczną z Bezka, Adam Malicki z Kamienia, Marian 

Ciupaka ze Świerż, Maria Korniszuk ze Stawu, Danuta Rubaj z Wojsławic i 

Łupkowska z Siedliszcza pow. Włodawa. Tematem zebrań rejonowych było 

omawianie przykładowych osnów gier terenowych i rozkładu materiału 

ćwiczebnego. Referaty nt. kształcenie świadomej dyscypliny na zajęciach z 

wychowania fizycznego. Hospitacja praktycznych lekcji z uwzględnieniem 

kształcenia dyscypliny oraz kolektywu poprzez zajęcia wychowania fizycznego oraz 

praktyczne przećwiczenia elementów biegu patrolowego, piłki ręcznej itp. Na 

konferencjach całodziennych poruszane były tematy: zwalczanie złych postaw u 

dzieci, omawianie rejonowych Igrzysk Harcerskich, budowa lodowisk oraz wybór 

sprzętu, omawianie biegu patrolowego, organizacja zawodów oraz wycieczek 

szkolnych, nauczanie lekkiej atletyki po przez gry i zabawy, praktyczne 

przećwiczenie biegu patrolowego i inne (według tego rodzaju konferencje dają 

daleko więcej obecnym, niż zebrania rejonowe, ponieważ tak jest większa 

frekwencja i więcej czasu można poświęcić na szklenie).  

IV. Ocena wyników - Należy podkreślić, że mimo jeszcze dużych braków w 

przeprowadzaniu wychowania fizycznego, w organizacji zajęć (wadliwe łączenie 

grup do ćwiczeń) mimo złych warunków w wielu szkołach, małej ilości godzin oraz 

obojętnego, a czasami lekceważącego stosunku do wychowania fizycznego samych 

prowadzących  i niektórych kierowników szkół poziom w terenie w porównaniu z 

latami zeszłymi podnosi się. Dowodem duża ilość szkół pracuje systematycznie, 

podnosi bazę materialną, udziela się w konferencjach, prenumeraty czasopisma, 

posiada też liczny udział młodzieży szkół w Igrzyskach Harcerskich.  

V. Współpraca - 1. W bieżącym roku zostały zorganizowane 2-zebrania obu 

zespołów I-II. Tematem było kształcenie kolektywu na lekcjach wychowania 

fizycznego i omówienie zadań nauczyciela prowadzanego wychowanie fizyczne w 

szkole podstawowej. 2. Z ZMP i OH w szkoleniu przewodników harcerskich oraz w 

organizowaniu Zimowych i Letnich Igrzysk Harcerskich. Wnioski: a) Podnieść ilość 
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godzin nauczania wychowania fizycznego w szkołach przynajmniej do 2-godz. 

tygodniowo; b) Wzmóc większą kontrolę nad realizacją programu z wychowania 

fizycznego w szkołach podczas wizytacji; c) Łączyć umiejętnie młodzież w grupy 

wiekowe ćwiczebne (oddzielnie chłopców i dziewczęta); d) Zwiększyć budżety w 

Wydziale Oświaty na wychowanie fizyczne w szkołach na zakupienie sprzętu do 

zajęć; e) Powierzać nauczanie wychowania fizycznego nauczycielom odpowiednim, 

mającym nie tylko zamiłowanie ale i powołanie do pracy;  f) Szkolenie nauczycieli 

przeprowadzać nie w zespołach rejonowych, a na specjalnych organizowanych 3-

razy w roku konferencjach; g) Zwiększyć ilość dni na przeprowadzanie hospitacji do 

2-razy. Chełm 18 czerwca 1956 r. sporządził i podpisał sprawozdanie Bolesław Z. 

Wirski.  

W dniu 29 lipca 1954 r., Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie 

Wydział Oświaty sporządziło sprawozdanie z działalności kultury fizycznej na 

terenie miasta Chełma za rok szkolny 1953\1954, zatwierdzony przez Kierownika 

Wydziału i Kierownika Referatu WF Krystynę Wolwowicz – przedstawiał on 

następujące informacje-problemy:  

- Na terenie miasta Chełma jest 8 szkół podstawowych. Nauczyciele 

wychowania fizycznego są przeszkoleni na kursach wakacyjnych (i WKN) –  SP Nr 

1 St. Marmurowska WKN (dla szkół podstawowych); SP Nr 3 Marian Mucha WKN; 

SP Nr 4 Maria Chmielewska WKN; SP Nr 5 K. Wolwowicz WKN;  

- Wychowaniem fizycznym objęta jest cała młodzież (z wyjątkiem tych dzieci 

które są zwolnione przez lekarza): SP Nr 1 – 400 dzieci, SP Nr 3 – 427, SP Nr 4 –

 457, SP Nr 5 – 498, SP przy Lic. Czarnieckiego – 318, szkoła TPD – 250, Lic. Kr. 

Jadwigi – 302. 

-  Tygodniowo 2 godz. w kl. I-IV i 4 godz. w kl. V-VII. Baza materialna WF 

nie we wszystkich szkołach jest przystosowana do wymagań programu.  

- W dniu 24 września 1953 r. odbyły się Igrzyska Letnie w których brało 

udział 120 dzieci – I-m. zajęła Szkoła Ćwiczeń, II-m. SP Nr 1 i III-m szkoła TPD.  

- W dniach 1-12 listopada 1953 r. odbyły się marsze jesienne w których 

uczestniczyło 320 dzieci. Na cześć 10-lecia Powstania Polski Ludowej i Wojska 

Polskiego odbyły się Zimowe Igrzyska Harcerskie w których uczestniczyło 95 

dzieci. Na Powiatowe Igrzyska wytypowano 25 dzieci, na Wojewódzkie Igrzyska 19 

dzieci, a na Centralne Igrzyska 4 dzieci. W dniu 15 maja 1954 r. zorganizowano 

zawody gimnastyczne na odznakę BSPO, I-m zajęła Szkła Ćwiczeń, II-m szkoła 

TPD i III-m SP Nr 1.  

- Natomiast w dniu 27 maja 1954 r. odbyły się Letnie Igrzyska Harcerskie w 

których uczestniczyło 140 dzieci. I-m zajęła Szkoła Ćwiczeń, II-m szkoła TPD, III-

m Lic Czarnieckiego, IV-m SP Nr 1, V-m SP Nr 5, VI-m Lic Kr. Jadwigi i VII-m SP 

Nr 4 (SP Nr 3 nie brała udziału). W organizacji wyróżnili się, B. Wirski, E. Szałaj, 
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St. Marmurowska, El. Wojtaszek, R. Ciejpa i Kolanowska. 

*Uwaga: Letnie-Zimowe Igrzyska Harcerskie, były w tym czasie prestiżowymi 

imprezami promującymi formy kultury fizycznej i turystyki a za razem sprawdzianami stanu 

sprawności młodzieży szkół chełmskich i powiatu chełmskiego.                        

Kierownik Ogrodu Jordanowskiego w Chełmie i Wydziału Oświaty przy 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie, informuje pismem z dnia 20 

marca 1957 r., Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, o 

pracy Ogrodu Jordanowskiego w Chełmie w obecnej sytuacji (ogród Jordanowski 

utworzono na terenie parku w Chełmie w 1930 r. wraz z zapleczem rekreacyjno-

sportowym, reaktywowany po 1945 r.). Pracownicy ogrodu udzielają pomocy 

dzieciom mającym trudności w nauce. Starają się zachęcić dzieci do przebywania w 

Ogrodzie Jordanowskim poprzez atrakcyjne gry i zabawy. Starają się też wszczepić 

zamiłowanie do poznawania dobrej książki i otaczającej je przyrody. Zwracana jest 

również baczna uwaga na słownictwo dzieci, koryguje się też błędy gramatyczne w 

wymowie (lub w trakcie zabawy). Zwraca się uwagę na wygląd zewnętrzny dzieci i 

na teren ogrodu. Przyzwyczaja się dzieci do zgodnej, wspólnej zabawy i wyrabia się 

w nich poszanowanie wspólnej własności. Pod kierunkiem instruktora dzieci uczą 

się robót na drutach i wyszywania. Dowodem tego jest szereg prac wykonywanych 

przez dzieci, takich jak: swetry, czapki, szaliki, serwetki itp. Dzięki pracownikom 

naszego ogrodu dzieci starają się zachowywać przyzwoicie i nienagannie. Aby 

podnieść i rozszerzyć działalność naszego ogrodu należałoby przede wszystkim 

zwiększyć budżet, gdyż w przeciwnym razie praca nasza nie da pomyślnych 

rezultatów, a brak estetycznego wyglądu i sprzętu nie przyczyni się do dużej 

frekwencji młodzieży. Koniecznie jest również większe zainteresowanie 

kierowników szkół naszą placówką. Rekrutacja dzieci ze szkół do Ogrodu 

Jordanowskiego przebiega ciężko, ponieważ nauczycielstwo dotychczas mało 

docenia jakie wzniosłe cele i zadania ma przed sobą Ogród Jordanowski. \ 10  

Informacja o przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii 

zimowych roku szkolnego 1974-1975, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty z 

dnia 31 sierpnia 1962 r. w sprawie organizacji dziecińców wiejskich, listu Ministra 

Oświaty i Wychowania, Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty i Wychowania Nr 3 z 1974 

r. wprowadzającym nową organizację roku szkolnego oraz wytycznych Ministra 

Oświaty i Wychowania w sprawie organizacji wypoczynku i działalności 

opiekuńczo-wychowawczej w czasie ferii zimowych 1975 r. Urząd Powiatowy 22-

103 w Chełmie Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i 

Turystyki podjął szereg prac zmierzających do pełnej realizacji w\w dokumentów. 

Głównym zadaniem jakie zostało postawione przez szeroko zakrojoną pracę, było 

zapewnienie dzieciom i młodzieży takich form wypoczynku, aby sprzyjały one 

poprawieniu stanu zdrowia, kontynuowania pracy ideowo-wychowawczej, 
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rozwijanie zainteresowań poznawczych wdrażały do samorządności uczniowskiej i 

współuczestniczenia w podejmowaniu inicjatyw społecznych. Zadanie to było 

realizowane z pomocą różnych form wypoczynku, a mianowicie: małych formach 

wczasów półkoloniach, obozach sportowych, obozach wędrownych i ośrodkach 

wycieczkowych dla dzieci wsi. Ogółem w wymienionych formach wypoczynku 

uczestniczyło 5.232 dzieci. Udział młodzieży w poszczególnych formach wczasów 

przedstawiał się następująco:  

1. małe formy wczasów   2.976 dzieci; 

2. Półkolonie    1.568 dzieci; 

3. obozy sportowe    475 dzieci;  

4. ośrodki wycieczkowe dla dzieci wsi  176 dzieci;  

5. obozy wędrowne    37 dzieci.  

 

Organizacją wypoczynku zimowego młodzieży i dzieci zajmował się Wydział 

Oświaty i Wychowania i Towarzystwo Epidemiologiczne w Chełmie.   \ 11 

 

2. Sportowe zawody organizowane w Chełmie i regionie rangi  

SZS i MKS – przez: 

 

-  Sportowe zawody międzyszkolne rangi SZS i MKS miały wielkie znaczenie: 

1.  reaktywowały i tworzyły powojenny (po 1944 r.) szkolny ruch sportowy w 

Chełmie i powiecie chełmskim;     

2.  propagowały kulturę fizyczną i jej wpływ na kulturę odbudowy powojennego 

życia w Chełmie i powiecie chełmskim; 

3.  wymuszały na innych szkołach powoływanie na terenie swojej szkoły SKS – 

szkolnych kół sportowych – w celu prawidłowego funkcjonowania  

wychowania fizycznego i sportu oraz rywalizacji międzyszkolnej; 

4.   usportowienia młodzieży szkolnej; 

5.  z najlepszych wyłanianie reprezentacji szkoły i Chełma poszczególnych 

dyscyplinach sportowych; 

6.  sposób na aktywne życie, w pierwszych powojennych latach. 

 

A. Szkolne Koło Sportowe „Czarniecczycy” w latach 1944-1948:  

Uczniowskie Koło Sportowe „Czarniecczycy” (męskie) przy Gimnazjum im. 

Stefana Czarnieckiego w Chełmie, powołał 15 marca 1927 r. nauczyciel 

wychowania fizycznego tej szkoły Kazimierz Janczykowski, grupując 

najsprawniejszą sportowo młodzież szkoły tzw. „Czarniecczykach” – pierwsze 

sekcje to atletyczna i bokserska. Uczniowskie Koło Sportowe była to pierwotna 

nazwa koła która funkcjonowała do 1933r., od 1933 r. już Szkolne Koło Sportowe 
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„Czarniecczycy”. Działalność przerwana we wrześniu 1939 r. Natomiast Szkolne 

Koło Sportowe „Czarniecczycy” (żeńskie) powołane w 1930 r.  

Dopiero po wyzwoleniu 2 września 1944 r. reaktywowano działalność SKS 

„Czarniecczyków” wraz z rozpoczęciem nauki w Chełmie i w Gimnazjum 

Czarnieckiego. Opiekunem koła był  K. Janczykowski, a reaktywowanie nastąpiło na 

ogólnym zebraniu w Gimnazjum i właściwie jako pierwszy zorganizowany SKS, 

organizował pierwsze zawody sportowe o prymat w Chełmie szkół średnich we 

wszystkich dyscyplinach sportowych (właściwie w latach 1944-1948 a szczególnie 

w latach 1944-1946  „Czarniecczycy” kierowani przez  K. Janczykowskiego należeli 

do pierwszych w tworzeniu powojennego szkolnego życia sportowego w Chełmie i 

okolicy).  

Po odejściu Kazimierza Janczykowskiego w 1946 r. z funkcji prowadzącego 

SKS i zaprzestanie działalności sportowej w Gimnazjum w mieście i w regionie na 

rzecz ruchu krajoznawczo-turystycznego, od 1944 r. uczył w  Gimnazjum tylko 

geografii, dawna renoma SKS „Czarniecczyków” podupadła a z czasem straciła 

dawny (sens nazewnictwa i) prymat sportowy w Chełmie i w regionie – obecnie jest 

już zapomniane. Rolę organizacyjną od 1946 r. przejęło Szkolne Koło Sportowe 

„Zdrów” kierowane przez Bolesława Wirskiego – a po jego odejściu z SKS, też 

zaniedbywane i zapomniane (w\w były to jedne z pierwszych SKS w Polsce).      

 

B. Szkolne Koło Sportowe „Zdrów” w latach 1945-1964:   

Szkolne Koło Sportowe „Zdrów” założone 10 marca 1923 r., przez J. Mazia w 

Państwowym Nauczycielskim Seminarium Męskim w Chełmie powołanym we 

wrześniu 1918 r., (od września 1937 r. Państwowe Liceum Pedagogiczne). Następnie 

od 1 września 1925 r. prowadzone przez B. Z. (Kruczka)-Wirskiego przerwało 

działalność we wrześniu 1939 r., i dopiero 15 października 1945 r. reaktywowało 

działalność w Chełmie, wraz z rozpoczęciem nauki (zmiana nazwy szkoły) w 

Państwowym Liceum Pedagogicznym (od 1963r. Studium Nauczycielskie). 

Opiekunem koła i nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum był dalej 

Bolesław Wirski. Koło posiadało sekcje: lekkiej atletyki, gier sportowych, sportów 

zimowych, sportów wodnych i bokserską.  

Reaktywowanie SKS „Zdrów” nastąpiło na ogólnym zebraniu 15 października 

1945 r. W skład pierwszego nowo wybranego samorządu koła weszli: Prezes 

Czesław Ściubak, Wice. Stanisław Żuk, sekr.-kronikarz Tadeusz Zieliński i skarbnik 

Cyprian Staręgowski. Komisję Rewizyjną stanowili: Antoni Temperowicz, Zdzisław 

Nowosielski, Tadeusz Wach – opiekun Koła B. Wirski. 

Bolesław Zygmunt (Kruczek)-Wirski (1900-1972) nauczyciel wychowania 

fizycznego twórca szkolnego i miejskiego wychowania fizycznego, sportu, relreacji i 

systemu naukowego dla nauczycieli, pedagog, społecznik, działacz oświatowy i 
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sportowy, twórca systemu tzw. „Gier i zabaw” im. Wirskiego wprowadzonych do 

programu wychowawczego systemu szkół chełmskich w celu usportowienia 

młodzieży. Od 1925 r. twórca, promotor, organizator i animator szkolnego i 

miejskiego życia sportowego w Chełmie i okolicy: (1923 r. ukończył WKN (wyższy 

kurs nauczycielski) metodyczno-pedagogiczny zakres wychowanie fizyczne, który 

dał mu kwalifikacje nauczania wychowania fizycznego w szkołach powszechnych; 

1925 r. ukończył w Warszawie Państwowy Roczny Kurs Wychowania Fizycznego, 

co dawało mu prawo uczenia w szkołach średnich. Nauczyciel wychowania 

fizycznego i opiekun SKS „Zdrów” po odejściu J. Mazia. W 1936 r. zgodnie z 

prawem zmienił nazwisko rodowe Kruczek na Wirski. W 1928 r. otrzymał dyplom 

nauczyciela szkół średnich i seminariów. Podniósł rangę SKS „Zdrów”, rozbudował 

działy: sportowy, medyczno-sanitarny, prac ręcznych pomocy sportowych i 

dydaktyczno-wychowawczy. Wniósł duży wkład w rozwój Seminarium Męskiego 

(też i Żeńskiego) do miana wyróżniającej się placówki na kresach wschodnich 

Rzeczypospolitej w kształceniu przyszłych nauczycieli. W dalszym ciągu poszerzał 

swoje kwalifikacje na kursach WKN. Posiadał tytuły instruktora: gimnastyki, 

przysposobienia wojskowego, pływania, lekkiej atletyki, sportów zimowych, gier i 

zabaw, gier sportowych, zajęć muzycznych i tańców. W latach 1926-1927 uczył też 

wychowania fizycznego w Państwowej Szkole Rzemieślniczej w Chełmie. Jako 

pierwszy od 1934 r. wraz z otwarciem pływalni WF i PW, prowadził kursy 

ratowania tonących i udzielania pierwszej pomocy. W marcu 1934 r. powołał w 

Chełmie drugi po Lublinie MKS). 

Lata 1944-1945 były bardzo trudne, zniszczenia wojenne, braki wszystkiego. 

Dlatego SKS „Zdrów” od stycznia 1946 r. kierowany przez Bolesława Wirskiego 

przejął organizację sportowych zawodów międzyszkolnych, w celu rozwoju 

szkolnego ruchu sportowego w Chełmie i powiecie chełmskim.   

ROK 1946 – *9 maj. Pierwsze międzyszkolne zawody lekkoatletyczne w 

Chełmie z okazji dnia zwycięstwa. Startowały drużyny: żeńskie: Lic. Pedagogiczne, 

Gim. im. Królowej Jadwigi i Gim. Kupieckie męskie: Lic. Pedagogiczne, Gim. 

„Czarniecczycy”, Gim. Mechaniczne i Gim. Kupieckie. Wyniki: 60m, 1. Halina 

Wędołowska 9,0s. i 2. Maria Kalinowska Lic. Pedag. 9,1s.; w dal 1. Barylanka Gim.  

Kupiec. 4.05m., 2. Wędołowska Lic. Pedag. 3.90m., piłeczka palantowa, 1. 

Kożuchowska 46.20m. i 2. Kotwica Lic. Pedag. 41.60m.; 800m, 1. Deczkowski 

2.24,00min. i 2. Jakubowski Lic. Pedag. 2.24,00min.; 100m. 1. Bagiński 

„Czarniecczyk” 13,0s., 2. Gieryng Lic. Pedag. 13,1s.; rzut kulą 1. Grzegorzewski 

10.81m. i 2. Biernacki Lic. Pedag. 10.77m. Drużynowo zwyciężyło Liceum 

Pedagogicznego a jednocześnie członkowie SKS „Zdrów”.  Zawody sędziowali 

członkowie koła pod nadzorem B. Wirskiego. Na zawody przybyły liczne rzesze 

kibiców. *12 maj. Zawody lekkoatletyczne w Chełmie pomiędzy SKS „Zdrów” i 
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MKS „Lublin”. Organizacja zawodów B. Wirski. Zawody zacięte, duża ilość 

kibiców. Rozegrano też mecz koszykówki wygrany przez drużynę MKS Lublin 

28:17. *2 czerwiec. Boisko Lic. Pedagogicznego, pierwsze eliminacyjne zawody z 

lekkiej atletyki do których przystąpiły drużyny: 1. Lic. Pedagogiczne, 2. Gim. Kr. 

Jadwigi, 3. Gim. „Czarniecczycy”, 4. Gim. Kupieckie i 5. Gim. Mechaniczne. 

Eliminacje wyłoniły reprezentację Chełma szkół średnich na mecz z MKS Lublin. 

Podczas eliminacji Kotwica w skoku wzwyż uzyskała 135cm. (wynik ten dał jej 3- 

miejsce w Polsce). *29-30 listopad. Na pierwsze tego roku zawody sportowe SKS 

„Zdrów” wyjechał do Lublina aby rozegrać mecz z drużyną MKS w grach 

sportowych i lekkiej atletyce, mecz wygrał MKS Lublin. *Najlepsze wyniki 

zawodników SKS „Zdrów” za 1946 r., wzwyż Kotwica 137cm., w dal Kotwica 

4.04m., piłeczka palantowa Kotwica 53m., 60m. Steciówna 8,6s., wzwyż Palec 

151cm., w dal Grzegorzewski 5.50m., kula Biernacki 11.93m., 100m. Gieryng 

12,0sek. 

ROK 1947 – *15 czerwiec. Boisko „Czarniecczyków”, zawody 

lekkoatletyczne z okazji święta sportu z udziałem czołowych sportowców Chełma. 

Zawody poprzedziła defilada sportowców i pokazowa lekcja gimnastyki uczennic z 

Gim. Kr. Jadwigi. Wyniki: 60m 1. Żminkowska Gim. kr. Jadwigi 8,9s., 2. Barylanka 

Gim. Handl. 9,0s., 3. Wędołowska Lic. Pedag. 9,0s.; wzwyż 1. Kotwica Lic. Pedag. 

140cm. (wyrównała najlepszy wynik w Polsce); 100m 1. Bagiński „Czarniecczyk” 

11,9s., 2. Biernacki Lic. Pedag. 12,9s.; rzut kulą 1. Kosowicz Lic. Pedag. 12.89m.; 

800m 1. Kwiatkowski „Czarniecczyk” 2.28,6min., 2. Rumiński Lic. Pedag. 

2.33,4min. *20-21 czerwiec. Reprezentacja MKS Chełm  uczestniczyła w Lublinie w 

zawodach z lekkiej atletyki, gier sportowych i pływania. Wygrał Lublin 218pkt., 

drugi był Chełm 184 pkt., a trzeci Siedlce 72 pkt. *19 październik. Walne zebranie 

SKS „Zdrów”, nowy zarząd koła: Prezes Kazimierz Cimek, sekretarz-kronikarz 

Kazimierz Krzeszowiec i skarbnik Jan Świerkowski. 

ROK 1948 – *2 maj. Chełm pierwsze biegi narodowe poprzedzone defiladą 

uczestników ulicami Chełma. Na 953 startujących z SKS „Zdrów” było 262. 

Wyniki: 500m-dziewcząt: 1. D. Zamościańska Gim. kr. Jadwigi 1.39,1min. i 2. K. 

Tkaczyk Gim. kr. Jadwigi 1.47,7min., 3. I. Trela Gim Handl. 1.51,0min.; 1000m.-

dziewcząt.1. I. Babiuk Gim. Handl. 4.32,0min., 2. Z. Mrozek SKS „Zdrów” 

4.36,5min.; 500m.-mężczyzn 1. Zieliński 1.18,0min., 2. Wojdal 1.18,1min.; 1000m.-

mężczyzn. 1. K. Korwac 3.51,2min., 2. A. Garbacz (wszyscy) „Czarniecczycy” 

3.54,2min.; bieg na 2000m. mężczyzn 1. T. Cios Gim. Handl. 6.51,0min., 2. J. 

Skwara Gim. Mech. 6.52,1min. *5 czerwiec. Coroczne w Liceum Pedagogicznym w 

Chełmie święto szkolne, SKS „Zdrów” zorganizował zawody o tytuł najlepszego 

pięcioboisty szkoły. Dziewczęta starsze: Stanisława Raczkiewicz i Irena Dutkiewicz 

po 8pkt., dziewczęta młodsze: Maria Dżaman 11pkt., chłopcy starsi: Leon Biernacki 
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5pkt. i chłopcy młodsi Zdzisław Książek 5pkt. Na koniec pokaz gimnastyczny i 

zabawa taneczna. Za dobre wyniki sportowe SKS „Zdrów” otrzymało wycieczkę nad 

J. Białe oraz 10-dniowy obóz pod nazwą „ogólnopolski obóz młodzieży szkolnej” – 

„służba Polsce” we Wrocławiu. *12 wrzesień. Zebranie SKS „Zdrów”, wybrano 

nowy zarząd: Prezes Leon Biernacki, Wice. Edward Szałaj, skarbnik Jerzy Stopa i 

kronikarz Tadeusz Górski. *28 wrzesień. Jesienne międzyszkolne zawody w lekkiej 

atletyce. Wyniki: 100m 1. Kaczyński „Czarniecczyk” 12,6s. 2. Biernacki SKS 

„Zdrów” 12,9s.; 60m.(dz.) 1. Raczkiewicz SKS „Zdrów” 9,1s., 2. Gierlińska Gim. 

Handl. 9,2s.; 800m 1. Zajdel „Czarniecczyk” 2.18,6min., 2. Zienlak Gim. Handl. 

2.24.3min.; w dal 1. Zajdel 5.71m., 2. Wieczorek 5.41m.; wzwyż 1. Zajdel 155cm., 

2. Krzeszowie (wszyscy) „Czarniecczycy” 150cm., 3. Biernacki SKS „Zdrów” 

146cm.; rzut kulą 1. Joachimczak „Czarniecczyk”11.89m., 2. Szałaj 11.77m., 3. 

Biernacki (obaj) SKS „Zdrów” 11.59m. *17 październik. Chełm marsze jesienne. 

Wyniki: drużyny męskie: 10km. 1. Lic. Handl. 1godz. 04.55min., 2. Lic. 

„Czarniecczycy” 1godz. 07.30min., 3. Lic. Mech. 1godz. 09.00min.; 5km. 1. Lic. 

Handl. 32.26,00min., 2. Lic. Mech. 32.30,00min., 3. Lic. „Czarniecczycy” 

32.50,00min; drużyny żeńskie: 5km. 1. SKS „Zdrów” 34.55,00min., 2. Lic Handl. 

55.15,00min., 3. Gim. kr. Jadwigi  55.47,00min.; 3km. 1. Gim. kr. Jadwigi  

20.50,00min., 2. Lic. Handl. 20.54,00min.,  3. SKS „Zdrów” 21. 05.00min. 

ROK 1949 – *28 maj. Chełm drugie biegi narodowe. Wyniki: 1000m. chłopcy 

15-17 lat, 1. H. Sobolewski 3.16,5min., 2. Z. Dulski 3.20,0min. i 3. W. Ulatowski 

(wszyscy) SKS „Zdrów” 3.20,0min.; 1000m. mężczyźni 18-19 lat, 1. Z. Hałasa 

3.12,0min., 2. A. Garbacz (obaj)   „Czarniecczycy” 3.16,0min., 3000m. mężczyźni 

20-29 lat, 1. Z. Kuźmik 9.46,0min., 2. Z. Rokita (obaj) WKS „Gwardia” 9.48,0min., 

3. Biernacki SKS „Zdrów” 9.55,0min.; 500m. dziewczęta 15-17 lat,1. E. Jankowska 

Lic. kr. Jadwigi 1.42,0min., 2. M. Gierlińska Lic. Handl. 1.44,0min., 3. D. Ciak SKS 

„Zdrów” 1.50,0min.; 500m. dziewczęta 18-19 lat, 1. D. Żminkowska Lic. kr. Jadwigi  

1.43,5min., 2. K. Tkaczyk Lic. kr. Jadwigi  1.50,0min., 3. W. Chaciuk Lic kr. 

Jadwigi 1.50,0min.; 500m. kobiet 20-25 lat, 1. I. Babiuk Lic. Handl. 1.45,5min., 2. 

Z. Mrozek SKS „Zdrów” 1. 46,0min. *13 wrzesień. Zebranie SKS „Zdrów” nowy 

zarząd: Prezes Henryk Sobolewski, Wice. Henryk Drygała, sekretarz Bolesław 

Rybak, skarbnik Edward Olszak. *1-2 październik. Chełm lekkoatletyczne 

mistrzostwa Chełma szkół średnich, zaliczane do punktacji miasta, regionu i okręgu. 

Wyniki: dziewczęta 60m, 1. Nowakowska SKS „Zdrów” 9,1s., 2. Jankowska 

Żeńskie 9,2s.; 100m, 1. Jankowska Lic. Żeńskie 15,3s., 2. Barańska Lic. Handl. 

15,8s.; wzwyż, 1. I. Trela 122cm. i 2. H. Nieszpór Lic. Handl. 122cm.; w dal, 1. 

Nowakowska SKS „Zdrów” 4.22m., 2. Ciszek Lic. Handl. 4.10m.; rzut kulą, 1. D. 

Żminkowska „Czarniecczyk” 7.97m., 2. J. Cimek SKS „Zdrów” 7.26m.; rzut 

dyskiem, 1. D. Żminkowska 21.06m. i 2. J. Siwiak „Czarniecczyk” 20.85m.; chłopcy 
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100m, 1. S. Zawrzał Lic. Handl. 12,3s., 2. Cz. Słoniewicz Lic. Mech. 12,7s., 3. E. 

Szałaj SKS „Zdrów” 12,7s.; 400m., 1. Z. Gierliński Lic. Handl. 56,2s., 2. Z. Hałasa 

Lic. „Czarniecczycy 57,1s., 3. Z. Dulski SKS „Zdrów” 58,2s.; w dal, . S. Zawrzał 

Lic. Handl. 5.82m., 2. Cz. Słoniewicz Lic. Mech. 5.62m.,3. E. Szałaj SKS „Zdrów” 

5.40m.; wzwyż, 1. Kaczyński 165cm., 2. Krzeszowiec 160cm.; rzut dyskiem, 1. K. 

Koszełowicz 32.15m., 2. W. Kursa 26.35m.; rzut kulą, 1. K. Koszełowicz 12.96m. 

(wszyscy) „Czarniecczycy”. 

ROK 1950 – *21 maj. Boisko Lic. „Czarniecczyków” biegi powiatowe. 

Wyniki: dziewczęta 500m. grupa I. 15-16 lat, 1. W. Stańczuk 1.45min. i 2. E. 

Jankowska Lic. Żeńskie 1.48min.; grupa II. 17-18 lat, 1. T. Panasiuk SKS „Zdrów” 

1.39min., 2. W. Pędzińska Lic. Rejowiec 1.45min.; grupa III. 19-25 lat, 1. I. Babiuk 

Lic. Handl. 1.42min., 2. M. Ćmil SKS „Zdrów” 1.42,8min.; mężczyźni: 1000m. 

grupa I. 15-16 lat, 1. T. Dobrowolski „Czarniecczyk” 3.07min., 2. Z. Bruszkiewicz 

KS „Związkowiec” 3.07,8min., 3. W. Bielecki SKS „Zdrów” 3.16min.; grupa II. 17-

18 lat, 1. R. Witwicki Lic. Handl. 3.03min., 2. H. Sobolewski SKS „Zdrów” 

3.03,2min.; grupa III. 19-29 lat, 1. Z. Gierliński Lic. Handl. 2.54,4min., 2. Z. Hałasa 

„Czarniecczyk”  2.59,6min. *18 czerwiec. Chełm święto kultury fizycznej, pod 

hasłem sport polski w pierwszych szeregach obrońców pokoju, zainaugurowała 

wielka defilada sportowa. Następnie rozegrano mecz piłkarski w którym KS 

„Związkowiec” pokonał 3:2 SKS „Zdrów”, w szczypiorniaka „Czarniecczycy” 

zwyciężyli SKS „Zdrów” 3:2. *20 wrzesień. Chełm mecz lekkoatletyczny pomiędzy 

SKS „Zdrów” Chełm a SKS Zamość. Wyniki: dziewczęta 60m, 1. T. Panasiuk 9,0s., 

2. W. Lekan  9,1s.; 100m, 1. T. Panasiuk 14,7s., 2. W. Lekan 14,9s.; w dal, 1. S. 

Nowakowska 4.23m., 2. T. Panasiuk  (wszyscy) SKS „Zdrów” 4.03m.; wzwyż 1. M. 

Dłużniewska 123cm. i 2. G. Błeszyńska SKS Zamość 120cm.; rzut kulą, 1. S. 

Nowakowska 7.27m., 2. T. Jwańszczuk 6.80m.; chłopcy 100m, 1. T. Kościuszko 

12s., 2. Z. Księżuk 12.1s., w dal, 1. Z. Księżuk 5.93m., 2. S. Zawrzał 5.67m.; rzut 

kulą, 1. R. Okoniewski 12.42m. (wszyscy) SKS „Zdrów”, 2. T. Grochowicz SKS 

Zamość 11.76m. *20 październik. Chełm marsze jesienne. Ogółem wystartowało 

400 kobiet od 11 do 32 lat oraz 380 mężczyzn od 11 do 39 lat. Normy OSF uzyskało 

378 osób. 

ROK 1951 – *2 maj. Międzyszkolne zawody lekkoatletyczne szkół średnich. 

Wyniki: dziewczęta 60m, 1. W. Lekan 8,9s., 2. S. Nowakowska 9s.; w dal, 1. S. 

Nowakowska (wszyscy) SKS „Zdrów” 4.07m., 2. K. Jwańszczuk Lic. Handl. 

4.06m.; wzwyż, 1. T. Panasiuk 127cm., 2. W. Lekan 125cm.; rzut dyskiem, 1. J. 

Gierlińska (wszyscy) SKS „Zdrów” 21.03m.,  2. M. Kukiełka Lic. Handl. 20.22m.; 

rzut oszczepem 1. M. Dżaman 19.10m., 2. J. Tokarska (obaj) SKS „Zdrów” 17.90m.; 

chłopcy 100m, 1. H. Zawrzał Lic Handl. 12,2s., 2. T. Kościuszko 12,4s.; 400m, 1. T. 

Kościuszko (obaj) SKS „Zdrów” 58,8s., 2. Z. Stemplewski 59s.;  rzut dyskiem, 1. Z. 



45 

 

Grochowski (obaj) Lic. Handl. 38.85m., 2. B. Mazur SKS „Zdrów” 37.40m.; rzut 

oszczepem, 1. Z. Gierliński 36.60m., 2. Zamościański (obaj) Lic. Handl. 35.50m.; 

wzwyż, 1. T. Kościuszko SKS „Zdrów” 155cm., 2. H. Korona 150cm.; w dal, 1. H. 

Zawrzał (obaj) Lic. Handl. 5.41m., 2. B. Mazur SKS „Zdrów” 5.32m. *5 maj. Lublin 

stadion WKS, wojewódzkie biegi narodowe, z pow. chełmskiego startowało 23 

zawodników. Sukces Elżbiety Jankowskiej SKS „Zdrów” wygrała bieg na 700m w 

2.21,2 min., a Tadeusz Kościuszko SKS „Zdrów” w biegu na 1500m 2-miejsce 

4.38,2min. *20 maj. W Lublinie szczypiornistki SKS „Zdrów” półfinale przegrały z 

SKS Puławy 2:0. *17 czerwiec. Lublin okręgowe zawody w pięcioboju mężczyzn 

(100 i 400m., w dal, wzwyż, rzut kulą) i trójboju kobiet (100m., w dal, rzut kulą). Z 

Chełma najlepiej wypadli mężczyźni: L. Biernacki (2.419pkt.), T. Kościuszko 

(2.405pkt.) i B. Mazur (2.331pkt.) a wśród kobiet: E. Jankowska (722pkt.) i T. 

Panasiuk (553pkt.). *16 wrzesień. Chełm międzyszkolne zawody lekkoatletyczne 

szkół średnich. Wyniki: dziewczęta: 60m, 1. D. Szterling SKS „Zdrów” 9s., 2. Z. 

Wanicka Lic. Handl. 9,2s.; bieg na 500m, 1. Z. Frąc 1.41min., 2. M. Sitarz 1. 

50min.; wzwyż, 1. T. Panasiuk (wszyscy) SKS „Zdrów” 128cm., 2. L. Piotrowska 

Lic. kr. Jadwigi 123cm.; w dal, 1. W. Lekan SKS „Zdrów” 4.29m., 2. G. Ciszek 

4.26m.; rzut dyskiem, 1. L. Kruczyńska 22.10m., 2. W. Komenda  (wszyscy) Lic. 

Handl. 21.60m.; rzut oszczepem, 1. B. Łukasik 19m., 2. I. Grzesiuk (obaj) SKS 

„Zdrów” 15.25m.; rzut kulą, 1. E. Klein Lic. kr. Jadwigi 8m., 2. H. Nieszpór Lic 

Handl. 7.19m.; chłopcy: 100m, 1. R. Sadz „Czarniecczyk” 12,5s., 2. R. Czerniawski 

SKS „Zdrów” 12,9s; 1500m, 1. T. Dobrowolski  4.20,5min., 2. S. Mądrzecki (obaj) 

„Czarniecczycy” 4.43,5min.; wzwyż, 1. F. Świstowski 152cm., 2. S. Kamiński 

142cm.; w dal, 1. R. Szerszan 5.17m., 2. Z. Ruchlicki (wszyscy) SKS „Zdrów” 

5.16m.; rzut kulą, 1. T. Gołębiowski „Czarniecczyk” 11.63m., 2. S. Grochowicz Lic. 

Handl. 11.31m.; rzut dyskiem, 1. H. Korona 38.60m.; oszczep, 1. Jan Kasperek 

(obaj) SKS „Zdrów” 30.35. 

ROK 1952 – *19 styczeń. Chełm mecz tenisa stołowego SKS „Zdrów” (E. 

Pastoszuk, A. Lackowski i J. Dybczyński) i LZS Pokrówka (K. Prost, J. Panasiuk i J. 

Chudoba), wynik  SKS „Zdrów” 10:8. *30 marca. Chełm drużynowe zawody 

gimnastyczne SKS „Zdrów” i SKS Zamość, wygrał „Zdrów”. *7 maj. Chełm mecz 

lekkoatletyczny SKS „Zdrów” i SKS „Płomień” Rejowiec. Wyniki: chłopcy 100m 

Mieczysław Filipowicz  SKS „Płomień” 12,5s.; w dal Franciszek Świstowski 

5.06m.; wzwyż Franciszek Świstowski SKS „Zdrów” 164cm.; rzut dyskiem 

Mieczysław Wór 39.05m.; rzut oszczepem Mieczysław Wór 35.90m.; rzut kulą 

Władysław Uszko 11.08m.; dziewczęta 60m Lidia Sawicka (wszyscy) SKS 

„Płomień” 8,4s.; w dal Wanda Lekan 4.12m.; wzwyż Teresa Panasiuk 127cm.;  piłka 

palantową Danuta Wasilewska (wszyscy) SKS „Zdrów” 43.25m. *18 maj 1952 r. 

Chełm mecz lekkoatletyczny SKS „Zdrów” i Technikum Mechaniczne. Wyniki: 
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dziewczęta 60m Wanda Lekan 8,8s.; 500m Janina Matera 1.35min.; wzwyż Teresa 

Panasiuk 130cm.; w dal Wanda Lekan 3.95m.; rzut dyskiem Lucyna Bartosz 

(wszystkie) SKS „Zdrów” 22.40m.; chłopcy 100m Czesław Słoniewicz 12sek.; 

1000m Ryszard Zglinecki 2.55,4min.; w dal Czesław Słoniewicz 5.70m.; wzwyż 

Bartłomiej Koper 156cm.; rzut kulą Bartłomiej Koper 13.31m.; rzut oszczepem 

Zenon Chojnacki 44.35m.; rzut granatem Zenon Chojnacki 69.50m, (wszyscy) Tech. 

Mechaniczne. *21 wrzesień. Rejowiec mecz lekkoatletyczny SKS „Płomień” i SKS 

„Zdrów”. Wyniki: dziewczęta 60m. Lidia Sawicka SKS „Płomień” 9,1s.; w dal 

Wanda Łysomirska 4.80m.; wzwyż Wanda Łysomirska 130cm.; piłka palantowa 

Zofia Cieplińska 41.95m.; chłopcy 100m Jan Knapiński 12,5s.; w dal Robert Dzik 

5.57m.; wzwyż Stanisław Kamiński (wszyscy) SKS „Zdrów” 155cm.; dysk 

Bronisław Wór 44.67m.; oszczep Zdzisław Sowa (obaj) SKS „Płomień” 41.69m. 

Rozegrano mecze, wszystkie wygrane przez SKS „Zdrów”, w piłkę ręczną 8:2, w 

siatkówkę 2:0 i w koszykówkę 26:14. Punktacja zawodów 94:84 dla SKS „Zdrów”. 

ROK 1953 – *25 styczeń. Liga o mistrzostwo klasy powiatowej w tenisie 

stołowym SKS „Zdrów” (Edward Pastoszuk, Zygmunt Jakubik, Henryk Wieczorek) 

i LZS Pokrówka (Jerzy Panasiuk, Cezary Kister, Wiesław Krzyżanowski) 7:3 dla 

SKS „Zdrów”. *29 styczeń. c.d. ligi tenisa stołowego SKS „Zdrów” i SKS „Start” 

przy TPD 10:1 dla SKS „Zdrów”. *31 styczeń. c.d. ligi tenisa stołowego SKS 

„Zdrów” i KS „Budowlani” Rejowiec 9:2 dla SKS „Zdrów’. *2 luty. c.d. ligi tenisa 

stołowego SKS „Zdrów” i Lic. Handlowe 7:4 dla SKS „Zdrów”. *12 luty. Lubelski 

WKKF ustalił skład narciarskiej kadry wojewódzkiej na zbliżające się zawody 

centralne, z Chełma do kadry zostali wybrani: juniorki Irena Brydziuk i Wanda 

Łysomirska obie SKS „Zdrów” Chełm, seniorzy Witold Makowski III-kl. zaw. 

mistrz wojew. seniorów na 1953 r. zawodnik „Ogniwa” Chełm (na ogólnopolskie 

zawody narciarskie „o puchar nizin” organizowane w Kielcach, do reprezentacji woj. 

Lubelskiego zakwalifikowani zostali najlepsi narciarze z Chełma, Witold Makowski 

KS „Ogniwo” Chełm w sztafecie 4x10km. i na 18km., oraz zawodniczki Wanda 

Łysomirska i Irena Brydziuk SKS „Zdrów’ Chełm na 4km). *marzec. Nakielska, 

Baranowicz, Zieleńczuk i Łusiak wygrały gimnastyczne mistrzostwa Chełma i 

pojadą na spartakiadę do Wrocławia. *16 maj. Chełm rejonowe eliminacje z lekkiej 

atletyki przed woj. spartakiadą w Lublinie. wyniki: dziewczęta: 60m, 1. C. Miszczuk 

Rejowiec 8,6s., 2. R. Gilewicz Lic kr. Jadwigi  8,8s.; 100m, 1. J. Mazurek 14,3s. i 2. 

C. Miszczuk Rejowiec 14,3s., 3. W. Łysomirska SKS „Zdrów” 14,4s.; 500m 1. H. 

Steć Rejowiec 1.34,0min.; w dal 1. Z. Tilow Krasnystaw 4.09m., 2. J. Mazurek 

Rejowiec 3.93m.; wzwyż 1. Z. Tilow Krasnystaw 126cm., 2. W. Łysomirska SKS 

„Zdrów” 121cm., rzut dyskiem 1. Z. Tilow Krasnystaw 24.82m., 2. I. Brydziuk SKS 

„Zdrów” 22.77m.;  rzut kulą, 1. R. Raczyńska 8.18m. i 2. J. Machaj SKS „Zdrów” 

7.23m.; chłopcy: 100m,1. J. Pawler Krasnystaw 12s., 2. J. Grzegorczyk 
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„Czarniecczyk” 12s., 3. S. Kamiński SKS „Zdrów” 12,3s.; w dal, 1. H. Marucha 

6,25m., 2. J. Pawler 5.79m.; wzwyż, 1. H. Marucha (wszyscy) Krasnystaw 173m., 2. 

R. Dzik 167cm.; rzut kulą, 1. R. Dzik SKS „Zdrów” 12.77m.; rzut dyskiem, 1. M. 

Wór Rejowiec 43.32m., 2. J. Grzegorczyk „Czarniecczyk” 38.31m.; rzut oszczepem, 

1. J. Gajuk SKS „Zdrów” 39.81m., 2. H. Wietko Krasnystaw 39.78m. *6-7 czerwiec. 

Lublin wojew. spartakiada szkół ogólnokształcących. Chełm reprezentował SKS 

„Zdrów”. Gimnastyka I-miejsce drużynowo i indywidualnie T. Nakielska z notą 

9,2pkt. Siatkówka żeńska I-miejsce w finale wygrana 2:0 z Lublinem. Na 

Spartakiadę Centralną do Wrocławia zakwalifikowało się 20 osób. *18 październik. 

Zawody z lekkiej atletyki o puchar miast uczestniczą: Chełm, Lublin, Puławy, Biała 

Podlaska i Krasnystaw. Wyniki: mężczyźni: 100m, 1 F. Gerluj Biała Podlaska 

11,9s., 2. Z. Łupina Lublin 12,0s., 3. R. Dzik Chełm 12,2s.; wzwyż 1. H. Marucha 

Krasnystaw 169cm., 2. J. Cichocki Biała Podlaska 165cm.; w dal, 1. H. Marucha 

Krasnystaw 6.08m., 2. Z. Łupina Lublin 6.08m., 3. B. Nafalski Chełm 5.80m.; rzut 

dyskiem 1. Z. Piórkowski Lublin 32.71m., 2. S. Baranowski Krasnystaw 31.66m.; 

rzut kulą, 1. Z. Piórkowski Lublin 11.08m., 2. K. Piwowarek Puławy 10.94m.; 

sztafeta 4x200m, 1. Chełm 1.42,0min., 2. Lublin 1.42,3min.: kobiety: 100m, 1. L. 

Jachenko Lublin 13,7s., 2. W. Łysomirska Chełm 14s.; 400m, 1. D. Sokołowska 

Chełm 1.08,4min.; skok wzwyż 1. L. Jachenko Lublin 134cm., 2. B. Zobaczyńska 

Chełm 130cm.; w dal, 1. L. Jachenko Lublin 4.72m., 2. B. Zobaczyńsk 4.54m.; rzut 

kulą, 1. S. Kaczka (obie) Chełm 9.29m.; rzut dyskiem, 1. M. Chojczuk Biała 

Podlaska 26.27m. 

ROK 1954 – *20 styczeń. Zimowa wojewódzka spartakiada szkół 

ogólnokształcących w Chełmie, ponad 200 zawodników. Wyniki: dziewczęta: 3km. 

(ur.1938-39): 1. Nieścioruk, 2. Napierska (obaj) Chełm, 3. K. Chorodyska Lublin; 

6km. (ur.1937i st.): 1. H. Zieleńczuk Chełm, 2. B. Ustopska Puławy 3. J. Hormeniak 

Biłgoraj; slalom (ur.1938-39).1. B. Chlebińska, 2. K. Chorodyska; jazda szybka na 

lodzie 300m. (ur.1938-39): 1. J. Bobryk (wszyscy) Lublin, 2. L. Tomala Chełm, 3. 

C. Mazurek Rejowiec: jazda szybka na lodzie 500m: 1. Mazurek Rejowiec, 2. K. 

Szczygieł, 3. B. Borgowska (obaj) Puławy; jazda figurowa na lodzie (ur. 1938-39): 

1. J. Bobryk, 2. Z. Sikora (obaj) Lublin, 3. B. Borgowska Puławy;  wielobój 

(ur.1938-39): 1. C. Mazurek Rejowiec 2. K. Szczygieł, 3. B. Borgowska (obaj) 

Puławy; sztafeta 3x2km. (ur.1938-39): Lic. Pedag. Chełm, 2. LO Lubartów; sztafeta 

3x3km. (ur.1937 i st.): 1. Lic. Pedag. Chełm, 2. LO Biłgoraj. chłopcy: 5km. (ur. 

1938-39): 1. M. Litwin Zamość, 2. S. Grzyb Biłgoraj; 9km. (ur.1937 i st.): 1. H. 

Karpaf Lublin, 2. Kamiński Chełm, 3. K. Ludwik Biłgoraj; zjazd (ur. 1938-39): 1. A. 

Somoliński Lublin, 2. W. Stawczuk Chełm, 3. Budzyński Lublin; slalom (ur. 1937 i 

st.): 1. Kulesza Chełm, 2. J. Petryk, 3. W. Jagodziński (obaj) Lublin; jazda szybka na 

lodzie 300m.(ur.1938-39): 1. T. Deberko, 2. R. Mantyka (obaj) Rejowiec, 3. 
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Wieczorek Puławy; jazda szybka na lodzie 500m.(ur.1938-39): 1. T. Deberko, 2. R. 

Mantyka (obaj) Rejowiec, 3. Wieczorek Puławy; jazda szybka na lodzie 500m. 

(ur.1937 i st.): 1. R. Kulesza, 2. M. Derkacz (obaj) Chełm, 3. A. Pozyna Lublin; 

jazda szybka na lodzie 1000m: 1. R. Kulesza, 2. M. Derkacz (obaj) Chełm, 3. W. 

Markiewicz Rejowiec; jazda figurowa na lodzie (ur. 1938-39): 1. P. Wieczorek 

Puławy, 2. M. Kalinowski; jazda figurowa na lodzie (ur. 1937 i st.): 1. R. Kulesza, 2. 

M. Derkacz, 3. E. Pastosiuk (wszyscy) Chełm; wielobój (ur.1938-39): 1. T. Żeberko, 

2. R. Mantyka (obaj)  Rejowiec, 3. P. Wieczorek Puławy; wielobój (ur.1937 i st.): 1. 

R. Kulesza Chełm, 2. M. Derkacz (obaj) Chełm, 3. W. Makarewicz  Rejowiec; 

sztafeta 3x3km.(ur.1938-39): 1. L.O. Krasnystaw, 2. L.O. Puławy, 3. 

„Czarniecczycy” Chełm; sztafeta 3x5km. (ur.1937 i st.): 1. Biłgoraj, 2. Chełm, 3. 

Lublin. *1 wrzesień. Chełm mecze w siatkówkę i koszykówkę SKS „Zdrów” i KS  z 

Puław, oba wygrały Puławy 2:0 i 44:10. *8 wrzesień. Chełm, liga szkół średnich 

siatkówki, SKS „Zdrów” Tech. Mechaniczne 2:1. *2-3 październik. Lublin zawody 

lekkoatletyczne o puchar miast, SKS „Zdrów” wywalczył II-miejsce.  

ROK 1955 – *2 luty. Chełm, liga szkół średnich siatkówki, SKS „Zdrów” i II 

LO 2:0; 6 luty SKS „Zdrów” i Bełżec 2:0; *14 luty. Chełm, liga szkół średnich 

koszykówki, SKS „Zdrów” i II LO 56:22; 15 marca SKS „Zdrów” i Tech. 

Mechaniczne 28:25. *5-7 maj. Lublin mistrzostwa Polski juniorów w gimnastyce. 

Chełm reprezentował SKS „Zdrów”: Teresa Nakielska, Danuta Cichosz, Franciszek 

Skrętowicz. *21 wrzesień. Mecz lekkoatletyczny mężczyzn SKS „Zdrów” i I LO 

Chełm. Wyniki: 100m. Przychodzki  I LO 11,8s.; wzwyż Kaczura I LO 155cm.; w 

dal Przychodzki  I LO 5.62m.; rzut dyskiem Ulewicz SKS „Zdrów” 36m.; rzut 

oszczepem Smaga I LO 47.95m.; rzut kulą Smaga I LO 11.30m. *2 październik. 

Mecz lekkoatletyczny kobiet SKS „Zdrów” i I LO Chełm. Wyniki: 60m. L. Tomala 

SKS „Zdrów” 8,9s.; 100m. E. Ostrowska  SKS „Zdrów” 14,5s.; wzwyż L. Własiuk 

SKS „Zdrów” 130cm.; w dal T. Nakielska SKS „Zdrów” 4.29m.; rzut kulą J. 

Jeżowska SKS „Zdrów” 8.45m. *16 październik. Lekkoatletyczne mistrzostwa 

Chełma szkół średnich. Wyniki: 100m. Henryk Biały „Zryw” Lic. Felczerskie 11,4s., 

Iremiusz Przychodzki 11,5s. i 400m. Stanisław Kozacki „Czarniecczycy” 56,0s., 

Stanisław Łopuszyński  SKS „Zdrów” 57.0s.; w dal Piotr Pieczykolan „Zryw” 

Felczerskie 6.12m., Zbigniew Mądro 6.01m. i rzut oszczepem  Janusz Smaga 

„Czarniecczycy” 49.74m.; rzut dyskiem Jan Ulewicz SKS „Zdrów” 36.31m.; rzut 

kulą Stanisław Sawicki „Zryw” Lic. Felczerskie 12.47m. *11 grudzień. Chełm Lic. 

Pedagogiczne, turniej siatkówki i koszykówki: SKS „Zdrów”, PLP Szczebrzeszyn i 

SKS Zamość. Zwyciężył SKS „Zdrów” Chełm. 

ROK 1956 – *4 marzec. Chełm finały siatkówki i koszykówki spotkały się 

drużyny SKS Świdnik, „Czarniecczycy” i SKS „Zdrów”. Siatkówka dziewcząt: 

„Zdrów” - Świdnik 2:0, „Zdrów” - „Czarniecczycy” 2:0, Świdnik - „Czarniecczycy” 



49 

 

2:0. Siatkówka chłopców: „Zdrów” - Świdnik 2:0, „Zdrów” - „Czarniecczycy” 2:0. 

Koszykówka dziewcząt: Świdnik - „Zdrów” 37:35. Koszykówka chłopców: 

„Zdrów” - Świdnik 101:26, „Czarniecczycy” - Świdnik 62:29. *18 marzec. Świdnik 

turniej siatkówki i koszykówki. Finały spotkały SKS-y ze Świdnika, Lublina i 

„Zdrów” Chełm. Siatkówka dziewcząt: Lublin - „Zdrów” 2:1, „Zdrów” - Świdnik 

2:1, siatkówka chłopców: „Zdrów” - Lublin 2:0, „Zdrów” - Świdnik 2:1, 

koszykówka chłopców: „Zdrów” - Lublin 29:28, „Zdrów” - Świdnik 46:23. *25 

marzec. Lic. Pedagogiczne rejonowe zawody gimnastyczne, wygrała Teresa 

Nakielska „Zdrów” 28,6pkt., przed Lucyna Grzyb II LO 28,3pkt., trzecia była Anna 

Maksim „Zdrów”  28,3pkt. *15 kwiecień. Lublin, wojewódzką spartakiadę 

gimnastyczną wygrała Lucyna Grzyb II LO  Chełm 37pkt. *22 kwiecień. Chełm 

turniej szkół średnich męskich w siatkówkę. „Zdrów” - Krasnystaw 2:0, „Zdrów” - 

Włodawa 2:0 i Krasnystaw - Włodawa 2:1. *20 maj. Lublin  stadion WKS 

wojewódzkie biegi narodowe. Pierwsze miejsca zajęli dla Chełma na 500m. Maria 

Bochniak a na 1000m. Waldemar Sobieszczuk. *9-10 czerwiec. Kielce okręgowa 

spartakiada gier. SKS „Zdrów” Chełm reprezentował woj. Lubelskie w piłce ręcznej, 

pokonał w finale dotychczasowego mistrza Polski Stalinogród-Katowice 7:4 i 

przegrał z Kielcami 5:4 i bramkami zajął I-miej. *24 czerwiec. 22 osobowa 

reprezentacja SKS „Zdrów” uczestniczyła na Centralnej Spartakiadzie SKS w Łodzi 

wchodząc w skład reprezentacji Lublina, II-miejsce gimnastyczek i IV-miejsce 

piłkarzy ręcznych. *15-16 wrzesień. SKS „Zdrów” reprezentuje Chełm na mistrz. 

województwa w lekkiej atletyce w Lublinie na stadionie WKS. Andrzej Latuszyński 

„Zdrów” w rzucie oszczepem wynikiem 58.60m. ustanowił nowy rekord Polski 

młodzików, a pozostali E. Ostrowska 100m. 13,9s. II-m., M. Bochenek 500m. 

1.29,3min. I-m., L. Własiuk 80m.ppł. I-m., L. Gębicki 100m. 11,9s. I-m. i W. 

Sobieszczuk 300m. 42,3s. *20-21 wrzesień. Mistrzostwa Polski młodzików w 

lekkiej atletyce, A. Latuszyński w rzucie oszczepem wynikiem 55.70cm. zajął IV-

miejsce. *6-7 październik. Lublin, wojewódzkie eliminacje do zwodów o puchar 

miast w Olsztynie. Chełm reprezentował SKS „Zdrów”: E. Ostrowska 100m. III-m. 

14,2s., A. Dudek 500m. VI-m. 1.28,5min. i L. Własiuk skok wzwyż IV-m. 125cm. 

*14 listopad. Chełm marsze patrolowe zaliczane do punktacji nadawania stopni i 

odznak, organizatorem był Zarząd Miejski ZHP. Najlepsi kwalifikowali się na 

eliminacje wojewódzkie do Lublina następnie centralne do Gdańska. 

ROK 1957 – *20 kwiecień. Chełm liga szkół średnich siatkówki SKS „Zdrów” 

i SKS „Płomień” Rejowiec 2:0. *23 kwiecień. Lublin, mistrzostwa woj. w siatkówce 

SKS „Zdrów” zdobył tytuł mistrza województwa lubelskiego, w finale pokonał 

Świdnik 2:1 i Janów 2:0. *6 maj. Lublin zawody gimnastyczne. Indywidualnie K. 

Mazur  SKS „Zdrów” II miejsce. *26 maj. Chełm liga szkolna SKS „Zdrów” i SKS 

„Płomień” Rejowiec, chłopcy: piłka ręczna 7:5, siatkówka 2:0, koszykówka 42:27, 
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dziewczęta: piłka ręczna 1:1, siatkówka 2:0. *14 czerwiec. Chełm liga  szkół 

średnich koszykówki SKS „Zdrów” i Tech. Mechaniczne 25:18. *6 październik. 

Chełm liga: koszykówka SKS „Zdrów” i II LO 25:14, siatkówka SKS „Zdrów” i II 

LO 2:0. *8 grudzień. Chełm liga, siatkówka SKS „Zdrów” i MKS Chełm 3:2. 

ROK 1958 – *13-14 luty. Chełm mistrzostwa szkół średnich w siatkówkę, 

finały: I-m. I LO „Czarniecczycy”, II-m. SKS „Zdrów” i III-m. Tech. Mechaniczne. 

*29 marzec. Lublin wojewódzkie zawody gimnastyczne z Chełma indywidualnie III-

miejsca zajęli Sabina Guz i Marian Wasilewski. *2 kwiecień. Chełm Lic. 

„Czarniecczyków” wojewódzkie zawody gimnastyczne. Zawodniczki SKS „Zdrów” 

Sabina Guz indywidualnie I-m. kl. III i Krystyna Iwaniuk I-m. kl. młodzieżowa a 

Marian Wasilewski IV-m. w klasie młodzieżowej *15 listopad. Chełm liga siatkówki 

SKS „Zdrów” i Tech. Mechaniczne 3:2. 

ROK 1959 – *20 wrzesień. Puławy wojewódzkie biegi narodowe. 

Zawodniczka SKS „Zdrów” Barbara Szumilak wygrała bieg na 800m. w czasie 

2.20,0min. *4 październik. Chełm stadion im. PKWN, drużynowe mistrzostwa szkół 

średnich w lekkiej atletyce.  Wyniki: dziewczęta: 1. Liceum Pedagogiczne Chełm 

232.5pkt., 2. LO Rejowiec 226.0pkt., 3. II LO Chełm 197.5pkt.; chłopcy: 1. LO 

Rejowiec 313.5pk, 2. II LO Chełm 303.6pkt., 3. Liceum Pedagogiczne Chełm 

301.0pkt. *13 październik. Chełm liga piłki ręcznej SKS „Zdrów” i KS Rejowiec 

7:3. *13 grudzień. Chełm liga koszykówki SKS „Zdrów” i Tech. Mechaniczne 

58:32. 

ROK 1960 – *10 styczeń. Chełm turniej gier, w siatkówkę Tech. Mechaniczne 

w finale pokonało SKS „Zdrów” 3:2 i II LO 3:0, w koszykówkę zwyciężył SKS 

„Zdrów” który pokonał w finale II LO. *26 kwiecień. Chełm indywidualne 

mistrzostwa dziewcząt w gimnastyce, wygrała Wiesława Jarocka przed Krystyną 

Kubińską i Anną Mamełko. *17 maj. Chełm liga szkolna piłki ręcznej SKS „Zdrów” 

i Tech. Rolnicze 14:7.  

ROK 1961 – *Styczeń. Turniej noworoczny koszykówki, finał SKS „Zdrów” i 

Tech. Mechaniczne 24:20. *1 luty. Chełm liga koszykówki SKS „Zdrów” i 

„Czarniecczycy” 44:29. *19 marzec. Chełm turniej koszykówki i siatkówki 

najlepszych w okręgu Liceów Pedagogicznych  z Zamościa, Szczebrzeszyna i SKS 

„Zdrów” Chełm;  siatkówka żeńska: Chełm - Zamość 2:0, Chełm - Szczebrzeszyn 

2:0, Zamość - Szczebrzeszyn 1:2; koszykówka: Chełm - Zamość 7:12, Chełm - 

Szczebrzeszyn 24:12, Zamość-Szczebrzeszyn 8:8; siatkówka męska: Chełm - 

Szczebrzeszyn 0:2, Chełm - Zamość 0:2, Zamość - Szczebrzeszyn 2:0; koszykówka: 

Zamość - Chełm 26:7, Szczebrzeszyn - Chełm 11:46, Zamość - Szczebrzeszyn 

42:10. *kwiecień. Chełm liga koszykówki: młodzicy: SKS „Zdrów” i 

„Czarniecczycy” 29:4, SKS „Zdrów” i II LO 25:14, juniorzy: SKS „Zdrów” i 

„Czarniecczycy” 21:10, SKS „Zdrów”- II LO 13:4. *21 czerwiec. Chełm stadion im. 
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PKWN spartakiada młodzieży szkół średnich. Wyniki: młodziczki: 100m. Leokadia 

Laskowska 13,4s.; rzut dyskiem Halina Brytan  23.07m.; wzwyż Leokadia 

Laskowska (wszystkie) Rejowiec 132cm.; 300m. Teresa Kluch SKS „Zdrów” 

49,7sek.; w dal Anna Oleszczuk Rejowiec 4.70m.; rzut oszczepem Bogumiła 

Szewczuk SKS „Zdrów” 25.69m.; rzut kulą Eleonora Pękal I LO Czarniecczyk” 

7.95m.; juniorki: w dal Celina Herda SKS „Zdrów” 5.02m.; rzut oszczepem Maria 

Czerwieniec Lic Pedag. 24.68m.; rzut dyskiem Halina Samonek SKS „Zdrów” 

24.68m.; i wzwyż Barbara Szumilak SKS „Zdrów” 135cm.; 100m. Wanda 

Wierciach Rejowiec 13,7s.; rzut kulą Halina Samonek SKS „Zdrów” 10.03m.; 

500m. Barbara Hajczuk 1.32,6min.; i sztafeta 4x100m. SKS „Zdrów” 58sek (C. 

Herda, H. Samonek, B. Szumilak, B. Dynysiuk). młodzicy: 100m. Jerzy Paluch I LO 

Czarniecczyk” 12.2s.; 300m. Tadeusz Piotrowski II LO 39,6s.; wzwyż Wiktor Tabor 

158cm.; i w dal Wiktor Tabor SKS „Zdrów” 5.83m.; rzut oszczepem Adam Cichocki 

Rejowiec 31.90m.; juniorzy: skok wzwyż Ryszard Aranowski SKS „Zdrów” 

170cm.; w dal Witold Naja 6.55m.; i 100m. Witold Naja I LO „Czarniecczyk” 

11,8s.; rzut kulą Ryszard Aranowski SKS „Zdrów” 12.56m. *16-17 wrzesień. Chełm 

okręgowe mistrzostwa, Bogumiła Szewczuk ustanowiła rek. okr. młodzików w 

rzucie oszczepem 30.33m. SKS „Zdrów”. *22 wrzesień. Skierniewice ogólnopolskie 

lekkoatletyczne mistrzostwa młodzików, Bogumiła Szewczuk SKS „Zdrów” w 

rzucie oszczepem wynikiem 31.32m. była siódma. *5 listopad. Kraśnik stadion KS 

„Stal” zawody lekkoatletyczne o Puchar LOZLD, Chełm reprezentowali zawodnicy 

SKS „Zdrów”: Halina Samonek kula I-m. 9.75m., Bogumiła Szewczyk oszczep I-m. 

34.81m., Celina Herda w dal I-m. 4.60m., Janusz Dziurawiec 3.000m. I-m. 

9.42,2min. *8 listopad. Chełm szkolna liga koszykówki „Czarniecczycy” i SKS 

„Zdrów” 64:42 i 24 listopad SKS „Zdrów” i Tech. Mechaniczne 89:78. 

ROK 1962 – *luty. Chełm mecz hokeja na lodzie SKS „Zdrów” i dom dziecka 

6:0.   Turniej hokeja na lodzie finał SKS „Zdrów” i Rejowiec 4:0 i SKS „Zdrów” i 

Tech. Mechaniczne 1:4. *18 luty. Chełm turniej SKS dziewczęta: siatkówka SKS 

Lublin i SKS „Zdrów” 2:1, koszykówka SKS „Zdrów” i SKS Lublin 18:2; chłopcy: 

siatkówka SKS Lublin i SKS „Zdrów” 2:0, koszykówka SKS „Zdrów” i SKS Lublin 

52:13. *17-18 marzec. Lublin wojewódzkie mistrzostwa SZS w koszykówce 

młodziczki IV-Liceum Pedagogiczne, juniorki II-Liceum Pedagogiczne, młodzicy 

V-Technikum Mechaniczne, juniorzy VII-Liceum Pedagogiczne. *9 kwiecień. SKS 

„Zdrów” zorganizował mistrzostwa gimnastyczne Chełma: wygrała Wiesława 

Jarocka 28.3pkt., II-Anną Chłodzik 28.0pkt., III-Danuta Podściańska 28.0pkt i IV-

Honorata Pijanowska 27.5pkt. *26-27 maj. Lublin stadion WKS wojewódzkie 

mistrzostwa SZS w lekkiej atletyce. Juniorki SKS „Zdrów” drużynowo I-miejsce. 

*19 czerwiec. Liga siatkówki SKS „Zdrów” i Lic. Wychowawczyń Przedszkoli 2:0. 

*27 czerwiec. Bogumiła Szewczyk zawodniczka SKS „Zdrów” podczas mistrzostw 
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Polski juniorów w lekkiej atletyce w rzucie oszczepem wynikiem 34.75m. zajęła IV 

miejsce. *29-30 wrzesień. Chełm stadion im. PKWN spartakiada powiatowa w 

lekkiej atletyce, 325 zawodników oraz reprezentacje LZS Rejowiec, LO Rejowiec, 

Tech. Rolnicze Okszów, I LO, II LO, Lic. Pedagogiczne, Tech. Mechaniczne i 

Szkołą Rzemiosł Budowlanych. Wyniki: 100m. młodziczki H. Bleskot  I LO  14,3s.; 

100m. juniorki A. Oleszczuk  Rejowiec 14,1s.; 100m. seniorki T. Chlebowska  Lic. 

Pedag. 14,8s.; 400m. juniorów A. Wawrzyniak  Lic. Pedag. 56,5s.; rzut kulą 4kg. 

młodziczki J. Lipińska  I LO 8.15m.; rzut kulą 4kg. juniorki H. Samonek  Lic. 

Pedag. 9.73m.; rzut dyskiem 1,5kg. juniorów S. Magdziarz  I LO 38.58m.; rzut 

dyskiem 2kg. seniorów Z. Abraszek LZS Rejowiec 31.22m.; 300m. młodzicy T. 

Piotrowski  II LO 40s.; 200m. seniorów J. Grusza  LZS Rejowiec 25,2s.;  w dal 

młodzicy J. Paluch  ILO 5.82m.; w dal juniorów W. Naja  I LO 6.50m.; w dal 

seniorów L. Rybiński  LZS Rejowiec 6.42m.; wzwyż młodziczek L. Laskowska 

135cm.; rzut oszczepem juniorek B. Szewczyk 32.91m.; rzut oszczepem młodzików 

M. Mróz 44.66m.; rzut dyskiem młodziczek M. Świetlicha  Rejowiec 33.95m. 

*październik. Lublin stadion Startu, okręgowe mistrzostwa szkół średnich SZS, 

będące też korespondencyjnymi mistrzostwami Polski MKS-ów o puchar 

„Sportowca”, 200 zawodników z 7 MKS-ów z województwa. Zwyciężył Lublin 

(2.828pkt.), drugi był Chełm (2.566pkt.), trzeci Milejów (1.878pkt.), dalej Biała 

Podlaska (1.804pkt.), Włodawa (1.762pkt.), Zamość (1.524pkt.) i Lubartów 

(1.285pkt.). W konkurencji dziewcząt I-miejsce Chełm.   

ROK 1963 – *luty. Chełm turniej hokeja na lodzie SKS „Zdrów” i Tech. 

Mechaniczne 2:0, obie bramki strzelił Jan Sałek, SKS „Zdrów” i Dom Dziecka 2:2, 

rewanże SKS „Zdrów” i Dom Dziecka 2:0 i SKS „Zdrów” i Tech. Ekonomiczne. W 

finale zwyciężyli hokeiści Tech. Ekonomicznego którzy pokonali SKS „Zdrów”. 

*luty. Chełm liga siatkówki SKS „Zdrów” i I LO 2:0, SKS „Zdrów” i  Tech. 

Mechaniczne 2:0. *24 luty. Warszawa mecz w hokeja na lodzie pomiędzy 

reprezentacjami szkół średnich Warszawy i Chełma 7:4 (2:2, 1:2 i 4;0). W drużynie 

chełmskiej wystąpili: Łupkowski, Chwyć, Proć, Konefał, Surma, Chmielewski, 

Karwowski jun., Sałek, Dziurzyński, Klejszta i Pietroń. Bramki dla Chełma zdobyli: 

Chwyć, Konefał, Surma i Chmielewski. *18 marzec. Chełm liga koszykówki SKS 

„Zdrów” i I LO 80:76 i Tech. Budowlane i SKS „Zdrów” 38:18.  

ROK 1964 – *16 luty. Chełm mecz hokeja na lodzie SKS „Zdrów” i Tech. 

Mechaniczne 4:3. *5 czerwiec. Chełm liga piłki ręcznej I LO i SKS „Zdrów” 14:13. 

*23 październik. Chełm liga koszykówki SKS „Zdrów” i Tech. Budowlane 101:43 

(Jan Turewicz zdobył 65pkt). *24 październik. Chełm liga piłki ręcznej SKS 

„Zdrów” i Tech. Mechaniczne 17:11, w rewanżu 14:7. 

Za poziom i wyniki sportowe osiągane przez zawodników-uczniów 

poszczególnych w\w chełmskich szkół średnich odpowiedzialni byli nauczyciele 
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wychowania fizycznego uczący w tych szkołach: Eleonora Wojtaszek, Maria Patryn, 

Bolesław Wirski, Czesław Ściubak, Henryk Grabowski, Edward Szałaj, Bogdan 

Szyszkowski, Stanisława Szczerba, Mikołaj Kraluk, Witold Fałkowski, Ryszard 

Borysow i inni.  \ 12 

 

C. Zrzeszenie Sportowe Szkolnictwa Zawodowego  „Zryw”  

 w latach 1953-1957:  

Mówiąc o dziejach szkoły, nie można pominąć wychowania fizycznego i 

sportu szkolnego, które są integralną częścią procesu wychowania młodzieży każdej 

szkoły. Sport jest nierozłącznie związany z młodzieżą, która spontanicznie dąży do 

wyżycia się w ruchu, wykazania swej sprawności, porównaniu jej w walce sportowej 

z przeciwnikiem. Sport daje duże możliwości wychowania, podnosi dyscyplinę, 

wyrabia koleżeńskość, uczy działania w kolektywie. Pierwszymi nauczycielami 

wychowania fizycznego w Gimnazjum i Liceum Mechanicznym w Chełmie po 

wojnie, byli: B. Berezecki, T. Rasiewicz, Z. Wydra, M. Danik i Michalski. Od ich 

pracy rozpoczyna się bogata tradycja wychowania fizycznego i sportu szkolnego w 

Technikum Mechanicznym w Chełmie.  

Do 1952 r. szkoła właściwie nie posiadała żadnych specjalistycznych urządzeń 

sportowych. Często zmieniali się nauczyciele wychowania fizycznego, trudno 

mówić o systematycznej działalności sportowej. Po objęciu pracy nauczyciela 

wychowania fizycznego od 1 września 1952 r., przez Czesława Ściubaka absolwenta 

AWF, rozpoczął się nowy rozdział działalności wychowania fizycznego i sportu w 

tej szkole i szkolnego koła sportowego. Staraniem jego i młodzieży powstało na 

placu szkolnym boisko z prawdziwego zdarzenia do koszykówki, siatkówki, piłki 

ręcznej i lekkiej atletyki a jedną salę warsztatową zaadaptowano na zastępczą salę 

gimnastyczną.  

Czesław Ściubak (1927-1975), bojownik ruchu oporu, sportowiec, nauczyciel 

wychowania fizycznego, trener, działacz oświatowy sportowy i turystyki, 

społecznik, wychowawca młodzieży. Instruktor żeglarski i WF. Stworzył na bazie 

szkoły Technikum Mechanicznego, wielki ośrodek kultury i sportu szkolnego w 

Chełmie szczególnie w latach 1953-1957 młodzieży rzemieślniczej i zawodowej w 

ramach Zrzeszenia Sportowego „Zryw”, promieniujący w mieście w regionie a 

nawet i na Polskę. W 1947 r. ukończył w Chełmie Liceum Pedagogiczne. W latach 

1947-1949 instruktor WF w Komendzie PO „S P” i TPD. W latach 1949-1952 studia 

AWF Warszawa. Członek Lubelskiej Okręgowej Rady Szkoleniowej ZS „Zryw”.     

W latach 1949\1950-1955 miały miejsce korzystne zmiany dla dalszego 

rozwoju szkolnego ruchu sportowego w Polsce. W związku z reorganizacją 

szkolnictwa, Główny Komitet Kultury Fizycznej (GKKF) i Centralny Urząd 

Szkolenia Zawodowego (CUSZ) w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku 
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Młodzieży Polskiej postanowił powołać Zrzeszenie Sportowe Szkolnictwa 

Zawodowego „Zryw”. Nastąpiło to na I Krajowym Zjeździe „Zryw” w lutym 1953 r. 

w Warszawie. Do  ZS „Zryw” należeli dotąd uczniowie szkół podległych CUSZ, 

Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Kultury i Sztuki, Ministerstwu Leśnictwa oraz 

pracownicy szkół i rodzin (czyli szkolnictwa zawodowego). Działalność 

programowa ZS „Zryw” oparta była na systemie odznaki sportowej, akcjach i 

imprezach masowych i klasyfikacji sportowej.              

Dnia 1 marca 1953 r. (nakazem centralnym) przy Technikum Mechanicznym 

w Chełmie, Czesław Ściubak powołał Zrzeszenie Sportowe „Zryw” w pionie 

zrzeszającym szkolnictwo zawodowe (rzemieślnicze, pielęgniarskie, ekonomiczne, 

felczerskie itd.). Z chwilą powołania Koła ZS „Zryw”, Technikum Mechaniczne 

stało się ośrodkiem autentycznego ruchu sportowego w Chełmie w terenie, i bazą dla 

Chełmskiego ZS „Zryw”. Po raz pierwszy we własnej sali 1952\53 r. szk. 

zorganizowano mistrzostwa szkoły w koszykówce, które stały się imprezą 

tradycyjną rozgrywaną corocznie.  

Działało też równolegle na terenie Technikum Mechanicznego, Szkolne Koło 

Sportowe „Mechanik”, opiekunem był też Czesław Ściubak, a Przewodniczącym 

Rady Koła (pierwszym) był Stefan Komenda. 

 

- Kronika ZS  SZ „Zryw” przy Technikum Mechanicznym w Chełmie 1953-1957: 

ROK 1953 – *20 kwiecień. Chełm, liga piłki nożnej Zrzeszenia Sportowego 

„Zryw”, Tech. Mechaniczne - Liceum Felczerskie 5:3. *1 maj. Chełm, pokazowy 

turniej koszykówki SKS-ów: wystąpiły SKS „Zdrów” Lic. Pedagogiczne, SKS 

„Orzeł” II LO, SKS Tech. Mechaniczne i SKS „Czarniecczycy”. *20 wrzesień. 

Chełm, rejonowe eliminacje do spartakiady ZS „Zryw”, uczestniczą: (szkoły 

zawodowe w\g regulaminu centralnego ZS „Zryw”): Tech. Mechaniczne, Tech. 

Handlowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Lic. Felczerskie i Szkoła Pielęgniarska. 

W ogólnej punktacji zwyciężyło Tech. Mechaniczne i awans do spartakiady 

wojewódzkiej. *26-27 październik. Lublin, I Wojewódzka Spartakiada Zrzeszenia 

Sportowego „Zryw”. Zawody i defilada na stadionie KS-ZS „Ogniwo”. Chełm 

reprezentował „Zryw” Tech. Mechaniczne. Wyniki: Witold Władysiuk (100m. III-m. 

12,3s.\ kula, VI-m. 10.02m.), Krzysztof Prost (200m. II-m. 25,1s.\ wzwyż, V-m. 

145cm.), Alfred Hrynkiewicz (granat, III-m. 59.91m.), Tadeusz Kraczkowski (800m. 

II-m. 2.16,1min.), Marian Paszkowski (1500m. IV-m. 4.44,3min.), Wojciech 

Kowalczyk (w dal, V-m. 5.16m.), Edward Kraszewski (dyskiem-1.5kg. V-m. 

29.61m.), Prost, Władysiuk, Kraczkowski, Owczarek (4x100m. I-m. 49.2s.), Pejo, 

Wosk, Zduńczuk, Kowalczyk (4x400m. III-m. 4.11,2min.). Koszykówka IV-m., 

piłka ręczna I-m. Kapitanem i najlepszym zawodnikiem był Stefan Komenda. W 

ogólnej punktacji wygrał Lublin 271pkt. drugi był Chełm 147pkt. (la-120pkt., gry-
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27pkt.). *10-20 październik. Chełm, SKS „Zryw” Tech. Mechaniczne zorganizował 

marsze jesienne. Wszyscy uczestnicy marszów jesiennych musieli zdobyć normę na 

odznakę BSPO i SPO, były to konieczne wymogi, jako kryteria przyjęcia w poczet 

członków „Zryw”. *25 październik. Lublin, Chełmski „Zryw” Tech. Mechaniczne 

rozegrał kontrolne mecze w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. „Zryw” Lubelski 

wygrał siatkówkę 2:0 i koszykówkę 61:16, mecz piłki nożnej wygrali Chełmianie 

7:0.        

ROK 1954 – *16 maj. Chełm, boisko „Czarniecczyków” II Rejonowa 

Spartakiada ZS „Zryw” w Chełmie, w punktacji ogólnej zwyciężył „Zryw” Tech. 

Mechaniczne, i awansował do Wojewódzkiej w Lublinie. *30-31 maj. Lublin, 

stadion OWKS i ZG „Budowlani”, II Wojewódzka Spartakiada Zrzeszenia 

Sportowego „Zryw”, Chełm reprezentowała drużyna „Zryw” Tech. Mechaniczne. 

Wyniki: 100m. Witold Władysiuk II-m 12,3s.; 200m. Witold Władysiuk II-m 24,4s.; 

400m. Stanisław Chomczyński I-m  57, 9s.; 800m. Jerzy Pejo  V-miejsce 2.13,6min.; 

4x400m. Pejo, Piątek, Stadnicki, Chomczyński  II-m 3.58,5min.; tor przeszkód 

Emilian Stafiński II-m  1.01min.; trójskok Witold Władysiuk V-m  11.13m.; wzwyż 

Krzysztof Prost  III-m  158cm.; rzut kulą (6kg.) Edward Kraszewski III-m 10.88m.; 

rzut dyskiem Jerzy Czugała II-m 23.99m.; rzut oszczepem Edward Kraszewski  IV-

m  27.80m.; piłka ręczna I-m, piłka nożna I-m i siatkówka I-m. Tabela końcowa: I-m 

Tech. Przemysłu Spożywczego Lublin..262 pkt., II-m Tech. Mechaniczne Chełm 

192 pkt. (VI-m Lic. Felczerskie Chełm 93 pkt.). *17 czerwiec. Chełm, „Zryw” Tech. 

Mechaniczne zorganizował „5-bój” (100m., 400m., kula i skoki w dal i wzwyż), 

którego wyniki były zaliczane do punktacji na III-klasę sportową. W zawodach 

wzięła udział młodzież wszystkich szkół chełmskich, a przede wszystkim z: KS 

„Kolejarz”, Tech. Mechanicznego, Lic. Pedagogicznego i ZS „Gwardii”. Wyniki 5-

boju: 1. Bronisław Nafalski Lic. Pedagogiczne 2430pkt., 2. Tadeusz Kraczkowski 

Tech. Mechaniczne 2418pkt., 3. Stanisław Kaminski Lic. Pedagogiczne 2404pkt. i 4. 

Krzysztof Prost Tech. Mechaniczne 2342pkt. *13 wrzesień. Rejowiec, zawody w 

lekkiej atletyce i grach zespołowych, w ogólnej punktacji „Zryw” Tech. 

Mechaniczne pokonał SKS ZS „Spójnię” Rejowiec. *26 wrzesień. Chełm, mecz 

lekkoatletyczny pomiędzy „Zryw” Tech. Mechaniczne i SKS „Zdrów” Lic. 

Pedagogiczne. *28 wrzesień - 1 październik. Liga siatkówki „Zryw” Tech. 

Mechaniczne pokonał kolejno Liceum TPD 3:1 i „Zdrów” Lic. Pedagogiczne 2:1. 

*12 listopad. Zamość, drużyna „Zryw” Tech. Mechaniczne w składzie: Kopyciński, 

Dubowiecki, Sulikowski, Adamczuk, Dudziński i Kulawczuk pokonała „Zryw” 

Zamość w meczu siatkówki 3:2. *październik-listopad. Chełm – Lublin, mistrzostwa 

województwa lubelskiego juniorów w piłce nożnej, uczestniczyli piłkarze „Zryw” 

Tech. Mechanicznego z Chełma w składzie: Władysiuk, Sowa, Łogosz, Lisiecki, 

Kraczkowski, Ciepielewski, Marciszewski, Rejent, Malinowski, Kowalczyk, 
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Iwaniuk i Mrozowski. Chełm przydzielono do III-grupy z: KS „Budowlani” Puławy, 

KS „Kolejarz” Chełm, LSZ Wąwolnica i KS „Kolejarz” Dęblin. Wyniki: „Zryw” 

Tech. Mechaniczne Chełm – KS Kolejarz” Chełm 2:1; „Zryw” Tech. Mechaniczne 

Chełm – LZS Wąwolnica 7:1; „Zryw” Tech. Mechaniczne Chełm – KS „Budowlani” 

Puławy 5:1; „Zryw” Tech. Mechaniczne Chełm – KS „Kolejarz” Dęblin 7:1. „Zryw” 

Tech. Mechaniczne Chełm zdobył I-m w III-grupie i awansował dalej. *Listopad. 

Chełm Tech. Mechaniczne. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SKS ZS 

„Zryw”. Podsumowanie działalności sportowej i masowej Zrzeszenia w regionie i 

okręgu i przygotowanie do Zjazdu Wojewódzkiego. Zdobyto ogółem 17 klas 

sportowych i 48 młodzieżowych, I, i II miejsce w ZMP-owskich Rajdach Kolarskich 

w Okręgu.    

ROK 1955 – *styczeń. Chełm, I Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego juniorów 

w siatkówce i koszykówce, wyniki końcowe: siatkówka: 1. SKS „Zryw” Tech. 

Mechaniczne, 2. SKS „Orzeł” TPD; 3. SKS „Zdrów” Lic. Pedagogiczne; 4. SKS 

„Zryw” Tech. Handlowe; 5. SKS „Czarniecczycy”;  koszykówka: 1. SKS „Zdrów” 

Lic. Pedagogiczne; 2. SKS „Zryw” Tech. Mechaniczne; 3. SKS „Zryw” Tech. 

Mechaniczne II; 4. SKS „Orzeł” TPD; 5. SKS „Czarniecczycy”. *27 luty. Lublin 

sala konferencyjna PWRN ul. 22 Lipca godz. 9.00. I Okręgowy Zjazd Delegatów 

Zrzeszenia Sportowego „Zryw”. Z Chełma na Zjazd delegatami byli: Czesław 

Ściubak i Janusz Kopyciński. Ogłoszono wyniki współzawodnictwa między Kołami 

Zrzeszenia w okręgu, Koło „Zryw” przy Tech. Mechanicznym w Chełmie zdobyło I-

miejsce w Okręgu Lubelskim gromadząc 6.427pkt. i w nagrodę 5 par dresów 13 

koszulek, kolce i piłki (drugie było najlepsze z Lublina Tech. Ogrod.-Spoż. 

gromadząc 5.973pkt). *wiosna. Chełm I Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w piłkę 

nożną. Eliminacje wygrało Tech. Mechaniczne, które pokonało: Zasadniczą Szkołę 

Zawodową 6:2 i 10:0, Lic. Felczerskie 7:4 i 3:2 oraz Tech. Handlowe 4:1 i 2:1. 

*Chełm – Lublin, druga runda wiosenna mistrzostw województwa juniorów w piłkę 

nożną. III grupa Tech. Mechaniczne pokonało: Puławy 7:0, Dęblin 9:0 i „Kolejarza” 

Chełm 2:0, zdobyło I miejsce i awans do finałów w Lublinie, gdzie wywalczyła III-

miejsce w Okręgu. *8 maj. Chełm SKS „Zryw” przy Tech. Mechanicznym 

zorganizowało ZMP-owski rajd kolarski. W zawodach uczestniczyła cała młodzież 

chełmska i niestowarzyszeni, „Zryw” wystawił 9 drużyn i 45 kolarzy. *maj. Chełm 

Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego ZS „Zryw” w lekkiej atletyce. Wyniki: 

panowie:100m. Witold Władysiuk 11,8s.; 200m. Witold Władysiuk 24,7s.; i 400m. 

Tadeusz Kraczkowski 54,9s. Tech. Mechaniczne; 1500m. Stanisław Kazimierczuk 

4.33,7min. Lic. Felczerskie; 4x100m. Władysiuk, Paluch, Dąbrowski, Kraczkowski 

48,1s. Tech. Mechaniczne; trójskok Piotr Pieczykolan 12.51m.; w dal Piotr 

Pieczykolan 6.17m.; i wzwyż Zbigniew Jagoda 157cm. Lic. Felczerskie; kulą 5kg. 

Janusz Kopyciński 12.15m.; i granat Kazimierz Stadnicki 46.70m. Tech. 
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Mechaniczne; dysk 1,5kg. Ludwik Okoń 29m. Lic. Felczerskie; oszczepem 800g. 

Tadeusz Wosk 43.35m. Tech. Mechaniczne; kobiety: 60m. Teresa Iwanicka 9,6s. 

Tech. Handlowe; 100m. Zofia Zobczyńska 14,4s. Lic. Pielęgniarskie; 400m. Halina 

Kubińska 1.12,4min. Tech. Handlowe; 4x100m. Lic. Pielęgniarskie 1.00,6min.; 

granat Zofia Waszczuk 31.10m. Tech. Handlowe; dysk Stanisława Kaczka 31.50m.; 

i kula Stanisława Kaczka 9.40m. Lic. Pielęgniarskie; wzwyż Irena Kosobudzka 

135cm.; i w dal Irena Kosobudzka 4.67m. Tech. Handlowe. *22 maj. Lublin 

Wojewódzkie Mistrzostwa ZS „Zryw” w lekkiej atletyce. Wyniki: 100m. II-m 

Eugeniusz Dąbrowski 11,4s.; 200m. II-m Witold Władysiuk 12,0s.; 400m. I-m 

Tadeusz Kraczkowski 55,9s.; 1500m. III-m Jerzy Pejo 4.35,5min.; kula 5kg. II-m 

Janusz Kopyciński 11.90m.; oszczepem 600g. I-m Tadeusz Wosk 39.79m. W 

ogólnej punktacji wygrał Lublin 512pkt. przed Chełmem 371pkt. *koniec szkolnego 

1955 r. Chełm, początek Mistrzostw Polski ZS „Zryw” w piłce nożnej, droga 

naszych piłkarzy do finału mistrzostw Polski”: Chełm-Lublin-Toruń: I-etap-Chełm 

mistrzostwa rejonowe, skład „Zryw” Tech. Mechaniczne: Bondarenko, Mrozowski, 

Gorajnow, Sowa, Marciszewski, Malinowski, Dutkiewicz, Iwanicki, Kraczkowski, 

Władysiuk i Szczepanik, trener Cz. Ściubak, zdobyli I-m, wygrali wszystkie mecze, 

pokonując kolejno: Zasadniczą Szkołę Zawodową 6:2, Tech. Handlowe 4:1 i Lic. 

Felczerskie 7:4; II-etap – Mistrzostwa Wojewódzkie. Tech. Mechaniczne Chełm 

wylosowało I-grupę. Wygrali kolejno wszystkie mecze: z Tech. Elek.-Mech. Z 

Zamościa 11:3, z Tech. Mech. Z Kraśnika 11:2 oraz ze zwycięzcą II-grupy Tech. 

Bud. Samoch. w Lublinie 3:2 i 6:1 zdobywając jednocześnie Mistrzostwo 

Województwa ZS „Zryw” w piłce nożnej; III-etap – Lublin Mistrzostwa Strefowe 

grupa finałowa: Chełm, Warszawa, Łódź i Białystok. Piłkarze „Zrywu” Tech. 

Mechaniczne Chełm w składzie: Łogosz, Bondarenko, Kraczkowski, Lisiecki, Sowa, 

Rejent, Lipczyński, Władysiuk, Iwanicki, Mrozowski, Marciszewski, Zielonko, 

Gorajnow, Zagajewski i Malinowski, kolejno wygrali mecze: Chełm – Łódź 4:1, 

Chełm – Warszawa 8:3, Chełm – Białystok 2:1; tabela końcowa: 1. Chełm 6pkt., 2. 

Łódź 4pkt., 3. Warszawa 2pkt., 4. Białystok 0pkt, był to wielki sukces; IV-etap – 

Toruń 10-24 lipiec 1955 r. Finały Mistrzostw Polski ZS „Zryw” w piłce nożnej, 

Chełm reprezentowała drużyna piłkarzy „Zryw” Tech. Mechaniczne. Wyniki 

poszczególnych meczy: Chełm – Gdańsk 4:0 i 0:1, Chełm – Poznań 2:5 i 0:2, Chełm 

– Kielce 1:1 i 1:1, Chełm – Stalinogród  0:1 i 0:4. Końcowa tabela: 1. Stalinogród-

(Katowice), 2. Poznań, 3. Kielce, 4. Gdańsk, 5. Chełm „Zryw” Mechaniczne.  *4 

wrzesień. Chełm Mistrzostwa powiatu w pływaniu organizator „Zryw” T.M., na 

basenie WKS „Gwardia” Oddział WOP Chełm. Wyniki: 100m. styl dowolny: 1. 

Czesław Ściubak 1.26,5min. T.M., 2. Tadeusz Grzyb 1.37,4min. T.P.D., 3. Leon 

Szeremeta 1.38,7min. WKS „Gwardia”, 4. Tadeusz Skrętowicz 1.39,6min.  L.P.; 

200m. styl dowolny: 1. Witold Władysiuk 3.28,6min. T.M.; 400m. styl dowolny: 
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1.Tadeusz Ziółkowski  7.02,1min. WKS „Gwardia”; 100m. styl klasyczny: 1. Julian 

Więckowski 1.42,3min. T.M., 2. Antoni Belkon 1.51,3min. KS „Budowlani” 

Rejowiec, 3. Bronisław Kazimierczak 1.51,8min. WKS „Gwardia”; 100m. styl 

grzbietowy: 1.Tadeusz Ziółkowski 1.32,8min. WKS „Gwardia”, 2. Mieczysław 

Nawrocki 2.16,7min. T.M, 3. Maksymilian Szec 2.24,6min. T.M; 200m. styl 

grzbietowy: 1. Witold Władysiuk 3.55,4min. T.M, 2. Zdzisław Habrowski 

4.17,2min.  T.M, 3. Stanisław Kaznecki 5.02,0min. T.M; sztafeta 4x50m. styl 

dowolny: 1. Technikum Mechaniczne 2.48,8min., 2.WKS „Gwardia” 3.08,4min., 3. 

Liceum Pedagogiczne 3.13,5min.; sztafeta 4x50m. styl zmienny: 1.Tech. 

Mechaniczne 3.12,8min. 2.WKS „Gwardia” 3.19,5min. *4 październik. Lublin basen 

ZS „Ogniwo” I Okręgowe Mistrzostwa ZS „Zryw”. Wyniki Chełmskiego „Zryw”: 

Czesław Ściubak 100m. styl dowolny 1-m, 1.26,4min.; Julian Więckowski 100m. 

styl klasyczny 3-m, 1.43,7min.; Tadeusz Wosk 100m. styl motylkowy 2-m, 

1.48,9min.; Czesław Ściubak 100m. styl motylkowy 3-m, 1.59,8min.; Julian 

Więckowski 200m. styl dowolny 1-m, 3.17,6min.; 4x100m. dowolny I-m, 

7.12,9min. Ściubak, Szoc, Łysakowski, Nawrocki; 4x100m. zmienny I-m, 

7.25,7min. Ściubak, Szoc, Łysakowski, Nawrocki. W ogólnej punktacji pływacy 

„Zryw” Tech. Mechaniczne w Chełmie zdobyli Mistrzostwo Okręgu zdobywając 

157pkt. dla porównania, II-m wywalczyło Tech. Mechaniczne z Kraśnika 44pkt. 

(taka różnica pkt.). *8-9 październik. Lublin Okręgowe Mistrzostwa ZS „Zryw” w 

piłce siatkowej, wywalczyli 6-m, i koszykówce wywalczyli 3-m. 

   ROK 1956 – *1 maj. Chełm Koło „Zryw” Tech. Mechaniczne zorganizowało 

pokazy walki bagnetem, popisy gimnastyczne i ZMP-owski rajd kolarski, który 

wygrał Julian Więckowski, uczestniczył w Lublinie w wyścigu okręgowy śladami 

Ziemi Lubelskiej zajął 4-m na dystansie 30-km oraz 2-m w kolarskich przełajach tej 

rangi. Był  w kadrze Polski ZS „Zryw” i uczestniczył w Mistrzostwach Polski ZS 

„Zryw” w Poznaniu. *16-17 czerwiec. Lublin stadion GWKS Wojewódzka 

Spartakiada ZS „Zryw”. Z chełmskiej drużyny pierwsze miejsca zajęli: Jerzy Pejo 

(800m. 2.06,3min.), Henryk Biały (100m. 11,5s.) i Tadeusz Wosk (dysk 33.68m.). 

*czerwiec. Chełm – Lublin liga okręgowa, trampkarze Chełmskiego „Zryw” Tech. 

Mechaniczne pokonali kolejno: Kraśnik 3:0, Parczew 3:0, Zamość 2:0 i Lublin 3:0, 

awansując do eliminacji strefowych. *28 czerwiec – 4 lipiec. Chorzów. Eliminacje 

strefowe przed centralną spartakiadą. Drużyna „Zryw” Tech. Mechaniczne Chełm w 

III grupie: Chełm, Kraków, Kielce, Rzeszów – Chełm kolejno pokonał: Kielce 3:0, 

Rzeszów 5:0 i Kraków 3:0 zdobywając I-m w grupie, i wraz z mistrzami pozostałych 

grup (Gdańsk, Łódź i Stalinogród) awansował do finałów w Krakowie. *12-15 

lipiec. Kraków. II Centralna Spartakiada Zrzeszenia Sportowego „Zryw” (ranga 

obecnych mistrzostw Polski młodzików-juniorów). Uczestniczyli w niej sportowcy 

„Zryw” Tech. Mechaniczne Chełm. Jerzy Pejo w biegu na 800m. czasem 2.01,6min. 
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wywalczył brązowy medal (i pierwsze kółko olimpijskie), Tadeusz Wosk w rzucie 

kulą na odległość 14.22m. również wywalczył brązowy medal oraz brązowe medale 

wywalczyli młodzi piłkarze-trampkarze. W związku z sukcesem Koło ZS „Zryw” 

przy Technikum Mechanicznych w Chełmie w nagrodę zorganizowało obóz 

wędrowny na trasie Krynica, Zakopane, Tatry Wysokie, Czechosłowacja, Zakopane, 

Kraków, kierownikiem obozu był Czesław Ściubak a wychowawcą grupy Romuald 

Tomczyk. 

ROK 1957 – *W latach 1957-1961 drużyna piłki nożnej Technikum 

Mechanicznego w Chełmie (piłkarze „Zryw”) pod patronatem MKS, reprezentowała 

Chełm we wszystkich rozgrywkach, rangi:  SKS, MKS, OZPN i KOSL, drużynę 

stanowili: Łogosz, Bondarenko, Kraczkowski, Lisiecki, Sowa, Rejent, Sadlak,  

Lipczyński, Władysiuk, Iwanicki, Mrozowski, Marciszewski, Zielonko, Gorajnow, 

Zagajewski, Malinowski, Głębocki, Piątek, Lubelski, i Glista, opiekunem i trenerem 

był Cz. Ściubak. 

Na II Zjeździe ZS „Zryw” w dniach 26-27 października 1957 r. w Warszawie 

rozwiązano ZS „Zryw” i powołano (na tradycjach ZS „Zryw”) Szkolny Związek 

Sportowy (a w\w II Zjazd ZS „Zryw”) stał się też I Krajowym Zjazdem Szkolnego 

Związku Sportowego. Podyktowane to było potrzebą ujednolicenia sportu 

szkolnego, dotąd oddzielonego w pionie ogólnokształcącym i w pionie zawodowym. 

W wyniku tych zmian pierwszym sekretarzem Powiatowym Szkolnego Związku 

Sportowego (SZS) w Chełmie był Czesław Ściubak. \ 13  

 

3. Szkolny Związek Sportowy – (Międzyszkolny Klub Sportowy):  

 

Troska o wychowanie zdrowego i wszechstronnie rozwiniętego człowieka (na 

fundamencie wychowania fizycznego), legła u podstaw odbudowywanego systemu 

szkolnictwa od pierwszych dni wyzwolonej ojczyzny (1944) Chełma i kraju. Przed 

garstką ocalałych kwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego stał problem 

jego odbudowy. W okresie tym nauczyciele wychowania fizycznego i szkolne koła 

sportowe były najaktywniejszymi elementami masowego ruchu wychowania 

fizycznego, grupując najzdolniejszą sportowo młodzież szkolną, a do masowych 

imprez tego okresu należały zawody w lekkiej atletyce i grach zespołowych.        

W dniach 26-27 października 1957 r. na I Krajowym Zjeździe członków 

Szkolnego Związku Sportowego  w Warszawie  (na tradycjach ZS „Zryw”) 

powołany został Szkolny Związek Sportowy. W tym samym roku nakazem 

centralnym m. in. i w Chełmie powołano Szkolny Związek Sportowy (SZS). Tak też 

pierwszym sekretarzem Powiatowym Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie w 

latach 1953-1960 był Czesław Ściubak. Następnie w latach 1960-1975 sekretarzami 
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powiatowymi SZS w Chełmie byli – na szkoły średnie Edward Szałaj i na szkoły 

podstawowe Andrzej Strus i Sławomir Ziarkowski.  

Po reorganizacji i powołaniu SZS w Chełmie (pierwszy organizacyjnie) 

zarządzał Henryk Raczek, który (poprzez biuro i ukierunkowanie poszczególnych 

pracowników) nadał chełmskiemu szkolnemu ruchowi sportowemu, nowy styl 

działania i zarządzania. Działania promieniowały, a sekcje odnosiły sukcesy, na 

arenie boisk krajowych. 

Aczkolwiek Szkolny Związek Sportowy nigdy formalnie nie zrzeszał 

szkolnych kół sportowych (SKS) i nawet po jego powstaniu był on organizacją 

międzyszkolnych klubów sportowych a nie SKS, to jednak rodowodu tej organizacji 

należy się dopatrywać w SKS, który faktycznie programował pracę, opracowywał 

ich kalendarze imprez, organizował jego wykonanie itp. Co więcej, piękne 

dziedzictwo jakie przejął po organizacji młodzieży szkolnictwa zawodowego,  

„Zrywie” lata 1953-1957, również upoważnia do tych konkluzji. 

Powołanie SZS podyktowane było potrzebą ujednolicenia sportu szkolnego, 

dotąd oddzielonego w pionie ogólnokształcącym i w pionie zawodowym. Utrzymano 

szkolne koła sportowe, jako podstawę szerokiej dobrowolnej działalności sportowej 

młodzieży szkolnej i bazę masowego szkolenia sportowego w oparciu o własny 

kalendarz, zapewniający jej powszechny udział w różnego rodzaju zawodach, 

imprezach i akcjach masowych.  

SZS, z jego podstawową komórką – Międzyszkolnym Klubem Sportowym 

(MKS), stał się organizacją całej szkolnej młodzieży Chełma i okolicy. SZS był 

dobrym kontynuatorem „Zrywu” i wniósł duże zasługi w budowaniu i stałym 

rozwoju szerokiego zaplecza sportowego dla sportu wyczynowego w Chełmie i 

powiecie. Czołowi zawodnicy SKS i MKS brali udział w wielu ogólnopolskich 

zawodach i spartakiadach sportowych. Szkolne Igrzyska Sportowe, „Godzina 

Sportu”, Młodzieżowi Organizatorzy Sportu.  

Dzięki SZS niebywałą karierę zrobił tzw. „czwórbój lekkoatletyczny” o Puchar 

„Świata Młodych”. Jego konkurencje stały się podstawą znowelizowanej w 1973 r. 

masowej odznaki sprawności fizycznej pod nazwą „Powszechna Odznaka 

Sportowa”.  

SZS stał się wyspecjalizowaną organizacją masowego sportu działającą we 

wszystkich szkołach (w Polsce) w Chełmie i w powiecie następnie w województwie. 

Ściśle współpracujący w realizowaniu swych zadań z władzami oświatowymi i 

sportowymi wszystkich szczebli, w celu tworzenia coraz lepszych działań 

organizacyjnych. Wynikiem czego powstało wiele masowych akcji szkolnego ruchu 

sportowego tego okresu, m. im.:  „Wzbogacamy słabe ogniwa pracy wychowania 

fizycznego i sportu”, „bieg to zdrowie”, „bijemy rekordy życiowe”, „bieg ku 

słońcu”, „szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu”.    
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Na przełomie roku szkolnego 1975\1976, ZOW  SZS w Chełmie poprzez 

swoją agendę wyczynową – MKS reprezentował nowo powołane sekcje sportowe z 

lekkiej atletyki, piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, gimnastyki 

sportowej i tenisa stołowego. Organizowano też letnio-zimowe obozy 

wypoczynkowo-sportowe dla zawodników poszczególnych sekcji. Największymi 

imprezami ogólnopolskimi tego okresu, w których dzieci i młodzież mogła się 

wykazać sportowo były – Igrzyska Młodzieży  Szkolnej i Spartakiady Młodzieży.   

Za chełmski szkolny sport wyczynowy i jego wyniki na arenie ogólnopolskiej 

oraz jego punktację poza SZS, odpowiadała też Federacja Sportu (i MKKFiT) – 

która miała też wpływ na opiekę zdrowotną zawodników sportu wyczynowego 

poprzez powołaną Poradnię sportowo-lekarską. (tu rola Gminnych Ośrodków 

Sportu).\ 14       

 

4.  Wychowanie fizyczne, sport i rekreacja na terenie powiatu chełmskiego   

    w latach 1944-1975. 

 

Za kulturę fizyczną (tj. wychowanie fizyczne, sport, rekreacje) i turystykę w 

powiecie chełmskim odpowiedzialny był: Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i 

Turystyki w Chełmie (PKKFiT) z siedzibą gmach im. PKWN (jako wydział) 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie; podlegle terenowe jednostki to 

działające przy Gminnych Radach Narodowych Społeczne Gminne Komitety Kultury 

Fizycznej i Turystyki.  

PKKFiT, współpracował z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki działającej 

przy Miejskiej Radzie Narodowej w Chełmie i też Komisją Kultury, Kultury Fizycznej 

Sportu i Turystyki Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, (odpowiedzialne za kulturę 

fizyczną w mieście) z siedzibą w Chełmie przy ul. Lubelskiej 63, i Urzędem 

Powiatowym w Chełmie Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej 

i Turystyki.  

Finansowanie sportu itd. m. in.: z dotacji Powiatowego Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w Chełmie i poniekąd i Federacji Sportu w Lublinie. W\w 

instytucje podlegały pod GKKFiT.  

Dnia 2 września 1945 r. (niedziela), odbyła się pierwsza w oswobodzonej 

Polsce powiatowa uroczystość dożynkowa w Chełmie w\g następującego programu:  

10.00 zbiórka delegacji i uczestników uroczystości dożynkowej na dziedzińcu 

Liceum i Gimnazjum Państwowego im. St. Czarnieckiego w Chełmie,  

11.00 msza polowa,  

12.00 uformowanie pochodu do defilady,  

12.30 uroczysta defilada,  
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13.00 przemówienia: starosty dożynkowego, delegata urzędu wojewódzkiego, 

prezesa powiatowej rady narodowej, starosty powiatowego, prezydenta m. Chełma, 

delegata wojska i organizacji politycznych, 

14.00 składanie wieńców,  

14.20 występy artystyczne zespołów gminnych,  

15.20 wspólny obiad dla przedstawicieli władz i delegacji gminnych,  

17.00 początek zabawy ludowej, odpowiedzialny komitet wykonawczy 

powiatowych dożynek w Chełmie – wydział  powiatowy ul. Pierackiego 30.  \ 15 

Ze sprawozdania na temat rozwoju kultury fizycznej na terenie powiatu 

chełmskiego wynikało, że w 1946 r. istniało 1 Koło Związków Zawodowych 

„Kolejarz”, liczące 32 członków z jedną dyscypliną sportową, piłką nożną. W planie 

3-letnim istniały już 3 koła sportowe i 13 Ludowych Zespołów Sportowych w  

których uprawiano dyscypliny sportowe – (przede wszystkim): piłkę nożną, 

siatkówkę i lekkoatletykę.  

W pierwszych 4-latach planu 6-letniego działało już 12 kół sportowych, tj. 3-

koła „Budowlani”, 3-„Kolejarz”, 2-„Start”, 2-„Unia”, 1-„Ogniwo” i 1-„Spójnia” i 

57-Ludowych Zespołów Sportowych i 64-Szkolnych Kół Sportowych. Ogólny stan 

członków: Koła Sportowe 1.485, LZS 1.998, SKS 4.265, ogółem 7.748 członków.  

Odznaki Sportowe w 1951 r. (zdobyli): Koła Sportowe 226, LZS 60, SKS: a) 

Min. Oświaty 511, b) Szkolnictwo Zawodowe 99, ogółem 896 odznak.  

Odznaki Sportowe w 1952 r.: Koła Sportowe 214, LZS 1, SKS: a) Min. 

Oświaty 1.174, b) Szkolnictwo Zawodowe 535, ogółem 1.924 odznak.  

W 1953 r. ogółem zdobyto, 2.126 odznak BSPO i SPO...Ogółem 4. 946 

odznak. W 1952 r. sklasyfikowano 133 zawodników z tego: III-kl. kl. młodzieżowa: 

piłka nożna 23, koszykówka 5, siatkówka 5, w dal 6 \ 17, rzut granatem 6 \ 13, 

wzwyż 9 \ 10, 1000m 3 \ 3, 100m 2 \ 4, 60m 6 \ 6, 400m 1, 500m 0 \ 7, rzut kulą 0 \ 

7, rzut oszczepem 0 \ 2, tenis stołowy 1 \ 1. Ogółem 63 kl. III i 70 kl. młodzieżowa. 

W 1953 r. zdobyto 248 klas 116 kl. III i 132 kl. młodzieżowa (w tym): piłka nożna 

25 \ 8 lekkoatletyka 78 \ 116 siatkówka 3 \ 0 koszykówka 6 \ 0 tenis stołowy 4 \ 8. 

W latach 1952-1953 wybudowano wiele obiektów sportowych na terenie 

powiatu chełmskiego w czynie społeczny m. in.: w Siedliszczu basen pływacki, 

boisko do siatkówki i skocznie lekkoatletyczne; w Rejowcu lodowisko i boiska; w 

Zawadówce obiekty sportowe dla KS „Unii” przy Zakładach Drzewnych.  \ 16  

W 1947 r. istniało już i prężnie działało Koło Ligi Morskiej w Uchaniach. 

Prezesem Zarządu Koła był Jakub Ossowski, Wice. Aleksander Nej, sekretarzem 

Józef Podściański, skarbnikiem Piotr Ulmer, członkami Czesław Chadaj i Julian 

Charczuk. Koło liczyło 79 członków z okolicznych miejscowości. 

Od 1948 r. rozporządzeniem (przymuszającym) uczczenia majowego święta 

pracy odbywały się biegi narodowe. Dla ukazania masom sensu tej idei w niektórych 
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gminach zostały one przeprowadzone w formie pokazowej ukazania rozmachu 

nowej władzy. W gminie Siedliszcze odbyły się biegi narodowe w ramach święta 

pracy. W związku z tym budynki udekorowano flagami narodowymi, a miejscem 

zawodów była tzw. targowica jako centralny plac. Biegi 14.00-15.30. Do zawodów 

stanęli: \ Szkoła 7-klasowa z Siedliszcza grupa 14-15 lat – (miejsca kolejno) E. 

Florek, S. Andruszak, L. Rutkowski, Z. Brzuszek i M. Dudek, grupa 15-16 lat – J. 

Orłowski, Ł. Łagoda, K. Adach, W. Stainski i T. Oleszczuk; \ Szkoła Chojno Nowe 

grupa 14-15 lat – M. Kwaśnik, J. Rzepecki, S. Dudek, E. Marchewka i H. Piekas, 

grupa 15-16 lat – K. Dziurka, S. Głąb, W. Czerniak, T Orysz i J. Orłowski; \ Szkoła 

Rolnicza w Mogielnicy dziewczęta 16-18 lat – G. Wilgocka, A. Wilgocka i B. 

Latawcówna; \ Szkoła PRW w Woli Korybutowej – grupa 16-18 lat – S. Michalak, J. 

Kurzepa, J. Dudek, E. Kolesza i M. Zak. Nagrody ufundowali Zarząd Gminy i 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Siedliszczu. Na koniec o 19.00 

rozpoczęła się ogólna zabawa taneczna w 7 kl.-szkole w Siedliszczu zorganizowana 

przez Ligę Kobiet. Przewodniczącym zawodów był Mieczysław Michalak a nad 

całością czuwał wójt gminy Józef Skrzycki.  

Biegi narodowe (w tej formie) odbyły się też w gminie Staw, gdzie startowało 

105 zawodników, na 500m zwyciężyła Janina Goś, na 1.000m Tadeusz Nafalski i na 

3.000m Józef Ziółkowski. Kierownikiem biegu był Jakub Korneluk a sekretarzem 

Marian Marszaluk. Również i w gminie Pawłów we wsi Zulin odbyły się biegi, 

ogółem startowało 120 zawodników, na 500m zwyciężyła Eugenia Michałowska a 

na 1.000m Aleksander Mroczek. Bieg nadzorowała Gminna Rada Sportu Wiejskiego 

i Wójt Gminy. 

Zarząd Obwodu Powiatowego Ligi Lotniczej w Chełmie, zwrócił się prośbą 28 

maja 1948 r. do Zarządu Gminy w Dorohusku, o zorganizowanie na swoim terenie, 

miejscowego Koła Ligi Lotniczej. (pouczenie: w tym celu należy zwołać zebranie 

organizacyjne, które wybierze zarząd i komisję kontrolną, która ma zaprosić 

delegatów na walne zgromadzenie z obwodu powiatowego w Chełmie). Następnie 

proszę powiadomić Zarząd w Chełmie na adres Starostwa, w celu przybycia naszego 

przedstawiciela, na założycielskie zebranie. Prezes Zarządu w Chełmie B. Myśliński, 

i sekretarz S. Łojko. 

Do Powiatowego Inspektoratu Kultury Fizycznej w Chełmie, Urząd Gminy 

Turka w Dorohusku dnia 22 czerwca 1948 r., wystosował oficjalne pismo, treści – 

Zarząd tutejszej Gminy zawiadamia, że na terenie tutejszym zorganizowano Komitet 

Sekcji Pływania w skład którego weszli: Przewodniczący Konstanty Elszyn (Wójt 

Gminy Turka), z-cy Józef Greniuk i Józef Jasieńczaczk (Przew. G.R.N.), sekr. Józef 

Borowik, skar. Stanisław Papacz (prezes G.Z.S.CH.), członkowie Kazimierz Bobryk 

(kier. szkoły) i Antoni Kosna. Zatwierdził wójt gminy Turka – Konstanty Elszyn.           
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Koło Ligi Lotniczej w Dorohusku, zostało powołane (natychmiast) już 3 lipca 

1948 r.  Zarząd Koła utworzyli: Prezes Mieczysław Derkacz, sekretarz Zygmunt 

Niechaj, skarbnik Władysław Zając. Komisja Kontrolna: Edward Jakowicki (I-

członek Zarządu), Antoni Kosna (II-członek) i Stanisław Mil (III-członek), oraz 

członkowie: Władysław Joachimowicz, Karol Joszczuk i Władysław Wasita (zam. 

Kamień), Józef Jażdżewski i Jakub Porzycki (Czerniejów), Józef Kloc 

(Michałówka), Jan Mordacz (Turka), Bronisław Janiszewski i Kazimierz Bobryk 

(Dorohusk), Tadeusz Prucnal (Mościska) i Bronisław Nafalski (Teosin). Zatwierdził 

zgodność Wójt Gminy Turka, Konstanty Elszyn.  

W czerwcu 1948 r. Prezydium Pow. Rady WF i PW w Chełmie wysłało do 

wszystkich Gminnych Rad WF i PW pismo (dotyczące likwidacji terenowych Rad 

WF i PW) o treści: w związku z mającym nastąpić rozwiązaniem terenowych Rad 

WF i PW – Prezydium Pow. Rady WF i PW prosi o przygotowanie się do likwidacji 

(w terminie nieprzekraczalnym do 10 lipca 1948 r.). Na tym miejscu powstaną 

(nowe) Gminne Rady dla Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej „dla polepszania 

słusznej pracy wolnego-demokratycznego kraju”. Podpisał Przewodniczący Pow. 

Rady WF i PW Starosta Powiatowy Józef Jarmuł. \ 17 

Dnia 8 maja 1949 r. o godz. 14.00 odbył się w osadzie Dorohusk bieg 

narodowy, do biegu stawiły się 4-drużyny męskie po 5-zawodników i 1-żeńska 4-

zawodniczek, wszyscy w strojach sportowych. Bieg rozpoczęła pierwsza 

kombinowana drużyna młodzieżowa ze wsi Kamień która dystans 2km. przebiegłą w 

czasie 8min. 29,2s.; druga drużyna wojskowa z miejscowej placówki WOP również 

2km. w czasie 8min. 8,1s.; trzecia drużyna kombinowana męska ze wsi i os. 

Dorohusk również 2km. w czasie 8min. 5s.; czwarta drużyna żeńska ze wsi i os. 

Dorohusk przebiegła dystans 1km. w czasie 5min. 4s. Na koniec biegów rozdano 3-

nagrody wręczył wójt gminy Konstanty Elszyn:  dla drużyny WOP piłka nożna,  dla 

drużyny ze wsi Kamień piłka siatkowa, i dla drużyny żeńskiej album do widokówek. 

Urząd Gminny w Stawie przekazał protokóły z odbytych biegów narodowych 

we wsi Staw dnia 8 maja 1949 r., do Starostwa Pow. w Chełmie (w odpowiedzi na 

pisma z dnia 11 kwietnia 1949 r. Lud. Wojska i Gminnego Komitetu Sportu 

Wiejskiego). Wykaz dystansów: 3.000m, startujących 40-mężczyzn; 1.000m, 

startujących 54-mężczyzn; 500m, startujących 11-kobiet. Kierownik biegu, Jakub 

Korneluk. \ 18     

Sprawozdanie powiatowego instruktora wychowania fizycznego Z. Dulskiego, 

ze stanu wychowania fizycznego na terenie szkół podstawowych w powiecie 

chełmskim;      

1. Stan wychowania fizycznego na odcinku szkół podstawowych w naszym 

powiecie uległ od dnia 1 września 1949 r. znacznej poprawie. Kultura fizyczna stała 

się przedmiotem zainteresowania zarówno wśród nauczycielstwa i młodzieży. 
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Zrozumiano znaczenie zdrowotne i moralne wychowania fizycznego oraz to, że jest 

ono integralną częścią całego procesu wychowawczego. Głównym powodem 

podniesienia poziomu wychowania fizycznego w szkole stał się doniosły moment 

jakim była Uchwała Biura Politycznego KC PZPR w sprawie wychowania 

fizycznego. Dała ona życiu sportowemu silny fundament, na którym zaczęto 

budować i rozwijać nowy oparty na szerokich masach sport polski. Mając to oparcie 

przestąpiono do konkretnej pracy. Jako pierwszy etap zaczęto podnosić poziom 

ideologiczny i wychowawczy. W związku z tym użyto wielu form oddziaływania. 

Drogą pogadanek na temat „Kultura Fizyczna w ZSRR”, „Marsze jesienne szlakami 

zwycięstwa” itd., uświadomiono młodzież jak traktowano dawniej wychowanie 

fizyczne a jaką wagę do tych zagadnień przywiązuje się obecnie.  

2. Akcje zdobywania niezbędnego sprzętu sportowego. W zeszłorocznych 

poczynaniach w zakresie wychowania fizycznego położono duży nacisk na 

sporządzenie we własnym zakresie szczególnie w okresie wiosennym niezbędnego 

sprzętu, tak do ćwiczeń jak i sportu. W celu dalszego powiększenia stanu 

zaopatrzenia szkół w niezbędny sprzęt odwołano się o pomoc finansową do 

Wydziału Powiatowego, Głównych Zarządów Samopomocy Chłopskiej. W związku 

z wysłaniem sprzętu podaję do wiadomości, że kwota wydatkowana na sprzęt 

wynosi 5.287.000 (na dawną walutę). Zaznaczam przy tym, że robiąc rozdzielnik na 

przydział sprzętu kierowano się zainteresowaniem i pracą jaka się przejawiała w 

danej szkole.  

3. Szkolenie wychowawców fizycznych. W trosce o zasilenie kadr 

świadomych wychowawców fizycznych przystąpiono w ciągu roku do 

wyszukiwania kandydatów na wakacyjne i zimowe kursy wychowania fizycznego w 

wyniku czego wysłano 8-nauczycieli na kursy WF i 4-nauczycieli na kurs narciarski 

do Wisły.  

4. Szkolne Koła Sportowe. Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z 

dnia 18 kwietnia 1949 r. w sprawie organizacji sportu młodzieży szkolnej wydano 

szczególne rozporządzenia do wszystkich szkół wyżej zorganizowanych, aby 

zorganizowały SKS-y. W związku z tym zaznaczam, że na 4 zaplanowane SKS-y 

obecnie mamy 19 czynnych kół sportowych z tego dwa t. j. SKS „Radość” przy 

szkole Nr 5 w Chełmie i SKS „Mewa” przy szkole w Krasnem zasługują na 

podkreślenie i pochwałę. Zaznaczam, że akcja organizowania SKS-ów nadal się 

prowadzi w szkołach wyżej zorganizowanych.  

5. Stan zdrowotny młodzieży. Stan zdrowotny w porównaniu z 1949 r. uległ 

znacznej poprawie. Procentowo ilość dzieci słabo odżywionych zmniejszyła się. W 

celu polepszenia istniejącego stanu zwrócono uwagę na czynniki wychowania 

fizycznego nie objęte programem: a więc na dożywianie, powietrze słońce, 
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odpowiednią ciepłotę (zimą) czystość ciała i ubioru i postawę przy siedzeniu oraz 

odpowiednie i racjonalne wykorzystanie przerw śródlekcyjnych.  

6. Używane tereny boiskowe do wychowania fizycznego w szkole. W wyniku 

udzielonych rad i wskazówek w wielu szkołach dało się zauważyć właściwy 

stosunek do zagadnień wychowania fizycznego. W związku z tym w wielu szkołach 

urządzono boiska do zajęć z wychowania fizycznego (najczęściej do gry w 

siatkówkę) dowodem czego na terenie powiatu mamy już około 60-boisk. Wzmacnia 

się także akcje budowy sal gimnastycznych i urządzeń w wyniku czego na terenie 

Chełma przy szkole Nr 5 urządzono salę gimnastyczną zaś w projekcie jest 

wykończenie sali gimnastycznej w Sawinie. *Dodatkowo zaznaczam, że w czasie 

wizytacji szkół zwrócono uwagę na próby na odznakę BSPO (SPO) oraz na 

współpracę między szkołą a Ludowymi Zespołami Sportowymi, względnie Gminną 

Radą Narodową – i jako członek Prezydium PKKF zainteresowałem się pracą na 

terenie gmin.                 

Karta sprawozdawcza Referatu Wychowania Fizycznego Wydziału Oświaty 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie, z kwalifikacją nauczycieli z 

wychowania fizycznego (WKN wyższy kurs nauczycielski), (k. w. kurs wakacyjny):        

1. Stanisława Zakrzewska – Bukowa Duża  (I-stop. k. w.);  

2. Apolonia Markowicz – Chojeniec  (I-stop. k. w.);  

3. Marian Sabarański – Strachosław  (I-stop. k. w.);  

4. Narcyz Betiuk – Poniatówka   (I-stop. k. w.);  

5. Teresa Pawłowa – Sielec   (I-stop. k. w.);  

6. Piotr Żelaźnicki – Teresin   (I-stop. k. w.);  

7. Kazimiera Zdanowska – Sawin  (II-stop. k. w.);  

8. Izabella Respondek – Leśniowice  (II-stop. k. w.);  

9. Alfreda Szymankowa – Weresce Duże  WKN);  

10. Maria Puch – Dorohucza   (WKN);  

11. Bolesław Skibiński – Weremowice  (WKN);  

12. Karol Matela – Krasne   (WKN);  

13. Leon Biernacki – Wydz. Oświaty  (WKN);  

14. Zbigniew Bejster – Nadrybie   (I-stop. k. w.).  

Sprawozdanie z obchodów „Święta Ludowego” w Osadzie Sawin Gmina 

Bukowa w dniu 7 czerwca 1949 r.; „Ludzie gromadzili się w Sawinie od samego 

rana, przybyło ponad 1.000 furmanek udekorowanych transparentami i zielenią 

nawołującymi do zacieśnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego, najwięcej przybyło z 

Gminy Olchowiec. W parku osady urządzono trybunę oraz scenę. O godz. 12.00. 

przemarsz zebranej ludności od szkoły do skweru, gdzie do około 8.000 manifestacji 

przemawiali przedstawiciele: SL, PZPR, ZMP, ZSCH i PSL. Po przemówieniach 
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młodzież przedstawiła część artystyczną i rekreacyjno-sportowa, następnie 

wieczorem odbyła się zabawa ludowa do samego rana”. 

Pierwsze Szkolne Koła Sportowe, przy szkołach podstawowych na terenie 

powiatu chełmskiego były  organizowane w 1950 r. poleceniem Wydziału Oświaty 

w Chełmie dalsze w latach 1950-1952, (w programie SKS, poleceniem musiała być 

gazetka ścienna pt. walczymy o pokój, zdobywanie BSPO, nauka pływania, zaprawa 

na marsze jesienne, gra kwadrant, szkolenie ideologiczne przyjaźni polsko-

radzieckiej, szczególnie w okresie tworzenia SKS) :  

WYKAZ: miejscowość \ SKS \ ilość człon. \ opiekun \ sekcje; – (przy kilku 

SKS są daty powołania) - (skróty do wykazu: LA-lekko atletyka, PR-piłka ręczna, 

SZ-sporty zimowe, RT-rytmiczno-taneczna, G-gimnastyczna, GZ-gry zespołowe-

sportowe, SW-sporty wodne, T-turystyczna, GA-gimnastyka artystyczna, MJ-marsze 

jesienne): 

1. Stołpie, SKS „Młodzież” \ 35 \ R. Łobodziński \.  LA, PR, SZ;  

2. Chełm, SPNr5 SKS„Radość”(01.09.1950 r.)\100\S. Marmurowska \. LA,PR,RT, SZ;  

3. Leśniowice, SKS „Leśniowianka” (15.10.1950 r.) \ 80 \ S. Kozdrój \ LA, PR, SZ;  

4. Pawłów, SKS (14.09.1950 r.) \ 45 \ A. Polak \.   LA, G, GZ, SZ;   

5. Cyców, SKS (13.09.1950 r.) \ 87 \ A. Ebert \.   LA, PR, SZ;  

6. Łukówek, SKS (08.09. 1950 r.) \ 47 \ Z. Panasiuk \.  LA, PR, SZ;  

7. Kamień, SKS \ 30 \ M. Mucha \.    LA, PR, SZ;  

8. Krasne, SKS „Mewa” (07.11.1950 r.) \ 40 \K. Matela \.  LA, GZ, SZ;  

9. Olchowiec, SKS \ 60 \ R. Piech \.    LA, GZ, SZ;  

10. Leszczany, SKS \ 60 \ S. Witek \.    LA, GZ, SZ;  

11. Strachosław, SKS \ 45 \ M. Sabarański \.   LA, GZ, SZ;  

12. Świerszczów, SKS„Junak” \ 46 \ J. Sudak \.   LA, GZ, SZ;  

13. 13.Chojno Nowe, SKS \ 95 \ M. Rzepecka\.   LA,GZ,SW,T,GA;  

14. Chełm SP Nr 3, SKS „Zdrów” \ 40 \ M. Kraluk \.  LA, GZ, SZ;  

15. Żmudź, SKS \ 40 \ J. Karło \.    LA, GZ, SZ;  

16. Weremowice, SKS „Zorza” \ 54 \ B. Skibiński \.   LA, GZ, SZ;  

17. Ruda Huta, SKS \ 48 \ F. Iwańczuk \.    LA, GZ, SZ;   

18. Dorohusk, SKS \ 45 \ Kazimierz Bobryk \.   LA, GZ, SZ;   

19. Wojsławice, SKS \ 60 \ Z. Łoza \.    LA, PR, SZ;  

20. Majdan Ostrowski, SKS (15.01.1951 r.) \ 57 \ I. Palczyński \. PR, GZ, SZ;  

21. Żulin, SKS „Zdrów” \ 82 \ J. Kempiński \.   LA, PR, SZ, MJ;  

22. Liszno, SKS \ 70 \ B. Naróg \.    LA, PR, SZ;  

23. Wólka Tarnowska, SKS \ 45 \ E. Szałaj \.   LA, PR, SZ;  

24. Chełm SP Nr 1, SKS \ 60 \ J. Wesołowska \.   LA, PR, SZ;  

25. Chełm SP Nr 4, SKS \ 55 \ M. Dziemianko\.   LA, PR, SZ. 
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Lekcje wychowania fizycznego (w tym czasie) były prowadzone jeszcze 

według starych programów, nawet modyfikowanych (jeśli nie były dostarczone na 

czas przez Wydział Oświaty nowe). Nauczyciele odczuwali brak nowoczesnych 

podręczników do lekcji wychowania fizycznego, dlatego  korzystano z zasłużonych 

autorów: E. Piasecki „Zabawy i gry ruchowe” (1922) i (1935) i Balcerek „Zabawy, 

gimnastyka” (1946). Dużą pomoc materialną (kupno sprzętu, wycieczki, dożywanie, 

itd.) w działalności szkolnych lekcji wychowania fizycznego  i sportu i SKS niosło 

Koło Rodziców.  W rozwoju SKS była współpraca z miejscowymi Ludowymi 

Zespołami Sportowymi. W tym czasie piłka ręczna funkcjonowała jako 

szczypiorniak i obok lekkiej atletyki była bardzo popularna. Zgodnie z zarządzeniem 

Wydziału Oświaty w Chełmie narzuconym poleceniem przez Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej w Chełmie od 22 listopada 1950 r. we wszystkich szkołach 

podstawowych w powiecie chełmskim wprowadzono obowiązkowe szkolenie 

polityczne na zajęciach SKS. Z wytycznymi, sporządzano kwartalne sprawozdania 

ze szkolenia, za prawidłowe szkolenie odpowiadał kierownik szkoły. Prezydium 

Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty w Chełmie, wprowadził do szkół 

podstawowych w powiecie tzw. ogólnopolski apel szkolnych kół sportowych. Na 

program tego apelu składało się wiele pytań, dotyczących tematyki życia i 

działalności poszczególnych SKS w terenie. Szczegółowe odpowiedzi z apelu, były 

odsyłane do Wydziału Oświaty i miały na celu wszechstronną pomoc, a przesłane do 

Ministerstwa sprawozdania zbiorcze dawały szczegółowy obraz ze szkół w 

powiecie. 

Dnia 24 stycznia 1954 r. odbyły się eliminacje powiatowe V zimowych 

igrzysk harcerskich szkół podstawowych. Na wyróżnienie z powiatu zasłużyły 

szkoły z: Czułczyc, Stajnego, Rozdżałowa, Krasnego i Rejowca oraz szkoły 

chełmskie: Szkoła Ćwiczeń, „Czarniecczycy”, Nr1, Nr3, Nr4, TPD i Nr5 (startowało 

96-zawodników). Na wojewódzkie eliminacje zimowych igrzysk harcerskich do 

Lublina zakwalifikowali się – chłopcy: (bieg zjazdowy) Sławomir Kulesza z TPD 

Chełm, (tor przeszkód) Roman Zenek ze SP Nr 5 Chełm, (łyżwiarstwo szybkie) 

Edward Król z Gim. „Czarnieckiego” Chełm, (łyżwiarstwo zwinnościowe) Piotr 

Sereda z Rejowca, (bieg płaski) Alfred Daniel ze SP Nr1 Chełm, (bieg patrolowy) 

Andrzej Latuszyński, Bogusław Kubacki, Andrzej Szpunar Szkoła Ćwiczeń Chełm, 

(saneczkarstwo) Janusz Berezecki z Kr. Jadwigi Chełm. W eliminacjach 

wojewódzkich w Lublinie powiat Chełm zajął 3-miejsce, 5-zawodników z powiatu 

chełmskiego włączono do reprezentacyjnej woj. lubelskiego, która na igrzyskach 

centralnych w Krynicy zdobyła 7-miejsce – dziewczęta: (tor przeszkód) Maria 

Stałęga i (łyżwiarstwo szybkie) Zofia Niedzielska z Rejowca, (łyżwiarstwo 

zwinnościowe) Maria Mędrzecka ze SP Nr 5 Chełm, (saneczkarstwo) Renata 

Krawczyk z Król. Jadwigi Chełm. 
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Dnia 30 maja 1954 r. odbyły się igrzyska letnie, startowało 255 zawodników z 

terenu i 40 z Chełma. Zawody zorganizowane przez: kierowników szkół, nauczycieli 

wychowania fizycznego, przewodników O. H. i Rad Pedagogicznych. Do 

najbardziej usportowionych szkół należały: Szkoła Ćwiczeń, Rejowiec, TPD, 

Żmudź, SP Nr 5, SP Nr 1, „Czarniecki” Chełm, Weremowice, Staw, Wojsławice, 

Bukowa Duża, Marysin, Stołpie, Majdan Ostrowski, Stajne, Cyców, Leszczany. Na 

wyróżnienie zasługiwali nauczyciele wychowania fizycznego.: Wirski, Sabarański, 

Szałaj, Wolwowicz, Szterling, Skibiński, Zakaszewska, Zdanowska i Kulanowska. 

 

Wyniki eliminacji:  

I – czwórbój lekkoatletyczny (60m.,w dal, wzwyż, piłka palantowa):  

chłopcy:  

1. Zdzisław Konopka TPD Chełm (8,5s.,4.53m, 130cm,58m);  

2. Andrzej Szpunar Szk. Ćwiczeń Chełm (8,5s,4.53m,140cm,53m);  

3. Jan Matela Cyców (9s,3.95m,115cm,60m);  

4. Roman Fidecki Stajne (8,8s,4.10m,110cm,56m);  

5. Ryszard Kasprzak Staw (8,7s,3.91m,105cm,66m);  

dziewczęta:  

1. Irena Baranowska Szk. Ćwiczeń Chełm (9,8s,3.74m,105cm,40.5m);  

2. Alina Trenel Strachosław (9,4s,3.25m,115cm,48m);  

3. Janina Harcej Strachosław (9,2s,3.82m,105cm,31m);  

4. Helena Tywoniuk Staw (9,8s,3.82m, 105cm,34m);  

5. Zofia Zubkowska Bukowa Duża (10,1s,3.37m, 105cm,40.5m);  

II – tor przeszkód – chłopcy:  

1. Mieczysław Rokitowski „Czarniecki” Chełm  20.8s.,  

2. Kazimierz Siergielewicz Strachosław 23,3s.,  

3. Bogdan Lewczuk Staw 24,0s.,  

4. Edmund Jarosiewicz Wojsławice 25,2s.,  

5. Jancenty Michaczuk Staw 26,0s.;  

dziewczynki:  

1. Jadwiga Szykuła Strachosław 23,9s.,  

2. Teresa Różańska TPD Chełm 25,4s.,  

3. Urszula Jęczuszenczuk Strachosław 25,8s.,  

4. Zofia Lipko Szkoła Ćwiczeń Chełm 27,6s.,  

5. Katarzyna Malec Żmudź 29,2s.;  

III – marszobieg – dziewczynki:  

1. Szkoła Ćwiczeń Chełm,  

2. Szkoła TPD Chełm pow.,  

3. Szkoła Tomaszówka;  
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chłopcy:  

1. Szkoła Ćwiczeń Chełm,  

2. „Czarniecki” Chełm,  

3. Szkoła Tomaszówka;  

IV – piłka ręczna – chłopcy:  

1. Szkoła Rejowiec,  

2. 2.TPD Chełm,  

3. 3.Szkoła Stołpie;  

V – dwa ognie usportowione – dziewczęta:  

1. Szkoła Ćwiczeń Chełm,  

2. Szkoła Stajne pow.,  

3. Szkoła Weremowice pow.,  

4. Szkoła Marysin pow.,  

5. Szkoła Wojsławice pow.,  

6. Szkoła Bukowa pow.,  

7. Szkoła Majdan Ostrowski pow.  

Od 7 kwietnia 1954 r. (powołane po 1950 r.) bardzo aktywnie działa 

Zrzeszenie Sportowe „Start” Koło Nr 38 Pawłów Spółdzielnia „Jedność” w 

Pawłowie. Prowadzi też działalność w okolicy w celu usportowienia społeczności 

wiejskiej. W swojej odezwie, Rada Koła ZS „Start” przy Spółdzielni P.L. i A. 

„Jedność” w Pawłowie „zwraca się do wszystkich przede wszystkim do Prezydium 

Gminnej Rady Narodowej w Pawłowie o udzielenie pomocy dla swojej szerokiej 

działalności, m. in.: 1. materialnej przekazania drewna, kantówek i siatek na bramki 

do piłki nożnej oraz na ławeczki i stojaki do ćwiczeń (boisko jest udoskonalane), 2. 

szalwarkowej związanej z przywózką ziemi na boisko, do jego utwardzenia oraz 

siatki do jego ogrodzenia, 3. prosi też Prezydium GRN w Pawłowie o wydanie 

zarządzenia, aby w porze letniej furmanki nie przejeżdżały przez boisko sportowe 

piłki nożnej”. Następnie zmieniono nazwę na Koło Sportowo-Turystyczne „Start” 

przy Spółdzielni Pracy Bednarsko-Ceramicznej w Pawłowie z prężnie działającą (od 

1974 r.) sekcją piłki nożnej (KS „Strat” Pawłów).  \ 19  

W 1964 r. (na stan 20) powołano nowych 14 Społecznych Gromadzkich 

Komitetów Kultury Fizycznej i Turystyki w: Turka, Sawin, Ruda Huta, Wojsławice, 

Wierzbica, Pawłów, Cyców, Dorohusk, Siedliszcze, Leśniowice, Rejowiec Osada, 

Rejowiec Fabryczny, Sawin, Nowosiółki, Sielec, Kamień, Żmudź i Chojeniec.              

Sprawozdanie z rozwoju kultury fizycznej i turystyki z uwzględnieniem 

realizacji uchwały Nr 24 PRN z 1963 r. w powyższej sprawie oraz realizacji uchwały 

Plenum PZPR z 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju kultury fizycznej i turystyki 

odnośnie zadań dotyczących PRN i Prezesów Gromadzkich Rad Narodowych – 

„Rozwój kultury fizycznej sportu i turystyki na terenie powiatu chełmskiego jest 
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stały i z roku na rok wzrastał tak w dziedzinie powstawania nowych kół Ludowych 

Zespołów Sportowych, ilości sekcji sportowych i turystycznych, poziomu 

sportowego, Szkolnych Kół Sportowych i organizacji imprez sportowych i 

turystycznych – pomoc niosły GRN, wszelkie instytucje, działacze-aktywiści, 

nauczyciele, trenerzy i instruktorzy oraz organizatorzy WF.  

- Aktualny stan (na 1966 r.) organizacji i klubów sportowych przedstawiał się 

następująco: LZS kół 97 czł. 3.385, LKS w Rudzie Hucie i Dorohusku zrzeszają 300 

czł., RKS w Rejowcu Fab. Zrzesza 125 czł., SKS 105 kół.  

- W porównaniu do 1967 r. nastąpił dalszy wzrost, powstało 5 kół LZS oraz 

LKS w Rudzie Hucie i Dorohusku.  

- Dla porównania rozwój sekcji sportowych w kołach i klubach LZS (1967-

1968): siatkówka (81-83), lekka atletyka (7-8), podnoszenie ciężarów (6-6), piłka 

nożna (28-30), kolarstwo (9-8), piłka ręczna (17-18), tenis stołowy (23-24), zapasy 

(1-1), pływanie (3-3), szachy (35-35), saneczkarstwo (9-9), hokej na lodzie (3-3), 

łyżwiarstwo (6-6), narciarstwo (2-2) i koszykówka (2-2), razem (251-255). Z liczby 

tej 45 sekcji należy do okręgowych  związków sportowych.  

- Miernikiem wzrostu sportu na terenie powiatu, są drużyny sekcji: drużyna 

podnoszenia ciężarów II-liga i okr.-liga, drużyna żeńska siatkówki liga m-woj. Lub.-

Kiel.-Rzesz., 2-drużyny męskie siatkówki liga okr., 2-drużyny piłki ręcznej kl. „A”, 

sekcja zapaśnicza kl. „A”, drużyna piłki nożnej RKS Rejowiec kl. „A”. Powstał w 

Chełmie podokręg piłki nożnej dla powiatów Chełm, Krasnystaw, Włodawa.  

- Do 1970 r. we wszystkich ośrodkach ponad-gromadzkich prowadzony jest 

szeroki program rozwoju kultury fizycznej. W 1967 r. ZP SZS w Chełmie zajął I-

miejsce w Lubelskim we współzawodnictwie sportowym. Najbardziej ożywioną 

działalność w kwalifikowanej turystyce prowadzi PTTK Oddział w Chełmie, 

poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju rajdów krajoznawczo-turystyczne. Przy 

kołach LZS powołanych jest 38 sekcji turystycznych, natomiast szkolnych kół jest 

zaledwie kilkanaście. Przy PGRN działa 20 Społecznych Gromadzkich Komitetów 

Kultury Fizycznej i Turystyki.  

Informacja z 1969 r. rozwój kultury fizycznej i turystyki powiatu chełmskiego: 

I. Działalność masowa – Na terenie powiatu prowadzi działalność sportową, 

99 Ludowych Zespołów Sportowych i 2 Ludowe Kluby Sportowe zrzeszające 4.000 

członków. Z posiadanych danych wynika, że w LZS i LKS istnieje 251 sekcji 

sportowych w następujących dyscyplinach: siatkówka 81, lekko atletyka 26, 

podnoszenie ciężarów 6, piłka nożna 28, kolarska 9, piłka ręczna 17, tenis stołowy 

23, zapasy 1, pływanie 3, szachy 35, saneczkarstwo 9, hokej na lodzie 3, 

łyżwiarstwo 6, narciarstwo 2, koszykówka 2. Z liczby 251 sekcji 27 zgłoszonych jest 

w okręgowych związkach sportowych. Praca kół zależy od zaplecza, 30 kół LZS 

pracuje dobrze, 40 średnio i 30 słabo;  
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II.  Praca Społecznych-Gromadzkich Komitetów Kultury Fizycznej i Turystyki 

– Na terenie powiatu prowadzi działalności 20 SGKKFiT. Kadencja komitetów 

upłynęła w dniu 30 maja b. r. z końcem kadencji rad narodowych (wykonano duży 

odcinek dobrej pracy). Obecnie nowe komitety są w trakcie powoływania;  

III. Sport kwalifikowany – Na terenie powiatu działają sekcje sportowe: zapasy 

styl klasyczny II liga, podnoszenie ciężarów liga międzywojewódzka, lekko atletyka 

wchodzi w skład LZS Lublin, siatkówka liga okr., piłka ręczna kl. „A”, piłka nożna 

2-druzyny kl. „A”, piłka nożna 3-drużyny kl. „B”, akrobatyka sportowa;  

IV. Urządzenia sportowe – Na terenie powiatu następujące urządzenia 

sportowe: boiska do siatkówki 53, do koszykówki 2, do piłki ręcznej 4, do piłki 

nożnej 8, sale gimnastyczne 8, przy szkołach oraz urządzenia lekko atletyczne. W 

okresie letnim kąpieliska w Świerżach, Dorohusku i Rejowcu oraz Stanica Harcerska 

n\ Jez. Grabniak, a w Rejowcu wypożyczalnia kajaków;  

V. Turystyka – Istnieje Oddział PTTK w Chełmie, Ekspozytura Orbisu i 

Gromady. Rok 1969 był szczególnie korzystny dla rozwoju turystyki na terenie 

Chełma i powiatu. Odwiedziło Chełm 15.000 turystów. Duży wpływ na to miały: 

Oddział PTTK, ZP ZMS i Wydział Oświaty oraz współpraca z ZMW, ZMS, LOK i 

ZHP. Kontynuowano lub zorganizowano szereg imprez o zasięgu centralnym lub 

ogólnopolskim jak: „Turkus” 20 Lipca, Centralny Zlot Narciarski, Centralny Zlot 

Spółdzielczości Pracy, Rajd Szlakami WP zakończony w Chełmie organizowany 

przez Krakowski Komitet Kultury Fizycznej i Zarząd Okręgu w Krakowie, Pieszy 

Rajd po Ziemi Chełmskiej organizowany przez Oddział w Radomiu, Rajd Słowików, 

Jesienny Rajd Pieszy, Rajd Kościuszkowski i Rajd Parasolowy.   

W planach usług na latach 1970-1975 z zakresu kultury fizycznej, turystyki i 

wypoczynku w powiecie chełmskim ujęto:  

1.ośrodek sportów wodnych w Rejowcu,  

2.szkolne schronisko wycieczkowe w Rejowcu Fabrycznym,  

3.stanicę harcerską w Grabniaku,  

4.ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Wojsławicach  

(w planie rozbudowa i wypoczynku świątecznego); również OST ekspozytura 

„Gromada” w Chełmie, (prowadzono też budowę boisk piłkarskich i stadionów do 

zawodów z lekkiej atletyki w poszczególnych gminach).                   

Informacja o działaniach upowszechniania Powszechnej Odznaki Sportowej, 

na terenie miasta Chełma i powiatu chełmskiego. Wprowadzony zarządzeniem Nr 64 

Przew. GKKFiT nowy system zdobywania norm sportowych na Powszechną 

Odznakę Sportową udoskonalił i ujednolicił dotychczasowe poczynania w tym 

zakresie i to zarówno w zakresie sportu szkolnego, wiejskiego i robotniczego. Celem 

ujednolicenia spraw dystrybucji odznak oraz sprawozdawczości w zakresie 

zdobywania poszczególnych stopni odznaki zarządzeniem Nr 2\73 Przew. PKKFiT 
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w Chełmie powołano 15 sierpnia 1973 r., społeczną komisję d\s Powszechnej 

Odznaki Sportowej. W skład komisji weszli przedstawiciele SZS, TKKF, Z LZS i 

Powiatowego Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku. We wrześniu 1972 r. odbyły 

się pierwsze zawody lekkoatletyczne szkół średnich i podstawowych na stadionie 

im. PKWN w których zainaugurowane zostały zdobywanie norm na POS, w 

zawodach uczestniczyło 200 osób ze szkół miasta i powiatu. Dystrybutorem odznaki 

został Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku w Chełmie. Od września 

1972 r. na basenie POSTiW przy ul. Przemysłowej w Chełmie zaliczano normy 

pływackie na odznakę, prowadzone przez ratowników. Do tej chwili POSTiW wydał 

łącznie zdobytych 400 odznak przez młodzież z miasta i powiatu.      

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Chełmie informują, że na 

koniec 1974 r. posiada 4.756 członków zrzeszonych w 94 LZS i 5 LKS. W stosunku 

do 1973 r. liczba LZS wzrosła o 12 ogniw i 1 LKS oraz 760 członków. W 1974 r. na 

terenie powiatu zostało zorganizowanych 1.126 różnorodnych imprez sportowo-

turystycznych w których udział wzięło 26.699 osób w tym 6.380 kobiet. Do 

najciekawszych imprez należały: festyny gminne w Dorohusku, Wołkowianach i 

Sawinie oraz imprezy sportowo-turystyczne w ramach 1-maja w Dorohusku. Do 

najlepszych ogniw należały: LKS „Huragan” Dorohusk, LZS Tomaszówki, LZS 

Wołkowiany, LZS Sawin, LZS Bezek, LZS Żółtaniec. \ 20 

 

Przykład:  

Szczegółowy program miesięczny komendanta Hufca Powszechnej 

Organizacji „Służba Polsce” dla szkolenia Junaków I oraz II-stopnia na okres 

maja 1949 r.: podstawa: program wyszkolenia liniowego dla wszystkich typów 

Hufców PO „SP” na III-okres kwiecień-czerwiec 1949 r. Powszechny program 

wydany został przez Komendę Główną Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 

rozkazem z dnia 20 lutego 1949 r.          

I-stopień dla Junaków PO „Służba Polsce”, maj 1949 r.: ćwiczenia 

całodzienne 10-godz. 1.wyszkolenie strzeleckie, 2.wyszkolenie strzeleckie 

specjalistyczne, 3.wyszkolenie bojowe, 4.terenoznawstwo, 5.musztra, 6.służba 

wewnętrzna, 7.walka bagnetem, 8.wielobój Junacki według regulaminu wieloboju 

Junackiego. I-tydzień 2-godz. 1.lekka atletyka bieg na 1.000m., 2.służba 

wewnętrzna. II-tydzień 2-godz., 1.wychowanie obywatelskie, 2. gimnastyka; III-

tydzień 2-godz., 1.wychowanie obywatelskie; IV-tydzień 2-godz., 1.szkolenie 

łączności, 2.gimnastyka. 

II-stopień dla Junaków PO „Służba Polsce” maj 1949 r.: ćwiczenia 

całodzienne 10-godz., 1.wyszkolenie strzeleckie, 2.wyszkolenie bojowe, 3.walka 

bagnetem, 4.gimnastyka, 5.lekka atletyka, 6.wielobój Junacki według regulaminu 

wieloboju Junackiego. 7.wychowanie obywatelskie. I-tydzień 2-godz., 
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1.terenoznawstwo, 2.gimnastyka przyrządowa, lekcje; II-tydzień 2-godz., 

1.wychowanie obywatelskie (wg. spec. programu), III-tydzień 2-godz., 

1.gimnastyka przyrządowa, 2.higiena; IV-tydzień 2-godz., 1.wyszkolenie łączności, 

2.gimnastyka przyrządowa.  

Uwaga: Program powyższy dotyczy szkolenia Junaków I oraz II-stopnia 

wszystkich typów hufców PO „SP”. W hufcach wiejskich PO „SP” należy 

dodatkowo przerobić 2-godz. wychowania obywatelskiego wg specjalnego 

programu. Z-ca Komendanta Woj. PO „SP” d\s liniowych jedn. Szef Wydz. 

Wyszkolenia kpt. Ciechan. Wg rozdzielnika Komenda Pow. PO „SP” Chełm. 

Komendant Pow. PO „SP” por. Kowalski. 

 

UWAGA: Dla podkreślenia (ciągłości ruchu i) rangi wiejskiej kultury 

fizycznej (tj. wychowanie fizyczne, sport, rekreacja i turystyka) powiatu 

chełmskiego przedstawiam dla przypomnienia osiągnięcia z lat 1918-1939:       

• Wychowanie fizyczne i sport wiejski (1918-1939) – Dnia 10 maja 1923 r. 

(postanowieniem centralnym) powołano w Chełmie Zarząd Okręgowy Związku 

Młodzieży Wiejskiej (ZMW). Zarząd tworzyli: Prezes Bocheński, Sekretarz 

Uklejówna, Instruktor WF i OZKR Koleczko, Instruktorzy Szkoleniowi Zwoliński, 

Beciuk i Stafiński, Instruktorzy Organizacyjni Zagajewski i Hebdowska. Zarząd 

Okręgowy ZMW stał się pierwszą organizacją w Chełmie, który zaczął racjonalnie i 

nowocześnie dbać o poprawę życia społecznego, oświatowego, zdrowotnego i 

sportowego na wsi. Po Walnym Zjeździe Delegatów Kółek Młodzieży Wiejskiej, 

przeprowadzonym w Chełmie 19 sierpnia 1923 r., postanowiono powołać 

obowiązkowo w gminach Inspektorów kulturalno-oświatowo-sportowych dla 

podniesienia poziomu życia młodzieży na wsi. W 1924 r. sprawa sportu w Wiejskich 

Kołach Młodzieży znajdowała się jeszcze w powijakach. Na 191 powiatowych Kół 

zaledwie w 38 Kolach istniały zespoły sportowo-gimnastyczne, składające się z 658 

osób – a ćwiczeń odbyło się 514. W 21 Kołach zespoły posiadały 1 piłkę nożną. Do 

warunków sprzyjających rozwojowi sportu na wsi można by zaliczyć spory procent 

młodzieży wracającej z wojska, dla której już sprawa sportu nie była obca oraz – w 

porozumieniu z Garnizonem i sztabami 7 pp. Leg. i 2 pac, od 1925 r. w każdej 

gminie powołano Instruktora-oficera PKU przysposobienia rezerwy. Miał on za 

zadanie organizować życie kulturalno-sportowe, wytyczać tereny na boiska i place 

zabaw. Do najprężniej sportowo działających gmin wg osiągnięć należały: Rejowiec, 

Pawłów, Wojsławice, Sawin, Okszów, Pokrówka, Dorohusk, Świerże, Kumów i 

Żmudź. Utworzono też świetlice kulturalno-oświatowe i tzw. punkty rozwoju 

wiejskiego ruchu wychowania fizycznego i sportu. Zobowiązano do pomocy 

najprężniej działające na wsi organizacje m. in.: Związek Młodej Wsi, Związek 

Strzelecki, Katolicki Związek Młodzieży, Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo 
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Czytelni Ludowych. Również włączyły się do tej akcji szkoły wiejskie i parafialne, 

Uniwersytety Ludowe oraz Ochotnicza Straż Ogniowa. Dużą rolę w usportowieniu 

zaniedbanej młodzieży wiejskiej odegrały Hufce PW i ruch krajoznawczo-

turystyczny. Wiele na tym polu zrobiła Polska Macierz Szkolna. Dnia 17 czerwca 

1928 r. odbyły się w Lublinie, zawody sportowe Kół Wiejskich województwa 

lubelskiego. Była to pierwsza tego typu impreza, która miała wciągnąć i zjednoczyć 

w ruchu sportowym młodzież wiejską i zintegrować ją w Kołach ZMW. Wiejska 

młodzież (chełmska) była jedną z najaktywniejszych na tej imprezie. Zarządzeniem 

ogólnopolskim z 1929 r., Okręgowy ZMW w Chełmie, wprowadził w terenie dla 

młodzieży wiejskiej intensywne szkolenia, oświatowe, kulturalne, rolne i sportowe 

oraz wielodniowe kursy z wychowania fizycznego – (temat) gry i zabawy, gry 

sportowe a szczególnie szczypiorniak na wolnym powietrzu – kursy miały za 

zadanie propagandę sportu wśród młodzieży oraz powołanie Kół do pracy 

sportowych w nadchodzących sezonach. Wygłoszono szereg pogadanek na temat: 

„Potrzeby wychowanie fizyczne w kołach ZWM”, „Rodzaje sportów”, „Higiena 

sportu i życia codziennego”. Największe zaangażowanie wykazała młodzież z kół 

ze: Strachosławia, Mołodutyna, Okszowa (szkoły i wsi), Nowosiółek, Pawłowa i 

Kobylego. Dnia 26 i 27 października 1935 r., odbył się w Warszawie Zlot sekcji-

grup PW i sfederowanych ZMW. Zlot zgromadził 1.300 osób z całej 

Rzeczypospolitej. Chełmscy wiejscy sportowcy byli w grupie lubelskiej, 

prezentowali pokazy gimnastyki systemu Sokolego i artystyczny dorobek 

miejscowego folkloru. Wielki wpływ na stabilizację (1918-1939) życia polityczno-

gospodarczego i kulturalno-sportowego oraz bezpieczeństwa publicznego w mieście 

Chełmie i powiecie miały organizacje - przede wszystkim, Związek Strzelecki, Liga 

Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna, Hufce WF i PW, 

Harcerstwo i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Związek Strzelecki był jedną z 

najaktywniejszych organizacji działających w Chełmie i w powiecie, szerzącą 

ideały: patriotyczne, narodowościowe, militarne i sportowe. Wielkie znaczenie 

propagandowo-integracyjne miały organizowane przez ZS imprezy-święta 

patriotyczno-regionalne, „Święto Sportu Strzeleckiego”, „Zawody Strzeleckie”, 

„Pięciobój Strzelecki”, „Narodowe Biegi Przełajowe” czy festyny sportowo-

rekreacyjne i kulturalno-krajoznawcze, które łączyły ludzi (różnego wieku) i 

społeczności miejsko-wiejskie, i miały wpływ lub oddziaływały na ład i porządek 

publiczny. 

• Kierownicy  metodycznych  ośrodków  wychowania fizycznego szkół 

powszechnych (1918-1939): 1.Zofia Denkiewicz w Chełmie, dla nauczycieli z 

Chełma oraz gm. Krzywiczki, Staw, Świerże, Ruda Huta i okolicznych szkół; 

2.Antoni Kochmański w Pawłowie dla nauczycieli gm. Pawłów; 3.Irena Szenkowa 

w Wojsławicach dla nauczycieli gm. Wojsławice; 4.Feliks Turewicz w Rejowcu dla 
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nauczycieli gm. Rejowiec; 5.Mikołaj Tałanda i Kazimierz Czerwiński nauczyciele 

szkół w Leśniowicach i Majdanie Ostrowskim, przy tych szkołach dla nauczycieli 

gm. Rakołupy; 6.Bronisław Łokaj nauczyciel w Leszczanach przy tej szkole dla 

nauczycieli gm. Żmudź; 7. Zofia Szymczakowska w Wólce Kańskiej dla nauczycieli 

szkół Liszno, Kanie i Ewopol; 8.Władysław Rentflejsz nauczyciel szkoły w Sawinie 

przy tej szkole dla nauczycieli gm. Bukowa; 9.Kazimierz Bobryk nauczyciel szkoły 

w Świerżach dla nauczycieli gm. Świerże; 10.Jadwiga Szymczakowska nauczycielka 

szkoły powszechnej Nr 5 w Chełmie dla nauczycieli gm. Staw.  

• Nauczyciele ćwiczeń cielesnych-gimnastyki w Chełmie i w powiecie (1918-

1939): 1.Sara Altmanówna (wkn Puławy 1932 r.);  2.Antoni Baronowski (wkn 

Chełm 1931 r.); 3.Józef Bojar (kurs społeczno-sportowy, Augustów 1931 r.); 

4.Lucyna Cichocka (wkn Zamość 1930 r.); 5.Kazimierz Gaczoł (kurs gimnastyki 

„Sokolej”, Włodawa 1931 r.); 6.Pankracy Gałka (wkn Puławy 1936 r.); 7.Zenon 

Koszałka (wkn Rudnik 1934 r.); 8.Roch Plewiński (wkn Puławy 1934 r.); 

9.Władysław Podgórski (wkn  Żywiec 1934 r.); 10.Władysław Rentflejsz (wkn 

Puławy 1934 r.); 11.Witold Strąkowski (wkn Szczebrzeszyn 1930 r.); 12.Irena 

Szeńkowa (wkn Chełm 1931 r.); 13.Feliks Turewicz (WKN Poznań 1928 r. i wkn 

Puławy 1934 r.); 14.Mikołaj Tałanda (wkn Puławy 1933 r. i instruktor wf Puławy 

1934 r.); 15.Piotr Szydłowski (wkn Żywiec 1934 r.); 16.Mieczysław Szymczakowski 

(wkn Puławy 1932 r.); 17.Stanisław Szymański (wkn Puławy 1933 r.); 18.Maria 

Szpanbruker (wkn Puławy 1936 r.); 19.Maria Szkaradkówna (wkn  Andrychów 1936 

r.); 20.Waleria Furmanikówna (wkn Puławy 1934 r.). 

*Źródło: (patrz całość) W. A. Kozłowski, Wychowanie fizycznej i sport szkolny  

w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008.  

UWAGA: Wykaz organizacji paramilitarnych o charakterze sportowym  

istniejących i działających w poszczególnych miejscowościach powiatu chełmskiego 

gminach, wsiach, koloniach do 1939 r., (wyszczególniono tekst który tylko 

dotyczący miejscowości powiatu chełmskiego) –  

1. Polska Organizacja Wojskowa – W 1920 r. utworzono cywilną 

Kombatancką Organizację Związek Peowiaków, a wkrótce też powstało Koło 

Związku Peowiaków Powiatu Chełmskiego w Chełmie z siedzibą przy ul. 

Reformackiej 15. Prezesem Koła został Stanisław Szeląg, który rozbudował Związek 

i jego prestiż. Dnia 1 sierpnia 1926 r. w lokalu Okręgowego Związku Kółek 

Rolniczych (dawniej Sejmik) przy ul. Obłońskiej, odbył się Zjazd Legionistów i 

Peowiaków Powiatu Chełmskiego. Zjazd zaszczycił Prezes Okręgu Związku 

Legionistów Edward Kwiatkowski. Dnia 13 stycznia 1935 r. odbył się Chełmie 

Zjazd Powiatowego Związku Peowiaków. We wrześniu 1939 r., Związek 

Peowiaków zawiesił swoją działalność.  
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2. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe – Po zmianach strukturalnych w 

szkoleniu Przysposobienia Wojskowego, czyli policji kolejowej, początkowo nosiło 

nazwę Straży Kolejowej następnie Wojskowej Straży Kolejowej, a od 1921\1922 r. 

Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. KPW prowadziło działalność i w 

powiecie chełmskim. We wrześniu 1939 r. KPW zawiesiło swoja działalność.   

3. Pocztowe Przysposobienie Wojskowe – Po zmianach strukturalnych w 

zarządzaniu Pocztą Polską a szczególnie w systemie Przysposobienia Wojskowego, 

czyli szkoleniu policji pocztowej po 1918 r., początkowo była to Straż Pocztowa, od 

1921 r. po reorganizacji już jako Pocztowe Przysposobienie Wojskowe (PPW). PPW 

było ważną organizacją dla obronności i bezpieczeństwa państwa w dziedzinie 

zagadnień jaką jest poczta, telegraf i telefon, ogólnie mówiąc – służba łączności. Od 

1930 r. Naczelnictwo Chełmskiego Okręgu PPW, w celu podniesienia sprawności 

pocztowca w rejonie, nasiliło kontakty sportowe z podległymi Terenowymi 

Oddziałami PPW  Krasnystaw, Włodawa, Luboml i powiatu chełmskiego. Prezesem-

Naczelnikiem Oddziału PPW Chełm był Jan Ślubowski. W maju 1935 r. Chełmski 

Oddział Poczty i PPW, obchodził uroczyście swoje pierwsze święto PPW, które 

stało się wielką rewią, dorobku w Przysposobieniu Wojskowym i Sprawności 

Specjalistycznej Pocztowca Chełmskiego. Jesienią 1937 r. Święto Pocztowca i PPW, 

obchodził również Chełmski Oddział Pocztowy. We wrześniu 1939 r. PPW 

zawiesiło swoją działalność. 

4. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – W listopadzie 1918 r., Mieczysław 

Krokowski druh-przodownik na  zjeździe działaczy i sympatyków ruchu Sokolego w 

Chełmie (i z powiatu chełmskiego), powołał oficjalnie w Chełmie Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół” im. Kazimierza Wielkiego,  z siedzibą przy ul. Lubelskiej 75. 

Uwaga „Sokoła” skupiała się na wychowaniu młodzieży we współpracy z 

oświatowymi i wojskowymi władzami, w duchu, nauki, zdrowia i siły oraz 

przygotowania militarnego do obrony granic.  Sokolnicy sekcji gimnastyczno-

sportowych, popularyzowali w mieście i w terenie idee Sokole, brali też udział we 

wszystkich uroczystościach. Najbardziej popularne w tym czasie były zloty i pokazy, 

na których młodzi adepci Sokoli prezentowali popisy gimnastyczne. Nawiązano też 

współpracę z Wiejskim Młodzieżowym ruchem sportowo-regionalnym na 

płaszczyźnie haseł, potrzeby wychowania fizycznego w kole, rozwój 

poszczególnych sekcji sportowo-regionalnych i higiena życia codziennego. 

Instruktorzy „Sokoli” przeprowadzili kilka pokazowych imprez gimnastyczno-

sportowych w gminach. Następnie zostały powołane w powiecie, gminne 

pododdziały „Sokoła” podległe Zarządowi w Chełmie.  W niektórych gminach 

„Sokół” nawet prężnie działał, m. in. w Depułtyczach, Pobołowicach, Dorohusku.  

We wrześniu 1939 r. Sokół zawiesił swoją działalność.   
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5. Harcerstwo – Pod koniec 1915 r., nauczyciel Szkoły Filologicznej Ludwik 

Zajączkiewicz, przy poparciu dyrekcji szkoły utworzył pierwszą koedukacyjną 

drużynę skautową (harcerską) i został jej drużynowym. Duży napływ młodzieży 

spowodował, że po postanowieniach organizacyjnych podjęto decyzję o podziale na 

dwie drużyny męską i żeńską. W wyniku postanowień podziału koedukacyjnej 

drużyny skautowej, 1 października 1916 r. twórca ruchu skautowego w Chełmie L. 

Zajączkiewicz, powołał I Chełmską Drużynę Męską Skautową-(harcerską) im. Ks. J. 

Poniatowskiego. W listopadzie 1918 r. powołano pierwszy Hufiec Harcerski Drużyn 

Chełmskich, a pierwszym komendantem został mianowany nauczyciel Gimnazjum 

Tadeusz Dąbrowski. Z tą chwilą, powstał w Chełmie Związek Harcerstwa Polskiego. 

Również i w gminach tworzył się i rozwijał ruch harcerski, nad którym opiekę 

sprawowała Komenda Hufca w Chełmie. W 1920 r. powstała drużyna w Zagrodzie 

im. J. Piłsudskiego, założycielem był uczeń Gimnazjum Antoni Hopke a później 

prowadził ją Mieczysław Komar. W 1926 r. powstała drużyna w Siedliszczu im. T. 

Kościuszki, prowadził ją Eugeniusz Piątkowski pod opieką ks. Stanisława 

Batowskiego. W 1929 r. powstała drużyna w Cycowie im. M. Kopernika 

założycielką i opiekunką była nauczycielka Helena Masłowska. W krótkim czasie 

drużyną opiekowała się kierowniczka szkoły, następnie kierownik szkoły Kazimierz 

Stronkowski. W 1930 r. powstała drużyna w Rejowcu im. T. Kościuszki, 

drużynowymi kolejno byli: Kazimierz Czesław, Feliks Tewnicz i Marian Filipczuk. 

W 1937 r. drużyny powstały: w Stajnem im. Lisa Kuli pod opieką Mariana Górnego; 

w Woli Korybutowej im. A. Naukowskiej pod opieką Józefa Kisielewskiego; i w  

Wojsławicach im. J. Poniatowskiego pod opieką Mikołaja Tałandy. W 1939 r. 

drużyny powstały: w Dorohusku, Dubience, Skryhiczynie, Pokrówce i Rudzie 

Hucie. W tej formie ruch harcerski w ramach ZHP prowadził działalność do 

wybuchu II wojny światowej w 1939 r. 

6. 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 sekr. 

P. Prus, jako organizacja o charakterze paramilitarnym, wojskowym, wychowania 

fizycznego i sportu o narodowych ideałach legionowych. Patronat wojskowy nad 

„Strzelcem” objął Chełmski Garnizon, 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.  Strzelec był jedną z 

najaktywniejszych organizacji o charakterze sportowym działającą w Chełmie i w 

terenie, szerzącą ideały: narodowościowe militarne i sportowe. Co spowodowało, że 

w Chełmie została utworzona Komenda Powiatowa ZS z siedzibą przy ul. Lubelskiej 

1 następnie przy ul. Koszarowej17. Prezesem Komendy Pow. ZS był płk Władysław 

Muzyka. Z inicjatywy Komendy Powiatowej ZS w Chełmie, w ramach akcji 
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propagandowych, powoływano w poszczególnych gminach Oddziały ZS. 

Doprowadziło to do wspólnych spotkań szkoleniowych, politycznych i sportowych 

oraz powiatowych zlotów Oddziałowych Drużyn ZS. Pierwszymi instruktorami WF 

i PW z komendy powiatowej ZS, którzy prowadzili zajęcia polityczno-sportowe byli 

kpt. Wunderlich następnie kpt. Stokosiński. Rozkazem komendy powiatowego ZS, 

dnia 1 września 1924 r. odbyły się pierwsze powiatowe zawody sportowe w 

Chełmie, na które przybyły drużyny z najaktywniejszych terenowych Oddziałów ZS, 

z Dorohuska, Pobołowic, Kobylego, Wojsławic i Dubienki. Wygrali: skok wzwyż 

Kramek z Dorohuska przed Bodnarczykiem z Chełma, skok w dal Dziurka z Wojnak 

przed Wleklikiem z Chełma, skok o tyczce Maciukiewicz z Chełma przed 

Dąbrowskim z Dorohuska, rzut kulą Rora z Chełma przed Dubielem z Kobylego, 

rzut oszczepem Dąbrowski z Dorohuska przed Goździkowskim z Chełma, rzut 

dyskiem Wleklik przed Kramkiem, rzut granatem Dąbrowski przed Dubielem i  

800m Dziurka przed Rorą. W związku z akcją powoływania Oddziałów Strzeleckich 

w terenie, wiosną 1925 r. Komenda Pow. ZS i Koło Młodzieży Wiejskiej w Ruda 

Huta zorganizowały wielką zabawę ludową połączoną z festynem twórczości 

regionalnej i pokazami sportowymi. Dochód z imprezy przeznaczono na budowę 

Domu Ludowego i nowy Oddział Strzelecki w Rudzie-Hucie. Dnia 29 sierpnia 1926 

r. Komendant ZS Obwodu Chełm zorganizował w Zalesiu Kańskim na podwórzu u 

sołtysa M. Jaciuka, zebranie. Poruszono sprawy wychowania obywatelskiego i 

przysposobienia wojskowego, powołano też nowy Oddział Strzelecki. Staraniem 

Komendanta Oddziału ZS w Dorohusku Kazimierza Derkacza i przy poparciu  

sztabu oficerów 7 pp. Leg. i Komendanta por. Żylińskiego oficera PW Komendy 

Pow. w Chełmie, zostały zorganizowane w Dorohusku 6 lipca 1929 r. propagandowe 

zawody strzelecko-lekkoatletyczne pomiędzy Oddziałami ZS Chełma i Dorohuska. 

W świetlicy Komendy ZS w Chełmie odbyła się odprawa-szkolenie referentów i 

instruktorów oświatowych ZS z powiatu. Na odprawę przybyli: Komendant Okręgu 

ZS kpt. Targowski, Referent Okręgowy ZS Siennicki, Prezes Pow. ZS Makarewicz, 

Komendant Pow. ZS Ślusarz, Referent Pow. ZS Dąbrowski, Referent Oddziałowy 

Głowacki (prowadzili też szkolenie) i Komendanci z powiatu: Szkolnikowic z 

Marynina, Sojówna z Andrzejowa, Pupko z Dorohuska, Kamerski i Śliwiński z 

Pobołowic, Uszakiewicz z Żółtaniec, Król z Depułtycz i Dubiel z Rejowca. Na 

szkolenie stawili się referenci z 11 Oddziałów ZS Pow. Chełm z: Dorohuska, 

Depułtycz Królewskich, Pobołowic, Wojniak, Andrzejowa, Aleksandrii 

Niedziałowskiej, Kobylego, Wólki Rejowieckiej, Gdola i Żółtaniec. Rozkazem 

Komendanta Pow. ZS w Chełmie, od 1930 r. przeprowadzono w terenowych 

Oddziałach ZS, próby sprawności fizycznej, celem weryfikacji stanu wyszkolenia. 

Pierwsze zawody z tego cyklu odbyły się jesienią tego roku w Kompanii ZS 

Pobołowice. Do próby stanęło 29 Strzelców z Oddziałów: Andrzejowa, Wolawki i 
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Pobołowic, wyniki wykazały bardzo dobre przygotowanie. Rzut granatem 400g. 

wygrał Komendant Oddziału Józef Kołtun 58m., przed Stanisławem Kołtunem 54m. 

z Wolawki, i Władysławem Kamińskim 50m. z Pobołowic. W skoku wzwyż po 

130cm. osiągnęli W. Kamiński i Józef Śliwiński, przed Karolem Kurzępą 125cm., 

skok w dal wygrał Jan Iskra 4.30m. przed J. Śliwińskim 4.10m. i W. Kamińskim 

4.05m. wszyscy z Pobołowic. W biegu na 100m. po 13sek. uzyskali W. Kamiński i 

W. Gardziński z Pobołowic oraz Jan Porycki z Andrzejowa. Bieg na 1500m. wygrał 

J. Porycki 5.30min. z Andrzejowa przed Franciszkiem Niemcem 5.31min. i Janem 

Czerwonką 5.35min. z Wolawki. Strzelanie z kbk. z 50m. z pozycji stającej, wygrał 

S. Gardziński 146pkt.\ 200 możliwych przed Feliksem Śliwińskim 132pkt. i J. 

Śliwińskim 131pkt. z Pobołowic. Odznakę sportowo-sprawnościową za Pięciobój 

Strzelecki zdobyli: J. Śliwiński 298.5pkt., W. Kamiński 294.1pkt., S. Gardziński 

287.5pkt., A. Kurzępa 279.5pkt., S. Hałas 275pkt. i E. Miller 172.5pkt. Odznakę 

Strzelca III kl. zdobyli: S. Gardziński 146pkt., F. Śliwiński 132pkt. i J. Śliwiński 

131pkt. W tydzień później, odbyła się próba sprawności fizycznej w Kompanii ZS 

Depułtycze. Do próby stanęli Strzelcy z Depułtycz, Wojniak, Aleksandrii 

Niedziałowskiej i Kobylego. Rzut granatem 400g. wygrał Jan Wepa 71m., przed 

Ignacym Sałatą 69m., Janem Tornasem 60m. z Wojniak, Jerzym Dziurko 56m. z 

Depułtycz, Ignacym Wardą 56m. z Niedziałowic, Feliksem Dziurko 55.5m. i 

Feliksem Klajnertem 54.5m. z Depułtycz. W biegu na 100m. czas 12.8sek. osiągnęli 

I. Sałata, I. Dziurko i F. Dziurko przed K. Rogalskim 13sek. z Depułtycz. Bieg na 

1500m. wygrał J. Wepa 4.50min. z Wojniak przed K. Rogalskim 4.52min. z 

Depułtycz i A. Sochalskim 4.54min. z Niedziałowic. Skok w dal wygrał I. Dziurko 

4.70m. z Depułtycz przed I. Sałatą 4.60m. z Wojniak i S. Holukiem 4.60m. z 

Niedziałowic. Strzelanie z kbk. z  50m. z pozycji stojącej, wygrał S. Kozak 148pkt. z 

Niedziałowic przed F. Dziurką 136pkt. i F. Klajnertem 134pkt. z Depułtycz. 

Sportową odznakę za Pięciobój Strzelecki zdobyli: J. Wepa 329.5pkt., F. Dziurko 

328.5pkt., I. Sałata 309.5pkt., J. Haruk 301.5pkt., F. Klajnert 297.5pkt., K. Rogalski 

297.5pkt., M. Książek 292.5pkt., S. Holuk 287.5pkt., S. Sałata 283.5pkt., J. Kubacki 

272pkt. i S. Dubiej 271pkt.  Rozkazem poszkoleniowym Komendy ZS, powołano 

dwa nowe terenowe Oddziały ZS: w Mołodutynie, Komendantem został plut. rez. F. 

Harcej, Prezesem i Kierownikiem Działu WO kier. szkoły M. Eljaszewicz, sekr. F. 

Harcej i skar. A. Harcej; i w Żalinie, Komendantem został podoficer rez. W. 

Sidoruk, Prezesem I. Łódź, Wice. J. Konilecki, skar. i Referentem PO kierownik 

szkoły B. Knot.  Wzorem Odznak Strzeleckich, na początku 1931 r. na strzelnicy i 

boisku 7 pp Leg. odbyły się zawody o Odznakę Sportową w Pięcioboju Strzeleckim 

do konkurencji weszło: strzelanie z floweru z 50m, biegi na 100 i 1500m, skok 

wzwyż i rzut granatem 400g. Wyniki były następujące: strzelanie wygrał Kobryń 

144 pkt. z Kobylego przed Załogą 143 pkt. Chełm i Dziurką 143 pkt. z Depułtycz; 
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bieg na 100m. wygrał Dziurko 13.1sek. z Depułtycz przed Prusem 13.3 i Wleklikiem 

13.5sek. Chełm; skok wzwyż wygrał Mysakowski 135cm. Chełm przed 

Pruszczyńskim 135cm. z Depułtycz i Dubielem 130cm. z Kobylego; rzut granatem 

wygrał Wleklik 60m. przed Goździkowskim 57m. i Mysakowskim 54m. Chełm; i 

bieg na 1500m. wygrał Mysakowski 5.20,0min. przed Goździkowskim 5.21,1min. i 

Stępniewiczem 5.23,1min. Chełm. Mistrzem Okręgu ZS w pięcioboju, został Ignacy 

Dziurko 316.5pkt., przed Władysławem Różyckim 305pkt. z Kobylego i 

Aleksandrem Załogą 290.9pkt. z Chełma miejsca następne zajęli: Antoni Horuk 

289.4pkt. z Kobylego, Andrzej Wleklik 287pkt.i Jan Czyżyk 281pkt. z Chełma, 

Feliks Pruszczyńskim 280pkt. z Depułtycz i Władysław Stępniewski 277pkt. z 

Chełma. W 1931 r. po próbach do najlepszych pododdziałów zaliczono w 

kolejności: Rejowiec, Dorohusk, Pobołowice, Kobyle i Depułtycze. Dnia 29 maja 

1932 r. (pierwsza koncentracja 2-rzut) w Strachosławiu spotkały się Oddziały 

Strzeleckie I-szej Kompanii z Chełma, Strachosławia, Strupina Małego i 

Wolwinowa, w celu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej jako start do 

Państwowej Odznaki Sportowej (POS). Dalsze w 1932 r., odbyły się też w silnych 

Terenowych Gminnych Ośrodkach ZS w Rejowcu, Sawinie, Wojsławicach i 

Dubience. Komenda ZS w ramach akcji zdobywania odznak i klas, zorganizowała w 

dniach 18-26 września, Zawody Strzelecko-Łucznicze o Mist. Pow. Chełmskiego na 

1937 r. W zawodach wzięło udział 26 zespołów i 160 zawodników ze szkół 

średnich, organizacji PW oraz z KS z miasta i powiatu. Wśród Organizacji: Mist. 

Pow. został zespół KPW Chełm 484pkt.\ 600 możliwych przed zespołem Zw. Prac. 

Skarb. 445pt. i zespołem ZS z Dorohuska 368pkt. Indywidualnie Mist. Pow. został 

M. Borowicz 183pkt.\ 200 możliwych, następne miejsca zajęli: Z. Wawrzycki 

163pkt.i A. Radzięciak 157pkt. z KPW oraz P. Pawlak 153pkt. i S. Biania 151pkt ze 

Zw. Prac. Skar. Wśród Szkół: Mist. Pow. został zespół „Czarniecczycy” 510pkt.\ 

1000 możliwych przed Szkołą Rzemieślniczą 482pkt. i Rolniczą z Okszowa 426pkt. 

Indywidualnie Mis. Pow. został Cz. Newelski „Czarniecczyk” 81pkt.\ 100 

możliwych, przed Cz. Bondarukiem 70pkt. z Okszowa i M. Starzyńskim 69pkt. 

„Czarniecczyk”. W tej formie Związek Strzelecki istniał w Chełmie do wybuchu II 

wojny światowej w 1939 r.    

7. Hufiec Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego – 

Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne (PW i WF) – prowadzone z 

młodzieżą było jedną z form wyrobienia sprawności fizycznej młodego obywatela i 

dalszą edukacją sprawności militarnej oraz zaszczytnym obowiązkiem wobec 

ojczyzny. Jest też systemem przekazywania młodemu pokoleniu dziedzictwa kultury 

fizycznej (militarnej) z nadzieją pełnego zrozumienia i odpowiedzialności. Od 1922 

r., z rozkazu D-cy Garnizonu, pieczę nad działalnością Chełmskiej Komendy Hufca 

WF i PW objął 7 pp Leg. Szukając nowych form rozbudowania swej działalności 



82 
 

Komenda Hufca PW i WF, wyszła ze swoim programem w teren, gdzie w gminach 

zaczęto tworzyć drużyny i koła PW i WF. Wynikiem czego od 1925 r., najprężniej 

działającymi ogniskami PW i WF w terenie były gminy: Dorohusk, Rejowiec, 

Kobyle, Świerże, Krzywiczki i Okszów. W związku z odezwą Rady Naczelnej WF i 

PW z 1926 r. i z polecenia Chełmskiej Rady WF i PW, 29 stycznia 1931 r. komitet 

na zebraniu organizacyjnym, pod przewodnictwem  Komendanta Pow. WF i PW 

por. Bieniaszkiewicza i referenta starosty Hipolita Ulejczyka, powołał Koło Gminne 

PW i WF w Rejowcu. Do Zarządu Koła weszli: Jan Sztabe, Bolesław Kossa, Stefan 

Szkolnik, Wacław Cegłowski, Józef Kostrzewa, Szymon Dubiel, Feliks Turewicz, 

Bolesław Rusin, Stanisław Tola, Tadeusz Imbor, Ignacy Warda i Jan Karło. Dnia 26 

sierpnia 1931 r. Koło Gminne WF i PW zorganizowało pierwsze w Rejowcu święto 

sportowe PW i WF. Uroczystości rozpoczęła msza, następnie defiladę 

młodzieżowych  drużyn i hufców WF i PW przy dźwiękach orkiestry Staży 

Ochotniczej cementowni „Filery”  odebrał mjr. Baczyński. Najważniejszym 

punktem święta były zawody z lekkiej atletyki, w których rywalizowały drużyny 

szkolne i miejska cementowni „Filery” oraz zawodnicy z okolicznych wsi. 

Zwycięscy zostali nagrodzeni dyplomami i żetonami. Imprezę zakończyła ludowa 

zabawa oraz wystawa prac twórców folkloru ludowego. Nad całością czuwał mjr. 

Baczyński. Staraniem Komendy Pow. ZS i Komendy Pow. PW oraz Zarządu 

Oddziału ZS Dorohusk, odbyło się 12 lipca 1931 r. w Dorohusku, rejonowe święto 

WF i PW. Dnia 26 i 27 października 1935 r. odbył się w Warszawie zlot drużyn i 

hufców WF i PW, sfederowanych Związków Młodzieży Wiejskiej pod hasłem 

tężyzna fizyczna i idea PW w ZMW. Wśród hufców z całej Rzeczypospolitej był 

również Okręgowej Rady z Chełma. Młodzież w części sportowo-wojskowej dała 

popis ćwiczeń z gimnastyki z przyborami i w formie piramid oraz ćwiczenia 

wojskowo-bojowe w formie walki. Dnia 2 października 1937 r. Komenda WF i PW 

w Chełmie, otrzymała od Kierownika Okręgowego Urzędu WF i PW w Lublinie 

ppłk. S. Klemenrowskiego, pismo następującej treści: „Mam zaszczyt podać do 

wiadomości Pana Kuratora niecodzienny obraz pracy nauczycielskiej na polu PW i 

WF, w miejscowości Sawin pow. Chełm, Oddział ZS pod opieką miejscowego 

kierownika szkoły Drewnowskiego, wybudował strzelnicę do broni wojskowej i 

małokalibrowej, poświęcenia dokonał 17 października 1937 r. miejscowy proboszcz. 

Dużą pomoc przy budowie strzelnicy okazał D-ca 7 pp Leg. z Chełma. Strzelnica 

będzie cennym obiektem wychowawczo-sportowym dla młodzieży i społeczności 

nie tylko z Sawina”. Od października 1939 r. Komenda Hufca PW i WF w Chełmie 

zawiesiła swoją działalność.  

8. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – Działała w Chełmie od 

1924 r. w myśl haseł: każdy winien być członkiem LOPP, zapisujcie się na 

członków LOPP, najskuteczniejszą obroną niepodległości silna flota powietrzna, nie 
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dajmy się wyprzedzić na polu tym naszym wrogom, i popierajmy lotnictwo Polskie. 

Biuro przy ul. Lubelskiej 4, Prezesem był sędzia Jerzy Bielecki. Idea paramilitarna 

LOPP, od samego początku miała poparcie Chełmskiego Garnizonu, 7 pp. Leg. 

udostępniał swoje obiekty, instruktorów jak i wspólnie przeprowadzano zajęcia 

szkoleniowe wojskowo-ratownicze i pokazy wojenno-lotnicze z użyciem gazu dla 

obywateli Chełma i powiatu. W związku z tym postanowieniem, powołany w 

Chełmie Komitet Powiatowy LOPP, do najprężniej działających w powiecie, 

gminnych Ośrodków LOPP należały: Rejowiec, Dorohusk, Okszów, Strupin, Sawin 

i Świeże. We wrześniu 1939 r. LOPP zawiesiła swoją działalność.   

9. Liga Morska i Kolonialna – Od 1931 r. Komitet Miejski LMK prowadził 

działalność w Chełmie i powiecie. W wyniku rozbudowy działalności w trenie, pod 

koniec 1931 r. powołano LMK Obwód Powiatowy w Chełmie. Spowodowało to, że 

w 1932 r. oddziały lokalne LMK gminne, powstały w Sawinie, Rejowcu i 

Wojsławicach oraz koła LMK gminne w: Turce, Dorohusku, Żmudzi, Siedliszczu, 

Pliskowie, Busównie, Syczynie i Święcicy, w wyniku ogólnopolskiej akcji idei 

święto morza w gminach. Bardzo okazale przebiegały akcje święto Morza lub dzień 

Morza LMK w gminach. Imponująco wypadło gminne Święto Morza zorganizowane 

w Rejowcu w 1934 r. W pierwszym dniu Pododdział ZS urządził akademię ku 

chwale kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Na program akademii złożyło 

się przemówienie referenta WO Oddziału ZS Rejowiec, S. Swicy oraz deklamacje i 

śpiewy w wykonaniu „Strzelców”.  W uroczystościach uczestniczyli członkowie 

oraz sympatycy Kombatanckiej Organizacji POW. W drugim dniu po nabożeństwie 

szkolnym, Szkolne Koło LMK nr 1, Oddz. LMK Cukrowni oraz gminny Oddz. 

LMK w Rejowcu urządziły w świetlicy szkolnej poranek artystyczno-recytatorski 

dla rodziców i działaczy. W marcu 1939 r. nowy Zarząd LMK Obwód w Chełmie 

zorganizował konferencję szkoleniową, na której ocenił i podsumował pracę 

terenowych działaczy w Gminnych Oddziałach i Kołach LMK, wyróżnienia 

otrzymali: A. Śliwowski, J. Patajewicz, A. Poliszuk. W. Joachimaczak, J. Gołąb, J. 

Wanarski, S. Pulikowski, C. Kolanowski, M. Krawczyński, Z. Lechicki, M. Forysiu, 

S. Martynik, M. Kruczyński, S. Kitera, J. Dziewulski, H. Ulejczyk, K. 

Joachimowicz, M. Bogdan, W. Majkutewicz, J. Spiczyński, S. Siedlecki, J. Sztabe, J. 

Sapieha, S. Majewski, J. Najda, W. Nieradko, E. Klachowicz, S. Stachowski, W. 

Rudziński, K. Strajkowski, M. Wasilewski, W. Wojtaś, J. Waźniak, M. Dworak, M. 

Guryń, W. Stryjenki, J. Seredowski i E. Klochowicz. Za wzorowe przeprowadzenie 

akcji Dni Morza wyróżniono też gminne Oddziały LMK w Rejowcu, Wojsławicach i 

Sawinie oraz Koła LMK w Dorohusku, Bukowej, Olchowcu, Pawłowie, 

Rakołupach, Siedliszczu, Żmudzi i Syczynie. We wrześniu 1939 r. LMK zawiesiła 

swoją działalność.  
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- Zestawienie ważniejszych organizacji powiatu chełmskiego, za I-kw. 1935 r.  

(liczba kół i oddz.)....(liczba członków  

1. Związek Strzelecki.      711 603;  

2. Związek Harcerstwa Polskiego   1 250; 

3. Liga Obrony Przeciwgazowej i Przeciwlotniczej.  82 4.600; 

4. Liga Morska i Kolonialna.    17 4.312; 

5. Chełmskie T-wo Przyjaciół Związku Strzeleckiego 1 354; 

6. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe.   2. 120; 

7. T-wo Popierania Budowy Pub. Szkół Powszechnych   34  620; 

8. Legion Młodych.     1 118; 

9. Związek Młodzieży Wiejskiej „Siew”   44 940; 

10. Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”   26 450; 

11. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.  16 210; 

12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej  12 110; 

13. Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych  21 350; 

14. Związek Osadników    1 300; 

15. Związek Legionistów Polskich   1 40; 

16. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  1 43; 

17. Polski Czerwony Krzyż    1 400; 

18. Przysposobienie Wojskowe Leśników RP  3  26; 

19. Rodzina Kolejowa     2 60; 

20. Związek Nauczycielstwa    14 320.     

  *Źródło: (patrz całość) W. A. Kozłowski, Sport w organizacjach paramilitarnych

 na ziemi chełmskiej w latach 1918-1939, Chełm 2008. 

 

 

     

  



85 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II  
 
Dobrowolny masowy ruch wychowania fizycznego, 

 sportu i rekreacji  w Chełmie i powiecie chełmskim 

 w latach  1944 – 1975. 
 

Pisząc o klubach i kołach sportowych przy zakładach pracy, które są 

sportowymi organizacjami klasy robotniczej, nie sposób nie nawiązać do ich tradycji 

(sięgającej już znacznej przeszłości). Ta chlubna tradycja polskiej klasy robotniczej, 

wyrosła w bojach klasowych o narodowe i społeczne wyzwolenie jest szczególnie 

bliska naszemu pokoleniu. Robotniczy ruch sportowy narodził się wraz z 

powstaniem klasy robotniczej, nabrał charakteru zorganizowanego, i jako siła 

potężna oddziaływał na sport polski. W celach tego ruchu na pierwszym miejscu 

stały zadania podniesienia zdrowotności klasy robotniczej i zapewnienia dostępnych 

dla niej form wypoczynku i rekreacji. Sport robotniczy był zatem jedną z form 

emancypacji klasy robotniczej areną kształtowania nowych postaw ideowych i 

moralnych, wychowaniem w duchu klasowym szerokich kręgów młodych 

robotników. Za początek powstania robotniczego ruchu sportowego na ziemiach 

polskich uważa się wyrosłe na majówkach lub majówkach gimnastycznych 

Robotnicze Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Siła” w Cieszynie na Śląsku 

powstałe w 1906 r., które powołało sekcję gimnastyczną.                

Fabrykant Franciszek Gassner (1873-1947), od 1906 r. prowadził w Chełmie 

przy ul. Pocztowej 62,  fabrykę i odlewnię żelaza. Był wychowany w duchu zdrowia 

i sportu, był humanistą. Jako pierwszy w Chełmie zaczął dbać o sprawność fizyczną 

i zdrowie swoich pracowników. Powołał w 1906 r. (duchem przemian 

ogólnopolskiej rewolucji z inspiracji PMS) na terenie fabryki (tak je nazwał i jak 

wynikało z zapisków) „Oddział straży zawodowej” i „Towarzystwo  pomocy”. W 

wielkiej konspiracji przed policją i urzędnikami carskimi w tych organizacjach w 

latach 1906-1915 odbywały się z różną intensywnością zajęcia gimnastyki systemu 

„Sokolego”, tworzył w ten sposób – robotniczy ruch sportowy w Chełmie. W latach 

1918-1939 r. sponsorował też robotniczy sport w Chełmie.          

Od 1923 r. działało w Chełmie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 69 (prezes Józef 

Prochal) Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego -  było pierwszą organizacją 

która dbała o oświatę, zdrowie, higienę i sprawność fizyczną ludu pracującego.  
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Informacyjnie –  

Od – 1 sierpnia 1945 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Centralne 

Biuro Kontroli Prasy, Wojewódzkie Biuro Kontroli Prasy w Lublinie kierownik 

W.B.K.P;  M. Wach do Pełnomocnika Powiatowego-Wojewódzkiego Biura Kontroli 

Prasy PiW w Chełmie jako, organ wykonawczy Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 

Publicznego w Chełmie: przypomina o okresowych stałych naradach 

pełnomocników i obowiązkowych miesięcznych sprawozdaniach przesyłanych do 

Lublina. Starosta Powiatowy Chełmski Wydział Społeczno-Polityczny do 

Wojewody Lubelskiego w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział 

Społeczno-Polityczny (Tajne) miesięczne sprawozdania sytuacyjne z: 1.ogólnej 

sytuacji politycznej 2.stanu bezpieczeństwa 3.ogólnej sytuacji gospodarczej, 4.o 

akcjach specjalnych. Zestawienie statystyczne druków ulotnych z terenu powiatu 

chełmskiego, ujawnionych i prawnie działających instytucji lecz zarejestrowanych i 

systematycznie kontrolowanych przez Organa Bezpieczeństwa Publicznego, 

Starostwo Powiatowe Chełm odpowiedzialny Powiatowy Pełnomocnik WUKPP i W 

pow. Chełm – ciągła obserwacja organizacji, związków i osób: (wykaz instytucji 

kontrolowanych) Blok Demokratyczny, PPR i PPS wspólnie, PPR, PPS, Związki 

Zawodowe, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Stronnictwo Pracy, 

PSL, Związki Samopomoc Chłopska, ZMW, OM TUR, „Wici”, ZMD Związki 

Młodzieży Demokratycznej, ZHP Związki Harcerstwa Polskiego, PRW, Inne 

organizacje młodzieżowe, Obywatelska Liga Kobiet, kościół i zrzeszenia religijne, 

organizacje żydowski, organizacje sportowe i inne organizacje społeczno-polityczne 

– (rozkazem, od tego dnia  wszystko ma być pod kontrolą). 

                                                                   

                     

1. Miejsko-robotniczy ruch sportowy w Chełmie w latach 1944 – 1975.  

Wraz z wyzwalaniem Polski (dalej PRL) a Chełm był (od 1944 r.) jej 

pierwszym wyzwolonym skrawkiem, tworzyły się już we wrześniu 1944 r. w 

Chełmie pierwsze grupy reaktywujące-inicjujące rozwój poszczególnych dziedzin 

powojennego życia.  

Na polu odbudowy (powojennej) sfery kultury fizycznej (wychowania 

fizyczne, sport, rekreacja) utworzyło się w tym czasie w Chełmie kilka 

inicjatywnych takich grup (w skład których wchodziły osoby działające już aktywnie 

w latach 1918-1939), najważniejsze to:  

1. członkowie i sympatycy SKS „Czarniecczycy”,  

2. kolejarze PKP, zawodnicy KS KPW i ludzie sportu 1918-1939,  

3. członkowie i sympatycy SKS „Zdrów” i MKS,  

4. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i  instruktorzy WF i PW,  

5. działacze sportowi zgrupowani przy chełmskiej oświacie-kulturze.       
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Dużą pomoc w tworzeniu powojennego sportowego życia w Chełmie w latach 

1944-1946, a szczególnie ruchu piłkarskiego, ze względów polityczno-społecznych 

niosło wojsko i Pierwsza Szkoła Podchorążych Artylerii Polskich Sił Zbrojnych – 

tzw. Oficerska Szkoła Artylerii (OSA). Istniejąca i działająca w tym czasie w 

Chełmie (a powstała potrzebą wyzwalania ziem polskich), a jej głównym 

animatorem i pierwszym współdziałającym z grupą  reprezentującą sportowy ruch w 

Chełmie był por. Gabara odpowiedzialny za wychowanie fizyczne i sport w szkole 

OSA. 

Klub Sportowy Związku Zawodowych Kolejarzy „Kolejarz” Chełm przy 

Chełm PKP, tworzony na przełomie 1944\1945, został  powołany 2 kwietnia 1945 r. 

w oparciu o drużynę piłki nożnej (a właściwie był reaktywowany na bazie Klubu 

Sportowego Kolejowe Przysposobienie Wojskowe  powstałego w 1929 r. też przy 

PKP w Chełmie), był pierwszym robotniczym klubem sportowym działającym w 

tzw. nowej rzeczywistości Polski PRL na terenie Chełma (i jednym z pierwszych w 

powojennej Polsce a jego członkowie i zawodnicy byli sprawdzani przez służby 

bezpieczeństwa nowej władzy PRL).  

Inicjatorem grupy powołania KS ZZK „Kolejarza” i tym samym 

reaktywowania powojennego robotniczego ruchu sportowego w Chełmie, był 

Zygmunt Berezecki (1918-2001) sportowiec i piłkarz lat 1935-1939 KS „KPW” –  

jak wspominał „na początku wraz z wolnością było nas siedmiu, których łączyło 

jedno, byliśmy sportowcami i chcieliśmy dalej grać w piłkę nożną oraz 

popularyzować sport, dlatego naszym celem było zorganizowanie drużyny i 

powołanie piłkarskiego klubu sportowego, siódemkę stanowili: Berezecki, 

Chwedorczyk, Knutel, Lipiński, Siemiątkowski i bracia Trześniewscy” później 

dołączył Jan Grzela.  

Działalność KS ZZK „Kolejarza” wytworzyła niezapomniany ruch, który w 

latach 1944-1955 porwał całe chełmskie społeczeństwo i ziemi chełmskiej, a 

podstawowym jego celem było umasowić i upowszechnić formy kultury fizycznej. 

Wraz z przerwaniem istnienia „Kolejarza” zaczął podupadać wielki romantyzm 

epoki pierwszych powojennych lat, patriotycznej odbudowy, i mimo biedy 

spontanicznej działalności. Popularność „Kolejarza” była też podyktowana dobrą 

passą drużyny piłki nożnej, liczące się w okręgu a i nawet w kraju. \ 21       

W dniu 9 września 1945 r., w sali kina „Zorza” ul. Lubelska Gmach 

Magistratu, odbyło się (mimo sprzeciwu nowej władzy PRL) nadzwyczajne 

zgromadzenie członków (i sympatyków) Związku Zawodowego Pracowników 

Kolejowych ZZK Chełm z porządkiem organizacyjnym. Zarząd Koła powiadomił 

Starostwo Powiatowe w Chełmie o zebraniu. Byli to przedwojenni pracownicy PKP 

i działacze sportowi KPW, stanowili jeszcze w tym czasie w Chełmie grupę 

oddziaływującą na tworzące się powojenne sportowo-kulturalne życie w Chełmie i 
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powiecie chełmskim. Poruszono wiele ważnych problemów, mówiono też o 

sprawach sportu. W trakcie zgromadzenia m. in. referat główny wygłosił prezes 

Zarządu Okręgowego w Lublinie Ob. Karwowski, z Zarządu Koła w Chełmie 

referaty wygłosili, prezes Andrzej Jamroziński i skarb. Eugeniusz Janik – nie 

wszystkie powzięte decyzje były realizowane (niektóre nie były politycznie 

przychylne i były nawet zwalczane).  

Powołanie do życia – Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Chełmie – 

było ważnym momentem dla rozwoju ruchu sportowego w Chełmie (i regionie). W 

1945 r. chełmski sport rozpoczął pierwszy rok twórczej działalności okresu 5-latki 

(też wytyczne Biura Politycznego). Na podstawie danych Powiatowego Inspektoratu 

Kultury Fizycznej na terenie m. Chełma w 1945 r. istniały:  

- KS ZZK „Kolejarz” 22-członków jedna sekcja piłki nożnej,  

- Chełmski Klub Motorowy 46-czł. 1-kobieta jedna sekcja motorowa, 

- MKS 140-członków ( nie przejawiający działalności).  

Od 1948 r. zaczęła się praca planowa. Wynikiem  tych działań, w akcjach 

masowych Chełm zdobył I-miejsce w województwie lubelskim w biegach 

przełajowych. Zaczęło się rozwijać wychowanie fizyczne i sport właśnie przy 

zakładach pracy, przy których powstały kluby i koła sportowe, najaktywniejsze to: 

- Koło Sportowe „Związkowiec” przy Poczcie,  

- Koło Sportowe  „Związkowiec” przy Służbie Zdrowia”,  

- Koło Sportowe  „Spójnia” Nr 175 przy Młynie Nr 7,  

- Koło Sportowe  „Spójnia” Nr 176 przy Centrali Tekstylnej,  

- Koło Sportowe  „Kolejarz” Oddział Mechaniczny, 

- Koło-Klub Sportowy  „Związkowiec” przy Poczcie (wszystkie m. Chełm).  

Na wyróżnienie zasługiwały koła sportowe: „Związkowiec” przy Poczcie i 

„Spójnia” Nr 176 przy Centrali Tekstylnej. W\w koła propagowały też i sport 

wiejski organizując zawody z Ludowymi Zespołami Sportowymi – prowadzono też  

działania polityczno-wychowawcze. Ogółem na terenie m. Chełma było 1.246 

zawodników zrzeszonych w kołach i klubach. Na wyróżnienie zasługiwali: Danuta 

Żminkowska (piłka ręczna), Zbigniew Hałasa (przełaje) i Gerlińska (biegi).  

Wyróżnieni za pracę nad rozwojem kultury fizycznej byli: Bogdan Fidut 

Inspektor Kultury Fizycznej, Bolesław Wirski nauczyciel wychowania fizycznego 

Liceum Pedagogicznego, Antoni Skalmierski Z-ca Przew. KS „Związkowiec”, Leon 

Jakubowicz sekr. KS „Kolejarz” i Jerzy Kwiatkowski Przew. Koła Sportowego 

„Spójnia” Nr 176. 

Rok 1950 był pierwszym rokiem szczegółowo zaplanowanych prac w zakresie 

wychowania fizycznego i sportu. Planowanie objęło uprawiających wychowanie 

fizyczne i sport, zasięg i rangę imprez i akcji masowych oraz zawodów sportowych. 

Szczególną uwagę zwrócono na szkolnictwo i świat pracy. We własnym zakresie 
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wychowanie fizyczne i sport prowadzone było przez wojsko i organ bezpieczeństwa 

publicznego.  

 Dnia 30 czerwca 1948 r. oddano basen pływacki w Chełmie, własność Pow. 

Urzędu WF i PW, (*teren ogrodzony, parkanem z desek, szatnie, ubikacje, bufet, 

weranda przy szatni, mieszkanie dozorcy), (*budowano też stadion przy ul. 

Hrubieszowskiej w Chełmie). 

Prezydium Powiatowej Rady WF i PW w Chełmie dnia 14 lipca 1948 r., 

pismem z prośbą do Zarządu Miejskiego w Chełmie, o niezbędną pomoc przy 

budowie stadionu przy ul. Szwoleżerów w Chełmie Przewodniczący Komitetu 

budowy stadionu sportowego w Chełmie inż. St. Fijałkowski. 

Członkowie Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Chełmie z dniem 19 

grudnia 1950 r. (do wiedzy Woj. KKF w Lublinie), (członkowie etatowi i społeczni):  

1. Stanisław Wichrowski MKKF,  

2. Jan Ornatowski MKKF,  

3. Henryk Dulski Urząd Pocztowy,  

4. Jan Nafalski Zw. Sam. Chłopska,  

5. Wiktor Puchala PZ ZMP,  

6. Roman Germata Wydział Oświaty PPRN,  

7. Zenon Goworek Lublin Dyrektor DOSZ,  

8. Leon Jakubowicz Zw. Zaw. Kolejarzy,  

9. Stanisław Bielecki Pow. Kom. ZHP,  

10. Antoni Skalmierski Urząd Pocztowy,  

11. Jerzy Kwiatkowski Przew. KS „Spójnia” Nr 176,  

12. Kazimierz Kochański Komisariat MO,  

13. Bolesław Wirski Liceum Pedagogiczne,  

14. Eleonora Wojtaszek Liceum Pedagogiczne,  

15. Eugeniusz Bochen ZP ZMP,  

16. Edward Przybyłowicz PO „SP”,  

17. Stanisław Kubiak Wojsko Polskie,  

18. Stanisław Durko ZS „Gwardia”,  

19. Jan Lewczuk DOSZ,  

20. Stanisława Raczkiewicz ZHP,  

21. Kazimierz Możdżeński KS ZZK „Kolejarz”.      

Od 1951 r. w ramach planowych zadań Miejskiego Komitetu Kultury 

Fizycznej w Chełmie, wyróżniały się w zakresie rozwoju kultury fizycznej i 

zdobywania odznaki SPO następujące jednostki sportowe działające na terenie m. 

Chełma:  
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ZKS „Kolejarz”  (człon. 110),  

ZKS „Stal”  (280),  

ZKS „Spójnia” (120),  

ZS „Kolejarz” (80),  

ZS „Kolejarz” Poczta (100),  

ZS „Ogniwo” (30),  

ZS „Stal” Nr 17 (200),  

ZS „Spójnia” Nr 175 (90),  

ZS „Spójnia” Nr 176 (120),  

ZS „Spójnia” Nr 479 (25),  

ZS „Spójnia” PSS (100),  

ZS „Spójnia” (Zbior. Jaj) (55),  

ZS „Unia” (60).  \ 22 

Dnia 31 maja 1947 r., Liga Morska Zarząd Główny w Warszawie – Główny 

Komitet Wykonawczy „Święta Morza” do wszystkich Okręgów i Obwodów Ligi 

Morskiej podaje, że  Ministerstwo Komunikacji przeznacza specjalny pociąg dla 

uczestników na Centralny Zlot „Święta Morza” do Szczecina (dla chętnych 

powołania Ligi Morskiej w swoim Okręgu).      

Dnia 20 czerwca 1947 r., działała już (od chwili wyzwolenia) w Chełmie Liga 

Morska Okręg Lublin, Obwód Chełm pod hasłem Liga Morska jest Rzecznikiem 

Polskiej myśli Morskiej. Prezesem Obwodu Ligi Morskiej w Chełmie był Stanisław 

Gutt, a lokum listowo-przesyłowe Ligi mieściło się u Ob. mgr Makiełły w Aptece-V 

ul. Sienkiewicza w Chełmie. Następnie uroczystości „święta morza” zorganizowane 

dnia 23 czerwca 1947 r.  zgromadziły chętną młodzież kół szkolnych, zbiórką na 

placu Gdańskim, stąd przemarsz na Górkę Katedralną, gdzie przy ognisku kupały 

odbyło się rozpoczęcie święta.  

Liga Morska powinna współpracować ze wszystkimi zrzeszeniami sportowymi 

w celu organizacji kalendarza imprez wodniackich. Powinna też prowadzić, kursy 

szkolenia w zakresie sportów wodnych, kursy przysposobienia marynarskiego i 

kursy zdobywania POS. Poleceniem Okręgu LM, Tadeusz Pietrzykowski 

oddelegowany do pracy w Prezydium Sekcji Żeglarstwa w Powiatowych Komitetach 

Kultury Fizycznej. Pierwszymi delegatami na Zjazd Okręgowy Ligi Morskiej do 

Lublina w dniu 13 marca 1951 r., z Ligi Morskiej Obwód Chełm byli: Tadeusz 

Pietrzykowski, Michał Denkiewicz i Julian Czeryna.  \ 23. 

Zarząd Obwodu Ligi Lotniczej w Chełmie do Starostwa Powiatowego w 

Chełmie. Zarząd Obwodu Ligi Lotniczej w Chełmie donosi, że z dniem 15 lutego 

1948 r. rozpoczął swoją działalność na tutejszym terenie. W skład Zarządu weszli: 

Prezes Brunon Myśliński, Wice. J. Sobański, sekr. Franciszek Nowak, skarb. 
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Ryszard Łojko, członkowie: Michał Denkiewicz, Stanisław Radwański, Teodor 

Wajs i Henryk Tomza. Biuro Zarządu mieści się w Gmachu Starostwa Chełm. 

Zarząd Wydzielonego Obwodu Ligi Lotniczej przy DOKP Lublin – Koło Ligi 

Lotniczej Nr 16 przy stacji Chełm, do Starostwa Powiatowego w Chełmie. W 

związku z zatwierdzeniem i zarejestrowaniem tutejszego Koła Ligi Lotniczej Nr 16, 

przez Zarząd Wydzielonego Obwodu Ligi Lotniczej przy DOKP Lublin, 

zawiadamiamy, że w dniu 21 września 1948 r. w kancelarii Zawiadowcy Stacji 

Chełm odbyło się zebranie, na którym został wybrany Zarząd Kola Ligi Lotniczej Nr 

16 w składzie: Prezes Koła Dymitr Gryniewicz, sekr. Zygmunt Wawrzycki, skarb. 

Czesław Olszamowski, zastępcy Bogdan Stokalski i Józef Matyszczuk. Komisja 

Rewizyjna: Bolesław Kania, Henryk Makowski i Hieronim Pampuch. 

Do Starostwa Powiatowego w Chełmie. Biuro Kontroli Dochodów DOKP 

Lublin w Chełmie powiadamia, że z dniem 23 września 1948 r. rozpoczęło 

działalność Koło Ligi Lotniczej wybrane z pracowników tutejszego Biura, w ilości 

115 członków. Prezesem został Stanisław Gnirard, Wice. Antoni Adamczuk, sekr. 

Bolesław Stankiewicz i skar. Leania Czajkowska. Biuro Zarządu Koła mieści się w 

Głównym Gmachu Dyrekcji (II-piętro) 

Do Starostwa Powiatowego w Chełmie. W związku z obchodem 3-Tygodnia 

Ligi Lotniczej 29 maja - 5 czerwca 1949 r. Zarząd Obwodu Ligi Lotniczej w 

Chełmie prosi o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki ulicznej w dniu 29 

maja 1949 r. w Chełmie, dochód na cele Ligi Lotniczej – podpisał Prezes B. 

Myśliński.  \ 24 

Sprawozdanie z działalności KS „Chełmianka” za 1969 r. – „Chełmianka” 

należy do Federacji Budowlanych. Urząd sprawuje w dziale Socjalnym LZPC ul. 22 

Lipca. Prezesem Klubu jest Henryk Derlak oddelegowany do pracy w Klubie. W 

klubie działają sekcje: 1. piłki nożnej; 2. tenisa stołowego drużyna 6-zaw. gra w 

lidze M-Woj. trener Marian Malec trenuje  u siebie w domu-warsztacie, mecze 

drużyna rozgrywa w świetlicy Chełmskich Zakładów Metalowych Przemysłu 

Terenowego ul. Lwowska. Kierownikiem sekcji jest członek Zarządu KS 

„Chełmianka” Włodzimierz Skalski; 3. tenisa ziemnego drużyna 30-zaw. gra w lidze 

woj. trenuje na kortach I LO. „Czarniecczyków” i na stadionie im. PKWN. 

Instruktorem jest pracownik Ogniska „Olimpia” Roman Dąbrowski a opiekunem i 

trenerem dziewcząt mecenas Herman Sawicki; 4. podnoszenia ciężarów drużyna 38-

zaw. występuje w kl. A. instruktorem jest nauczyciel w-f Wosk Tadeusz, kierownik 

sekcji inż. Brzuska pracownik LZPC; 5. koszykówki drużyna 11-zaw. gra w lidze 

okr., trenerem jest Leszek Cichosz. Klub jest wspomagany przez KP PZPR, PKKF i 

T, Jednostkę WOP i ze  środków społecznych 
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Sprawozdanie z wykonania planu w zakresie kultury fizycznej i turystyki na 

terenie miasta Chełma za 1972 r. w\g planu kalendarza PKKF i T. Nastąpił dalszy 

wzrost ilości członów poszczególnych organizacji sportowych i turystycznych i tak:  

1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej: ilość jedn.-21, ilość czł.-2.821; 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy: ilość człon.-186;  

3. Szkolny Związek Sportowy: ilość jedn.-116, ilość człon.-20.948;  

4. KS „Chełmianka”: ilość człon.-575,  

5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: ilość jedn.-20, ilość człon.-980.  

Zgłoszono więcej jedną sekcję koszykówki do MKS. Uzyskano 7 I-klas, 33 II-

klasy, 33 III-klasy i 35 klas młodzieżowych. Ponadto sekcja turystyczna Ludowych 

Zespołów Sportowych zorganizowała łącznie 400 imprez z zakresu turystyki 

motorowej, kolarskiej, pieszej oraz turystyki zimowej w których udział wzięło 

łącznie ok. 14.000 uczestników.   

Sprawozdanie z wykonania planu w zakresie kultury fizycznej i turystyki na 

terenie powiatu Chełmskiego za 1972 r. w\g planu kalendarza PKKF i T. W 

stosunku do 1971 r. spadek w ilości LZS o 24 koła, stan klubów na poziomie 1971 r., 

tzn. LZS i LKS – 86 jednostek z ilością 3.996 zrzeszonych czł. Sekcje turystyczne – 

ilość 62, członków 1.482.W 1972 r. zawodnicy sekcji (zapasy i ciężary) LZS Gryf 

zdobyli 59 klas sportowych. Stworzono stały system imprez środowiskowych-

gromadzkich w\g ustalonych kalendarzy: Powiatowego Zrzeszenia LZS, gdzie 

objętych zostało ok. 13. tys. Uczestników: piłka nożna-56, siatkówka-42, tenis 

stołowy-34 i piłka ręczna-19. Obok w\w drużyn zespołowych zarejestrowanych 

zostało łącznie odbytych 320 imprez z ilością 9. 161 uczestników. W zakresie 

turystyki – OST „Gromada” Ekspozytura w Chełmie, zorganizowała w ramach 

działalności programowej 12-wycieczek z udziałem 9.200 uczestników (wzrost o 

15%). Stworzono też stały system imprez środowiskowych według ustalonych 

kalendarzy imprez Zarządu Powiatowego Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej, Miejskiego Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku oraz Zarządu 

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, którymi objętych zostało około 

24.000 uczestników. Najwięcej imprez zorganizowanych zostało w następujących 

dyscyplinach sportowych: piłka nożna (75 drużyn), siatkówka (60 drużyn), 

koszykówka (65 drużyn), piłka ręczna (50 drużyn), tenis stołowy (15 drużyn), 

igrzyska młodzieży robotniczej 4 spartakiady zakładowe – uczestnictwo około 3.000 

osób. Polskie Biuro ORBIS zorganizowało 180 wycieczek z ilością 12.231 

uczestników. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego w Chełmie zorganizowało 298 

wycieczek z ilością 12.000 uczestników. Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” 

zorganizowała 92 wycieczki z ilością 9.200 uczestników. Zorganizowano też w tym 

okresie 7 imprez turystycznych z udziałem ponad 3.000 uczestników.  \ 25  
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A. Kluby Sportowe w Chełmie  od 1944 r. - (rozszerzono do 2010 r.). 

- Jest to wykaz KS działających w Chemie od 1944 r. do 2010 r. – które: 

1. były klubami (chodzi o powołanie) zakładowymi lub przyzakładowymi a 

ich działania promieniowały też i na powiat chełmski;  

2. były klubami wielosekcyjnymi tworzonymi przez cało grona zaufanych 

działaczy  a ówczesna władza PRL oczekiwała od tych KS spełniania roli 

wynikowo-sportowej i wychowawczej a zarazem usportowienia 

społeczności, do takich niewątpliwie należały:   

- jedyny wojskowy WKS „Gwardia” Chełm;    

- i miejskie KS ZZK „Kolejarz” Chełm lata działania 1944-1955,  

- i MZ KS „Chełmianka” Chełm lata działania 1955-1985;       

3. KS „Chełmianka” miała być jakby klubem marzeń i nowych przemian i 

wyzwań dla chełmskiego sportu i kultury, jednak oczekiwania zweryfikował 

czas i życie (dlatego często „Chełmiankę” ratowano a przede wszystkim 

kontynuację przy niej sekcji-drużyny piłki nożnej, piłkarstwo zawsze 

porywało społeczeństwo i wyznaczało jej jakby swoiste ideały, jednak piłka 

nożna była mierna i kierowała się zawsze swoimi prawami) – często też w 

poszukiwaniu sponsorów zmieniano nazwy „Chełmianki”, a z czasem piłka 

nożna wypychała inne sekcje z KS „Chełmianki” które tworzyły 

stowarzyszenia jednosekcyjne, jednak „Chełmianka” przetrwała do dnia 

dzisiejszego. 

UWAGA: Inne niewymienione w tym rozdziale chełmskie KS proszę szukać 

w rozdziale III pt. Przegląd osiągnięć dyscyplin sportowych w Chełmie i  powiecie 

chełmskim z działalności w latach  1944-2010. 

 

• WKS „OSA” Chełm - 

Wojskowy Klub Sportowy „OSA” Chełm w latach 1944-1946 – (przy  

Oficerskiej Szkole Artylerii Wojska Polskiego w Chełmie, (,,OSA’’ – powstał we 

wrzesniu 1944 r, istniał do wiosny 1946 r.):  

Wraz z wyzwalaniem Polski, powstała w wolnym już Chełmie, Pierwsza 

Szkoła Podchorążych Artylerii Polskich Sił Zbrojnych – Oficerska Szkoła Artylerii 

Wojska Polskiego, tzw. „OSA”. Dnia 31 sierpnia 1944 r. kwatermistrz ppłk 

Granowski doprowadził do prawidłowego funkcjonowania szkoły. W latach 1944-

1946, OSA mieściła się w Chełmie w gmachu im. PKWN i wniosła duże zasługi w 

reaktywowaniu i tworzeniu ruchu sportowego w Chełmie w pierwszych latach po 

wyzwoleniu. 

Ze sportowego życia Szkoły:   

1. (znaczenie i kwestia sportu w szkole „OSA”). Koło Sportowe 

„Podchorążak” przy OSA, (powstała wrzesień 1944 r.) obejmujący sekcjami 
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wszystkie prawie dziedziny sportu i wychowania fizycznego, przejawiał rosnącą z 

każdym dniem działalność. Członkowie KS „Podchorążak” to niemal wszyscy 

żołnierze-uczniowie OSA. Zarząd Klubu z wybitnym poparciem d-cy szkoły, 

potrafił w krótkim czasie, skompletować odpowiednią ilość sprzętu sportowego, 

urządzić całkowicie salę gimnastyczną, doprowadzić do porządku boisko do piłki 

nożnej i bieżnię oraz zbudować kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki. 

Jak pisał podchor. Krzesiewicz „obecnie mamy wszystko do swej dyspozycji a 

nawet fachowców; nie wszyscy jednak zdają sobie dokładnie sprawę z roli sportu w 

życiu żołnierza; sport bowiem wyrabia i doskonali nie tylko ciało człowieka, lecz 

karność, charakter, dodatnie cechy żołnierza, wysportowany oficer zyskuje szacunek 

i autorytet; a więc podchorążowie, uprawiajcie sport”.  

2. (święto sportowe w „OSA”). 15 lipca 1945 r. cały Związek Radziecki 

obchodzi święto sportowca. W tym też dniu w OSA (zarządzeniem politycznym) 

zorganizowano pierwsze „igrzyska sportowe”, kpt. Kot był odpowiedzialny za 

polityczno-organizacyjne przygotowanie zawodów sportowych. Po przemówieniach 

por. Frankiewicz dał rozkaz do rozpoczęcia igrzysk. W rytm muzyki 800 

podchorążych wykonało zbiorowe ćwiczenia gimnastyczne. Na szczególna uwagę 

zasłużyły baterie 1, 5 i 8. Po ćwiczeniach odbył się bieg na 1.000m: I-miejsce 12-

bateria 3.28,00min., II-miejsce 8-bateria 3.30,00min., III-miejsce 11-bateria 

3.35,00min. Następnym punktem programu były gry konne organizowane przez 

chor. Korzeniowskiego, zwyciężył kpr. Waliński. W meczu piłki nożnej drużyna 

OSA wygrała z drużyną 9 pp. 3:2. Igrzyska były przygotowaniem do olimpiady 

Szkół Oficerskich WP. (kroniki podchor. Trybusz). 

3. Znają ją wszyscy, co niedziela jest podziwiania, każdy ją dopinguje, w 

słusznym zrozumieniu naszych lokalnych ambicji sportowych. Piłkarska 

reprezentacja pierwszej OSY ma już pokaźny dorobek, w obecnym sezonie rozegrała 

13 spotkań z czego 7 na własnym boisku, 3 w Lublinie, 1 w Lubartowie i Zamościu i 

1 w Chełmie na boisku 9 pp. Pierwszy mecz był na otwarcie boiska szkoły, gdzie 

gościł „Podchorążak” reprezentacja Oficerskiej Szkoły Piechoty z Lublina, wynik 

1:1., w rewanżu w Lublinie 3:4; trzeci mecz był zwycięstwem OSA; kolejny mecz w 

Chełmie z RKS Lublin 1:0 rewanż w Lublinie 3:3; szósty mecz z KS „Lewart” w 

Lubartowie wygrane 4:3, rewanż w Chełmie wygrana „Lewartu” 3:2; dziewiąty 

mecz OSA pokonała 5:2 KS ZZK „Kolejarz” Chełm; a w dziesiątym 9 pp. 3:2; 

jedenasty mecz na swoim boisku i 1:1 z rep. Zamościa w rewanżu również 1:1, 

trzynasty mecz na własnym boisku i 2:0 z 9 pp.; bilans 28:27. 

4. Ostatni eliminacyjny mecz pływacki odbył się 26 sierpnia 1945 r., i wykazał 

pełną gotowość pływaków OSA przygotowujących się do olimpiady szkół 

oficerskich WP. Wyniki: 100m. styl-dowolny: 1.Ziółkowski 1.16,8min., 

2.Niklasiński 1.19,0min.; 100m. styl-klasyczny: 1.Bugajski 1.39,0min., 2.Dmowski 
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1.42,0min.; nurkowanie 25m.: 1.Wysocki 24s., 2.Kuśmiarski 55s.; pływanie w 

maskach gazowych 25m.: 1.Frankiewicz 28,5s, 2.Godlewskim 29,0s.; sztafeta 

4x25m: 1.1-Dyon 1.16,0min., 2.3-Dyonem 1.17,0min. Mecz piłki wodnej wygrał 3 

Dyon bijąc w dwóch spotkaniach 1 Dyon 7:0 i 3:0. W pokazowej części por. 

Frankiewicz zademonstrował pływanie z związanymi rękami i nogami. Zawodom 

przyglądała się liczna publiczność chełmska. W meczu piłkarskim rozegranym w 

niedzielę drużyna OSA pokonała drużynę KS ZZK „Kolejarz” Chełm 3:0. (kroniki 

podchor. Trybusz).     

5. Dnia 15 września 1945 r. w Krakowie odbyła się Pierwsza Olimpiada 

Oficerskich Szkół Wojska Polskiego i obejmowała 9 konkurencji sportowych. W 

olimpiadzie udział wzięła reprezentacja OSA Chełm w składzie 57 zawodników. W 

warsztatach szkolnych, w\g zarządzenia Komendanta Szkoły, wykonano: pantofle do 

lekkiej atletyki, kurtki szermiercze, spodnie tenisowe, emblematy i chorągiewki, 

szable, bagnety i inny sprzęt sportowy. Oficerowie sportowi zakupili w Krakowie i 

Łodzi buty piłkarskie, pantofle gimnastyczne i ten sprzęt, który nie mógł być 

zrobiony w szkole. Pierwszy dzień zawodów wykazał znaczącą przewagę 

Chełmskiej OSA nad innymi drużynami poza drużyną z Krakowa. W ciągu 4-

dniowych walk sportowych OSA pokonała: Ofic. Szkołę Broni Pancernej, Szkołę 

Łączności, Szkołę Ofic. Pol. Wych., 3-cią Szkołę Piechoty. Nastąpiła walka o I-

miejsce z gospodarzem Olimpiady drużyną Krakowską I-Szkołą Piechoty. 

Sportowcy OSA Chełm: podchor. Bryka 12-bat. II-miejsce w skoku w dal 6.02m., 

podchor. Machura 4-bat. II-miejsce w rzucie granatem 59.67m., podchor. Jasiewicz 

8-bat. II-miejsce na 1.500m. 4.23,00min., podchor. Ziółkowski 8-bat. III-miejsce w 

pływaniu na 100m. 1.20,00min., podchor. Niklasiński 12-bat III-miejsce w pływaniu 

na 50m. w ubraniu z granatem w ręku 1.04,00min., ppor. Kalinowski III-miejsce w 

tenisie, podchor. Górski 8-bat. III-miejsce na 100m. 12,2sek. W drużynie piłkarskiej 

wyróżnili się: podchor. Kopca, ppor. Gabara (trener), podchor. Kawczyński, 

podchor. Litwina i podchor. Michalik. „Niepokonaną piątkę” koszykarzy stanowili: 

Godwód, Szydełko, Szymborski, Sapiński i Niewiński, również i siatkarze: mjr 

Prywatow (trener), podchor. Szydełko i podchor. Kopfa, jak i gimnastyk mjr 

Polezajew (trener) zachwycali widzów. W ogólnej punktacji drużyna WKS „OSA” 

Chełm została mistrzem w koszykówce i pływaniu, wice-mistrzem w strzelaniu z 

pistoletu, gimnastyce, piłce nożnej i tenisie oraz III-miejsce w lekkiej atletyce. 

Mistrzem olimpiady została Szkoła z Krakowa przed OSA Chełm. (kierownik 

wychowania fizycznego szkoły OSA por. Czerkasski-Frankiewicz).  

Wojskowe Koło Sportowy „Podchorążak” istniejące od początku szkoły OSA 

było reprezentantem podchorążych z wychowania fizycznego i sportu, natomiast 

Wojskowy Klub Sportowe „OSA” reprezentował sport wyczynowy-piłkę nożną.  
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Wiosną 1946 r. zakończył w Chełmie swoją działalność WKS „OSA”, z 

drużyną piłki nożnej i WKS ,,Podchorążak”. Było to podyktowane przeniesieniem z 

Chełma Oficerskiej Szkoły Artylerii, po spełnieniu misji, w pierwszych latach 

powojennych.  

 

• WKS ,,Gwardia’’ Chełm - 

W związku z odejściem OSA z Chełma – decyzją Dowódcy Dywizji Wojska 

Polskiego i Garnizonu Chełm d-cy ppłk Zielińskiego, już z początkiem kwietnia  

1946 r. powołano (Piłkarsko-Lekkoatletyczny) Wojskowy Klub Sportowy 

„Gwardia” Chełm, przy Chełmskim Pułku Wojsk Ochrony Pogranicza, a przy nim 

drużynę piki nożnej. Od 1947 r. została zgłoszona do rozgrywek w Lub. OZPN. \ 27 

 

• KS ZZK „Kolejarz” Chełm - 

 Klub Sportowy Związku Zawodowych Kolejarzy „Kolejarz” Chełm,  w latach 

1944\45 – 1955 (przy PKP Chełm): 

Klub Sportowy Związku Zawodowych Kolejarzy „Kolejarz” Chełm przy 

Chełmskim PKP, tworzony na przełomie 1944-1945, został powołany-zatwierdzony 

oficjalnie 2 kwietnia 1945 r.,  w oparciu o drużynę piłki nożnej (a właściwie był 

reaktywowany na bazie Klubu Sportowego Kolejowego Przysposobienia 

Wojskowego utworzonego w 1929 r. też przy PKP w Chełmie) –  był pierwszym 

robotniczym klubem sportowym działającym w nowej rzeczywistości Polski 

Ludowej (PRL) na terenie Chełma. Głównym inicjatorem powołania „Kolejarza” był 

Zygmunt Berezecki. 

KS ZZK „Kolejarz” Chełm został oficjalnie zatwierdzony-powołany 2 

kwietnia 1945 r., na walnym zebraniu Oddziału PKP w Chełmie w tzw. 

przedwojennej świetlicy kolejowej (PKP)-KPW przy ul. Kolejowej naprzeciw 

dworca.  

Przy zatwierdzeniu klubu m. in. obecni byli:  

 z Lublina D.O. PKP prezes zarządu okręgowego w Lublinie, Karwowski;   

 z Chełma O. PKP prezes Andrzej Jamroziński i skarbnik Eugeniusz Janik; 

 z grupy sportowej, Zygmunt Berezecki, Jan Grzela, Zygmunt 

Chwedorczuk, Siemiątkowski, Lipiński, Knutel, bracia Trześniewscy: 

 z  wojska z „OSY” por. Gabara; 

 przedstawiciel starostwa, nadzoru PKKFiT oraz służb bezpieczeństwa. 

 Powołano sekcje 

 piłki nożnej 1944\45 r.; 

 tenisa stołowego (ping-ponga) 1946 r.;  

 koszykówki 1946 r.; 

 lekkiej atletyki 1946 r.; 
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 siatkówki 1946 r.;  

oraz: sekcje gier świetlicowych przy świetlicy kolejowo-zakładowej PKP; 

turystyki pieszej, rowerowej i wodnej jako koło krajoznawczo-turystyczne; i dział 

wypoczynku-wczasów, koloni i wczasów urlopowych.   

Pomoc w tworzeniu sportowego ruchu piłkarskiego w Chełmie, ze względów 

polityczno-społecznych niosła Oficerska Szkoła Artylerii tzw. „OSA”, działająca w 

Chełmie oraz por. Gabara odpowiedzialny za wychowanie fizyczne tej szkoły. 

Wyzwolone Chełmskie i Lubelskie ogarnęła w tym czasie mania wojskowego 

piłkarstwa. Z tego też powodu jesienią 1944 r. w Chełmie została powołana 

wojskowa drużyna piłki nożnej przy Oficerskiej Szkole Artylerii (OSA) Chełm, 

która też liczyła się w rozgrywkach Lubelskiego OZPN.       

Na początku 1945 r. Z. Berezecki z kolegami, organizował spotkania i treningi, 

zbierali pieniądze na działalność nowego klubu i drużyny piłkarskiej, szukali 

pomocy. Nawiązała się współpraca z  WKS „OSA” i por. Gabarą. Do pierwszego 

meczu pod hasłem pierwsze kroki doszło w Chełmie (na boisku OSA sędziował por. 

Gabara) 2 lipca 1945 r.,  przeciwnikiem „Kolejarza” była druga reprezentacją 

„OSA”, wynik 5:2 (2:2) dla „OSA”, (dla „Kolejarza” 2-bramki Chwedorczuka, dla 

„OSA” Michalik, Krywienko i 3-Jacyszyn po przerwie grali w „OSA” Ulanik, 

Puchalski i Radaj). Rewanż też dla „OSA” 3:0. Oba mecze przyciągnęły wielu 

kibiców i były wielkim świętem sportu – taki był początek rozwoju powojennego 

piłkarstwa w Chełmie i okolicy a i robotniczego ruchu sportowego. 

KS ZZK „Kolejarz” Chełm, oficjalnie działał do 1955 r., poprzez sekcje: piłki 

nożnej, ping-ponga, siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, gier świetlicowych oraz 

działu turystyki (letniej i zimowej) pieszej, rowerowej i wodnej i dział wypoczynku 

wczasów i koloni. Do 1958 r. działały tylko sekcje siatkówki i lekkiej atletyki, jako 

samodzielne sekcje-sportowe. Jak wspominał Z. Berezecki „wraz z przerwaniem 

istnienia „Kolejarza” zaczął podupadać wielki romantyzm epoki pierwszych 

powojennych lat, patriotycznej odbudowy ojczyzny. Ludzie pomimo okupacji 

potrafili w ciężkich chwilach dać z siebie wszystko. Popularność „Kolejarza” była 

też podyktowana dobrą passą drużyny piłki nożnej, liczące się w okręgu a i w kraju – 

działalność „Kolejarza” wytworzyła niezapomniany ruch, który w tamtych latach 

porwał całe chełmskie społeczeństwo a jego celem było upowszechnić kulturę 

fizyczną”. 

 

• Dla przypomnienia jak tworzyła się powojenna piłka nożna a wraz z nią i 

ruch  sportowy  w Chełmie w latach 1944-1955 – skrót:   

Jesień 1944 – Po koszmarze okupacji, odradzał się sport, a piłka nożna, jak 

żadna inna dyscyplina, odradzała się chyba najszybciej, wspomagając tworzący się 

ruch sportowy. W piłkę już grano wszędzie, tak też jesienią 1944 r. zaczęły 



98 
 

powstawać pierwsze kluby w wyniku sytuacji wojskowe – w Chełmie pierwszym 

piłkarskim był WKS „OSA” drugim ZZK KS „Kolejarz”. 

Rok 1945 – Spośród 25 istniejących w województwie lubelskim, w połowie 

1945 r., klubów piłkarskich, do rozgrywek zgłosiło się 15. Eliminacje systemem, 

każdy z każdym rozegrane  w sierpniu w Lublinie, wyłoniły podział na klasy A i B. 

Były to pierwsze powojenne rozgrywki piłkarskie i tworzenie poszczególnych lig i 

klas w Lubelskim OZPN. Do kl. B, zakwalifikowała się, jedyna zgłoszona z Chełma, 

drużyna piłkarska WKS „OSA”. Kluby musiały też wystawić drużyny juniorów 14-

15-letnich i 16-17-letnich. Ze względów finansowych i organizacyjnych, drugi z 

Chełma KS ZZK „Kolejarz nie uczestniczył w eliminacjach tego roku. 

Kierownikiem klubu był Jan Grzela.    

Rok 1946 – W styczniu 1946 r. Lubelski Zarząd, przyjął zgłoszenie chełmskiej 

drużyny piłki nożnej KS „Kolejarz” do Lub. OZPN i przydzielił ją do II grupy kl. 

„C”. Wiosną 1946 r., piłkarze „Kolejarza”, rozpoczęli pierwsze boje o mistrzostwo 

II grupy kl. „C”. Poza meczami ligowymi, rozegrano mecze rangi DOKP.  

• We wrzesniu 1945 r. zorganizowało się w Chełmie, Koło Sportowe „Żbik” z 

silną drużyną piłki nożnej na początku 1946 r. zgłoszona do Lub. OZPN.  To 

trzecia drużyna piłkarska, działająca w Chełmie w latach 1946-1949, składała się z 

młodzieży szkolnej zamieszkałej przy ul. Ogrodowej w Chełmie. Większość 

stanowili uczniowie Państwowej Szkoły Mechanicznej (dawnej Szkoły 

Rzemieślniczej), której losy sportowe związały się od 1935 r. Drużynę stanowili: 

bracia Pulikowscy (twórcy powołania Koła), Kochański, Durek, Mazurek, 

Urbanowicz, Wilczura, Seńkowski, Kłodziński, Niedzielski, Knap, Kubik i Mazur. 

Poza piłką nożną młodzież Koła organizowała życie sportowe mieszkańcom 

dzielnicy ul. Ogrodowej w Chełmie. Największym osiągnięciem piłkarzy „Żbika” 

było zdobycie w 1947 r. mistrzostwa kl. „C” w Lub. OZPN. Koło Sportowe „Żbik” 

zostało rozwiązane w 1950 r., powodem głównym były polityczne posunięcia nowej 

władzy (wyeliminowanie ludzi działających przed wojną, walczących o prawdziwą 

wolność). Dlatego też alternatywą przed karą służb bezpieczeństwa, było przez kilku 

członków „Żbika” emigracja z Chełma na studia itd. Część zawodników przeszła do 

KS „Kolejarz” Chełm, a pozostała młodzież jako drużyna, przez pewien okres grała 

towarzysko. Następnie inicjatywna grupa sportowa młodzieży ul. Ogrodowej 

rozwiązała się. *Z początkiem 1946 r. zakończył w Chełmie swoją działalność WKS 

„OSA”, wraz z nim i drużyna piłki nożnej (było to podyktowane przeniesieniem z 

Chełma Oficerskiej Szkoły Artylerii, po spełnieniu misji, w pierwszych latach 

powojennych). W związku z odejściem OSA (decyzją D-cy Garnizonu pod koniec 

1946 r.),  powołano WKS „Gwardię” z sekcją  piłki nożnej przy Chełmskim Pułku 

Wojsk Ochrony Pogranicza w Chełmie. Z początkiem 1947 r. drużyna zgłoszona do 

rozgrywek w Lub. OZPN.  
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Rok 1950 – KKS ZZK „Kolejarz” Chełm został mistrzem okręgu. Był to 

największy sukces piłkarzy „Kolejarza” i całego powojennego chełmskiego 

piłkarstwa. 

We wrześniu 1955 r. Klub Sportowy Związku Zawodowych Kolejarzy 

„Kolejarz” Chełm został rozwiązany. Zostały też rozwiązane sekcje piłki nożnej i 

ping-ponga (choć jeszcze do 1957 r. funkcjonowała stara nazwa). Sekcje  

koszykówki, lekkiej atletyki i siatkówki, jako drużyny samodzielnie prowadziły 

działalność do 1958 r. Sekcja gier świetlicowych od 1946 r. działała w ramach 

świetlicy kolejowo-zakładowej PKP. Dział turystyki pieszej, rowerowej i wodnej, od 

1946 r. prowadził działalność jako koło krajoznawczo-turystyczne. Dział 

wypoczynku wczasów i koloni wszedł do ogólnego zarządzania wczasowo-

urlopowego PKP Oddział Chełm.  W latach 1944-1955 drużynę piłki nożnej KS 

ZZK „Kolejarz” Chełm reprezentowali: Durko, Berezecki, Chwedorczuk, 

Siemiątkowski, Kubik, bracia Trześniewscy, Jusiak, Mazur, Skiba, Wosiński, 

Puchowski, Syczuk, Knutel, Ospieszyński, Makolągwa, Pawłowski, Samojluk, 

Książek, Pulikowski, Lipiński, Kochański, Seńkowicz, Woronowicz, Adamczyk, 

Malinowski, Ulatowski, Wilczura, Charczuk, Szatkowski, Szewczyk, Kruszyński, 

Nafalski, Chadacz, Karwowski, Sobieszczański, Hałasa, Kołodziński, Mizeracki i 

Lubelski.  (dołączyć do tego okresu osiągnięcia piłkarskie ZS „Zryw” przy 

Technikum Mechanicznym). \ 28  

** 

• Dla przypomnienia jak tworzyła się piłka nożna a wraz z nią pierwsze 

piłkarskie kluby i koła w  Chełmie : 

  

Lata 1919-1939 –  

Piłka nożna jako gra sportowa przywędrowała do Chełma z Krakowa i Lwowa. 

Na terenie woj. lubelskiego powstawały profesjonalne drużyny piłkarskie, głównie 

wojskowe, pierwsza w Lublinie przy 8pp Leg. – drugi ośrodek sportowo-piłkarski w 

Chełmie przy 7 Pułku Piechoty Legionów utworzony wiosną 1920 r. jako 

Lekkoatletyczno-Piłkarski WKS 7pp Leg. w Chełmie, –  i trzeci w Zamościu. Chełm 

jako rozwijający się ośrodek miejski odegrał znacząca rolę (po 1918 r. w 

wyzwolonej Rzeczypospolitej), w tworzeniu i rozwoju sportu i kultury fizycznej, a 

szczególnie piłki nożnej w województwie lubelskim i na kresach wschodnich RP.  W 

Chełmie w piłkę nożną (próbowano grać) grano już od 1919 r. na boiskach 

szkolnych i w formie podwórkowo-dzielnicowej. To za sprawą wprowadzenia piłki 

nożnej jako gry sportowej, przez nauczycieli wychowania fizycznego K. P. 

Janczykowskiego (1888-1972), J. R.  Mazia (1894-1966) i B. Z. (Kruczka)-

Wirskiego (1900-1972), do programu z wychowania fizycznego w szkołach 

chełmskich od początku 1919 r. To rywalizacja dwóch wielkich szkolnych drużyn 
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„Seminarzystów”  - Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Chełmie i 

„Czarniecczyków”  - Państwowe Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie, co 

rozpowszechniło piłkę nożną w Chełmie i regionie. Jak podają K. Janczykowski, 

Józef Maź i B. Wirski – pierwszy mecz piłki nożnej rozegrały w Chełmie latem 1919 

r. dwie szkolne drużyny reprezentacje „Seminarzystów” i „Czarniecczyków” na 

placu-(boisku) sportowym przyszkolnym „Czarniecczyków”, rewanż był jesienią 

tego roku na placu przyszkolnym  „Seminarzystów”. Wiosną 1921 r. przy w\w 

chełmskich szkołach powstały profesjonalne drużyny piłki nożnej, jako szkolne koła 

sportowe – piłki nożnej pod nazwami od swoich szkół  „Czarniecczycy” i 

„Seminarzyści”. Jak wynika ze źródeł, były to jedne z pierwszych szkolne drużyny, 

koła sportowe piłki nożnej powołane w Rzeczypospolitej po 1918 r. Dużą rolę w 

popularyzacji piłki nożnej jako gry biegowej odegrały też słynne parki gier i zabaw 

im. profesora Henryka Jordana. Jako tzw. wielkie akcje gier boiskowych szczególnie 

dla dzieci biednych i z rodzin robotniczych-rzemieślniczych, które i w Chełmie 

popularyzowały wielkie idee Jordanowskie poprzez ogródki Jordanowskie, 

szczególnie przez w\w szkoły, (z czasem i  przez Państwową Szkołę Rzemieślniczą 

w Chełmie).  W gronie 16 w tym czasie najlepszych zespołów w województwie 

lubelskim i (na kresach) znalazł się WKS 7pp Leg. Chełm. Druga połowa 1921 r. to 

historyczna data dokumentująca rozegrany pierwszy oficjalny mecz w którym 

uczestniczyła profesjonalna piłkarska chełmska drużyna w tym przypadku był to 

WKS 7pp Leg. powołany w 1920 r., (zrzeszony w L.OPZN) – pierwszy mecz 

rozegrano w Chełmie rewanż w Lublinie. Decyzją z dnia 26 lutego 1922 r. walnego 

zgromadzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej (powołanego w 1919 r.) w Krakowie. 

Nowo powołany 30 stycznia 1922 r. zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 

Lublinie ogłosił terminarz rozgrywek okręgowych klas A, B i C,  i do najwyższej 

Lubelskiej 4-drużyny kl. A  zaliczono: 1.WKS Lublin, 2.WKS 7pp Leg. Chełm, 

3.Makkabi, 4.WKS Hallerczyk Równe. Chełm jako jedyny poza Lublinem miał w 

tym czasie swoją ligę wewnętrzną. Piłka nożna stawała się grą widowiskową a 

drużyna piłkarska była dumą każdej dzielnicy Chełma – do największych piłkarskich 

dzielnic chełmskich należały: Targowica, Pilichonki, Koszarowa, Dyrekcja, 

Kolejowa, Obłońska i Hrubieszowska. Dane statystyczne, podane przez PZPN w 

komunikacie z 1925 r. W tym czasie lubelski OZPN zrzeszał 24 kluby, w których 

grało 423 piłkarzy, a w gronie wyróżnionych aż trzy drużyny z Chełma były to WKS 

7pp Leg., (koła) KS „Czarniecczycy, i KS „Seminarjalny”. W wyniku dobrych 

kontaktów piłkarskich drużyn z Chełma, Lublina i Zamościa, latem 1925 r. powstał 

w Lubartowie nowy klub o nazwie „Lewart”. Podczas Walnego Zebrania 

Lubelskiego OZPN z dnia 12 stycznia 1930 r. Kolegium Sędziowskie przyznało za 

rok 1929 I-m dyplom i nagrodę „za grę fair” chełmskiej drużynie WKS 7pp Leg. 

Drużyny piłkarskie działające w Chełmie do 1939 r.: WKS 7pp. Leg. i WKS 2pac., 
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Koła Sportowe (szkolne) „Czarniecczy”, „Seminarzyści”, Harcerze, SKS „Zdrów”, 

MKS i Kom. WF i PW, Koła i Klubu (miejskie- dzielnicowe) Biali, Chełmianka i 

Strzelec, (Żydowskie kluby-koła) Sztern, Makabi i (harcerski) Haszomer, i 

(kolejowy) KS KPW. Boiska: 7pp. Leg., 2pac i Hrubieszowska, KPW, Czarniecki, 

Seminarium.      

 

Okupacja 1939-1944 – 

Działacze „Sokoła”, „Strzelca”, KPW, PPW, ZHP, LOPP i LMK – tworzyli 

system spotkań świetlicowych, w mieszkaniach w mieście i w terenie. Jednak 

nasilające się represje ograniczały kontakty i wszelkie przejawy działalności. 

Najszerszą i zakonspirowaną działalność sportową prowadzili pozostali w Chełmie 

działacze-piłkarze z drużyn: KS KPW, WKS 7pp Leg. i KS Strzelec. Po delikatnych 

i długotrwałych rozmowach, z wojskowymi władzami niemieckimi, doprowadzili w 

maju 1941 r. do pierwszego meczu piłkarskiego. Mecz odbył się na boisku 

sportowym Jednostki Wojskowej (szpital i składnica) w Chełmie przy ul. 

Hrubieszowskiej. Spotkanie miało bardzo dramatyczny przebieg, ponieważ obie 

strony pragnęły wykazać swoja wyższość. Wynik końcowy 2:0 dla Chełmian. 

Rewanż odbył się w cztery miesiące później na tym samym boisku i w tych samych 

składach drużyn. Wynik meczu był również korzystny dla Chełmian 3:1. Otoczenie i 

euforia jaka towarzyszyła obu spotkaniom była dla Niemców nie do zniesienia. 

Dlatego też nastąpiły aresztowania i represje, w wyniku czego działalność sportowa 

na pewien czas została przerwana. Dopiero w czerwcu 1943 r. doszło do trzeciego 

meczu w Chełmie, na boisku kolejowym KS KPW (przy rampie obok stacji 

kolejowej). Do drużyny Chełmskiej dołączył Jan Puchowski. Przeciwnikami byli 

niemieccy żołnierz nadzorujący więźniów niemieckiego obozu pracy w Chełmie – 

Służby Budowlanej Baudienst. Po zaciętej walce zwyciężyli chełmianie, w 

pierwszym meczu 2:0 i w rewanżu 4:2.  

*Źródło: (są to fragmenty piłkarstwa w Chełmie całość patrz) W. A. Kozłowski, Dzieje 

piłki nożnej w  Chełmie w latach 1919-2010, Chełm 2010. 

*Źródło: (przedwojenne kluby i organizacje sportowe w Chełmie, patrz całości) W. A. 

Kozłowski, Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2004.    

 

• KS „Związkowiec” Chełm w latach 1949-1955: 

sekcje:  - bokserska,  

- piłka nożna.           

W marcu 1949 r. Stanisław Karwowski wspierany przez Jana Ornatowskiego i 

Antoniego Skalmierskiego, powołał w Chełmie (jako już prezes klubu) Klub 

Sportowy „Związkowiec” a przy nim dwie sekcje bokserską i piłki nożnej (od 1952 

r. pod patronatem Zrzeszenia Sportowego „Start”). W tym czasie S. Karwowski 
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pełnił funkcję sekretarza Powiatowej Rady Sportu przy Powiatowej Radzie 

Związków Zawodowych w Chełmie. Biuro Klubu mieściło się w lokalu (tzw. 

dawnej Resursy) w którym też mieścił się Powiatowy Dom Kultury przy ul. 

Lubelskiej 2. Działalność sekcji przerastały finanse klubu. Problemy narastały, 

dlatego też jesienią 1951 r. sekcja piłki nożnej odłączyła się. W wyniku czego w 

styczniu 1952 r. powstał piłkarski KS „Start”. 

 

• KS „Start” Chełm w latach 1952-1955, jedno sekcyjny piłki nożnej.  

(W skutek przemian jakie dokonywały się w Polsce w zarządzaniu robotniczym 

ruchem sportowym przez Zrzeszenia-Związki Zawodowe). W styczniu 1952 r. (już 

jako nowi prezesi) Jan Ornatowski i Antoni Skalmierski, powołali w Chełmie Klub 

Sportowy „Start” z jedyną sekcją piłki nożnej, w pionie Zrzeszenia Sportowego 

„Start”, (w chwili powołania biuro klubu jak wyżej ze „Związkowcem”). Drużyna 

piłkarska jeszcze jako „Związkowiec” prowadziła boje w lidze L.OZPN, a od 1952 r. 

już jako „Start”. Po 1953 r. sytuacja klubów pogorszyła się. Dlatego też (dość dobrze 

prosperująca w pionie bogatego Zrzeszenia Sportowego Start) piłkarska drużyna 

„Startu”, przejęła najlepszych piłkarzy rozpadającego się od 1953 r. KS ZZK 

„Kolejarz”. Należy wspomnieć, że w latach 1954 i 1955 piłkarska drużyna „Startu”, 

dobrze sobie radziła w rozgrywkach L. OZPN okręgówki, a najlepszą drużynę w tym 

czasie  tworzyli: Józef Wosiński, Ryszard Syczuk, Janusz Mazur, Stanisław 

Kochański, Leon Biernacki, Henryk Głąb, Tadeusz Sachadel, Waldemar Kursa, 

Edward Dżaman, Durko, Sieciechowicz Wójcik i Fedoniuk. Drużyna trenowała 

sama na obiektach SKS „Zdrów”, SKS „Czarniecczycy”, „Kolejarza” i własnym 

placu. 

 

• KS „Spójnia” Chełm w latach 1953-1955, powołał go wiosną 1953 r.  

Zygmunt Berezecki – jako Prezes klubu, sponsor, zawodnik, trener i 

kierownik – przy Hurtowni Tekstylnej w Chełmie w pionie Spółdzielczości Pracy. 

Klub posiadał sekcje:  

- piłka siatkowa,             

- (ping pong) tenis stołowy, 

 - kolarska, 

- gry świetlicowe.  

Największym osiągnięciem „Spójni” było zdobycie w 1955 r. w Warszawie 

podczas Spartakiady Spółdzielczości Pracy złotego medalu i tytułu mistrza Polski 

Spółdzielczości Pracy w siatkówkę w składzie: Czesław Małdachowski, Zygmunt 

Berezecki, Zbigniew Sajecki, Jerzy Kwiatkowski, Stanisław Drzewiecki i Leon 

Pasieka. W wyniku powołania w 1955 r. „Chełmianki” w marcu 1956 r. KS  

„Spójnia” został rozwiązany i weszedł w skład Koła Sportowego „Spójni” Nr 176 



103 

 

przy Centrali Tekstylnej w Chełmie – jedynie do 1960 r. już  samodzielnie działała 

tylko sekcja kolarska.  

 

• KS „Sparta” w latach 1953-1955 jako jednosekcyjny piłki nożnej.  

Został powołany też wiosna  1953 r. przez Zygmunta Berezeckiego, przy 

Hurtowni Tekstylnej w Chełmie w pionie Spółdzielczości Pracy – jako klub bratni 

(ze względu na piłkę nożną jako dyscyplinę zaborczą jeżeli chodzi o finanse).  W 

wyniku powołania w 1955 r. „Chełmianki”, wiele Kubów zostało rozwiązanych – 

natomiast już z innymi władzami „Sparta” jako klub sportowy zachowała drużynę 

piłki nożnej i prowadziła jeszcze boje w L. OZPN w niższych klasach właściwie do 

1957 \ 1958 r. (z danych L.OZPN), wspierana była też przez piłkarzy ZS „Zrywu” 

Chełm. 

 

•  M-Z KS „Chełmianka” Chełm - 

Między-Zakładowy Klub Sportowy  „Chełmianka” Chełm w latach  

1955-2010 (rozszerzono do 2010):      

W 1949 r. GKKF, wprowadził nowe struktury w zarządzaniu (kulturą 

fizyczną) sportem (które obowiązywały do wiosny 1956 r.) w oparciu o Zrzeszenia-

Związki Zawodowe, w wyniku czego powstały zrzeszenia sportowe: Związkowiec, 

Spójnia, Sparta, Start. W Chełmie działały już KS „Kolejarz”, „Start”, „Spójnia”, 

„Związkowiec”, „Sparta”. Kluby te statutowo zrzeszały środowiska robotniczo-

rzemieślnicze. Patronat finansowy nad nimi objęło od 1952 r. Zrzeszenie Sportowe 

„Start” a pośrednio Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. W skutek przemian 

jakie dokonywały się w Polsce w zarządzaniu robotniczym ruchem sportowym przez 

Zrzeszenia Sportowe i Związki Zawodowe w\w KS działające w starych strukturach 

traciły statut, i nie miały racji bytu. Zaistniała sytuacja miała też istotny wpływ na 

dalsze losy m. in. kolejowych KS w Polsce, w tym  „Kolejarza” Chełm.  

Przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych (wojewódzkich-miejskich 

komisjach związków zawodowych), powołano społeczne Rady Kultury Fizycznej i 

Turystyki, tworząc nowy etap w rozwoju kultury fizycznej wśród ludzi pracy miast. 

Po 1953 r. sytuacja klubów pogorszyła się. W związku z nowym nurtem, zaistniała 

w Chełmie potrzeba zastanowienia się nad dalszym losem kultury fizycznej i jej 

formami działania w mieście i powiecie, tak w sporcie ukierunkowanym jak i w 

masowym ruchu wychowania fizycznego i rekreacji.  

W lipcu 1953 r. inspiracją chełmskich działaczy: związkowego-(sportowego) 

Zygmunta Berezy i kultury fizycznej Stanisława Karwowskiego, Zygmunta 

Berezeckiego i Jerzego Kwiatkowskiego, doszło w mieszkaniu S. Karwowskiego 

przy ul. Obłońskiej 9 w Chełmie do pierwszego spotkania sportowego, były dalsze 

spotkania, a od 1954 r. już z członkami MKKF i PPRN WO w Chełmie (jednak 
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wszelkie próby powołania nowego klubu miejskiego odłożono do 1955 r., do końca  

rozgrywek w LOZPN). 

W konsekwencji, mając na uwadze wszelkie problemy, kultury fizycznej 

Chełma, gremium, podczas kolejnego już zebrania w dniu 20 sierpnia 1955 r., 

powołało Między-Zakładowy Klub Sportowy „Chełmianka” Chełm w pionie 

Zrzeszenia Sportowego „Start”. Powołania Klubu dokonano w Gmachu im. PKWN 

w biurze Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej, w gronie założycielskim byli:  

- działacze sportowi:  Zygmunt Bereza,  

Zygmunt Berezecki,             

Marian Malec,  

Waldemar Kursa,  

Herman Sawicki,  

Józef Wosiński,  

Jan Grzela,  

Czesław Małdachowski,  

Henryk Derlak,  

Władysław Szajwaj,  

Kazimierz Koszełowicz,  

- członkowie etatowi MKKF: Stanisław Wichrowski,  

 Jan Ornatowski,  

- członkowie społeczni MKKF:  

Henryk Dulski Urząd Pocztowy,  

Jan Nafalski Związek Samopomoc Chłopska, 

Antoni Skalmierski Urząd Pocztowy,  

Jerzy Kwiatkowski Przew. KS „Spójnia” Nr 176,  

Bolesław Wirski Liceum Pedagogiczne,  

Edward Przybyłowicz PO „SP”,  

Stanisław Kubiak Wojsko Polskie,  

Stanisław Durko ZS „Gwardia” i  

 Kazimierz Możdżeński KS ZZK „Kolejarz”.  

Prezesem Klubu został Władysław Szajwaj,  biuro klubu i sekcji piłki nożnej 

mieściło się  przy ul. Związku Walki Młodych 3 w Chełmie.  

Po zakończeniu sezonu piłkarskiego 1955 r., działające w Chełmie kluby-

(koła) sportowe oraz ich sekcje piłki nożnej: KS ZZK „Kolejarz” Chełm od 1944/45 

r.; KS „Związkowiec” Chełm od 1949 r.,  KS „Start” Chełm od 1952 r.; KS 

„Spójnia” Chełm od 1953 r. i KS „Sparta” Chełm od 1953 r.  

Bez zmian prowadził działalność Wojskowy KS „Gwardia” Chełm, przy 

Chełmskim Oddziale Wojsk Ochrony Pogranicza powołany w 1946 r., na wniosek 
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Dowódcy Garnizonu (po odejściu z Chełma w tymże roku Oficerskiej Szkoły 

Artylerii a wraz z nią WKS „OSA”). 

Między-Zakładowy KS „Chełmianka” Chełm, miał rozwiązać problemy 

chełmskiej kultury fizycznej biorąc pod uwagę wszystkie grupy wiekowe ludności 

miejskiej i okolicy. Aby działalność KS „Chełmianki” miała charakter, masowy 

przystąpiono do budowy obiektów sportowych, za które były odpowiedzialne 

poszczególne najbogatsze zakłady pracy klasy robotniczej. Przy budowie stadionu 

im. PKWN (chluby i dumy miasta), pracowali w czynie wszyscy, przede wszystkim 

młodzieżowe Hufce „Służba Polsce”, „Junacy” i młodzież zakładów które wspierały 

Klub. Na obiektach, miały prowadzić działalność powołane przy klubie sekcje:  

- piłki nożnej, 

- podnoszenia ciężarów,  

- koszykówki,  

- siatkówki, 

- szachów,  

- tenisa stołowego,  

- tenisa ziemnego,  

- hokeja na lodzie,  

- pływacka.  

Z ramienia władz miejskich zajęcie sportowe w poszczególnych sekcjach mieli 

prowadzić sprawdzeni (zasłużeni chełmianie) trenerzy: Marian Malec tenis stołowy, 

Waldemar Kursa i Józef Wosiński piłka nożna, Stanisław Karwowski pływanie i 

hokej na lodzie, Herman Sawicki tenis ziemny, Czesław Małdachowski i Zygmunt 

Berezekci siatkówka. 

 

Sekcja piłki nożnej jako pierwsza rozpoczęła boje w barwach „Chełmianki” 

(kierownik drużyny sekcji piłki nożnej Zygmunt Berezecki, gospodarz Stanisław 

Dulski, I-trener Józef Wosiński był też zawodnikiem), barwy czarno-czerwone 

(przejęte po piłkarzach KS „Start”), treningi rozpoczęło 60 zawodników, zgłoszenie 

do LOZPN. Biuro mieściło się  przy ul. Związku Walki Młodych 3 w Chełmie. 

Pierwszą drużynę sekcji piłki nożnej przy M-Z KS „Chełmianka” Chełm utworzyli 

Józef Wosiński i Waldemar Kursa, a stanowili ją zawodnicy rozwiązanych KS 

„Start” Chełm i KS ZZK „Kolejarz” Chełm: Biernacki, Syczuk, Kursa, Durko, 

Mazur, Wosiński, Dżaman, Fedoniuk, Sieciechowicz, Wójcik, Głąb. Treningi 

odbywały się na boiskach: KS ZZK „Kolejarza” (obok dworca PKP przy ul. 

Kolejowej), WKS „Gwardii” (przy zbiegu ulic Trubakowskiej i Lubelskiej), SKS 

„Czarniecczyków” przy szkole i SKS „Zdrów” przy szkole w Chełmie. Boisko 

piłkarskie KS „Chełmianki” na stadionie im. PKWN oddane dopiero w 1959 r. M-Z 

KS „Chełmianka” i sekcja piłki nożnej, podlegała w tym czasie, finansowo 
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organizacyjnie i merytorycznie pod Miejski Komitet Kultury Fizycznej w Chełmie 

(zwierzchnictwo polityczne – partia i magistrat). Powołanie M-Z KS „Chełmianki” 

Chełm, miało miejsce w specyficznym okresie w Polsce w zarządzaniu kulturą 

fizyczną 1949-1956. Zostały (na wzór ZSRR) w tym czasie rozwiązane związki 

sportowe (odbierając klubom ich tradycje nazwy i barwy) a zastąpiono je 

Zrzeszeniami, które nie sprawdziły się w rzeczywistości, (przykład: właściwą nazwę 

„Chełmianka” zastąpiono do zmian jesień 1956 r. nazwą od Zrzeszenia Sportowego 

w tym przypadku „Start” Chełm).            

 

Wkrótce czas zweryfikował idee i możliwości M-Z KS „Chełmianki”. Wiele 

zakładów przemysłowych nie wywiązało się z obietnic inwestycyjnych. 

Spowodowało to, że budowa wielu obiektów sportowych została przerwana lub 

ciągnęła się latami. W wyniku takiej sytuacji, wiele sekcji z braku bazy 

szkoleniowej, warunków rozwoju i perspektywicznego specjalistycznego szkolenia 

szukało nowych możliwości w innych klubach jednosekcyjnych. Jedynie sekcja piłki 

nożnej, przetrwała do końca (pod pierwotną nazwą KS „Chełmianka”), mając wzloty 

i upadki, ku akceptacji miejscowych kibiców, nie zawsze władz miejskich.  

M-Z KS „Chełmianka” Chełm, jako tworzony początkowo kombinat sportu 

robotniczego w Chełmie nie zdał egzaminu. Najszybciej w 1959 r. został 

wybudowany w Chełmie stadion im. PKWN, z boiskiem do piłki nożnej i bieżnią 

lekkoatletyczną oraz kortem do tenisa i skromnym zapleczem rekreacyjno-

sportowym – nadzór nad stadionem sprawował Miejski Ośrodek Sportu Turystyki i 

Wypoczynku w Chełm. 

 

• Wnioski  (do „Chełmianki”): 

 Rok 1955 musiał nastąpić, mógł być też inny – to powołanie KS 

„Chełmianka”  Chełm. Inne nazwy odpadły bo nie były tzw. regionalne, (jak 

podawał S. Karwowski) wygrała nazwa, którą wybrali starzy sportowcy też i okresu 

międzywojennego Z. Berezecki i Cz. Małdachowski, na wzór Koła Sportowego 

„Chełmianka” powołanego w 1930 r. w Chełmie  w biednej i robotniczej dzielnicy 

Pilichonki a zgłoszonej do rozgrywek od 1935 r. Powołanie KS „Chełmianka” 

(1955) to decyzja dobrowolna i chyba najkorzystniejsza w tym czasie, a podjęli ją 

właściwie jednogłośnie przedstawiciele wszystkich chełmskich klubów sportowych.  

Od września 1955 r. – wobec przemian i powołania „Chełmianki”, losy innych 

w\w klubów sportowych były następujące: *Marzec 1956 r. był końcem „Spójni” 

jako klubu sportowego – weszła w skład Koła Sportowego „Spójni” Nr 176 przy 

Centrali Tekstylnej w Chełmie; *„Start”, właściwie drużynę piłkarską wchłonęła 

powołana „Chełmianka”; *Resztki piłkarzy rozwiązanego dawnego (w 1955 r.) 

„Kolejarza”, dalej jako amatorska drużyna piłkarska istniała do 1961 r., w tym roku 
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połączona z „Chełmianką”; *„Sparta” jako klub sportowy zachowała drużynę piłki 

nożnej i prowadziła jeszcze boje w L. OZPN w niższych klasach właściwie do 1957 

r. (z danych L.OZPN), wspierana była też przez piłkarzy ZS „Zrywu” Chełm; 

*„Związkowiec” jako klub sportowy z sekcją bokserską istniał do września 1956 r., 

następnie wszedł w stan Koła Sportowego „Związkowiec” przy Poczcie Chełm. 

Należy wspomnieć, że od 1957 r. wielu piłkarzy „Zrywu” Chełm, stało się 

zawodnikami drużyny piłkarskiej „Chełmianki”.  

Właściwie w\w koła sportowe istniały do 1957 r., (wyjątek PSS i Poczta do 

1963 r.); następnie od 1957 r. przekształcone w tzw. świetlice środowiskowe dla 

dzieci (i w tej formie działały do 1966 r.); natomiast od 1957 r. sferą życia sportowo-

rekreacyjnego ogółu społeczeństwa zajęło się powołane w tym roku Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej, poprzez swoje (terenowe, środowiskowe) koła, 

ogniwa, ogniska TKKF – zastępując dawne w\w koła sportowe. 

 

• Od 17 czerwca 1958 r. (zmiana nazwy  na) Miejski KS „Chełmianka” Chełm.  

Jako Miejski KS został zobowiązany przez władze miejskie i polityczne do 

szerszych działań na rzecz kultury fizycznej w Chełmie i powiecie chełmskim, i tak: 

1.MKS „Chełmianka” (1955) zajmie się ukierunkowanym szkoleniem młodzieży i 

dorosłych oraz sportem wyczynowym; 2.WZ TKKF (1957) zajmie się robotniczym i 

miejskim sportem masowym i rekreacją; 3.WZ LZS (1952) zajmie się wiejską 

kulturą fizyczną; 4.WZ PTTK (1950) zajmie się miejskim robotniczym i wiejskim 

masowym ruchem turystycznym w mieście i powiece.           

 

• Od 12 sierpnia 1960 r. (szukanie finansów i zrzeszenia i dalsza zmiana nazwy 

na) Spółdzielczy KS „Chełmianka” Chełm (reszta bez zmian).  

 

• Od 20 lipca 1961 r. (szukanie finansów i dalsza zmiana nazwy na) Kolejowy 

KS „Chełmianka” Chełm – powołany z resztek amatorskiej drużyny KKS 

„Kolejarz” (1955-1961) i „Chełmianki”, po wielu pertraktacjach dla ratowania 

piłkarstwa w Chełmie. Prezesem Klubu został Polak, kapitanem sportowym drużyny 

Łupkowski kierownikiem sekcji piłki nożnej Koszełowicz. Zlikwidowano istniejące 

w ramach starego klubu, sekcje koszykówki i lekkiej atletyki, a utrzymano sekcje:  

- piłki nożnej,  

 - siatkówki,  

 - kolarską,  

- tenisa stołowego, 

 - szachów,  

 - powołano też sekcję bokserską.  
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Biuro Kolejowego KS „Chełmianki” w Gmachu im. PKWN. Pomoc z 

ramienia PKP niósł dyrektor DOKP. 

  

• Od 22 kwietnia 1969 r. (po dalszych zmianach nazwy jako) Budowlani KS 

„Chełmianka” Chełm.  

Organizacyjnie podlegał Federacji Budowlanych, biuro klubu w dziale 

socjalnym Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego w Chełmie ul. 22 Lipca 2 

w Chełmie. Prezesem  Klubu (i kierownikiem drużyny) był znany działacz sportowy 

Henryk Derlak. Klub posiadał sekcje:  

 piłki nożnej,  

 tenisa ziemnego,   

 tenisa stołowego,  

 podnoszenia ciężarów,  

 koszykówki,  

 hokeja na lodzie.  

Mecze na boisku WKS „Gwardii” i stadionie PKWN w Chełmie. Klub był 

wspomagany przez KP PZPR, PKKF i T, Jednostkę WOP i ze  środków 

społecznych. 

 

• Od 2 kwietnia 1974 r. (po dalszych zmianach organizacyjnych) jako 

Robotniczo-Ludowy KS „Zjednoczeni” Chełm (rozwiązany 31 grudnia 1975 r.).  

Powstał w tzw. ramach reorganizacji finansowo-organizacyjnej, na „wniosek 

chełmskich władz sportowych i politycznych z 25 lutego 1974 r. w sprawie 

integracji sportu klubowego na terenie miasta Chełma: 10 marca 1974 r. sprawa 

likwidacji KS „Chełmianka” Chełm, na rzecz Ludowego KS „Gryf” Chełm w pionie 

WKZZ Federacji Budowlanych. Wkrótce po dalszych decyzjach reorganizacyjnych, 

dnia 2 kwietnia 1974 r. rozwiązano istniejący LKS „Gryf” Chełm i stan 

organizacyjny przekazano do nowo powołanego Robotniczo-Ludowego KS 

„Zjednoczeni” Chełm, (który powstał z połączenia KS „Chełmianka” Chełm i LKS 

„Gryf” Chełm) z sekcjami: 

 zapasy styl klasyczny (patronat Kom. Cementowy),  

 podnoszenie ciężarów (patronat ZPOW),  

 piłka nożna (patronat Zakł. Obuwia),   

 tenis stołowy (opieka WSS),  

 koszykówka mężczyzn (patronat ChPB),   

 tenis ziemny (opieka FAM „Agromet”). (Informacje i opieka z 

Urzędu Powiatowego w Chełmie Wydział Oświaty i Wychowania, 

Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. 
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• Dnia 1 stycznia 1976 r. został powołany w Chełmie (Związkowy) Zakładowy 

Klub Sportowy „Cement” Chełm należący do federacji CRZZ i pionu 

Budowlanych (wnioskiem Walnego Zebrania z dnia 18 grudnia 1975 r.).  

Prezesem Klubu został A. Czerniakiewicz, Wice. d\s wychowawczych M. 

Kropop i Wice. d\s sportowych L. Semeniuk. Kierownikiem klubu został Tadeusz 

Kraczkowski. Przy Klubie powołano sekcje: 

 zapasy styl klasyczny,   

 tenis ziemny,  

 koszykówka męska, 

 siatkówka męska, 

 szachy, 

 brydż sportowy.  

Był to pierwszy KS w Chełmie, który powstał bez sekcji piłki nożnej (nie było 

zgody na sekcje piłki nożnej), sekcją wiodącą „Cementu” była sekcja męska zapasy 

styl klasyczny.     

 

• Od 6 stycznia 1976 r. (po rozwiązaniu RLKS ,,Zjednoczeni”), (uchwałą 

walnego zmiana nazwy i jako) Robotniczy KS „Chełmianka” Chełm z sekcjami:  

 piłki nożnej,  

 tenisa stołowego,  

 strzelecką,  

 piłki siatkowej,  

 piłki ręcznej (sekcje piłki nożnej i tenisa stołowego zostały przejęte z 

Robotniczo-Ludowego KS „Zjednoczeni” Chełm w związku z jego 

likwidacją 31 grodnia 1975 r.).  

W skład Zarządu Klubu RKS „Chełmianka” oprócz przedstawicieli głównego 

patrona Chełmskich Zakładów Obuwia weszli delegaci z Chełmskiego Oddziału: 

WOP, WSS „Społem”, PHS, ZPOW, REDP, PKS osobowy, PKS towarowy, FMR 

„Agromet” i WPBK. Kierownikiem RKS „Chełmianka” został wybrany Michał 

Matwiejczuk. 

 

• W marcu 1976 r. działacze-wojskowi Nadbużańskiej Brygady WOP w 

Chełmie reaktywowali WKS ,,Gwardia” z sekcją piłki nożnej (1946-1965) po 

przerwie w 1965 r. 

 

• Dnia 5 maja 1976 r. został powołany (przez władze polityczne w Chełmie 

pierwszy) Ludowy Klub Sportowy „Agros” Chełm, pod patronatem Rady 

Powiatowej Zrzeszenia LZS w Chełmie z sekcjami:  

 lekkiej atletyki, 
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 szachów,  

 kolarstwa szosowego,  

 podnoszenia ciężarów,   

- jak również działalność turystyczna i krajoznawcza obok sportu masowego i 

rekreacji w RP Z LZS zajmowała szczególne miejsce.  

 

• Dnia 16 grudnia 1985 r. w ramach reorganizacji KS „Chełmianka” Chełm, 

wybrano zarząd na 4-letnią kadencję, i przyjęto starą nazwę Robotniczy Klub 

Sportowy „Chełmianka” Chełm z jednyna sekcja piłki noznej barwy biało-zielone, 

biuro ul. Wojsławickiej 8 F (przy Zakładach Obuwia) w Chełmie. „Jeszcze żadna 

dyscyplina sportowa w Chełmie poza zapasami, nigdy nie miała stworzonych tak 

doskonałych warunków jak piłka nożna w tym czasie”.  \ 29 

 

• W 1991 r. (ze względu na spiętrzone problemy) KS „Chełmianka” Chełm i 

drużyna piłki nożnej została oficjalnie rozwiązana.  

  

• W 1992 r. po upadłościowej reformie WKS „Gwardii” Chełm i rozwiązaniu KS 

„Chełmianka” Chełm, w dniu 13 lipca 1992 r. powołano nowy Miejski KS 

„Granica” Chełm z jedyną w tym czasie w Chełmie sekcją piłki nożnej, (ze 

względów proceduralnych zmiana z Gwardii na Granica). 

  

• Wiosną 1999 r. (ciągłe klopowy wychowawcze i finansowe chełmskiego 

piłkarstwa)  Miejski KS „Granica” Chełm i jego sekcja piłki nożnej – została 

rozwiązana. Następnie grupa chełmskich działaczy, przewidując los Granicy, 

reaktywuje rozwiązany w 1991 r. KS „Chełmianka” Chełm – i powołuje latem  

15 lipca 1999 r. (klub pod nazwą) Chełmski KS z jedyną sekcją piłki nożnej  

(przejmując większość zawodników „Granicy”), jednocześnie  wchodząc w jesienną 

rundę 1999 r., do rozgrywek ligowych kl. okręgowej pod nazwą Chełmski Klub 

Sportowy (CHKS). 

 

• W 2001 r. awans CHKS do IV ligi, przywrócono też stara nazwę „Chełmianka” i 

od 2001 r. już jako jedno-sekcyjny piłkarski Chełmski KS „Chełmianka” Chełm, 

mieści się na obiektach MOSIR, przy ul. I-Pułku Szwoleżerów w Chełmie – tu  też 

mieści się stadion miejski, i jedyne boiska do meczy ligowych i zajęć treningowych. 

W tym czasie piłkarska drużyna seniorów Chełmianki, jedyną sekcją piłki nożnej na 

terenie miasta i piłkarską reprezentacją Chełma na zewnątrz. Finansowana z dotacji 

Urzędu Miasta. \ 30 

*Źródło: (są to fragmenty, patrz całość piłki nożnej), W. A. Kozłowski, Dzieje piłki 

nożnej w Chełmie w latach 1919-2010, Chełm 2010.  
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2. Zrzeszenie Sportowe „Start” (rozszerzono do 1990 r.) –  

 

Zrzeszenie Sportowe „Start” powołano w Warszawie w grudniu 1952 r., z 

inicjatywy działaczy spółdzielczości pracy (uchwałą Nr 6 GKKF), jako masowa 

organizacja kultury fizycznej spółdzielczości pracy i rzemiosła. Opiekę nad nią 

powierzono Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy. Do podstawowych 

zadań ZS „Start” należało: prowadzenie masowych form wychowania fizycznego i 

sportu (w tym masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, ćwiczeń rekreacyjnych i 

sporty rehabilitacyjne inwalidów) wśród najszerszych rzesz spółdzielców i 

rzemieślników i ich rodzin, rozwijanie sportu kwalifikowanego jak również 

tworzenia dla tego ruchu bazy sportowo-rekreacyjnej.  

ZS „Start” szybko zyskało popularność i odnosiło pożądane wyniki w całym 

kraju. Pokaźne środki materialne, jakimi CZSP wspierał swoje ZS „Start” i naturalna 

baza ludzka, z której reaktywowali się członkowie spowodowała, że ZS „Start” 

zasiliło wiele klubów sportowych. ZS „Start” (na swej bazie) powołało Zrzeszenie 

Sportowe „Zryw” działające w szkolnictwie zawodowym wśród młodzieży 

robotniczej, rzemieślniczej i handlowej oraz pielęgniarek (był to czas rozdzielenia 

sportu szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego). 

 

Zgodnie z ogólnopolskimi intencjami ZS Start i na jego bazie  w Chełmie 

powołano szereg klubów sportowych. Pierwszy z nich KS „Spójnia” powołał w 1953 

r. Zygmunt Berezecki w pionie spółdzielczości pracy przy Hurtowni Tekstylnej z 

sekcjami piłki siatkowej, tenisa stołowego i gier świetlicowych w świetlicy 

zakładowej. Powstały też koła i kluby sportowe pod nazwą Związkowiec, Sparta, 

Ogniwo itd. W 1955 r. drużyna sekcji piłki siatkowej KS „Spójnia” Chełm w 

składzie, Zygmunt Berezecki, Czesław Małdachowski, Zbigniew Sajecki, Jerzy 

Kwiatkowski, Leon Pasieka i Stanisław Drzewiecki, prowadzona przez Z. 

Berezeckiego zdobyła tytuł Mistrza Polski Spółdzielczości Pracy – jednocześnie 

w\w stali się pierwszymi działaczami robotniczo-spółdzielczego ruchu ZS Start i 

propagatorami idei tego ruchu w Chełmie i regionie.  

Podczas krajowego zjazdu w 1957 r. w Warszawie delegatów spółdzielczości 

pracy, podjęto decyzję o zmianie struktury organizacyjnej ZS „Start”. Koła „Start” 

prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego, przekształcono w 

spółdzielcze kluby sportowe. W 1961 r. działalność ZS Spółdzielczości Pracy „Start” 

poszerzono o wychowanie fizyczne i sport inwalidów. Od 1965 r. zajęto się sportem 

rehabilitacyjnym inwalidów i formą ruchowej terapii poprzez świetlicowe i na 

świeżym powietrzu zajęcia usprawniające. Formy te były wprowadzane do każdego 

tego typu zakładu pracy. Decyzje władz partyjno-rządowych dotyczące nowego 
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podziału administracyjnego kraju spowodowały konieczność dostosowania do niego 

struktury ZSSP „Start”.  

Uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów ZSSP „Start” w 

Warszawie z dnia 5 października 1975 r. wprowadzona została nowa struktura 

organizacyjna Zrzeszenia zgodnie z którą na szczeblu wojewódzkim powołano nowe 

organizacje członkowskie zrzeszenia – między-spółdzielniane ogniska sportu, 

rehabilitacji, turystyki i wypoczynku. Chełm stał się miastem wojewódzkim w jego 

skład weszły miasta i powiaty Krasnystaw i Włodawa. Ogniskom podporządkowano 

organizacyjnie Koła Sportowo-Turystyczne (KS-T) działające przy spółdzielniach 

pracy, spółdzielniach inwalidów i szkołach CZSP. KS-T stały się więc 

podstawowymi jednostkami, które organizowały wszelkie sportowe życie dla 

pracowników-inwalidów.       

Zgodnie z tymi ustaleniami, 22 kwietnia 1976 r. powołano Między-

Spółdzielniane Ognisko Sportu, Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku ZSSP „Start” 

w Chełmie. Uchwalono Statut Ogniska, które zostało zarejestrowane w Wydziale 

Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie 6 sierpnia 1976 r. W 

poczet członków Zrzeszenia, Ognisko zostało przyjęte Uchwałą Nr 239 Prezydium 

Rady Głównej z dnia 29 września 1976 r. Na zebraniu założycielskim wybrano 

władze Ogniska.  

Według opinii władz zwierzchnich z Lublina na dzień 11 lutego 1977 r. w 

województwie chełmskim działało 7 KS-T liczących 124 członków, zatrudnionych 

było 3-instruktorów i 1-trener rehabilitacji, jednak nie wszędzie działalność była 

prowadzona prawidłowo, a nawet jej nie prowadzono w planach jednak 

wykazywano działalność.  

Specjalistyczne zakłady a przy nich działające KS-T (w\g Lublina w Chełmie 

prowadzono gimnastykę w przerwach w pracy a w Krasnymstawie ćwiczenia z 

wychowania fizycznego): 1. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy Oddział we 

Włodawie; 2. Spółdzielnia „Nasza Przyszłość” w Chełmie; 3. Spół. Pracy 

„Wyzwolenie” w Chełmie; 4. Woj. Usługowa Spół. Pracy Oddz. Krasnystaw; 5. 

Spół. Pracy Budowlano-Wytwórcza w Krasnymstawie; 6. Spół. Pracy Bednarsko-

Ceramiczna w Pawłowie. 

Po (wykrytych w\w) błędach i przerwach w prawidłowej działalności 

statutowej, po krótkim czasie reaktywowano działalność KS-T i powołano też nowe 

Koła. Na koniec 1977 r. (w\g Lublina) na terenie woj. chełmskiego działało 6 KS-T 

liczących 196 członków, zweryfikowane zakłady pracy które mogły w tym 

uczestniczyć. KS-T działały przy: 1. Spół. Inwalidów w Krasnymstawie;  2. Spół. 

Inwalidów w Chełmie; 3. WUSP Oddział we Włodawie; 4. Spół.  Meblarskiej w 

Chełmie; 5. Spół. Pracy „Wyzwolenie w Chełmie; 6. WUSP Oddział w 

Krasnymstawie. *(Na zatrudnianie ludzi niepełnosprawnych ze względu na charakter 
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pracy, były to zakłady celowo wyselekcjonowane i objęte specjalnym programem 

tzw. uzdatniania sprawnościowego inwalidów, chodziło kierownikom zakładów, o 

duże pieniądze na ten program z bogatego ZS „Start”, nie zawsze dobrze 

wykorzystywane).    

Po usunięciu braków, rozpoczęła się prawidłowa statutowa działalności KS-T. 

W latach 1976-1978, przeprowadzono imprezy sportowe \ w Krasnymstawie Koło 

Inwalidów 38 imprez 117 uczestników, \ w Chełmie 11 imprez 165 uczestników. 

Rozpoczęły i prowadziły działalność różne sekcje sportowe: tenisa stołowego, piłki 

siatkowej, kometki, warcabów, szachów i turystyki pieszej, zatrudniono do szkolenia 

instruktorów. Odbyło się ogółem w województwie, 11 imprez masowo-

turystycznych dla 229 osób i 4 spartakiady spółdzielniane w których dla 155 osób.       

Wiodącą rolę w całokształcie pracy chełmskiego „Startu” w dziale sportu 

masowego były Spartakiady ZS,  organizowane nad Jez. Białym, w skład których 

wchodziły ulubione dyscypliny jak piłka siatkowa, kometka, pływanie, biegi 

przełajowe, piłka nożna, strzelectwo i wędkowanie. Dużą imprezą propagandową był 

zorganizowany w 1979 r. spływ tratwą po Bugu i w 1980 r. ogólnopolski spływ 

Brdą. W 1982 r. ekipa chełmska uczestniczyła w Międzynarodowym Spływie 

Przyjaźni Popradem i Dunajcem, w którym w punktacji drużynowej zdobyła I-

miejsce i Puchar Dyr. Woj. KKFS i T w Tarnowie. 

W 1980 r. ekipa sportowców-inwalidów z Chełma uczestniczyła w 

mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, gdzie na 46 ekip i 422 zawodników, zajęła 

29-miejsce i 4-medale 2-złote 1-srebrny i 1-brązowy.  Za swoje osiągnięcia Barbara 

Kozyrska wystąpiła na mitingu  lekkoatletycznym kadry narodowej inwalidów. 

Od 1983 r. ważnym zadaniem dla Chełmskiego „Startu” było rozszerzenie 

działalności i główny cel zabezpieczenie wszystkim spółdzielcom i członkom ich 

rodzin dostępnych form rekreacji wypoczynku i umożliwienie atrakcyjnego 

spędzania wolnego czasu. Odbyto szereg ciekawych wycieczek krajoznawczo-

turystycznych do Warszawy (1985), do Chęcin (1986), do Zamościa (1987). Od 

1985 r. rozpoczęła działalność przy „Starcie” sekcja biegów na orientację, do 

czołówki należeli Grzegorz Wiśniewski i Grażyna Jarocka, brali udział w 

ogólnopolskich zawodach.   

Od sierpnia 1984 r. działało 9 Kół Sportowo-Turystycznych przy zakładach 

pracy: (rok\ ilość członków); 1.Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy Chełm 1984\141, 

1985\84; 2.SPPS „Wyzwolenie” Chełm 1984\32, 1985\84; 3.USP w Chełmie 

1984\60, 1985\112; 4.UWSP w Krasnymstawie 1984\26, 1985\92; 5.Huta Szkła 

„Mira” w Chełmie 1984\53, 1985\352; 6.SPP i OI w Chełmie 1984\26, 1985\33; 

7.Chełmskie Zakłady Meblarskie 1984\53, 1985\76; 8.SPUW „Nasza Przyszłość” 

Chełm 1984\255, 1985\221. 
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Pod koniec 1990 r., działało 8-KS-T na terenie powiatu i 6-KS-T w mieście, 

grupując 1.338 członków w tym 650 kobiet. Wspomnieć należy, że w 

(najaktywniejszym) 1988 r. zorganizowano na terenie Chełma 13-imprez sportowo-

turystycznych dla spółdzielców, w których uczestniczyło 604 osoby. Natomiast KS-

T działające przy spółdzielniach pracy zorganizowały na terenie Chełma 31-imprez 

sportowo-rekreacyjnych i 5-imprez sportowo-turystycznych, w których 

uczestniczyło 522 spółdzielców. Były to turnieje: piłki nożnej, piłki siatkowej, 

strzeleckie, szachowe, tenisa stołowego, kometki oraz festyny letnie i zimowe dla 

dzieci i dorosłych.  

Jeszcze w 1990 r. (mimo działalności), ze względów oszczędnościowych i po 

tzw. wewnętrznej reformie reorganizacyjnej i polityczno-ekonomicznej, Zrzeszenie 

Sportowe „Start” w Chełmie chyliło się ku upadkowi – a nawet zawiesiło swoją 

działalność. W wyniku dalszej stagnacji oraz  braku perspektyw i autentycznego 

programu działania w tym finansów, z początkiem 1991 r. Chełmskie ZS „Start” 

zawiesiło swoją działalność.  \ 3 

 

 

3. Ludowe Zespoły Sportowe (rozszerzono do 2000 r.) –  

 

W niedzielę 2 września 1945 r., odbyła się w pierwsza w oswobodzonej Polsce 

powiatowa uroczystość dożynkowa w Chełmie. Programu: 10.00 zbiórka delegacji i 

uczestników uroczystości dożynkowej na dziedzińcu Liceum i Gimnazjum 

Państwowego im. St. Czarnieckiego w Chełmie; 11.00 msza polowa; 12.00 

uformowanie pochodu do defilady; 12.30 uroczysta defilada; 13.00  przemówienia: 

starosty dożynkowego, przedstawiciela Urzędu Woj., Prezesa Pow. Rady 

Narodowej, starosty powiatu, prezydenta m. Chełma, przedstawiciela wojska i 

organizacji politycznych; 14.00 składanie wieńców; 14.20 reprodukcje artystyczne 

zespołów gminnych; 15.20 wspólny obiad dla przedstawicieli władz i delegacji 

Gminnych; 17.00 początek zabawy ludowej. Odpowiedzialny komitet wykonawczy 

pow. dożynek w Chełmie, wydział powiatowy ul. Pirackiego 30 (komitet 

wykonawczy prosi obywateli o wzięcie udziału w tych uroczystościach wraz z 

korpusem oficerskim).  

SPRAWOZDANIE z obchodu pierwszych powojennych dożynek gminnych na 

terenie powiatu chełmskiego „Po zorganizowaniu powiatowego komitetu obchodu 

dożynek w dniu 4 sierpnia 1945 r. w Chełmie w skład którego weszli 

przedstawiciele partii politycznych, organizacji i instytucji społecznych za 

wyjątkiem Powiatowej Rady Związków Zawodowych, Ligi Kobiet i Domu Książki 

przystąpiono do zorganizowania poszczególnych sekcji oraz wydelegowania 

opiekunów gminnych, którzy mieli za zadanie zorganizowania Komitetów 
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Gminnych Obchodu Dożynek – i ich dopilnowania. Dożynki na terenie powiatu 

chełmskiego odbyły się w dwóch terminach na 7-gminach odbyły się 20 sierpnia, 

natomiast w pozostałych 6-gminach 27 sierpnia, frekwencja w gminach przeciętna 

1.500-5.000 osób. Najwięcej było młodzieży, przyczyniły się do tego zespoły 

młodzieżowe zorganizowane w Ludowych Zespołach Sportowych i w zespołach 

świetlicowych, również chłopstwo to najbardziej uświadomione politycznie, niosło 

transparenty, plansze i wykresy osiągnięć produkcyjnych w rolnictwie. Imponujące 

były dożynki w gminie Olchowiec, tu POM zorganizował wystawę maszyn 

rolniczych a jego pracownicy świętowali wspólnie ze spółdzielnią produkcyjną. W 

gminie Wólka Tarnowska członkowie Spółdzielni Produkcyjnej w strojach 

regionalnych ludowych przedstawiali wieś starą i nową i dorobek chwilki obecnej, 

za nimi ciągnęli pracownicy POM. Dalej traktory umajone ciągnęły maszyny 

rolnicze i transparenty, następnie Ludowe Zespoły Sportowe w strojach sportowych 

z piłka i siatką, na której był umieszczony symbol pokoju. W miejscowości Pawłów 

gminy Pawłów również dużo młodzieży, zorganizowano loterię fantową. 

Reasumując ogólną frekwencję ludności biorącej udział w gminnych dożynkach 

powiatu chełmskiego wyrażała się ponad 30.000 osób w tym, 9.750 kobiet i 9. 850 

młodzieży. Wyjeżdżających ekip robotniczych było 6, które w składzie swoim miały 

112 członków. Powiatowa Rada Związków Zawodowych nie wywiązała się 

należycie z obowiązków i nie zorganizowała wystarczającej ilości ekip 

ratowniczych, które przy takiej chłopskiej uroczystości mogłyby nawiązać ściślejszą 

współpracę, chłopa z robotnikiem i tak: Rada Związków nie wpłynęła na to, że 

ekipy robotnicze z Cementowni „Pokój” w Rejowcu, Huty „Mira” w Chełmie, ZZK 

Chełm nie wyjechały na wyznaczone punkty w których odbywały się dożynki. 

Przejaw walki klasowej uwidocznił się jaskrawo na terenie gminy Krzywiczki. 

Gdzie niegdzie nie rejestrowany dotychczas zespół teatralny z gromady Rożdżałów 

gminy Krzywiczki nastawiony przez dotychczas niewiadomą osobę udał się w 

strojach regionalnych z kosami i sierpami do kościoła celem złożenia wieńca do 

poświęcenia poczym tenże zespół wziął udział w obchodzie dożynek”.  

Odradzaniu się ruchu sportowego na wsi sprzyjała już w „czasie lubelskim” 

władza ludowa, wspierana ofiarnymi działaczami spośród aktywu ZMW RP „Wici” i 

ZMW, do których dołączyli byli sportowcy i działacze okresu międzywojennego. 

Troskę o warunki zdrowotne oraz wychowanie fizyczne i sport na wsi przejawiał 

także radykalny ruch ludowy, czemu wyraz dał V Kongres Stronnictwa Ludowego w 

styczniu 1946 r., podkreślając, że wieś polska ziem wschodnich jest szczególnie 

zaniedbana na polu kultury fizycznej i wszystkie poczynania w dziedzinie jej 

upowszechnienia mają pionierski charakter. 

Dekrety Krajowej Rady Narodowej ze stycznia 1946 r. o powołaniu urzędów i 

rad wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz powszechnym 
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obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego stworzył 

podstawę i nałożył obowiązek na Zawiązek Samopomocy Chłopskiej zajęcia się 

problemami kultury fizycznej na wsi. Jesienią 1946 r. powstawały pierwsze ogniwa 

ludowych zespołów sportowych -LZS i związana z tym kampania pod nazwą „akcje 

upowszechniania kultury fizycznej na wsi”. Wychowawcze walory działalności 

ludowego ruchu sportowego, ich stały wpływ na osobiste życie młodzieży wiejskiej, 

podnosiły ogólnospołeczne znaczenie całej działalności sportowej i turystycznej.  

Na bazie tych przeobrażeń na przełomie 1946-1947 r. doszło do powołania w 

powiecie chełmskim, pierwszych Ludowych Zespołów Sportowych. Pierwszym 

powołanym na początku 1946 r. ogniskiem LZS, była gmina Pokrówka pow. Chełm. 

Pierwszymi imprezami sportowymi mającymi charakter masowy były tzw. 

„sportowe niedziele” (organizowane pod hasłem upowszechnienia kultury fizycznej 

na wsi), które przy poparciu Samopomocy Chłopskiej, Związku Młodzieży 

Wiejskiej i Związku Młodzieży „Wici” oraz Hufców Powszechnej Organizacji 

„Służba Polsce” nabrały doniosłej rangi. 

Imprezy z urzędu prowadził i nadzorował Bogdan Fidut, Przewodniczący Pow. 

Rady Kultury Fizycznej w Chełmie. Miejscami pierwszych imprez rekreacyjno-

sportowych był plac na zapleczu dzisiejszego Urzędu Gminy, było tu boisku do 

siatkówki i konkurencji lekkoatletycznych, następnie pod Borkiem tzw. „wygon pod 

lasem” i trasy biegowe wzdłuż  rzeki Uherki, przy tym grała orkiestra, a na 

zakończenie występ regionalnej kapeli i tańce. Na przełomie 1947-1948 r. powołany 

został pierwszy w powiecie klub sportowy „LZS Pokrówka”, który organizował 

wielkie sportowe festyny na które ciągnęły reprezentacje z, Pokrówki, Strupina 

Dużego, Żółtaniec, Rożdżałowa, Depułtycz i innych.     

Założycielami i pierwszymi jego członkami byli: Janusz i Krzysztof Prost, Jan 

Rybka, Wiesław Krzywanowski, Zdzisław i Roman Cybulski, Waldemar i Cezary 

Kister, Janusz Panasiuk, Teresa i Janina Panasiuk, Halina Poddubiuk, Bożena 

Kazimierska, Genowefa Stacharska, Irena Mazurek, Ryszard Rutkowski, Witold 

Terlecki, Ryszard Żeleźnicki i Wojciech Wilczyński. W ramach LZS Pokrówka 

działały sekcje: lekkiej atletyki, piłki nożnej i tenisa stołowego, a wizytówką był 

regionalny zespół taneczny.  

Wzorem LZS Pokrówka, powstawały LZS w Rejowcu, Świerżach, 

Siedliszczu, Sawinie, Strupinie, Pawłowie, Żmudzi, Rudzie Hucie i Okszowie. Co 

prawda tylko w nielicznych LZS tamtych lat można mówić, jako o systematycznie 

działających ogniwach kultury fizycznej. Często wychowanie fizyczne i sport 

sprowadzały się w ich działalności do okazjonalnych sportowych imprez i 

sporadycznych zawodów towarzyskich, głównie w piłce nożnej i siatkówce, rzadziej 

w lekkiej atletyce lub innych sportach. Zważywszy jednak, że każdy przejaw 
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działalności sportowej był niezwykle cenny (w tym czasie), nawet te skromne 

poczynania świadczyły o nowej sytuacji w sportowym życiu wsi. \ 32                

Na przełomie 1948-1949 r. nową inicjatywą było powołanie rad sportu 

wiejskiego, pierwszych społecznych władz LSZ – działał tu aktyw ZMP i „Służba 

Polsce”. W związku z tymi zmianami i działaniami „chełmskich zielonych” na 

początku 1949 r. (też z inicjatywy miejscowego działacza i filantropa) lekarza Jana 

Bałasza oddano w Siedliszczu do użytku basen i boisko sportowe. Od 1950 r. dużą 

popularnością cieszyły się na wsi masowe imprezy pn. najładniejsze oblicze wsi, 

„wyścigi i rajdy ZMP”, z „wizytą u was”, „umówmy się na niedzielę i szlakiem 

dorobku i przemian”. 

W 1952 r. (zarządzeniem centralnym) powołano Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe, w związku z tą decyzją w Chełmie powołano Powiatowe Zrzeszenie LZS 

nadzór i opiekę nad LZS sprawowała Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, 

organizacja o licznym aparacie do gmin włącznie, dysponująca znacznymi środkami 

i kadrą. Spowodowało to, że PZ LZS pod opieka PO „SP”, stworzyły system 

własnych masowych form kultury fizycznej. Powstawał i rozwijał się ruch 

spartakiadowy z pierwszymi imprezami na wsi i zakładów pracy w wiejskiej 

spółdzielczości zaopatrzeniu i zbytu oraz w państwowym sektorze gospodarki rolnej, 

a więc w PGR, POM oraz TOR i innych przedsiębiorstw rolnych. Z dużym 

zamachem przystąpiono do krzewienia kultury fizycznej wśród wiejskiej młodzieży 

szkół podstawowych i Techników Rolniczych. Aktywizacji dziewcząt wiejskich w 

kulturze fizycznej dobrze służyła praca kulturalno-oświatowa i powstałe na wsi 

liczne zespoły artystyczno-teatralne oraz kluby świetlice i boiska sportowe.  

Na początku 1955 r. rozwiązaniu uległa Powszechna Organizacja „Służba 

Polsce”, co spowodowało, że PZ LZS zostało usamodzielnione, nadzorował je 

jedynie GKKF. Nastąpiło wiele zmian organizacyjnych, powstały dwa wielkie 

ośrodki-bazy dla wyczynowego ruchu sportowego chełmskich zielonych. Pierwszy 

w gminie Rejowiec z inicjatywy Ryszarda Borysowa nauczyciela wychowania 

fizycznego i działacza sportowego, drugi w gminie Okszów przy Technikum 

Rolniczym z inicjatywy Bogdana Szyszkowskiego również nauczyciela wychowania 

fizycznego działacza i trenera, a wiodącymi sekcjami była lekka atletyka. Dzięki 

Przew. Rady Kultury Fizycznej i opiekunowi LZS Henrykowi Dobrowolskiemu, 

spartakiady wiejskie w gm. Żółtańce, Rejowcu, Leśniowicach, Cycowie, Krasnym, 

Pawłowie i Busównie, stały się corocznymi świętami sportu ludowego.          

W 1956 r. powołano Związek Młodzieży Wiejskiej, co wzmocniło 

organizacyjnie strukturę LZS w mieście i powiecie, ponieważ w jej szeregi wstąpiło 

wielu cenionych działaczy zielonych. Największe akcje tego okresu to, boisko w 

każdej wsi, budujemy obiekty sportowe oraz rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej. 
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Rozwój stanu organizacyjnego (w pierwszych latach tworzenia systemu 

działania) LZS w powiecie chełmskim w latach 1946-1976: (rok, ilość LZS, ilość 

członków);  

1946 –   1  \      55,            1956 – 50  \  1.700,            1966 –   89  \  2.290, 

1947 – 10  \    300,            1957 – 53  \  1.990,            1967 –   93  \  3.500,  

1948 – 20  \    420,            1958 – 56  \  2.005,            1968 –   99  \  3.999, 

1949 – 24  \    630,            1959 – 60  \  2.100,            1969 – 105  \  4.200, 

1950 – 28  \    740,            1960 – 62  \  2.190,            1970 – 116  \  4.726, 

1951 – 30  \    800,            1961 – 65  \  2.250,            1971 – 130  \  4.990, 

1952 – 42  \    990,            1962 – 69  \  2.300,            1972 – 135  \  5.190, 

1953 – 45  \  1.150,           1963 – 73  \  2.407,            1973 – 150  \  6.360, 

1954 – 46  \  1.400,           1964 – 78  \  2.513,            1974 – 162  \  7.551. 

1955 – 48  \  1.550,           1965 – 82  \  2.800,            1975 – 171  \  8.407. 

1976 – 183  \  9.673. 

W latach 1946-1974 zieloni w powiecie przeprowadzili ogółem 1.126 imprez 

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zbudowano 44 boisk do gier 

sportowych, 16 boisk do uprawiania lekkiej atletyki oraz kilka tzw. sal zielonych.  

W 1975 r. Chełm został województwem (w jego skład weszły powiaty i miasta 

Krasnystaw i Włodawa)  wobec tych przemian, powołano w Chełmie Radę 

Wojewódzką Zrzeszenia LZS – Przewodniczącym Rady został Wacław Hurko.  

Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, Rada Główna Zrzeszenia LZS i Zarząd 

Główny Związków Zawodowych Pracowników Rolnych w porozumieniu z 

Ministerstwem Rolnictwa CZKR i CZRS przyjęły 30 czerwca 1977 r. uchwałę, która 

postawiła przed instytucjami i ogniwami LZS i ZZPR oraz jednostkami gospodarki 

żywnościowej konkretne zadania w sferze rozwoju kultury fizycznej i turystyki 

wśród pracowników tych jednostek. Dlatego z tą chwilą, wiodącą rolę w 

całokształcie pracy masowego ruchu w gminach zaczęły odgrywać imprezy pn. 

igrzyska rekreacyjno-sportowe, gminne święta sportu, biegi przełajowe i gry 

sportowe – wśród pracowników gospodarki żywnościowej. Największe święta tego 

ruchu odbyły się w, Siedliszczu, Sawinie, Siennicy Różanej, Wojsławicach, Chełmie 

i Włodawie.  

W wyniku działań (w\w wytyczne i zgoda RW LZS) w maju 1976 r. powołano 

pierwszy w Chełmie Ludowy KS „Agros” Chełm z sekcjami:  lekkiej atletyki, 

szachów i podnoszenia ciężarów; a w niedługim czasie w latach 1983-1988 GLKS 

„Zadrzew” Zawadówka-Rejowiec z sekcjami piłki nożnej i kolarskiej – należy 

podkreślić wielkie zasługi jakie położył dla ruchu kolarskiego w powiecie Jerzy 

Weremkowicz z Rejowca Osady.   

Również działalność turystyczna i krajoznawcza obok sportu masowego i 

rekreacji w LZS zajmowała szczególnie ważne miejsce. Nie była ona traktowana 
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jako cel sam w sobie, ale ze względu na swoje walory była jednym z podstawowych 

środków oddziaływania w procesie wychowawczym młodzieży.  

W celu koordynowania działalności turystyczno-krajoznawczej powołano w 

1975 r. przy Radzie Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS (społeczną) Wojewódzką 

Komisję Turystyki Wiejskiej w celu popularyzowania i wszechstronnego rozwijania 

krajoznawstwa na terenie naszego województwa, z powołaniem włącznie komisji w 

gminach. Do kalendarza wprowadzono stałe imprezy pn., złoty kask, rowerem 

wszędzie, rajdy i zloty szlakiem pracowników gospodarki żywnościowej. 

W latach 1975-1983 Chełmskie WZ LZS w Chełmie przeprowadziło ogółem 

w: 1975 r. – 1.392 imprez sportowych 29.012 startujących; 1976 r. – 2.412 imprez 

sportowych 49.276 startujących; 1977 r. – 2.597 imprez sportowych 56.506 

startujących; 1978 r. – 2.804 imprez sportowych 65.946 startujących, 1979 r. – 2.859 

imprez sportowych 72.867-startujących; 1980 r. – 2.707 imprez sportowych 73.282 

startujących; 1981 r. – 1.719 imprez sportowych 51.457 startujących; 1982 r. – 1.571 

imprez sportowych 50.199 startujących; 1983 r. – 1.742 imprez sportowych 69.626 

startujących. 

Rozwój organizacyjny klubów ludowych Chełmskiego WZ LZS w 1975-1978:  

- 1975 r. –   7-LKS, 16-sekcji, 1.147-czł. \ 337-kobiet, 132-imprez, 2.905-osób, 

- 1976 r. – 10-LKS, 30-sekcji, 1.336-czł. \ 500-kobiet, 158-imprez, 4.181-osób,      

- 1977 r. – 11-LKS, 41-skecji, 1.541-czł. \ 460-kobiet, 206-imprez, 6.582-osób, 

- 1978 r. – 10-LKS, 36-sekcji, 1.593-czł. \ 525-kobiet, 320-imprez, 6.791-osób, 

 

Rozwój organizacyjny turystyki Chełmskiego WZ LZS w 1975-1978: 

- 1975 r. – 57-sekcji, 1.789-członków \ 684-kobiet, 175-imprez, 4.089-osób, 

- 1976 r. – 74-sekcji, 2.491-członków \ 834-kobiet, 292-imprez, 7.188- osób, 

- 1977 r. – 84-sekcji, 2.543-członków \ 875-kobiet, 529-imprez, 11.299-osób,  

- 1978 r. – 102-sekcje, 3.037-członk. \ 1.089-kobie. 714-imprez, 11.112-osób, 

- 1979 r 714-imprez, 16.995-osób, 

- 1980 r 849-imprez, 18.206-osób, 

- 1981 r 549-imprez, 12.777-osób, 

- 1982 r 457-imprez, 10.996-osób, 

- 1983 r 571-imprez, 15.790-osób. 

 

Rozwój stanu organizacyjnego LZS, Chełmskiego WZ LZS w 1977-1994:  

  - 1977 r. – 185-LSZ, 10.394-czł., 8.375-ćw., 

  - 1978 r. – 192-LZS, 10.899-czł., 9.112-ćw., 

  - 1979 r. – 193-LZS, 12.151-czł., 9.928-ćw., 

- 1980 r. – 193-LZS, 11.248-czł., 9.336-ćw., 

- 1981 r. – 169-LZS,   9.014-czł., 7.636-ćw., 



120 
 

- 1982 r. – 171-LZS,   9.205-czł., 8.080-ćw.,             *(np.: 82-s.,)s = sekcji,                

- 1983 r. – 172-LZS, 10.158-czł., 8.930-ćw., 

- 1984 r. – 180-LZS, 10.466-czł., 9.271-ćw., 1.707-imprez,   74.023-start, 7-LKS, 

- 1985 r. – 177-LZS, 10.468-czł., 9.110-ćw., 1.737-imprez,   74.145-start, 7-LKS, 

- 1986 r. – 177-LZS, 10.801-czł., 9.443-ćw., 1.924-imprez,   80.549-start, 7-LKS, 

- 1987 r. – 177-LZS, 10.810-czł., 9.200-ćw., 2.253-imprez,   82.356-start, 7-LKS, 

- 1988 r. – 170-LZS, 9.411-czł., 2.903-ćw., 2.455-imprez, 93.743-start,7-LKS 82-s., 

- 1989 r. – 149-LZS, 7.918-czł., 2.405-ćw.,2.171-imp., 87.,311-start, 7-LKS, 70-s., 

- 1990 r. – 140-LZS, 7.482-czł., 2.124-ćw., 1.874-imp.,111.174-start, 9-LKS, 63-s., 

- 1991 r. – 129-LZS, 6.806-czł., 1.677-imp., 57 .446-start, 9-LKS, 1.045-czł,  

- 1992 r. – 113-LZS, 4.533-czł., 1.327-imp., 40.319-start, 8-LKS, 865-czł.,      

- 1993 r. – 108-LZS, 4.332-czł., 1.180-imp., 35.530-start, 6-LKS,780-czł.,  

- 1994 r. –   87-LZS, 3.982-czł., 1.099-imp., 38.857-start, 7-LKS, 958-czł.        

 

Największe osiągnięcia ruchu rekreacyjno-turystycznego Z LZS w Chełmie:  

 1975 r. Mosty III-m. w klasyfikacji województw, V-Ogólnopolski Zlot Motorowy 

Szlakiem Przodujących Gospodarstw Rolnych.     

 1976 r. Gostyń III Finał Centralnej Imprezy Kolarskiej (rowerem wszędzie, X-m w 

klasyfikacji województw).  

 1978 r. Olsztyn V Ogólnopolski Zlot Motorowy Grunwald-78  (II-m klasyfikacja 

województw). 

 1978 r. Ogólnopolski Zlot Pracowników Gospodarki Żywnościowej w Zielonej 

Górze, (IV-m. SKR Włodawa, województwo IX-m).   

 1979 r. Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Zlot Pracowników Gospodarki 

Żywnościowej „Na progu PRL” – Dorohusk, II-m w klasyfikacji woj. i IV-m LZS 

Motor z Koloni Stężyca  

 1980 r. XVIII Finał imprezy turystyczno-motorowej złoty kask \ IX-m klasy. woj.  

 1983 r. XXI Finał imprezy turystyczno-motorowej złoty kask \ VIII-m klasy. woj.   

 1986 r. Ogólno. Zlot Turystyczny z okazji 90-lecia Ruchu Ludowego \ X-m. kl. 

woj. 

 1987 r. Finał  centralny imprezy turystyczno-sportowej „Rowerem Wszędzie” \ 

VII-m w  klasyfikacji województw. 

 1988 r. Finał Ogólnopolski imprezy turystyczno-sportowej o „Złoty Kask” \ II-m 

indywidualnie.  

 1988 r. Zlot Ogólnopolski Zlot turystów wiejskich „Szlakiem walk o wyzwolenie 

narodowe i społeczne na Lubelszczyźnie \ VII-m. (1988 V-m, 1989 VII i 1990 

XVI). 

 1989 r. Ogólnopolski Narciarski Rajd Chłopski w Rajczy – XVII-m.   
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 1989 r. Ogólnopolski Zlot Turystów Wiejskich „Na 45-lecie Polski Ludowej” – 

Dorohusk, startowało 11-woj. zdobyto V-m. 

II Woj. Zjazd Delegatów WZ LZS w Chełmie, wyznaczył na lata 1979-1983 

główne kierunki oraz zadania dla WZ LZS, jego członków, ogniw, rad gminnych i 

Rady Woj. Największymi nowymi masowymi imprezami tego okresu były pn.: 

turnieje szachowe o złotą wieżę, zawody strzeleckie, igrzyska rekreacyjno-sportowe, 

gminne święta sportu i mistrzostwa wsi i gmin. Na szczególną uwagę i pochwałę w 

tym czasie zasłużyły gminy, Ruda Huta, Wola Uhruska, Dorohusk i Wojsławice, w 

organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Dużą wagę 

przywiązywano do współdziałania ze szkołami oraz SZS w zakresie organizowania 

czasu wolnego dla dzieci jak i masowej kultury fizycznej realizowanej przy 

współudziale ZMW i LOK. Zlikwidowano szereg klubów nie spełniających 

wymogów sportowo-organizacyjnych.             

III Woj. Zjazd Delegatów WZ LZS w Chełmie, nakreślił na lata 1984-1987 

nowe działania w ścisłej współpracy z ZWM, ZSMP, SZS, ZHP i LOK. 

Największymi imprezami tego okresu były pn., dni miejscowości, gminne święta 

sportu, igrzyska rekreacyjno-sportowe i kulturalne mieszkańców wsi. W tym czasie 

zakończono i oddano do użytku: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dubecznie i 

Siennicy Różanej i Ośrodek Jazdy Konnej w Natalinie oraz boisko wielofunkcyjne w 

osiedlu mieszkaniowym PGR Pokrówka. 

IV Woj. Zjazd Delegatów WZ LZS w Chełmie, przyjął na lata 1988-

1990\1991, ważne działania w nowych warunkach zmian zachodzących w życiu 

społecznym, politycznym i gospodarczym kraju, co znalazło odzwierciedlenie w 

funkcjonowaniu WZ LZS. Działalność sportu masowego podporządkowana była 

realizacji zadań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej dla wszystkich 

mieszkańców wsi.  

Współzawodnictwo rad gminnych: 1988 r. Dorohusk, Krasnystaw, 

Wojsławice; 1989 r. Krasnystaw, Wojsławice, Włodawa; 1990 r. Hańsk, 

Krasnystaw, Urszulin.   

Współzawodnictwo LZS „Omega”: 1988 r. Dubeczno, Wola Uhruska, Teresin; 

1989 r. Dubeczno, Tomaszówka, Krasówka; 1990 r. Wojsławice, Tomaszówka, 

Krasówka.  

Na koniec 1991 r. Woj. Z LZS w Chełmie skupiało Ludowe Kluby Sportowe: 

1. LKS „Gryf” Chełm, zapasy styl klasyczny, 2. LKS „Agros” Chełm, lekka 

atletyka, 3. LKS „Włodawianka” Włodawa, zapasy styl wolny, lekka atletyka, piłka 

nożna, 4. LKS „Halicz” Natalin, jeździectwo, 5. LKS „Zadrzew” Zawadówka, piłka 

nożna, tenis stołowy,   6. LKS „Sparta” Rejowiec, piłka nożna, 7. LKS „Mechanik” 

Brzeźno, piłka nożna, tenis stołowy, 8. LKS „Witrum” Wola Uhruska, piłka nożna, 
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9. LKS „Granica” Dorohusk, piłka nożna,  10. LKS „Białka” Białka, jeździectwo, 

piłka nożna, 11. LKS „Wojsławice” Wojsławice, tenis stołowy, piłka nożna.   \ 33 

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Z LZS w Chełmie, przyjął program działania 

WZ LZS na lata 1991-1995, w szczególnie trudnym czasie, w którym funkcjonuje 

dzięki aktywowi ognisk podstawowych, rad gminnych, zarządów klubów, częściowo 

samej RW i firm prywatnych. W wielu miejscowościach organizowane są 

ogólnodostępne festyny sportowo-rekreacyjne, dni miejscowości, i turnieje pn. 

piłkarska kadra czeka i imprezy tenisa stołowego. Nowe władze na lata 1991-1995: 

Przewodniczący RWZ LZS Henryk Dobrowolski, Z-ca Przew. Zofia Łasocha, Z-ca 

Przew. Mirosław Saganek, sekr. Bolesław Kapuściński, skarbnik Zbigniew 

Radziejczuk, członek prezydium Wiesław Radzięciak oraz członkowie RW. Biuro 

RW odpowiadało za prawidłową działalność programową LZS. 

W ramach działalności statutowej WZ LZS w Chełmie zajmowało się również 

budownictwem sportowym w środowisku wiejskim, szczególnie budową boisk do 

piłki nożnej. W pierwszej połowie 80-lat, czasami po wielu latach budowy i 

pokonywaniu wielu trudności, udało się oddać do użytku Gminne Ośrodki Sportu 

wyposażone w wymiarowe boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej z zapleczem 

socjalnym dla zawodników w: Dubecznie Gminy Hańsk, Wojsławicach, Woli 

Uhruskiem, Siennicy Różanej. Rada Wojewódzka Z LZS była bezpośrednim 

inwestorem budowy Ośrodka Jazdy Konnej w Natalinie, który w 1992 r. został 

skomunalizowany na rzecz Gminy Kamień.                  

WZ LZS w Chełmie było po raz ostatni organizatorem Międzywojewódzkiego 

Gminnego Święta Sportu w 1992 r. Na szczeblu wojewódzkim organizowane były 

festyny sportowo-rekreacyjne mieszkańców wsi z okazji święta ludowego, w 1994 

r., w Jaślikowie z udziałem reprezentacji gmin: Łopiennika, Leśniowic i 

Krasnegostawu, w 1995 r. w Wierzbicy z udziałem reprezentacji Chełma, Wierzbicy 

i Siedliszcza.   

Co dwa lata były organizowane przez Radę Główną i Ministerstwo Rolnictwa 

ogólnopolskie igrzyska LZS młodzieży szkół rolniczych (w okresie między-

igrzyskowym mistrzostwa krajowe i analogicznie na szczeblu wojewódzkim). 

Igrzyska (piłka nożna chł., biegi przełajowe, tenis stołowy dz. i chł., piłka siatkowa 

dz. i chł., piłka ręczna dz. i chł. i piłka koszykowa dz. i chł.): 1991 r. Lublin 15-m; 

1993 r. Piła 15-m; 1995 r. Suwałki 16-m; 1997 r. Wrocław 44-m; 1999 r. Spała 41-

m.  \ 34 

Od 1997 r. do kalendarza imprez Zrzeszenia weszły ogólnopolskie igrzyska 

LSZ i mieszkańców wsi. Reprezentacje gmin pow. chełmskiego na arenie 

ogólnopolskiej: 1997 r. Siedlce XIX-m; 1998 r. Suwałki XVI-m; 1999 r. Kielce X-

m. 
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W dniu 16 grudnia 1995 r. Wojewódzki Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS w 

Chełmie, w szczególnie trudnym czasie (po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z 

działalności za lata 1991-1995) wybrał nowe władze na lata – właściwie od 17 

grudnia 1995 do 19 lutego 2000 r.  Przewodniczącym RWZ LZS w Chełmie tego 

okresu został Zbigniew Radziejczuk, Z-ca Przew. Zofia Łasocha, sekretarz Bolesław 

Kapuściński, skarbnik Kazimierz Zasadni, i członek Prezydium Wiesław Radzięciak.    

Ważnym posunięciem nowych władz było w 1996 r. zlikwidowanie zaszłych 

zadłużeń, mimo niskich dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z poszczególnych lat. 

Zorganizowano też z dotacji UW m. in.: Masowe biegi przełajowe we – wrześniu – 

Rejowcu Fabrycznym i Kumowej Dolinie; Biegi przełajowe wiejskich SP – 

corocznie w maju w Rejowcu Fabrycznym; Turnieje wiejskich SP w piłce ręcznej 

dziewcząt. Natomiast dzięki programom Sport dla wszystkich i Sport wszystkich 

dzieci, otrzymane dofinansowanie bezpośrednio z RG Z LZS. (trzeba nadmienić, że 

w 1999 r. zlikwidowano budżet Wojewody a Starostwa Powiatowe nie były tak 

hojne w dotacjach) – (jednak w ramach programu pn Kluby wiodące i Internaty 

Sportowe były pewne dofinansowania na działalność sportową) – (na przykład Gryf 

był dofinansowany w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego i uczestniczył też w 

dofinansowaniu w ramach Klubów Wiodących).  

Istotne było też podpisanie umowy w zakresie realizacji – „Programu Na 

Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej W Środowisku Wiejskim”. Jeszcze innym 

Programem są szkoły Rolnicze, w których po wielu latach zaniedbań dzięki 

staraniom Rady Głównej i za aprobatą Ministerstwa Rolnictwa znalazły się środki, 

na działania wiejskiego wychowania fizycznego i sportu.        

Od 1997 r. do kalendarza imprez Zrzeszenia weszły Ogólnopolskie Igrzyska 

LSZ i Mieszkańców Wsi – (wymienić należy) tu prezentowali się okazale turyści z 

LZS Wierzbica, reprezentanci bloku rekreacyjnego na czele z Wójtem gminy 

Leśniowice Wiesławem  Radzięciakiem. Reprezentacje gmin pow. chełmskiego na 

arenie ogólnopolskiej: 1997 r. Siedlce XIX-m; 1998 r. Suwałki XVI-m; 1999 r. 

Kielce X-m. (imprezy wspomagane były przez ZOMAR i prezesa S. Adamiaka i 

Starostwo Powiatowe w Chełmie. 

W 1999 r. już w układzie nowych województw, jeszcze zorganizowano: MW  

w zapasach w stylu wolnym (kwiecień Krasnystaw); Finał W Turnieju Piłkarska 

Kadra czeka (czerwiec Chełm); natomiast reprezentacje uczestniczyły w MW Szkół 

Rolniczych w lekkiej atletyce w Zamościu i w tenisie stołowym w Piotrowicach i w 

Biłgoraju.          

Dnia 19 lutego 2000 r. odbył się w Chełmie nadzwyczajny zjazd delegatów 

LZS w Chełmie – po powitaniu kworum 50-delegatów, Przewodniczący Z. 

Radziejczuk powiedział „Dzisiejszy Zjazd ma przede wszystkim na celu rozwiązanie 

WZ LZS, zgodnie z Uchwałą ostatniego Zjazdu z 16 grudnia 1995 r., zachowaliście 



124 
 

ważność swoich mandatów, i wobec tego macie prawo jako legalni przedstawiciele 

WZ LZS podjąć Uchwałę o rozwiązaniu WZ w Chełmie. To, że dopiero dzisiaj 

obradujemy na ten temat mimo, że administracyjny podział nastąpił z początkiem 

1999 r., jest wynikiem uzgodnienia z Władzami Zrzeszenia LZS i jak również ten 

ostatni rok miał na celu kontynuowanie podjętych wcześniej –  programów w 

zakresie klubów wiodących, internatów sportowych, sportu dla wszystkich, sportu 

dla dzieci i młodzieży oraz szkół rolniczych”. 

Właściwie Zjazd ten był ostatnim spotkaniem delegatów WZ LZS w Chełmie 

– w trakcie którego nie podjęto żadnych postanowień co do powołania nowych 

struktur powiatowych w Chełmie (gdyż Chełm po rozwiązaniu województwa został 

ponownie miastem powiatowym i częścią województwa lubelskiego) – właściwie od 

19 lutego 2000 r. w Chełmie nie ma struktury Z LZS. 

  Podczas Zjazdu z dnia 19 lutego 2000 r. na wniosek Przewodniczącego, 

Zjazd dokonał wyboru 9-delegatwów z rozwiązanej RW LZS w Chełmie – na 

pierwszy założycielski Wojewódzki Zjazd delegatów w Lublinie w 2000 r. 

(województwa lubelskiego) – na Zjeździe tym Zbigniew Radziejczuk został wybrany 

na Wice Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie – tę funkcję 

pełni nieprzerwalnie już trzecią kadencję do 2012 r.  

Od 2000 r. (do 2011 r. do zamknięcia i wydania książki i ten fakt trwa dalej) 

do Zrzeszenia LZS w Lublinie należą 4-kluby chełmskie: Agros, Ogniwo, 

Olimpijczyk i Gryf. Również od 2000 r. funkcjonują dwa programy pomocy 

klubom: z pierwszego programu pomocy jako Ośrodki Szkolenia Sportowego 

korzysta tylko „Gryf”, natomiast z drugiego programu pomocy jako Wiodące 

Ludowe KS korzystają dwa „Agros” i „Olimpijczyk” – kluby te otrzymują pomoc za 

osiągnięte wyniki w sportowym współzawodnictwie ogólnopolskim  dzieci i 

młodzieży.   

Choć po rozwiązaniu w 2000 r. WZ LZS i nie powołaniu nowej struktury na 

szczeblu powiatu chełmskiego, to działalność Ludowych Klubów Sportowych tych 

działających w sporcie masowym jak i wyczynowym trwa nieprzerwalnie i to z 

wieloma sukcesami. O tym świadczą przede wszystkim wyniki chełmskich 

zapaśniczek i zapaśników klubów „Gryfa”, „Olimpijczyka”, lekkoatletów „Agrosu” 

oraz tenisistów stołowych „Ogniwa”. Kilkadziesiąt zespołów systematycznie 

uczestniczy w systemie rozgrywek piłkarskich w różnych klasach rozgrywkowych i 

różnych kategoriach wiekowych.  

W rozegranych dotychczas 12-edycjach Wojewódzkich Igrzysk Rekreacyjno-

Sportowych LZS, reprezentacja Gminy Wierzbica wygrała je 7-krotnie. Sama Gmina 

Wierzbica 2-krotnie była gospodarzem tych Igrzysk w 2004 i 2009 roku. Warto 

zaznaczyć, że każdy finał Igrzysk gromadził na starcie zawsze ok. 1.500 

zawodników i zawodniczek reprezentujących 40-45 gmin z 18-20 powiatów, którzy 
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startowali w blisko 30 różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych w 

kat. wiekowych od 10 do 50 i powyżej lat. Zwycięstwa reprezentantów Gminy 

Wierzbica są tym bardziej wartościowe a pomoc finansowa i organizacyjna władz 

samorządowych nieoceniona. \ 35 

 

 

4.Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (rozszerzono do 2010 r.) –   

 

Jeśli zabawy i gry stanowią praźródło kultury, (Johan Huizinga), „to blisko z 

nimi spokrewniona rekreacja ma również długą historię: bogatą w przypadku tych 

grup społecznych, które – uwolnione od trosk materialnych – dysponowały dużą 

ilością czasu wolnego, skromną zaś w odniesieniu do warstw ubogich, których 

zdobywanie środków do życia absorbowało niemal cały czas”. Twórcami polskiej 

nauki oraz postępowej myśli pedagogicznej na temat – higieny szkolnej, 

wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego oraz rekreacji byli – Tadeusz 

Czacki, Jędrzej Śniadecki i  Henryk Jordan.  Termin rekreacja wywodzi się z łaciny, 

w której recreo znaczyło: tworzyć na nowo, ożywiać, orzeźwić wzmocnić. W okresie 

międzywojennym (1918-1939) łaciński wyraz (recreo)-rekreacja usiłowano zastąpić 

rodzimym określeniem wczasy lub wywczasy. Rekreacja fizyczna, zwana też 

ruchową lub czynną, sportem masowym, „sportem dla wszystkich”, aktywnym 

(czynnym) wypoczynkiem, masową kulturą fizyczną, a nawet „sportowaniem się”, 

stanowi zatem jeden z elementów szeroko rozumianej rekreacji – jednak 

najważniejszy w tym wszystkim jest ruch i wysiłek fizyczny.       

Rozwój rekreacji fizycznej po 1945 r. z jednej strony dynamizowany był przez 

założenia polityki społecznej państwa, które wśród różnorodnych zobowiązań 

socjalnych postawiło sobie również zadanie umasowienia oświaty, kultury, sportu, z 

drugiej zaś strony wynikał z ogólnych przeobrażeń cywilizacyjnych: wzrostu stopy 

życiowej, zwiększenia się zasobu czasu wolnego, zmian w świadomości zbiorowej. 

W okresie tym nastąpił podział kultury fizycznej, a poszczególne jej dziedziny 

poczęły sztucznie odgradzać się, przerzucając wzajemnie dla siebie niewygodne 

zadania i zazdrośnie strzegąc własnego stanu posiadania. Jednym z jaskrawych tego 

przejawów było uniemożliwienie szkolnictwu dostępu do obiektów klubowych czy 

bazy szkolnej dla rekreacji. Wychowanie fizyczne stało się domena szkolnictwa, 

kluby ograniczały swą działalność niemal wyłącznie do sportu wyczynowego, 

turystyka zaś, coraz bardziej odrywając się od kultury fizycznej, ulegała 

komercjalizacji i wiązała organizacyjnie z instytucjami usługowymi. Rekreacją 

ruchową zajmować się  miały zarówno wyspecjalizowane stowarzyszenia społeczne, 

zwłaszcza powołane w 1957 r. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, jak też 

związki zawodowe, spółdzielczość mieszkaniowa i organizacje młodzieżowe. Takie 
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rozproszenie powodowało niski udział społeczeństwa w rekreacji ruchowej, która 

stawała się najsłabszym ogniwem kultury fizycznej (przez centralizację systemu 

zarządzania kulturą fizyczną). Mimo to okres Polski Ludowej przyniósł poważny 

rozwój rekreacji pod względem organizacyjnym, kadrowym i wyposażenia 

materialnego oraz znaczny postęp w rozbudowaniu zainteresowań tą forma 

spędzania czasu wolnego i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec (tak 

zdrowotnie) aktywnego wypoczynku. Rekreacja fizyczna przeobraziła się w ciągu 

XX w. z elitarnej formy spędzania czasu wolnego w zajęcia popularne, a w 

niektórych krajach wręcz masowe – tempo tego procesu pozostaje w ścisłym 

związku z poziomem cywilizacyjnego zaawansowania i zamożnością społeczeństwa.    

Fakty z tworzenia TKKF w 1957 r. – *27-28 luty, krajowa narada aktywu 

sportowego zgłosiła postulat utworzenia masowej organizacji krzewienia kultury 

fizycznej; *8 kwiecień, na naradzie aktywu powstała komisja organizacyjna TKKF; 

*3 maj, krajowa konferencja założycieli przyjęła uchwałę o powołaniu do życia 

TKKF jako stowarzyszenia zrzeszającego ogniska TKKF, konferencja zatwierdziła 

projekt statutu TKKF, ustaliła zasady powoływania instytucji wojewódzkich 

Towarzystwa i tworzenia ognisk terenowych i wybrała Tymczasowy Zarząd Główny 

TKKF; *od 11 maja,  rejestracja ognisk w kraju, pierwsze statutowe ognisko TKKF 

zostało zarejestrowane w dniach 11-14 maja, w Zamościu (inne ogniwa tworzyły się 

spontanicznie-samodzielnie w miejscowościach w których z różnych przyczyn nie 

powołano ognisk TKKF samodzielnie, obligatoryjnie poleceniem ZG TKKF 

tworzono w miesiącach  wrzesień-grudzień; *30 maj, pierwsze posiedzenie 

Tymczasowego ZG TKKF, wybrano Prezydium ZG, zatwierdzono regulamin ZG 

TKKF, wzorcowy statut dla ognisk oraz wytyczne; *od 1 września, pierwszy 

biuletyn informacyjny ZG TKKF. *30 maj-15 grudzień Tymczasowe Prez. ZG 

TKKF, Prezes Feliks Kędziorek.  /36 

W Chełmie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (nakazem 

centralnym) biuro i zarząd, organizowano na przestrzeni września-października 1957 

r., jako samodzielną organizację, która (faktycznie dopiero) z początkiem 1958 r. 

rozpoczęła statutową działalność tj. – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 

powołano jako, samodzielną organizację masowych form wychowania fizycznego, 

sportu i rekreacji. Organizację, zespołów ćwiczebnych, imprez i zawodów sportowo-

rekreacyjnych, sekcji sportowych, imprez i zawodów sprawnościowo-

wytrzymałościowych. Organizację ćwiczeń rekreacyjnych w zakładach pracy łącznie 

z działalnością sportową w miejscu zamieszkania i miejscu pracy, ćwiczeń 

rekreacyjnych w ośrodkach wypoczynku świątecznego i urlopowego. Oto 

podstawowe zadania, które legły u podstaw statutowej działalności TKKF, które 

odegrało wiodącą rolę w fizycznej rekreacji ludzi pracy – .  
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I Zjazd Wojewódzki TKKF, odbył się w Lublinie 17 listopada 1957 r.,  od tego 

też momentu Towarzystwo funkcjonowało jako organizacja w pełni ukształtowana, 

podlegająca jednolitemu, powołanemu na zjeździe kierownictwu. Pierwszym 

prezesem Zarządu Woj. TKKF został Janusz Pawłowski. W latach 1957-1958\1959 

działalność TKKF w województwie Lubelskim miała (jak wynikało i w\g oceny 

WKKF w Lublinie i też ZG TKKF w Warszawie), charakter organizacyjnej pracy.  

Tabela ukazuje tworzenie się ognisk TKKF w woj. Lubelskim:  

W 1957 r. (pierwsze)  

1. TKKF Zamość,  

2. „Sokół” Lublin,  

3. „Wioślarz” Biała Podlaska;  

W 1958 r.(następne) –  

4. „ZOR Zachód” Lublin,  

5. „ZOR Bronowice” Lublin,  

6. „Znicz” Tomaszów,  

7. „Wschód” Włodawa;  

1959 r. (dalsze)   

8. „Olimpia” Chełm pierwsze w Chełmie i pow.,  

9.  „Błękitni” Lublin,  

10. „Płomień” Lublin,  

11. „Sybille” Puławy,  

12. „Zorza” Kraśnik,  

13. „Orlik” Krasnystaw,  

14. „Radzynianka” Radzyń.   \ 37             

Minęły lata zanim wykształcił się nawyk skutecznej działalności ognisk TKKF 

i samego tzw. biura Zarządu TKKF w Chełmie. Za wybitne osiągnięcia w 

działalności krzewienia kultury fizycznej w Chełmie w ramach TKKF do 1971 r., 

prezes i działacz Ogniska „Olimpia” Chełm, Ryszard Nafalski, został odznaczony 

przez Zarząd Główny TKKF srebrną honorową odznaką TKKF.  \ 38 

Dużą pomoc w działalności ognisk TKKF (i też tzw. biura-TKKF) w Chełmie 

w latach 60-tych niosła Centralna Rada Związków Zawodowych poprzez swoje 

związki branżowe. Z relacji jednego z działaczy „że w pierwszym okresie tworzenia 

się TKKF w Chełmie w tzw. okresie surowej władzy PRL, biuro miało ważną rolę 

propagandową słusznej czy nie, ale racji nowej władzy, która chce dobrze dla ludu, 

nawet jeżeli to biuro jest tworzone z polecenia komitetu itd. Tak jak to było w 

przypadku chełmskiego TKKF. Nawet jeżeli pracownikami są towarzysze a 

skuteczna działalność jest ponad ich siły, ale to już historia, takie były czasy, i trzeba 

było dużo lat aby wykształcił się skuteczny model działania, przyszli nowi działacze 
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i realna działalność TKKF, bo wspaniałe wyniki tego okresu były tylko na papierze – 

dotyczyło to też innych instytucji sportowych w tym czasie w Chełmie”.  

Istotną sprawą zawsze był i jest w działalności TKKF program, a więc oferta z 

jaką wychodzi TKKF-biuro do społeczeństwa. Trzeba też stwierdzić, że w okresie 

burzliwego rozwoju TKKF, jego program kształtowany był w ogniskach i 

środowiskach, odpowiadał na potrzeby i zainteresowania grup konkretnych ludzi. 

Był to program na miarę ówczesnych  potrzeb społecznych, które kształtowały się 

spontanicznie. Obecnie (z czasem zawsze) te potrzeby są nieco inne, szersze, często 

niewystarczająca też jest baza i warunki lokalowe ich zaspakajania przez TKKF.  

Od 2-połowy 60-lat można zaobserwować postępujące zbiurokratyzowanie 

struktur organizacyjnych w kulturze fizycznej, również i w TKKF. Przy tym masowa 

kultura fizyczna powoli lecz systematycznie była przesuwana na dalszy plan przez 

administrację. Cały wysiłek skierowany był na sport wyczynowy, obserwujemy te 

symptomy i dziś. Administracja państwowa cały swój wysiłek skupiała na 

narzucaniu ogniskom planu usług, egzekwowaniu limitów, wykonywaniu planu 

imprez, akcji itd. Ogniska i TKKF siłą rzeczy i z konieczności zaczęły się również 

biurokratyzować, a w wielu ośrodkach zatracać swój społeczny charakter (władza 

PRL tego okresu była pazerna na realizację narzuconych planów, a ilość cyferek 

doprowadzała ją do satysfakcji, partia rządzi, a lud  jest zadowolony), (dlatego też 

brak źródłowych informacji z tego okresu). Efektem tego było odejście wielu 

zasłużonych specjalistów i działaczy społecznych, którym ten system nie 

odpowiadał.  

Rekreacja fizyczna nie powinna być wizytówką tej czy innej organizacji lecz 

udziałem całego społeczeństwa w dobrze pojętym interesie jego wszechstronnego 

rozwoju. Dlatego też (może i w sens tego hasła), w mniejszych zakładach pracy, w 

których nie działały ogniska TKKF, powoływane były komisje wychowania 

fizycznego. \ 39 

Sprawozdanie z działalności Ognisk TKKF za 1974 r. w Chełmie, Zarząd 

Powiatowy Chełmskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej mieścił się w 

Chełmie przy ul. Świerczewskiego 11 (obecnie ul. Piłsudskiego). Zasadniczym 

zadaniem Chełmskiego TKKF w 1974 r. było zwiększenie liczby Ognisk TKKF i 

członków, ilości imprez i uczestników. Na koniec 1974 r. istniało 5-Ognisk 

terenowych oraz 18-Zakładowych. Ogniska TKKF terenowe to – „Olimpia”, 

„Jutrzenka” „Miś”, „Junak” i „Ochotnik”. Wiodącą było Ognisko „Olimpia” 

posiadała 10-sekcji sportowych, 152-członków w tym 32-kobiety, zorganizowała 63-

imprezy sportowe, udział wzięło 1.012 uczestników w tym 90-kobiet. Spośród 

działaczy w\w Ognisk TKKF wyróżnili się: Ryszard Nafalski, Lucjan Dworucha, 

Cyprian Staręgowski, Ireneusz Martyniuk (Wierzbica), Andrzej Latuszyński, 

Zbigniew Rajewski.  
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Informacja z działalności rekreacyjnej w zakresie kultury fizycznej na terenie 

miasta Chełma – Zagadnieniem rekreacji fizycznej w mieście Chełmie zajmuje się 

Chełmskie TKKF powstałe w lipcu 1975 r. Towarzystwo to jakkolwiek obejmuje 

swą działalnością teren całego województwa, gros swej pracy skupia na terenie 

Chełma, na którym działa aktualnie 7-ognisk statutowych i 13-zakładowych w tym 

1.400 członków. Praca rekreacyjna opiera się przede wszystkim na ogniskach 

statutowych, które są krzewicielami rekreacji w swoich środowiska i posiadają 

efekty swojej pracy.  W 1975 r. zorganizowano 452 imprezy dla 5.600 uczestników, 

a w 1976 r. 520 imprezy  dla 6.700 uczestników.  \ 40          

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego TKKF dnia 9 czerwca 1975 r. 

postanowiono przyjąć zasadę dwustopniowego systemu zarządzania w strukturze 

organizacyjnej TKKF powołując we wszystkich nowopowstałych województwach, 

wojewódzkie i powiatowe zarządy TKKF, a jednocześnie działalność rekreacyjno-

sportowa pozostawić bez zmian. Od czerwca 1975 r. Chełm został województwem, 

w jego skład weszły powiaty Krasnystaw i Włodawa, został też powołany 

Wojewódzki Zarząd i biuro TKKF. W nowych granicach administracyjnych 

województwa chełmskiego znalazło się Jez. Białe i obszary przyległe. Był to ważny i 

strategiczny rekreacyjnie obiekt dla organizowania wycieczek, biwaków i dla ruchu 

krajoznawczo-turystycznego o randze krajowej, z dużym asortymentem-

kompleksem obiektów wypoczynkowo-sportowych. W rejonie tym mieszczą się 

rezerwaty objęte ochroną strefy ciszy, higieny i przyrody. Obecnie Jez. Białe stanowi 

kombinat wypoczynku, sportu i turystyki.  

Mówiąc o miejscach szczególnie przystosowanych do prowadzenia zajęć i 

działalności rekreacyjnej, masowej i ukierunkowanej, wspomnieć należy, że w latach 

1945-1960 na terenie jednego z parków m. Chełma, działał aktywnie Ogródek 

Jordanowski, za ćwiczenia odpowiadali przodownicy i instruktorzy „Sokoli”,  

(ogródek Jordanowski powstał w 1930 r.).         

Stan organizacyjny Chełmskiego ZW TKKF w latach 1977-1980;   

I. Ogniska Statutowe: w 1977 r. było 827 członków;  w 1979 r. 

zarejestrowanych było 12 ognisk statutowych z 1.409 członkami, doszły 2-ogniska 

„Spartakus” w WPGKiM i „Relaks” w Urzędzie Woj., w 1980 r. rozwiązano 2-

ogniska, „Orkan” przy WZSR i „Junak” przy ChPB. Do najliczniejszych i najlepiej 

działających ognisk TKKF należały: „Krzepa”, „Olimpia”, „Relaks” i „Spartakus”, 

ilość członków od 30 „Wschód” Włodawa do 360 w „Krzepie”;  

II. Ogniska Regulaminowe (zakładowe): w latach 1977-1980 powołano 13 

nowych ognisk  przy: Transbud, PZU, Urząd Miejski, Krasnystaw, ChPB, WPBK, 

WUT i Drukarnia, na koniec 1980 r. w woj. chełmskim było 30 ognisk zrzeszających 

2.760 członków (w tym okresie rozwiązało się 17 ognisk);  
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III. Działalność Programowa: działalność programowa w ogniskach 

statutowych w głównej mierze opierała się na stałych sekcjach ćwiczebnych: 

 

Tabela (dyscyplina, rok, ilość sekcji: \1977 r.\ 1978 r.\ 1979 r.\ 1980 r.\:  

1. Karate „Olimpia” \ 44 \ 78 \ 40 \ 42 \;  

2. Karate „Wschód” \ - \ - \ - \ 44 \;  

3. Samoobrona „Olimpia” \ 16 \ 36 \ 27 \ 38 \;  

4. Kulturystyka „Krzepa” \ 20 \ - \ - \ - \ ;  

5. Gimnastyka dla kobiet „Olimpia” \ 61 \ - \ - \ - \;  

6. Gimnastyka dla kobiet „Wschód” \ - \ - \ - \ 18 \;  

7. Narciarstwo nizinne „Jutrzenka” \ - \ - \ - \ 30 \;  

8. Brydż „Orlik” \ - \ - \ 18 \ 34 \;  

9. Szachy „Orlik” \ - \ - \ 20 \ 30 \;  

10. Tenis stołowy „Orlik” \ - \ 26 \ 20 \ 50 \;  

11. Tenis stołowy „Miś” \ - \ -\ - \ 60 \;  

12. Tenis ziemny „Olimpia” \ - \ 47 \ - \ - \;  

13. Żeglarstwo \ - \ 30 \ - \ 40 \; (podstawowym partnerem ognisk statutowych 

działających w miejscu zamieszkania była spółdzielczość mieszkaniowa. W 1980 r. 

było 10 ognisk statutowych 8-sekcji i 1.376 czł., i 30 ognisk regulaminowych 27-

sekcji i 2.760 czł., zorganizowano 391 statutowe i 317 regulaminowe imprezy z 

udziałem 8.000 i 6.520 osób, organizatorami tych imprez były wszystkie ogniska 

statutowe i regulaminowe);   

IV. Działalność Ognisk Zakładowych: w tym okresie przeobrażeniom i 

aktywności podlegał sport masowy, aktywne były sekcje i zespoły rekreacyjne, 

największą popularnością cieszyły się: piłka nożna, piłka siatkowa, wędkarstwo, 

strzelectwo, tenis stołowy oraz formy działalności turystycznej. Stałymi formami 

zajęć rekreacyjno-sportowych były ligi: tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki, 

koszykówki i szachów. Tradycyjnymi formami spędzania czasu wolnego były nadal 

spartakiady wydziałowe zakładowe i międzyzakładowe stwarzające zdrową 

rywalizację pomiędzy ogniskami. Mimo stałej pracy wojewódzkiego biura TKKF na 

rzecz rozwijania i zakładania ognisk TKKF w zakładach pracy, brak zainteresowania 

sportem masowym ze strony dyrekcji i związków zawodowych (brak powiązania i 

łączenia rekreacji fizycznej z akcją socjalno-bytową), a przecież w myśl hasła „w 

zdrowym ciele zdrowy duch” sporty podnoszą sprawność fizyczną pracowników. 

Przeprowadzone kursy dla kadry szkoleniowej z: karate, aktywny wypoczynek w 

zakładach pracy i na wczasach, jeździectwo, narciarstwo nizinne, samoobrona, gry 

zespołowe, sporty wodne, rekreacja ruchowa i ćwiczenia rekreacyjne w czasie 

przerw w pracy. TKKF  aktywnie współpracował ze SZS, ZHP, LZS i MOSiR, 

wspólnie też opracowywali kalendarze masowych imprez.   
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Stan Organizacyjny Ognisk Statutowych –    

Ogniska Statutowe  1977 1978 1979 1980. 

-ilość ognisk   10 11 12 10, 

- ilość członków  827 1.164 1.409 1.376, 

- imprezy   558 174 299 391, 

- ilość uczestników w imprezach 6.872 8.262 21.146 7.867, 

- sekcje   5 5 6 8, 

- ilość ćwiczących w sekcjach 135 140 153 386,   

- zespoły ćwiczebne  77 72 116 85, 

- ilość ćwiczących w zespołach 1.038 1.422 1.939 1.844,   

- ligi (siatka, kosz, tenis stołowy)  s .s..t .t .s..k..t, 

- ilość grających w ligach 96 120 400 580.  

Stan Organizacyjny Ognisk Zakładowych –  

Ogniska Regulaminowe 1977 1978 1979 1980.   

- ilość ognisk   34 39 26 30,  

- ilość członków  2.124 2.935 2.192 2.760, 

- ilość imprez  512 618 202 317, 

- ilość uczestników w imprezach 20.705 31.453 4.854 .6.520, 

- ilość sekcji   45 27, 

- ilość ćwiczących w sekcjach 935 513,   

- ilość zespołów ćwiczących 20 34 41 52, 

- ilość ćwiczących w zespołach 442 675 812 752.  \ 41 

Działalność programowa ZW TKKF w Chełmie w latach 1981-1984: 

systematyczny rozwój stałych sekcji i zespołów ćwiczebnych; zwiększenie ilość 

biegów o memoriał im. Cz. Ściubaka; mały maraton PKWN; biegi pokoju, 

zwycięstwa i przełajowe;  organizacja imprez w ramach akcji zima lato, organizacja 

obozów sportowych i szkoleń organizatorów rekreacji i inne okolicznościowe.  

Działalność programowa ognisk 1981 1982 1983 1984. 

- imprezy   315 481 572 618, 

- ogniska statutowe  185 288 217 268, 

- uczestnicy imprez  8.548 12.295 21.95 36.313, 

- ogniska statutowe  3.084 7.954 9.300 10.877, 

- stałe zespoły ćwiczących 180 218 250 247,  

- ogniska statutowe  63 .78 85 84, 

- uczestnicy zespołów  3.202 4.126 4.107 4.060, 

- w ogniskach statutowych 1.954 2.056 2.063 2.040 

- sekcje ćwiczebne  2 2 6 7,  

- uczestnicy   115 70 211 332, 

- obozy sportowe  1 2 1, 
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- uczestnicy obozów  31 60 25, 

Ogniska statutowe-(sekcje) „Olimpia” (judo, karate); „Karate” (kyokushinkai), 

„Orlik”  (karate, motorowa); „Wschód” (aerobik); „Jutrzenka” (kulturystyka); 

„Krzepa” (aerobik); „Cement” (tenis stołowy), „Miś” (aerobik, taniec towarzyski). 

Ligi TKKF – siatkówka, koszykówka, piłka nożna, halowa piłka nożna, tenis 

stołowy, tenis ziemny, brydż.  

W latach 1986-1989, nowej kadencji  działalności TKKF w województwie 

chełmskim nastąpiło wiele zmian społeczno-gospodarczych w kraju, co miało też 

wpływ i na działalność TKKF. Podejmowane działania organizacyjne zmierzały do 

umocnienia podstawowych jednostek TKKF tj. Ognisk Statutowych i 

Regulaminowych, organizowano też wspólne imprezy rekreacyjne oraz zloty Ognisk 

i zakładów pracy nad Jez. Białym. Funkcję prezesa ZW TKKF w Chełmie pełnił 

Marek Kiwiński a funkcję kierownika biura Wiesława Saganek (na koniec 1989 r. 

funkcjonowało 40 ognisk w tym 15 statutowych zrzeszając 3.848 osób).  

Działalność programowa ognisk 1986 1987 1988 1989. 

- imprezy   486 559 823 787, 

- ogniska statutowe  307 336 582 550, 

- uczestnicy imprez  28.873 39.673 59.438 62.984, 

- ogniska statutowe  21.788 26.699 36.105 30.863, 

- stałe zespoły ćwiczebne 134 146 184 218, 

- ogniska statutowe  49 51 69 100, 

- uczestnicy zespołów  2.011 2.610 3.567 3.938, 

- w ogniskach statutowych 1.147 1.367 1.882 2.181. 

- ćwiczący w sekcjach* 387 433 294 285.  

*Olimpia-judo, Karate-kyokushinkai, Miś-aerobik, Pedagog-karate, Orlik-tenis 

stołowy, ZW TKKF-gimnastyka odchudzająca dla kobiet i gimnastyka odchudzająca 

dla mężczyzn.  

Ogniska i członkowie ognisk 1986 1987 1988 1989. 

CHEŁM-(w tym statutowe \ Olimpia, Karate, Żeglarz, Miś, Jutrzenka, Krzepa, 

Relaks, Spartakus, Portland i Kolejarz). 

- ilość ognisk.  26 27 4 23,  

- ilość członków  3.162 3.287 3.798 2.822, 

KRASNYSTAW-(w tym statutowe \ Orlik i Pedagog). 

- ilość ognisk.  6 8 8 .8, 

- ilość członków  563 602 437 433, 

WŁODAWA-(w tym statutowe \ Wschód). 

- ilość ognisk   6 7 9 9, 

- ilość członków  335 311 319 476, 

REJOWIEC-(w tym statutowe \ Maraton i Cement). 
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- ilość ognisk   2  

- ilość członków  65 62 56 50. 

Ligi TKKF   1986 1987 1988 1989. 

CHEŁM   7 8 7 6, 

- siatkówka…(ilość \ czł.)  2\560 .2\580 2\520 1\240, 

- koszykówka  1\180 1\200 1\180 1\220, 

- piłka nożna   1\220 1\240 1\230 1\200, 

- halowa piłka nożna  1\90 1\110 1\200 1\230, 

- tenis stołowy  1\90 1\130 1\240 2\260, 

- tenis ziemny   1\40 1\40 1\40, 

- szachów   1\40 1\40,  

KRASNYSTAW  3 3 3 3, 

- piłka nożna   1\250 1\200 1\220 1\220, 

- brydż sportowy  1\85 1\80 1\80 1\85, 

- tenis stołowy  1\120 1\120 1\110 1\110, 

WŁODAWA   3 3 3, 

- siatkówka   1\90 1\120 1\100, 

- piłka nożna   1\120 1\110 1\100, 

- halowa piłka nożna  1\85 1\95 1\90. 

Lata 1990-1993 charakteryzowały się zmianami społeczno-gospodarczymi w 

kraju, które wywarły również wpływ i na działalność TKKF. Środowisko działania 

TKKF, czyli zakłady pracy będące w trakcie przemian własnościowych, często nie 

były w stanie wspierać działalności rekreacyjno-sportowej swoich załóg 

pracowniczych. Do tego doszło ograniczenie środków finansowych, zubożenie 

społeczeństwa, walka o byt i brak zainteresowania kulturą fizyczną. Dlatego też 

TKKF poszukiwało nowych form dla swojej działalności. V Woj. Zjazd, wybrał 

nowe władze ZW TKKF w Chełmie Prezesem został Marek Kiwiński, Wice. 

Leopold Matysko i Wiesława Saganek-(kierowała też pracą biura). 

Stan organizacyjny  1990 1991 1992 1993. 

- liczba ognisk  26 22 16 13,  

- w tym statutowych  13 12 10 10, 

- liczba członków ogółem 2.339 1.852 1.852 948, 

- z tego: kobiet  302 238 99 120, 

- młodzieży do lat 18  423 365 230 320.  

Wykaz ognisk TKKF na koniec 1993 r. CHEŁM: 1. „Budowlani” przy ChPB: 

piłka nożna, tenis stołowy; 2. „Energetyk”  przy MPEC: piłka nożna tenis stołowy; 

3. „Jutrzenka” przy ZSZ Nr 5: koszykówka, siatkówka, pływanie; 4. „Kolejarz” przy 

PKP: piłka nożna, tenis stołowy, turystyka; 5. „Krzepa” przy ChZO: siatkówka, 

koszykówka; 6. „Olimpia” środowiskowy: tenis stołowy; 7. „Pionier” przy ZNP – 
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siatkówka; 8. „Portland” przy Cementowni: koszykówka, tenis stołowy; 9. „Tabor” 

przy PKP: piłka nożna; 10. „Żeglarz” środowiskowy: żeglarstwo, (w kampanii 

sprawozdawczo-wyborczej powstały 2-nowe); 11. „Lancet” przy ZOZ: piłka nożna; 

12. „Ósemka” przy SP Nr 8 – piłka nożna. (oraz reaktywowano działalność ogniska); 

13. „Relaks” przy Urz. Woj.: piłka nożna, siatkówka, turystyka kajakowa. 

KRASNYSTAW: 1. „Orlik” środowiskowy: piłka nożna, tenis stołowy; 2. 

„Pedagog” środowiskowy: karate. REJOWIEC FABRYCZNY: 1. „Maraton” przy 

MPGK: siatkówka. WŁODAWA: 1. „Polesie” przy ZPS: siatkówka, piłka nożna; 2. 

„Wschód” środowiskowy: organizacja imprez środowiskowych.  

LICZBA – sekcji i stałych zespołów  

ćwiczebnych, imprez i uczestników 1990 1991 1992  1993. 

- liczba sekcji i stałych 

   zespołów ćwiczebnych 176  169 118       119, 

- liczba imprez ogółem 511  490 275 430, 

- liczba uczestników 30.404 29.700 27.355     9.248. 

 (m. in.: ligi, festyny, zloty, biegi przełajowe, turnieje, spartakiady, wakacje, ferie)  

 

LIGA TKKF   1990 1991 1992 1993. 

- siatkówka (ilość zesp.\ uczest.) 23\184 12\96 8\72 8\72, 

- koszykówka  10\80 14\112 13\104 23\184, 

- tenis stołowy  10\78 8\64 11\88 8\64, 

- piłka nożna halowa  11\115 7\65 9\87 15\141, 

- piłka nożna   4\60 6\86 9\135, 

- piłka nożna „dzikie drużyny” 13\105 15\120. 

ZAJĘCIA korekcyjne dla  

dzieci przedszkolnych  1991 1992 1993.  

- ilość dzieci badanych  940 343 585,  

- ilość dzieci zakwalifikowanych 

   na zajęcia   340 103 155, 

- ilość zespołów ćwiczebnych 22 9 15. 

  (wprowadzona nowa forma gimnastyka korekcyjna dla dzieci). 

Pozostałe formy działalności programowej: zlot Ognisk TKKF i zakładów 

pracy nad Jez. Białym; biegi przełajowe dla młodzieży szkolnej oraz juniorów i 

seniorów; spartakiady przedszkolaków z okazji międzynarodowego dnia dziecka; 

festyny rekreacyjno-sportowe z okazji św. państwowych, miast, tygodnia kultury 

fizycznej; akcje aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii 

zimowych; wakacje aktywnego wypoczynku, turnieje, ligi, rajdy rowerowe, szkółki 

tenisa; turnieje tenisa stołowego.   \  42 
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W latach 1998-2001 zaszły istotne zmiany organizacyjne w działalności 

TKKF, które podyktowane zostały wprowadzeniem reformy administracyjnej w 

kraju. Utworzenie od 1 stycznia 1999 r. w miejsce województwa chełmskiego 

powiatów: grodzkiego, chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego wymusiło 

przeprowadzenie VII wojewódzkiego zjazdu delegatów w 2-częściach:  

 I. organizacyjno-programowa 28 września 1998 r. i  

II. przyjęcie zmian w statucie 29 styczeń 1999 r. Wojewódzkie TKKF o 

zasięgu województwo chełmskie przekształcono na Chełmskie TKKF. Obecnie 

Chełmskie TKKF jest Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej członkiem 

bezpośrednim Wojewódzkiego TKKF w Lublinie oraz krajowego TKKF. Zarząd 

Chełmskie TKKF w tym czasie stanowili: Prezes Marek Kiwiński, Wice. Wiesława 

Saganek, skarbnik Stanisława Jaryniuk, sekretarz Sabina Sawicka. Biuro prowadzi 

W. Saganek, koryguje i inspiruje wszelką działalność Ch TKKF.           

STAN organizacyjny Ch TKKF 1998 1999 2000 2001.  

- liczba ognisk  14 9 9 10, 

- w tym statutowych  10 4 4 5, 

- liczba członków ogółem 1.430 980 1.020 1.100. 

OGNISKA: statutowe: Kolejarz, Portland, Olimpia, Jutrzenka, TKKF 

Rejowiec, regulaminowe: Pionier, Emir, Lancet, Energetyk, Tabor.   

  

FORMY działalności  Chełmskie TKKF  na lata 1998-2001: 

1. Spartakiady przedszkolaków – impreza z udziałem 600 przedszkolaków 9-12 lat.  

2. Gimnastyka korekcyjna dzieci przedszkolnych – badania wstępne objęły dzieci 

5-6 lat, w zajęciach uczestniczyło (październik) 1998 r. – 326 dzieci i 2001 r. – 

268 dzieci.  

3. Aktywne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży – wakacje, ferie, ligi, 

turnieje, krosy, wycieczki, itd.  

4. Tzw. „czwartki lekkoatletyczne” (prowadzone od 200 r.) – nowa masowa 

coroczna-cykliczna akcja (4x jesienią i 6x wiosną) dla szkół 10-12 letnich dzieci 

(60m, 300m, 600m lub 1.000m, w dal, wzwyż, rzut piłeczką palantową)  start w 

„czwartkach lekkoatletycznych” w latach:  

Edycja  ilość szkół ilość uczniów liczba osobo-startów, 

 I.   1999\2000 19  646  5.908, 

 II.  2000\2001 23  967  6.815, 

  III. 2001\2002 31  1.492  10.438 

5.  Stałe systemy rozgrywek –  

 (liga – ilość zespołów). 1998 1999 2000 2001. 

 - piłka nożna  8 8 6 6, 

- halowa piłka nożna 26 24 24 26, 
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- siatkówka  8 6 8, 

- koszykówka 13 12 12 9, 

6. Biegi przełajowe pod hasłem „ruch doskonali i uzdrawia serce” (14 kategorii 

wiek).  

7. Od ponad 25 lat organizowany jest w Okunince nad Jeziorem Białym, „Sportowy 

Festiwal Pokoleń” i wiele konkurencji rekreacyjno-sportowych.    

8. Festyny sportowo-rekreacyjne z okazji św. państwowych i regionalnych.  

9. W ramach współzawodnictwa sportowego promocja m. Chełma. \ 43   

Chełmskie TKKF, działa na rzecz zdrowego i sprawnego społeczeństwa, 

umożliwia też dostęp do aktywności fizycznej wszystkim grupom wiekowym. Jako 

priorytet „sport dla wszystkich”; gimnastyka korekcyjna z elementami pływania; 

tzw. „sportowe olimpiady”; ośrodek terapii ruchowej osób III-wieku (od 2004 r., 

osoby w wieku od 55 lat.: 1. zajęcia na pływalni ćw. w wodzie, 2. zajęcia w 

plenerze, edukacja ekologiczna, 3. zajęcia w salach sportowych joga, ćw. przy 

muzyce, edukacja prozdrowotna); od września 2008 r. w Ośrodku Terapii Ruchowej 

Osób III-wieku, będą prowadzone 3x w tyg. zajęcia dla osób z nadwagą i dla osób 

niepełnosprawnych; czwartki lekkoatletyczne; ligi halowe; wakacje i feerie imprezy 

rekreacyjno-sportowe oraz wyjazdy na obozy, plenery, „bieg po zdrowie”, „rajdy 

rowerowe”, „pikniki rekreacyjne”, „zawody pływackie” „plenery malarskie”.  

Miejsce organizacji tych imprez: las Borek ścieżka zdrowia, park miejski, 

Ogródki Jordanowskie i Zalew Żółtańce. Duże znaczenie (na przyszłość) dla Ch. 

TKKF ma nawiązana współpraca przygraniczna ze stowarzyszeniami kultury 

fizycznej z Ukrainy, wspólne imprezy „sportowa olimpiada pokoleń” czy 

„międzynarodowy sportowy festiwal w halowych grach zespołowych”. \ 44  

 

 

5. Miejski-Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku –  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – (rozszerzono do 2010 r.) –  

          

Miejski Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku w Chełmie (MOSTiW),  

tworzony od 1958 r. dla chełmskiego społeczeństwa, rozpoczął działalność z 

siedzibą na stadionie sportowym im. PKWN (tu też mieści się boisko do piłki nożnej 

funkcjonowało od 1959 r. i lekkiej atletyki). Podlegał finansowo, organizacyjnie i 

merytorycznie pod Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Chełmie.  

W 1968 r. wybudowano kort tenisowy z ogrodzeniem i trybunami, zakończono 

budowę lodowiska do hokeja (położono dywanik asfaltowy) na którym usytuowano 

boiska do koszykówki i piłki ręcznej.  

W 1969 r. wybudowano boisko do siatkówki (nawierzchnia kortowa) i inne 

obiekty. Zakres działania MOSTiW był dość szeroki poprzez prowadzenie-
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organizację imprez sportowych itp., kursów sportowych, pomocy dla Ognisk TKKF 

i zakładów pracy. Organizowano, kuligi, karnawały na lodzie, ligi hokeja na lodzie 

szkół średnich, ligi zakładów pracy i Ognisk TKKF  w tenisie stołowym, 

koszykówce, siatkówce, szachach i halowe mistrzostwa młodzików w tenisie 

ziemnym.  

W latach 1968-1970 MOSTiW wspierał sekcje, piłki nożnej, gimnastyki 

męskiej i żeńskiej, podnoszenia ciężarów, tenisa ziemnego, lekkiej atletyki i 

koszykówki. W latach 1967-1968 przeszkolił 96 sędziów i 124 organizatorów sportu  

lekkiej atletyki, koszykówki, tenisa stołowego, siatkówki i piłki nożnej. 

Kierownikiem MOSTiW od 1 lutego 1965 r. był Waldemar Kursa, instruktorzy 

sportowi od 1 stycznia 1966 r. Romuald Dąbrowski i od 1 stycznia 1968 r. Jan 

Grzela, starszy referent od 1 stycznia 1965 r. Krystyna Wolwowicz. MOSTiW 

współpracował ze wszystkimi organizacjami społeczno-politycznymi na terenie m. 

Chełma i powiatu. Posiadał też wypożyczalnię sprzętu sportowego i turystycznego 

zimowo-letniego. Przy MOSTiW działała w salce sekcja kulturystyczna i 

podnoszenia ciężarów LZS „Gryf”.  

W 1973 r. Miejski Ośrodek Sportu Turystki i Wypoczynku (MOSTIW) w 

Chełmie przemianowano na Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku 

(POSTiW) w Chełmie będący jednostką bezpośrednio wykonawczą zadań w 

zakresie kultury fizycznej turystyki i wypoczynku poprzez – 1. realizację 

powiatowego kalendarza imprez sportowych oraz ścisłej współpracy z organizacjami 

sportowymi zajmującymi się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu; 2. 

pełnieniem funkcji inwestora bezpośredniego w zakresie remontów, konserwacji i 

inwestycji sportowych; 3. administrowaniem i utrzymywaniem obiektów i urządzeń 

sportowych o charakterze miejskim; 4. pełnieniem funkcji usługowej z zakresu usług 

kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku. Powołano też społeczną komisję 

przyznawania Powszechnej Odznaki Sportowej               

We wrześniu 1972 r. odbyły się w Chełmie pierwsze zawody lekkoatletyczne 

szkół średnich i podstawowych (na stadionie im. PKWN) w których zainaugurowano 

zdobywanie norm na POS, w zawodach uczestniczyło 200 osób ze szkół miasta i 

powiatu. Dystrybutorem odznaki został Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i 

Wypoczynku w Chełmie. Od września 1972 r. na basenie POSTiW przy ul. 

Przemysłowej w Chełmie zaliczano też normy pływackie na odznakę, prowadzone 

przez ratowników. Łącznie zdobyto już 400 odznak przez młodzież z miasta i 

powiatu.     

Wprowadzony zarządzeniem Nr 64 Przew. GKKFiT nowy system zdobywania 

norm sportowych na Powszechną Odznakę Sportową udoskonalił i ujednolicił 

dotychczasowe poczynania w tym zakresie i to zarówno w zakresie sportu 

szkolnego, wiejskiego jak i robotniczego. Celem ujednolicenia spraw dystrybucji 
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odznak POS oraz sprawozdawczości w zakresie zdobywania poszczególnych stopni 

odznaki – zarządzeniem Nr 2\73 Przew. PKKFiT w Chełmie powołano 15 sierpnia 

1973 r., Społeczną Komisję d\s Powszechnej Odznaki Sportowej, w skład tej komisji 

weszli przedstawiciele: SZS, LZS, TKKF, PTTK i POSTiW.       

W 1974 r. POSTiW zorganizował ponad 30-imprez o charakterze powiatowym 

lub miejskim w którym startowało blisko 3.000 zawodników (cykl spartakiad 

powiatowych we wszystkich dyscyplinach sportowych). Współuczestniczył również 

w organizacji szeregu imprez sportowych i turystycznych organizowanych przez 

TKKF, SZS, LZS i PTTK. \ 45 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Chełmie, został powołany 16 

marca 1978 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełma. W grudniu 2003 r. w 

struktury MOSiR włączono Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej. Ośrodek 

realizuje zadania Miasta Chełma w zakresie kultury fizycznej, informacji 

turystycznej i obsługi ruchu turystycznego oraz m. in.: utrzymanie w gotowości 

technicznej i eksploatacyjnej terenów, obiektów sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych; udostępnianie posiadanej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 

mieszkańcom Chełma, stowarzyszeniom kultury fizycznej, zakładom pracy oraz 

innym organizacjom; współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej z terenu 

miasta; prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu masowej kultury 

fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych. 

Jednym z podstawowych statutowych zadań MOSiR-u jest organizacja i 

prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Począwszy od 

90-lat MOSiR we współpracy z CHTKKF organizował szereg imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Od 1994 r. już  samodzielnie MOSiR był 

organizatorem szeregu turniejów tzw. „dzikich drużyn” w piłce nożnej. 

Propagatorem i organizatorem, a zarazem sędzią turni był Andrzej gruszka 

pracownik MOSiR (sędzia piłkarski, były piłkarz „Chełmianki”). W tego typu 

zawodach uczestniczyło 10-14 drużyn, a mecze rozgrywano na bocznej płycie 

stadionu. Począwszy od 1999 r. działalność została rozbudowana. Zorganizowano 

cykliczną imprezę pn „Liga wakacyjna z MOSiR-em dla dzieci i młodzieży”, która 

działa do dziś jako turnieje: piłki nożnej, siatko-nogi, tenisa stołowego i ziemnego, a 

także zawody koszykówki, crossy rowerowe oraz zawody pływackie (od 1999 r. tzw. 

„siatko-nogę” jako nową grę wprowadził do ligi opracował jej reguły i sędziuje 

Waldemar Antoni Kozłowski, gra przyjęła się i jest chętnie grana przez młodzież). 

W|w imprezy prowadzone są na obiektach MOSiR-ru, na stadionie miejskim, w hali 

sportowej, na kąpielisku „Glinianki” i basenie otwartym przy ul. Kredowej, a także 

od 2009 r. na nowym „Orliku 2012” - i cieszą się wielką popularnością. Co roku w 

cyklu imprez uczestniczy ponad 1.500 osób  a w każdym turnieju ponad 40-drużyn.  



139 

 

Również i tzw. „Ferie zimowe z MOSiR-em” cieszą się dużą popularnością – a 

imprezy to turniej halowy piłki nożnej, tenis stołowy na hali, zawody łyżwiarskie na 

lodowisku MOSiR-u przy ul. Sienkiewicza 22. Począwszy od 1993 r. odbyło się 

około 150 turniejów łyżwiarskich w których uczestniczyło kilka tys. osób. Od 2007 

r. dzięki inicjatywie Andrzeja Gruszki (kierownika imprez sportowych) i dyrekcji 

MOSiR-u ruszyła cykliczna impreza pn „Halowa liga chłopców 11-18 lat w piłce 

nożnej”, mecze odbywają się co roku w weekendy i w listopadzie i grudniu w Hali 

MOSiR-u – i tak (20007 r., 16-drużyn, 160-osób; 2008 r., 22, 2000; 2009 r., 25, 250; 

i 2010 r., 30, 300). W trakcie rozgrywek organizowane są pogadanki na temat 

szkodliwości alkoholu, narkotyków itd. Wszystkie imprezy sportowe prowadzone 

przez MOSiR mają zapewnioną opiekę medyczną, (pielęgniarka i ratownik 

medyczny).  *Informacji udzielił Andrzej Gruszka – kierownik działu sportowego MOSiR.                                     

Obiekty MOSiR w Chełmie  (na stan 2010 r.) –  

STADION MIEJSKI (dawny im. PKWN), mieści się w centrum miasta przy 

ul. Pułku Szwoleżerów 15a. Stadion spełnia wymogi do prowadzenia sportowo-

rekreacyjnych imprez masowych, koncertów itd.,  trybuny mieszczą 2.500 widzów. 

Jest tu pełnowymiarowe boisko piłkarskie (100mx70m), odbywają się tu mecze 

drużyny piłkarskiej ChKS „Chełmianka” Chełm. Wokoło boiska biegnie bieżnia 4-

torowa 400-metrowa i 6-torowa 100-metrowa. Na stadionie mieści się też, boisko do 

siatkówki i koszykówki, pawilon sekcji tenisa stołowego KS „Ogniwa”, kort  sekcji 

tenisa ziemnego TKKF „Olimpia”, i budynek „Pokoi Gościnnych” z parkingiem. 

HALA  SPORTOWA  MIEJSKA, oddana do użytku 9 października 2002 r., mieści 

się przy ul. Granicznej 2a w Chełmie. Jest to wielofunkcyjny obiekt sportowy 

przystosowany do rozgrywania zawodów sportowych, przeprowadzania treningów, 

ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacyjnych. Mogą się tu odbywać zawody we 

wszystkich dyscyplinach sportowych. Kubatura 41547,0m3.; powierzchnia boiska 

głównego 26,0mx42,2m.; miejsca siedzące 1044 w tym 70 dla niepełnosprawnych; 

miejsca stojące 200; max pojemność 1500 miejsc; parking na 250 aut; salki boczne 

przystosowane są do: ćwiczeń rehabilitacyjnych, aerobiku, fittnesu, ćw. 

gimnastycznych, rozgrzewki i treningów. OŚRODEK SPORTOWY tzw. 

„BATORY” (mieści się obok Hali), z pełnowymiarowym stadionem piłkarskim o 

pow. 100mx70m, szatnie i pełny węzeł sanitarny. Teren przyległy nadaje się do 

organizowania biegów przełajowych i crossów rowerowych. LODOWISKO 

SZTUCZNE zimowe o pow. 23,60mx40m, mieści się przy ul. Sienkiewicza 22 w 

Chełmie, propaguje łyżwiarstwo. BASEN letni, pow.25mx12,5m, mieści się przy ul. 

Przemysłowej w Chełmie, propaguje pływanie. SKATE PARK o pow.43mx9m, 

mieści się w Parku Miejskim przy ul. Armii Krajowej w Chełmie, propaguje jazdę 

na rolkach i deskorolkach. „ORLIK 2012”, oddany w 2009 r., obiekt mieści się przy 

ul. Sienkiewicza 22 w Chełmie, przeznaczony jest do wypoczynku i rekreacji. 
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Obiekt posiada: boisko do piłki nożnej (30mx62m), boiska do koszykówki i 

siatkówki (19,10mx32,10m) i budynki zaplecza boiska. Obiekt jest oświetlony.   \ 46             

 

 

6. Wodne  Ochotnicze  Pogotowie  Ratunkowe w Chełmie –  

     (rozszerzono do 2010 r.)  

 

Umiejętność-sztuka pływania datuje się od początków ludzkości. Była 

początkowo potrzebna do egzystencji, następnie w myślistwie i rybołówstwie, jak 

również w sztuce wojennej. Pierwsze zorganizowane nauczanie pływania 

prowadzono już w starożytnym Rzymie. Pływanie traktowano jako jeden ze środków 

prowadzących do prawidłowego rozwoju fizycznego. Starożytnych czasów sięgają 

też wzmianki o ratowaniu życia tonącym. W średniowieczu pływanie było 

elementem wychowania rycerskiego. Pod koniec XVIII w., zwrócono szczególną 

uwagę na umiejętność pływania a zarazem i tworzenia towarzystw ratownictwa.  

Pierwsze w Europie tego typu towarzystwo powstało w Amsterdamie w 1767 

r. Od 1773 r. powstawały pierwsze podręczniki poświęcone ratownictwu wodnemu. 

10 czerwca 1908 r. odbył się pierwszy w Europie międzynarodowy kongres 

ratownictwa wodnego. Na drugim 1910 r. powołano Międzynarodową Federację 

Ratownictwa w 1952 r. przemianowaną na Międzynarodową Federację Ratownictwa 

i Niesienia Pomocy i Sportów Użytkowych (FIS). W 1994 r. na kolejnym kongresie, 

powstała Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego (ILS) – w której 

obecnie zrzeszone są wszystkie krajowe organizacje ratownictwa wodnego na 

świecie.  

Sztuka pływacka znana była w średniowiecznej Polsce podobnie jak i w 

Europie. Potrzebę jej przyswajania podnosili myśliciele Odrodzenia, m. in. Andrzej 

Frycz Modrzewski i Łukasz Górnicki, który w dziale pt. Dworzanin Polski (1566) 

wyliczył pływanie jako jedną z ważniejszych umiejętności w edukacji szlacheckiej. 

Ustawy Komisji Edukacji Narodowej traktowały m. in. o nauce pływania w szkołach 

(1773-1794). W 1775 r. z inicjatywy księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, 

wydano w Warszawie pierwszą, w języku polskim książkę pt. O ratowaniu tonących. 

W roczniku „Dziennik Wileński” z 1805 r., redagowanym przez Jędrzeja 

Śniadeckiego, w IV tomie znajdujemy opisy sposobów ratowania tonących.  

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. nastąpił prawidłowy rozwój kultury 

fizycznej. Tylko pismo „Sport Wodny” zamieszczało materiały z zakresu pływania, 

nauki pływania i ratownictwa wodnego,  a od 1925 r. materiały o potrzebie 

ratownictwa wodnego i jego popularyzacji. W tym celu proponowano organizowanie 

pokazów i konkursów. Jeden z pierwszych pokazów odbył się na Wiśle w 

Warszawie 21 października 1925 r., z okazji 10-lecia Policji Rzecznej. Dnia 20 
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kwietnia 1926 r. na posiedzeniu Polskiego Związku Pływackiego powołano Komisję 

d.s. Ratownictwa z siedzibą w Siemianowicach.  

Od 1946 r. ratownictwo ponownie staje się jedną z form działania 

zorganizowanego. Od 1952 r. z inicjatywy Dymitra Bogajewskiego (kier. Zakładu 

Pływania AWF W-wa i działacza PZP) ratownictwo weszło do programu nauczania 

– a od 1958 r. PZP organizuje kursy dla instruktorów. Dnia 11 kwietnia 1962 r. 

Zarządzeniem Przew. GKKFiT powołane zostaje Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. Powstanie WOPR otworzyło nowy etap w historii ratowania życia 

ludzkiego zagrożonego w wodzie. W 1967 r. WOPR uzyskał osobowość prawną, a 

w 1969 r. na podstawie porozumienia z PZP, ZG WOPR przejął sprawy związane z 

ratownictwem wodnym, w tymże roku WOPR wydaje pierwszy po wojnie skrypt 

„Ratowanie tonących” autorstwa prof. Mieczysława Witkowskiego z AWF 

Warszawa. Od 1970 r. WOPR jest członkiem międzynarodowej federacji 

ratownictwa. 

Dnia 30 maja 1976 r. z inicjatywy działaczy: Andrzeja Benginowa, Lecha 

Gębickiego, Marka Karwowskiego, Henryka Raczka, Adama Walczuka i Wiesława 

Weppy odbyło się w Chełmie zebranie założycielskie Chełmskiego WOPR – skład 

pierwszego zarządu WOPR (w tym czasie Chełm był województwem): prezes A. 

Benginow, wice. A. Walczuk i Mirosław Kowalczyk, sekretarz M. Karwowski, 

skarbnik Janusz Zaworski. Komisja rewizyjna: Przew. Feliks Hamziuk, sekretarz 

Jolanta Jaszczuk, członek Zenon Cisło. Chełmski WOPR przyjął ambitny plan, 

zabezpieczenie ratownicze kąpielisk województwa, powołanie nowych drużyn i 

zaopatrzenie ich w sprzęt ratowniczy. Zebraniu współprzewodniczył Sekretarz 

Generalny ZG WOPR Wojciech Płóciennik – 19 czerwca 1976 r. WSW UW w 

Chełmie zatwierdził Statut i zarejestrował Wojewódzkie WOPR w Chełmie.                 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 1975 r. – określono kształt 

województwa chełmskiego, w skład którego weszły 4-miasta: Chełm, Krasnystaw, 

Rejowiec, Włodawa i 25-gmin – liczącego 250tys. mieszkańców i 3,9tys. km. kw., z 

czego około 2tys. ha to wody otwarte w tym rzeki Bug i Wieprz oraz ponad 80-jezior 

i zbiorników wodnych, wchodzących przede wszystkim w skład Pojezierza 

Łęczyńsko-Włodawskiego. Nie wszystkie z tych wód były zagospodarowane i nie 

funkcjonowały też kąpieliska strzeżone.  

Wykaz kąpielisk w 1977 r.: 2-pływalnie odkryte ze sztuczną niecką; 25-

kąpielisk na wodach otwartych, w tym 18 na Jez. Białe w Okunince, i po 1 na Zalew 

Tuligłowy k\ Krasnegostawu, Starorzecze Starosiele k\ Dubienki, Zbiornik Biały 

Rów k\ Rejowca, Jezioro Rotcze w Grabniaku, Jezioro Zagłębocze gm. Sosnowica, 

Jezioro Glinki k\ Włodawy, Glinianki Horodyszcze k\ Chełma; 5-kąpielisk  na 

wodach otwartych podczas kolonii i obozów letnich to, rzeka Bug w Świerżach, 

Starorzecze w Wólce Okopskiej, rzeka Bug w Woli Uhruskiej, Zbiornik retencyjny 
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w Wyrykach, Jez. Czarne gm. Sosnowica. W\w akweny wodne dawały duże 

możliwości działania Wojewódzkiemu WOPR w Chełmie, którego statutowym 

celem było czuwanie nad bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzi na wodach, 

poprzez: propagowanie idei ratownictwa z jednoczesnym poszerzaniem swoich 

szeregów; prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia 

wypadków; prowadzenie i upowszechnianie nauki pływania; propagowanie i 

przestrzeganie przepisów na wodnych obiektach; prowadzenie szkolenia w zakresie 

ratownictwa wodnego i współpraca z instytucjami państwowymi, wojskowymi, 

organami bezpieczeństwa publicznego oraz woj., miej. i gmin. urzędami. W tym 

czasie WOPR liczył 70-członków a 46 miało kwalifikacje ratownicze.  

Pierwszy Woj. Zjazd WOPR odbył się w Chełmie 11 grudnia 1977 r. Zarząd 

na lata 1977-1981 utworzyli, Prezes Zbigniew Jarek (koniec kadencji Zenon Cisło), 

Wice Tadeusz Fiuk (koniec kadencji Zenon Kazimierczak) i Adam Walczuk, 

sekretarz Marek Karwowski i skarbnik Janusz Zaworski. Nastąpił postęp w rozwoju 

i funkcjonowaniu ZW Chełmskiego WOPR, powołano 3-komisje: 1. szkoleniowo-

sprzętową, 2. dyscyplinarno-propagandową, 3.  upowszechniania pływania. Stan 

WOPR wzrósł do 721-członków (większość to młodzież). Wyróżniające się drużyny 

WOPR tego okresu: 1. przy Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie 

kierowana przez Jerzego Dzido (starszy ratownik WOPR); 2. przy Lubelskim 

Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej w Chełmie kierowana przez Józefa Fermusa 

i Zdzisława Dudka; 3. przy LO w Chełmie kierowana przez Andrzeja Klaudela 

(starszy ratownik WOPR); 4. przy Nadbużańskiej Brygadzie WOP w Chełmie 

kierowana przez chorążego Mieczysława Mroza; oraz przy  gminie Dorohusk, Wola 

Uhruska, Dubienka, Wyryki i przy Zakładach Wyrobów sanitarnych w 

Krasnymstawie. W tym czasie uratowano życie 70-osobom. Stan kadry ratowniczej 

Woj. WOPR w Chełmie na 1981 r.: 127-młodszych ratowników WOPR, 60-

ratowników wodnych WOPR, 6-starszych ratowników WOPR i 2-instruktorów 

ratownictwa WOPR.  Z braku pływalni w Chełmie ratownicy przechodzili szkolenie 

na pływalni w Świdniku k\ Lublina. Dzięki powszechnej nauce pływania w latach 

1977-1981 karty pływackie otrzymało 13.578 osób w tym 7.000 młodzież i dzieci. 

Cykliczne propagandowo-pływackie akcje: maraton pływacki o błękitną wstęgę Jez. 

Białego, dzień ratownika WOPR i konkurs ratujemy tonących. Kierownikiem biura 

była Wanda Gębicka.                                                         

Dnia 21 lutego 1999 r. odbył się w Chełmie Nadzwyczajny Zjazd 

Wojewódzkiego WOPR w Chełmie, powód dalsze ogólnopolskie zmiany 

administracyjne, po których Chełm ponownie zastał powiatem i wszedł w struktury 

województwa lubelskiego. W wyniku tych zmian część członków odeszła, inni 

pozostali w nowych strukturach przekształconego Woj. WOPR w Chełmie – w 

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie, zwane dalej 
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Chełmskie WOPR – którego prezesem został Andrzej Klaudel, wice Wanda Gębicka 

i Paweł Pędziński, skarbnikiem Zenon Cichosz i członkiem Robert Kosyl.   

Dnia 6 czerwca 1999 r. odbył się (pierwszy po w\w zmianach) Nadzwyczajny 

Zjazd Wojewódzkiego WOPR w Lublinie. Do nowych Władz Woj. WOPR w 

Lublinie weszli także (awansując) chełmscy delegaci: A. Klaudel został Wice 

Prezesem Zarządu Woj., P. Pędziński Przew. Woj. Komisji Rewizyjnej, Zenon 

Cichosz i Robert Kosyl członkami Zarządu Woj., i Jerzy Tatys członkiem Woj. Sądu 

Koleżeńskiego.  

Dnia 11 kwietnia 2000 r. postanowieniem Wydziału Cywilnego Sądu 

Okręgowego w Lublinie, wpisano do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i 

Związków Sportowych (dział „A” poz. 171) Rejonowy WOPR w Chełmie – zwane 

dalej Chełmskie WOPR jako specjalistyczne stowarzyszenie kultury fizycznej, 

zrzeszone w WOPR  Woj. Lubelskiego. Terenem działania Chełmskiego WOPR 

stało się m. Chełm i obszar powiatu chełmskiego (miasto Rejowiec Fabryczny, oraz 

gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec 

Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź) – siedzibą władz 

miasto Chełm.                                                            

Akweny wodne szczególnie chronione przez Chełmski WOPR: Glinki 

Horodyszcze, Zalew Stańków, Zalew Żółtańce, Zalew Husynne, Zalew Pobołowice, 

Zalew „Dębowy Las”, Zalew w Majdanie Zahorodyńskim, Starorzecze rzeki Bug w 

Starosielu, rzeka Bug ok. 80km. odcinka granicznego w gm. Dubienka, Dorohusk i 

Ruda Huta. Ponadto na terenie Chełma działają dwie kryte pływalnie przy szkołach 

ZS Nr 8 i, I LO. W celu organizowania profesjonalnej pomocy ratowania osób, 

Chełmski WOPR prowadzi wiele działań i akcji propagandowo-szkoleniowych, 

współpracuje też w tym celu z wieloma instytucjami i urzędami w mieście i 

powiecie, a nawet w kraju.  

Na koniec 2001 r. Chełmski WOPR liczył 180 członków, i posiadał: 77-

młodszych ratowników WOPR, 74-ratowników wodnych WOPR, 2-starszych 

ratowników WOPR, 2-instruktorów ratownictwa WOPR, 25-członków bez 

uprawnień a 37% stanu członków zrzeszonych jest w 7-drużynach WOPR. W 2001 

r. zostało wyszkolonych: 17-młodszych ratowników WOPR, 6-ratowników wodnych 

WOPR, 7-sterników motorowodnych i 5-starszych sterników motorowodnych – 

priorytet to propaganda, szkolenie ratowników i nauka pływania.  W 2001 r. 

chełmscy ratownicy WOPR, w 11 zorganizowanych punktach wydali 258-kart 

pływackich, w tym 243-kary normalne i 15-kart specjalnych.  

Zarząd Rejonowy WOPR w Chełmie, mając na uwadze popularyzację 

pływania corocznie organizuje, na Gliniankach w Horodyszczu, mini-maraton 

pływaki z okazji „dni Chełma” a w okresie letnim zawody pływackie i konkursy z 

użyciem sprzętu ratowniczego dla dzieci. Chełmscy ratownicy od szeregu lat 
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zabezpieczają kąpieliska (poza swoim rejonem) nad jeziorami: Sumin, Rotcze, Białe, 

i nad Starorzeczem rzeki Bug w Woli Uhruskiej oraz nad Jez. Białym w Okunince. 

Ratownicy Chełmskiego WOPR jako profesjonaliści, też społecznie pełnią dyżury i 

patrole na akwenach wodnych. 

Obecnie w dobie trudnej gospodarki rynkowej Chełmski WOPR aby utrzymać 

dotychczasową pozycję profesjonalną na terenie swojego działania nie może liczyć 

wyłącznie na dotacje i sponsoring – chętnie sprzedaje swoje usługi. Obecnie 

Rejonowe WOPR mieści się w Chełmie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a. struktury 

podległe pod WOPR Województwa  Lubelskiego w Lublinie. Terenem działania 

Chełmskiego WOPR jest miasto Chełm i obszar powiatu chełmskiego a siedzibą 

władz miasto Chełm. \         * Źródło: Andrzej Klaudel – archiwum prywatne 
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ROZDZIAŁ III –  
  

Osiągnięcia sportowe w Chełmie i  powiecie chełmskim  
w latach 1944 – 2010. 

    

W wieloletniej historii sportu chełmskiego, liczne karty zapisane zostały 

złotymi zgłoskami przez drużyny, sekcje i kluby sportowe. Ich osiągnięcia i sukcesy, 

a także lata trudnej i mozolnej pracy złożyły się na piękny dorobek chełmskiego 

sportu i jego wysoką pozycję w krajowym współzawodnictwie. Myślę także o 

tysiącach zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy sportowych, o ich 

ofiarności i pasji życia, jaką stał się sport, jego konkretne dyscypliny, poziom a 

nawet sława. Różne były drogi rozwoju chełmskich dyscyplin i klubów sportowych 

oraz różne ich sukcesy i osiągnięcia. Niechaj szpalty poświęcone osiągnięciom 

poszczególnych dyscyplin sportowych będą zachętą do dalszej ofiarnej i trudnej 

pracy w – służbie chełmskiego sportu. 

Sport jest najbardziej wyselekcjonowaną i zorganizowaną postacią kultury 

fizycznej. Stanowi on wierzchołek piramidy, której podstawę stanowi wychowanie 

fizyczne. Jego  istotną cechą jest współzawodnictwo, uzyskiwanie określonego 

rezultatu, zwycięstwa bądź możliwie dobrej lokaty. Obejmuje on osobników o 

wyrobionych zainteresowaniach sportowych poddawanych różnym zabiegom 

treningowo-szkoleniowym, systematycznie uczestniczących w rozgrywkach i 

dążących do coraz lepszych wyników. Sport w coraz większym stopniu podlega 

prawom wielkich widowisk, w których ujawnione kwalifikacje sprawnościowe służą 

zaspakajaniu już nie tylko indywidualnych, ale także zbiorowych aspiracji 

środowisk, regionów i państw, powodując poprzez to rosnące presje na osiąganie 

coraz lepszych rezultatów.    \ 47 

 

• Pojęcie-definicja istoty sportu: 

W literaturze naukowej od dawna podkreślano złożony charakter sportu jako 

zjawiska społecznego. Czynili to zwłaszcza historycy, którzy dzięki integrującym 

właściwościom swojej dziedziny ogarniali spojrzeniem całokształt zjawisk i 

procesów ludzkiego życia (Lipoński, Wroczyński). Wskazywali oni na powiązanie 

sportu ze zdrowiem, higieną, sprawnością fizyczną, wychowaniem i kształceniem 

młodego pokolenia. Podkreślali jego pokrewieństwo z mitami, religią, sztuką i 

polityką, rozrywką i zabawą, ale jednocześnie z pracą człowieka. Przekonanie to 

dzielili z historykami pierwsi socjologowie, tacy jak Georg Simmel, Max Weber, 
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Thorstein Veblen, William Sumner i inni wprowadzający sport w sferę swoich 

zainteresowań. Na przykład Florian Znaniecki sądził, że zachowania sportowe 

wywodzą się z czynności pracy bądź staną się pracą w przyszłości lub, wreszcie, 

obejmują takie działania, które w tym samym czasie przez jednych wykonywane są 

jako czynności sportowe, a przez innych jako praca. Niemniej jednak, poszukując 

swoistości sportu czy też podejmując próbę zdefiniowania jego, lokowali go 

zazwyczaj w sferze zabawy. Zachowania sportowe bowiem, zdaniem np. Huizingi, 

Znanieckiego, Veblena to czynności ruchowe, nieprodukcyjne, charakteryzujące się 

współzawodnictwem oraz dążeniem do osiągnięcia maksymalnego, mierzalnego 

wyniku. Tym śladem postępują także autorzy książki Sport and Social Systems (Loy, 

McPherson, Kenyon), którzy interpretują sport jako specyficzny rodzaj gry, tę zaś 

zaliczają jednocześnie do zabawy. Jest to bodaj najbardziej znany i utrwalony w 

świadomości społecznej sposób wiązania sportu z kulturą, czy też ściślej: 

interpretacji sportu jako zjawiska kultury. Stwarza to niebagatelne szanse 

pogłębionych analiz teoretycznych. Jeśli nawet znaną tezę Huizingi, iż u źródeł 

wszelkiej kultury jest zabawa, potraktujemy z uzasadnionym sceptyzmem, to jednak 

nie można kwestionować walorów zabawy dla kształtowania kultury, a w 

konsekwencji – dla osobowości człowieka zwłaszcza człowieka młodego. Warto 

jednakże zauważyć, że ta perspektywa wyjaśniania sportu nie stanowi obecnie 

możliwości jedynej. W jej modelowym kształcie można ją odnieść najwyżej do 

sportu arystokratycznego oraz sportu uprawianego przez młodzieżowe, spontaniczne 

grupy rówieśnicze. Natomiast pozostałe formy sportowej aktywności, podlegające 

intensywnym procesom instytucjonalizacji, tracą z dnia na dzień cechy zachowań 

wyłącznie kreatywnych, autotelicznych i „obrastają” w nowe znaczenia i nowe 

funkcje. Zjawisko to występuje już w sporcie szkolnym, który bądź bywa 

podporządkowany systemowi obligatoryjnych ćwiczeń fizycznych, bądź też służy 

zaspakajaniu ambicji szkół w zdobywaniu przez jej reprezentantów punktów, 

medali, dyplomów. Opinię tę tym bardziej można odnieść do innych przejawów 

sportu podporządkowanego celom zdrowotnym rekreacyjnym i widowiskowo-

rozrywkowym. Jest on w tych formach konkretyzacji jedynie środkiem do 

zdobywania określonych celów, a nie celem samym w sobie, podejmowanym dla 

przeżycia radości ruchu, wysiłku fizycznego, odprężenia, słowem wzbogacenia 

własnej osobowości przez kreację i autokreację egzystencjalnych, estetycznych i 

hedonistycznych wartości. Zwłaszcza sport w swoich wyczynowo-widowiskowych 

formach staje się instrumentem osiągania innych niż autoteliczne wartości: owe 

wartości odnoszą się do społecznego prestiżu i awansu jednostek i grup, wartości 

komercyjnych, propagandowo-politycznych i kompensacyjnych. Na drugim biegunie 

– wśród owych tendencji – sytuuje się sport zawodowy, będący na usługach 

komercyjnie nastawionych animatorów kultury masowej. Wskazane okoliczności 
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skłaniają teoretycznie zorientowanych badaczy sportu do poszukiwania innych dróg 

– ukazania kulturowych wartości sportu. Miejmy nadzieję, iż są to próby, które nie 

tylko stanowią klucz do zrozumienia sportu jako fenomenu współczesnej kultury, ale 

– pośrednio – są pomocne do zrozumienia kultury w szerokim tego słowa 

znaczeniu.  \  48 

  

• Istota sportu wyczynowego: 

Pojęcie sportu obejmuje gry i zabawy oraz ćwiczenia mające na celu 

rozwijanie sprawności fizycznej. Sport dzielimy na: rekreacyjny – uprawiany 

wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji siły i wyczynowy – uprawianie którego 

doprowadza do rekordowych osiągnięć w danej dyscyplinie lub konkurencji 

sportowej w oparciu o trening specjalistyczny. Współczesny trening sportowy jest to 

długotrwały, świadomy proces dydaktyczny, mający za zadanie osiągnięcie 

maksymalnej sprawności fizycznej. Głównymi twórcami w współudziałowcami 

sukcesów sportowych są zawodnicy i trenerzy. Idealny trener stanowi jedność – 

specjalisty, wychowawcy i organizatora. Dawno minęły czasy, gdy w podnoszeniu 

mistrzowskiego wyczynu sportowego wystarczyło harmonijne współdziałanie 

zawodnika i trenera. Obecnie, oprócz tego, niezbędne są nowoczesne urządzenia 

sportowe, aparatura techniczna, skomplikowane urządzania pomiarowe, 

doświadczony fizjolog i psycholog, lekarz i masażysta, a także współudział 

naukowców i stale unowocześnianie procesu szkolenia, stosownie do wyników 

badań i osiągnięć nauki. Współczesny sport wysokokwalifikowany wymaga 

rozbudowanej i skomplikowanej infrastruktury. Specjaliści twierdzą słusznie, że 

racjonalnym rozwiązaniem procesu szkolenia, umożliwiającym utrzymanie 

szybkiego tempa wyposażenia ośrodków w najnowocześniejszy sprzęt aparaturę i 

urządzenia oraz najwyższej klasy specjalistów jest koncentracja 

wszystkich  środków – materialnych i kadrowych. Proces rozwoju współczesnego 

sportu stawia przed organizacją szkolną coraz wyższe wymagania. Im wyższy jest 

poziom sportowy, tym większe stają się wymagania, tym większy musi być udział 

specjalistów.      \  49 

 

• Organizacje i stowarzyszenia : 

Znaczenie aktywności fizycznej dla człowieka uświadomiono sobie szerzej 

dopiero w XIX stuleciu. Pod koniec XIX w. powstały w Polsce pierwsze organizacje 

sportowe oraz nastąpił dynamiczny rozwój rekreacji, turystyki, ruchów 

krajoznawczych itp. Druga połowa XIX w. to okres rozwoju różnych społecznych 

form organizacyjnych, powoływanych do realizacji wąskich celów grupowych. 

Ruchy syndykalne, spółdzielcze, stowarzyszenia o charakterze ekonomicznym, 

kulturalnym, naukowym, charytatywnym umożliwiały ludziom zafascynowanym 
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jakąś ideą wspólne jej kultywowanie. Właśnie stowarzyszenia stanowiły doskonałą 

formę organizowania się zwolenników aktywności ruchowej. Najstarszym 

stowarzyszeniem na ziemiach polskich było zapewne powołane do życia we Lwowie 

w 1867 r. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Niepodległość (w 1918) 

sprzyjała dalszemu rozwojowi stowarzyszeń sportowych. Pojawiają się jednak także 

inne organizacje – w 1878 r. WTW , w 1886 r. WTC, w 1893 r. WTŁ. Pod koniec 

XIX w. zaczęły też powstawać w Galicji kluby sportowe – w 1891 r. we Lwowie i 

Krakowie. W 1907 r. powstało Warszawskie Koło Sportowe rozwiązane w 1918 r. 

przed swoim rozwiązaniem zorganizowało I Zjazd Polskich Zrzeszeń Sportowych i 

Turystycznych oraz Małą Olimpiadę Królestwa Polskiego. Zaczęły powstawać 

robotnicze kluby sportowe.      

Niepodległość sprzyjała dalszemu rozwojowi stowarzyszeń sportowych. 

Jednak przede wszystkim zaczęły powstawać większe organizacje – polskie związki 

sportowe. Dopiero po 1918 r. zaistniały warunki do powstawania organizacji o 

ogólnopolskim zasięgu, które mogły spełniać koordynacyjną rolę w poszczególnych 

dyscyplinach sportu. Polskie związki sportowe zrzeszały kluby lub poszczególne 

sekcje w klubach wielosekcyjnych  i działały w charakterze związku stowarzyszeń. 

W 1922 r. działacze tych organizacji (z 1919 r. PZLA, PZPN, PZN, PZTW) w celu 

koordynacji swoich poczynań doprowadzili do powstania Związku Polskich 

Związków Sportowych. Jednostki podstawowe kultury fizycznej zaczęły  łączyć się 

w organizacje o zasięgu ogólnokrajowym  także według różnych kryteriów: 

wyznaniowych (od 1919 r. polski oddział YMCA – Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Młodzieży Męskiej); narodowościowych (jak np. Oddział Polski Wszechświatowego 

Związku „Makkabi”); czy politycznych (jak np. założony w 1929 r. a związany z 

PPS  Związek Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dynamiczny rozwój wszystkich tych stowarzyszeń ukształtował zasadniczy 

model organizacyjny całej polskiej kultury fizycznej, chociaż istniały w nim również 

inne rozwiązania. Interes państwa reprezentowany był już od 1919 r. przez 

Państwową Radę Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, a od 1927 r. przez 

Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.  

Zmiana systemu politycznego w Polsce (po 1945) nie wpłynęła w pierwszym 

okresie w jakiś zasadniczy sposób na model organizacyjny kultury fizycznej. 

Reaktywowały się kluby sportowe i inne stowarzyszenia. Państwo od 1946 r. 

sterowało kulturą fizyczną za pomocą Państwowego Urzędu Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, działającego przy Ministerstwie Obrony 

Narodowej. Oprócz tego przy MON powołano Państwową Radę Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, która ustalała zasadnicze kierunki 

postępowania oraz sprawowała kontrolę nad całokształtem działań Urzędu.  
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Organa państwowe reorganizowane były zresztą w tym pierwszym okresie po 

wojnie dosyć często. Już na początku 1948 r. wyjęto sprawy kultury fizycznej spod 

jurysdykcji wojskowej, chociaż nie do końca. Zamiast PU WF i PW utworzono przy 

Radzie Ministrów Główny Urząd Kultury Fizycznej, którego głównym zadaniem – 

poza kierowaniem całokształtem spraw związanych z kultura fizyczną w kraju – była 

współpraca z Powszechną Organizacją „Służba Polsce”, Komendant tej organizacji 

był mianowany na wniosek MON. Nadzór nad nią pełniła urzędująca przy prezesie 

Rady Ministrów Naczelna Rada dla Spraw Młodzieży i  Kultury Fizycznej. 

Wszystkie wymienione instytucje i organizacje miały swoje oddziały terenowe w 

województwach i powiatach. W polu ich zainteresowania znajdowała się działalność 

m. in. organy zrzeszeń sportowych.       

W 1949 r. powstał przy prezesie Rady Ministrów Główny Komitet Kultury 

Fizycznej (swym zasięgiem objął nadzór nad całą sferą kultury fizycznej). Okres od 

ustanowienia GKKF do 1956 r. cechowało odchodzenie od stowarzyszeniowego 

modelu kultury fizycznej – tak charakterystycznego dla tradycji naszego ustroju – i 

zmierzanie ku rozwiązaniom administracyjnym – na wzór ZSRR, w którym takie 

formy wówczas dominowały (straszono hasłami o konieczności przeciwdziałania 

umiejscowieniu się elementów wrogich ludowemu państwu w trudnych do 

nadzorowania organizacji społecznych). Stąd związanie stowarzyszeń kultury 

fizycznej z ruchem związków zawodowych i podporządkowanie ich już jako 

regulaminowych kół (a nie statutowych klubów) bezpośredniemu nadzorowi 

zakładów pracy. Większość zrzeszeń i federacji sportowych była zrzeszeniami tylko 

z nazwy, gdyż funkcjonowały jako piony administracyjne wtopione w strukturę 

państwowych organizacji o charakterze syndykalnym. Związki sportowe 

poszczególnych dyscyplin sportowych utraciły osobowość prawną i stały się 

specjalistycznymi sekcjami komitetów kultury fizycznej różnych szczebli o etatowej 

obsadzie. Powrót do formy stowarzyszeń nastąpił w 1956 r. Reaktywowano wtedy 

polskie związki sportowe, kluby sportowe, a w 1957 r. powołano TKKF. W Polsce 

powstał tzw. państwowo-społeczny model kultury fizycznej. W 1960 r. połączono 

sprawy kultury fizycznej z turystyką i zmiana na organ centralny Główny Komitet 

Kultury Fizycznej i Turystyki. W 1978 r. oddzielono turystykę i wyeksponowano 

sprawy sportu i organ centralny przemianowano na Główny Komitet Kultury 

Fizycznej i Sportu. W 1985 r. wrócono na krótko do nazwy  Główny Komitet 

Kultury Fizycznej i Turystyki, bo w 1987 r. ważne stały się sprawy młodego 

pokolenia i przeorganizowano w Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. 

Wreszcie w 1991 r. obniżono rangę, połączono z turystyką i utworzono Urząd 

Kultury Fizycznej i Turystyki (w tej strukturze nie wszystkie formy aktywności 

ruchowej od razu znalazły swoje miejsce).  
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Niełatwo opisać strukturę organizacyjną kultury fizycznej końca XX w., gdyż 

jest niejednolita. Tak np. sprawy kultury fizycznej podporządkowane kiedyś na 

szczeblu wojewódzkim wydziałom kultury fizycznej, przeszły obecnie do 

wydziałów administracyjno-społecznych cywilno-prawnych itp., w zależności od 

inwencji miejscowych administratorów. Stowarzyszenia kultury fizycznej jako 

jedyne wśród stowarzyszeń nie są jeszcze rejestrowane przez niezawisłe sądy, a 

przez urzędnika w urzędzie wojewódzkim (miejskim). W 1991 r. staraniem kilku 

działaczy powołano Związek Polskich Związków Sportowych którego zasięg jest 

ograniczony, a umiejscowienie w oficjalnej strukturze niezbyt precyzyjne (na 

początku 90-lat zaczęły się jednak pojawiać prywatne kluby oferujące ludności 

płatne usługi). 

Chociaż wychowanie fizyczne jest w szkołach obowiązkowe, to szkoły ze 

względów finansowych ograniczają wymiar tygodniowy lekcji wychowania 

fizycznego. Sportem zajmuje się w Polsce zaledwie 0,7% społeczeństwa, rekreacją 

na co dzień 4% a osób niepełnosprawnych jest już prawie 10%. Problem dalszego 

funkcjonowania struktur kultury fizycznej w naszym państwie będzie więc 

rozwiązany, kiedy pojawią się ustawowe wskazania, co musi być objęte opieką 

państwa, a co sponsorów itd. 

 

• Podstawy Prawne: 

  W  początkach wieku sytuacja była dość złożona. Na ziemiach polskich 

obowiązywały różne przepisy w zależności od tego, pod czyim zaborem się one 

znajdowały. Najbardziej liberalnie podchodzono do zagadnienia zakładania 

stowarzyszeń w Galicji, gdzie zezwolenia na działalność poszczególnych organizacji 

wydawało Wysokie CK Namiestnictwo właściwe dla danego regionu (ustawa 

zasadnicza o prawie stowarzyszania się z 15 listopada 1867 r.). W Wielkopolsce 

obowiązywały edykty króla pruskiego aż do 19 kwietnia 1908 r., tzw. do czasu, gdy 

zaczęła obowiązywać ustawa Rzeszy, regulująca też sprawy stowarzyszeń. W 

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

ostatecznie powołano do życia działały na podstawie indywidualnych postanowień 

cara. Od marca 1906 r. zaczęły jednak obowiązywać tymczasowe przepisy o 

stowarzyszeniach. Po odzyskaniu niepodległości (1918) zapanował duży bałagan. W 

zasadzie było tak, że przypisy dotychczasowych zaborców obowiązywały dalej i 

dotyczyły tych ziem, które stanowiły przedtem dany zabór. Unormowanie nastąpiło 

w 1932 r. Ogólnie obowiązujące prawo o stowarzyszeniach wydane zostało jako 

rozporządzenie prezydenta RP z mocą ustawy (Dz. U. nr 94 poz. 808). Jako art. 2 

stwierdzał: „Obywatele polscy mają prawo łączyć się w stowarzyszenia, których 

cele, ustrój i działalność nie sprzeciwiają się prawu i nie zagrażają bezpieczeństwu, 

spokojowi lub porządkowi publicznemu”. Następne  jego 63-artykuły określały 
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podstawowe zasady funkcjonowania takich właśnie organizacji. Prawo to ustanowiło 

3-rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia zwykłe, zarejestrowane i wyższej 

użyteczności.  

W 1989 r. po długotrwałych dyskusjach Sejm uchwalił nowe prawo o 

stowarzyszeniach. Najważniejszą różnicą w stosunku do poprzedniego była zmiana 

sposobu rejestracji stowarzyszenia. Do tej pory decydował o niej urzędnik 

administracji państwowej; teraz decyzje zezwalające na powstanie nowych 

organizacji zaczęły wydawać niezawisłe sądy (Dz. U. nr 20 poz. 104). Nie dotyczyło 

to jednak stowarzyszeń kultury fizycznej, które już pięć lat wcześniej (1984) objęte 

zostały ustawą o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 34 poz. 181).  

W 1986 r. Rada Legislacyjna przy prezesie Rady Ministrów poddała tekst 

ustawy o kulturze fizycznej wszechstronnej analizie. Stwierdzono wtedy miedzy 

innymi, że: niektóre rozwiązania tam zawarte są sprzeczne z ratyfikowanym przez 

Polskę paktem praw obywatelskich, gdyż – ograniczają członkom swobodę 

zrzeszania się i przenoszenia do innych organizacji sportowych; zbyt wiele spraw, 

które powinny być rozstrzygnięte w ustawie, oddano do decyzji jednostkom różnych 

instancji administracyjnych kultury fizycznej; dobrym zwyczajem ustawodawczym 

jest wyliczanie tego, co zakazane, aby resztę zostawić inicjatywie obywateli, a tutaj 

postąpiono odwrotnie. Mimo wielokrotnie podejmowanych prób opracowania nowej 

ustawy o kulturze fizycznej do dziś (koniec 1994 r.) nadal obowiązuje jej pierwotny 

tekst.                  *Źródło: L. Jaczynowski, Organizacje i Stowarzyszenia, EK W-wa 1997. 

 

 

•WYKAZ ( z terenu miasta Chełma – stan na 2011 r.) : 
 
- STOWARZYSZENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ – (nie prowadzące działalności 

gospodarczej) wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm : 
     
1. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany PWSZ Chełm – ul. Pocztowa 54; 

2. Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A; 

3. Klub Karate Kyokushin „Kanku” w Chełmie – ul. Ks. P. Skargi 1 lok. 140;  
4. Klub Kyokushin-Kan Karate Do – Chełm ul. Męczenników Majdanka 8 lok. 18;  
5. Klub Sportowo-Rekreacyjny „Basket” –  Chełm ul. Wolności 22 lok. 29; 
6. Klub Sportowy „Freefighters” – Chełm ul. Połaniecka 10; 

7. Klub Sportowy „Ogniwo” – Chełm ul. Kąpieliskowa 30; 
8. Miejski Klub Sportowy „AGROS” – Chełm ul I Pułku Szwoleżerów 15 A; 
9. Miejski Klub Sportowy „CEMENT-GRYF” Chełm – ul. Kąpieliskowa 30; 
10. Miejski Szkolny Związek Sportowy – Chełm ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A; 
11. Międzyszkolny Klub Sportowy „DRAGON” – Chełm ul. Jagiellońska 29; 
12 .Międzyszkolny Klub Sportowy JUDO Chełm – ul. Wspólna 25; 
13. Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „OLIMPIA” – Chełm ul. Piękna 2C; 
14. Międzyszkolny Klub Sportowy „II LO CHEŁM” w Chełmie – ul. Szpitalna 14.      
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 - UCZNIOWSKIE  KLUBY  SPORTOWE  (UKS) – wpisane do ewidencji 
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm: 

     
1. Międzyszkolny UKS „UKS 5 CHEŁM” – ul. I Pułku Szwoleżerów 1; 
2. UKS „PILICHONKI” – Chełm ul. Kąpieliskowa 30; 
3. Międzyszkolny UKS „LIDER” – Chełm ul. Połaniecka 10; 
4. UKS „NIEDŹWIADEK” – Chełm ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A; 
5. UKS „RAZEM” – Chełm ul. Mikołaja Reja 22; 
6. UKS „REDUTA” – Chełm ul. Jagiellońska 29; 
7. UKS „SIÓDEMKA” – Chełm ul. Synów Pułku 15; 

8. UKS „TEMPO” – Chełm ul. Wyszyńskiego 15; 
9 .Uczniowski Ludowy KS „OLIMPIJCZYK” – Chełm ul. Graniczna 4B lok. 33; 
10. UKS „REKORD” – Chełm ul. Reformacka 13;  
11. UKS „PIĄTKA” – Chełm ul. I Pułku Szwoleżerów 1; 
12. Międzyszkolny KS „ISKRA” – Chełm ul. Wołyńska 1; 
13. UKS „MARATON” – Chełm ul. Lwowska 51 (korespondencja ul. Kolejowa 140); 

14. Międzyszkolny UKS „LABIRYNT” – Chełm ul. I Pułku Szwoleżerów 1; 
15. UKS „EKONOMIK” – Chełm ul. Mikołaja Reja 54; 

16. UKS „TRÓJKA” Chełm – ul. Rejowiecka 76; 
17. UKS „MEDYK” – Chełm ul. Szpitalna 50. 
 
- STOWARZYSZENIA – rejestrowane w KRS:  
     
1.Chełmski Klub Karate KYOKUSHINKAI w Chełmie – ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A;       

2.Chełmski KS „Chełmianka” – Chełm ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A; 
3. Chełmski Miejski Klub Koszykówki w Chełmie – Chełm ul. Pocztowa 54; 

4. Chełmski OZPN – Chełm ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A; 
5. Lubelski OZZ – Chełm ul. Kąpieliskowa 30; 
6. Międzyszkolny KS „Temex” – Chełm ul. Pocztowa 54; 
7. UKS „Dystans” przy SP Nr 7 w Chełmie – Chełm ul. Synów Pułku 15.                    

  *(Źródło: UM Chełm). 

 

•  Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających  

w formie Stowarzyszeń Kultury Fizycznej na terenie powiatu chełmskiego  

oraz wykreślonych z ewidencji Starosty Chełmskiego (stan na 2011 r.) –  
 
  1. Uczniowski Klub Sportowy „Volley” w Sawinie. 
  2. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Siedliszczu. 
  3. Uczniowski Klub Sportowy w Bezku. 

  4. Uczniowski Klub Sportowy „Trops” w Wierzbicy. 
  5. Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Wojsławicach. 
  6. Uczniowski Klub Sportowy „Gwarek” w Siedliszczu. 
  7. Uczniowski Klub Sportowy „Kiks” w Dorohusku. 
  8. Uczniowski Klub Sportowy „Relaks” w Woli Korybutowej. 
  9. Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Siedliszczu. 
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10. Uczniowski Klub Sportowy „Michałki” w Michałowie. 
11. Uczniowski Klub Sportowy „Real” w Rejowcu Fabrycznym.  
12. Uczniowski Klub Sportowy „Wól-Kan” w Wólce Kańskiej. 

13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Okszowie. 
14. Uczniowski Klub Sportowy „Start Pawłów” w Pawłowie. 
15. Uczniowski Klub Sportowy „Krasne”. 
16. Uczniowski Klub Sportowy „Skrzat” w Strachosławiu. 
17. Uczniowski Klub Sportowy „Fortius” w Lisznie. 
18. Uczniowski Klub Sportowy „Astra” w Leśniowicach. 
19. Uczniowski Klub Sportowy „Kobra” w Siedliszczu. 
20. Uczniowski Klub Sportowy „Karate Tradycyjnego” w Dubience. 

21. Uczniowski Klub Sportowy „Tech-Rol” w Okszowie. 
22. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Suples” w Wierzbicy. 
23. Uczniowski Klub Sportowy „Taekwon-Do” w Rejowcu. 
24. Uczniowski Klub Sportowy „Spółdzielca” w Siedliszczach. 
25. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Rudzie Hucie. 
26. Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion” w Białopolu.  
27. Międzyszkolny Klub Sportowy „UKS Smecz Ruda Huta” w Rudzie Hucie. 
28. Gminny Klub Sportowy „Unia” w Białopolu. 

29. Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Astra” w Leśniowicach. 
30. Ludowy Klub Sportowy „Agros” w Rejowcu Fabrycznym. 
31. Gminno-Szkolny Klub Sportowy „Vojsławia” w Wojsławicach. 
32. Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Sawena” w Sawinie. 
33. Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Leszkopol” w Bezku. 
34. Ludowy Klub Sportowy „Spółdzielca” w Siedliszczu. 
35. Klub Sportowy „Victoria Żmudź” w Żmudzi. 
36. Klub Sportowy „Centrum Taekwon-Do ITF” w Rejowcu Fabrycznym. 

37. Klub Sportowy „Ludwinów” Busówno. 
38. Gminny Klub Sportowy „Unia-Rejowiec” w Rejowcu. 

wykreślone z ewidencji –  
39. Uczniowski Klub Sportowy „Mikrus” w Leśniowicach. 
40. Uczniowski Klub Sportowy w Brzeźnie. 
41. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Dubience. 

         *(dane Starostwo Pow. w Chełmie – Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu).  

 

 

1. Przegląd osiągnięć dyscyplin sportowych w Chełmie i   powiecie chełmskim  

w latach 1944-2010.  

  

UWAGA: Ocena każdego zawodnika-wyczynowca prowadzona jest na podstawie 

(jego udziału i zaangażowaniu w treningach, talentu-wytrenowania oraz następnie) 

osiąganego przez niego wyczynu-wyniku sportowego na zawodach sportowych wg 

hierarchii (ranga zawodów – kategorie wiekowe itd.) :  

                                    1 – Igrzyska Olimpijskie;  
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                                    2 – Mistrzostwa Świata; 
                                   3 – Uniwersjada; 
                                   4 – Mistrzostwa Europy:    

                                   5 – Mistrzostwa Polski ( kategorie wiekowe).  

 

BOKS 

Początki boksu (pięściarstwa) jako sztuki walki i obrony sięgają czasów 

prehistorycznych człowieka kiedy silne pięści stanowiły istotny czynnik zachowania 

życia. Boks był włączony w starożytności w program szkolenia wojskowego.  

W okresie rzymskim boks stał się jedną z form gladiatorskiej walki. Z upadkiem 

Rzymu sztuka pięściarstwa zamierała, odradza się dopiero w XVII stuleciu w Anglii, 

tu w 1719 r. odbyła się pierwsza walka o mistrzostwo. Zwany ojcem nowoczesnego 

boksu Jack Broughton wprowadził do treningu rękawice, ochraniacze i ring 

ograniczony liną. 

Początki boksu w Polsce sięgają lat 1898-1900. W 1921 r. powstały pierwsze 

sekcje bokserskie przy klubach.  W 1923 r. powstał pierwszy lokalny – Śląski 

Związek Bokserki. Pod koniec 1923 r. powstał Polski Związek Bokserki (PZB). W 

1924 r. odbyły się I MP i pierwszy udział w IO. W 1925 r. PZB przystąpił do FIBA. 

\ 50 

Boks jako sport walki i dyscyplinę sportową, od listopada 1926 r., w Chełmie  

popularyzował w formie kursów por. W. Matula, Referat Sportowy i WKS 2 pac w 

Chełmie. Prowadzono sporadycznie walki pokazowe przyjezdnych bokserów na 

terenie pułku. Kursy dla większej propagandy boksu amatorskiego systemu 

angielskiego (który miał ukazać piękno męskiej walki) prowadzili instruktorzy z 

PZB w sali Klubu Szachistów przy ul. Lubelskiej 6a, (obowiązywał strój sportowy i 

zakaz wstępu pań). Od 1927 r. w powołanym przez K. Janczykowski UKS 

„Czarniecczycy” boks jako sport do wyboru był uprawiany przez kilka lat przez 

młodzież w jednej z jego sekcji. Od wiosny 1935 r. boks jako sport i sztuka walki do 

wyboru uprawiany był przez młodzież szkolną w szkolnym kole bokserskim 

działającym przy Szkole Rzemieślniczej w Chełmie. Adepci sztuki bokserskiej jako 

tako wyszkoleni, byli właściwie poza działalnością klubową. Magistrat boksu nie 

akceptował. Od 1935 r. boks był atrakcję publiczną wyżycia się, popularyzował go a 

nawet organizował walki bokserskie (dla zakładów), Komitet Chełmski Ligi 

Morskiej i Kolonialnej. Zawodnikami byli wychowankowie w\w sekcji. Zapraszano 

też na walki bokserów z lubelskich klubów.    \  51 

Po wyzwoleniu boks popularyzował w Chełmie Stanisław Karwowski,  

w marcu 1949 r. powołał w Chełmie, KS „Związkowiec” z sekcją bokserską, od 

1952 r. pod patronatem Zrzeszenia Sportowego „Start”. Treningi w sali Lic. 

Pedagogicznego prowadzili Jerzy Jędruszczak i Bolesław Wirski a trening 

techniczny Czesław Męłgwa. Ring otrzymali za darmo z Lublina, był zamontowany 
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na scenie kina „Zorza” tu też odbywały się walki.  Działaczem sportowym i 

sponsorem z ramienia Związków Zawodowych był Stanisław Zalewski. Drużynę 

stanowili: Waldemar Kursa, Kazimierz Feliga, Remigiusz Makowski, Jan Prucajło, 

Jan Rumiński, Tadeusz Kudelski, Zdzisław Bruszkiewicz, Eugeniusz Wojdat, Janusz 

Socha, Jan Bownik i Stanisław Dudziński. W 1950 r. S. Karwowski zgłosił drużynę 

do OZB Lublin klasa „B”.         

Wiosną 1950 r. odbyły się w Chełmie pierwsze zawody bokserskie Zrzeszenia 

Sportowego „Związkowiec” celem wyłonienia reprezentacji Chełma do pierwszego 

kroku bokserskiego w Lublinie i  walki pokazowe z udziałem zawodników 

„Związkowca” Lublin. Wyniki walk: musza Drozd pokonał Klempkę obaj  Lublin w 

drugiej Kozłowski  Lublin pokonał przez ko. Feligę  Chełm; kogucia Rapnicki 

Lublin zremisował z Szewczykiem Chełm; piórkowa Makowski pokonał na punkty 

Słoniewicza obaj Chełm; lekka Socha zremisował z Kruszkiewiczem obaj Chełm; 

półśrednia Procajło wygrał na punkty z Wojdatem obaj Chełm; średnia Kudelski 

wygrał na punkty z Kopczyńskim obaj Chełm w drugiej Kursa wypunktował Głąba 

obaj Chełm; w półciężkiej Dudziński zremisował z Rumińskim obaj Chełm. W 

walce pokazowej (waga lekka) Szala zremisował z Kosiorem obaj Lublin. Kibiców 

duża grupa. Końcowa tabela po tym sezonie (przykład): 1. Lublinianka 33 pkt.; 2. 

Ogniwo 32 pkt.; 3. Związkowiec Chełm 13 pkt.; 4. Gwardia 13 pkt.; 5. Związkowiec 

Lublin 12 pkt.; 6. Radzyń 5 pkt.; 7. Kolejarz Dęblin 2 pkt.; 8. Kolejarz Lublin 2 pkt. 

Również wiosną 1950 r. (w obecności audytorium społeczno-politycznego 

Chełma, Rudkowskiego z ZMP, Brokowskiej z Ligi Kobiet, Jana Łuczka 

przodownika pracy, Henryka Chomy z ORZZ, Dulskiego z Pow. RZZ, Jana 

Głębickiego i inspektora Garbca ze ZS „Związkowiec”), odbyło się pokazowe walne 

zebranie w obecności 43 członków do władz sportu związkowego w Kole 

Sportowym Poczta Chełm ZS „Związkowiec” (jednego z najaktywniejszych 

sportowo w Chełmie i regionie, wspomagającym sekcję bokserską). Po ostrych 

krytykach władzy i działaczy wybrano nowy zarząd: Przew. Koła został Antoni 

Skalmierski, Wice-Przew. Stanisław Buszko, sekretarzem Helena Dźwigaj, 

skarbnikiem Piotr Król, ref. kult. oświatowym Antoni Rudkowski, ref. wyszkolenia 

Ryszard Gawart i gospodarzem Witold Socha. Komisję rewizyjną stanowili: Tadeusz 

Kwiatkowski, Stanisław Dulski i Stanisław Dubowiecki. Na konferencję 

wojewódzką wybrano  A. Skalmierskiego i S. Dulskiego. 

Właściwie sekcja bokserska nie odnosiła sukcesów. Spadło też 

zainteresowanie i poparcie społeczne, wystąpiły trudności finansowe i brak 

perspektyw. Na początku 1952 r., S. Karwowski szukając możliwości, przeniósł ring 

i sekcje bokserską pod patronat WKS „Gwardia” w Chełmie. Następnie wobec wielu 

trudności pod koniec 1953 r. sekcja bokserska zawiesza działalność – jeszcze do 

1958 r. boks uprawiano przy WKS „Gwardii” Chełm.  
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Od 22 grudnia 1995 r. działa przy II LO ul. Szpitalna 14 w Chełmie, MKS II 

LO Chełm – przy którym na bazie młodzieży szkolnej, prowadzi działalność męska 

sekcja bokserska prowadzona przez trenera Józefa Radziewicza.  

Na koniec 2010 r., do najlepszych młodych chełmskich pięściarzy należą: 

Tomasz Kloc – złoty medal międzywojewódzkich mistrzostw Polski młodzików; 

Damian Kaszczuk – brązowy medal pucharu Polski juniorów; Patryk Syroid – V w 

finale pucharu Polski, dwukrotnie złoty medal w turniejach międzynarodowych.  \ 52 

 

GIMNASTYKA SPORTOWA  

Początki gimnastyki sięgają czasów starożytnych a największy jej rozkwit 

nastąpił w Rzymie, a gimnazjony stały się zakładami publicznymi, gdzie można było 

kształtować swoje ciało. W końcu ubiegłego i na początku bieżącego stulecia, 

towarzystwa w różnych krajach preferowały odmienne style czy kierunki rozwojowe 

uprawianych ćwiczeń np.: Szwedzi, Niemcy, Duńczycy czy Francuzi. 

Gimnastyka w Polsce. W epoce Odrodzenia ćwiczenia cielesne propagowali 

liczni pedagodzy i lekarze, m. in. Andrzej Frycz Modrzewski, Sebastian Petrycy i 

Wojciech Oczko. W XVII w. szkolnictwo pijarów, i nowoczesne formy T. 

Czackiego w słynnym Liceum Krzemienieckim. Prywatne zakłady gimnastyczne – J. 

Śniadecki, L. Bierkowski. W 1862 r. pierwsze na ziemiach polskich Poznańskie 

Towarzystwo Gimnastyczne. W Polsce wielkim propagatorem w dziedzinie kultury 

fizycznej i akcji gimnastyczno-sportowej stało się Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół” powstałe we Lwowie w 1867 r. W okresie walk narodowowyzwoleńczych 

„Sokół” stał się wielką społeczno-narodową organizacją opartą o struktury 

paramilitarne, gdzie podstawą była gimnastyka zdrowotna i militarna.  Po 1918 r. 

ruch gimnastyczny jako lekcje w szkołach – koncepcje E. Piaseckiego, W. 

Sikorskiego. W 1935 r. I MP w gimnastyce. W 1947 r. powstał Polski Związek 

Gimnastyczny (PZG).  \ 53 

Gimnastykę jako obowiązkowy przedmiot-dział nauczania z wychowania 

fizycznego jako pierwszy wprowadził w Chełmie do Gimnazjum „Czarniecczyków” 

we wrześniu 1918 r. Kazimierz Janczykowski jako nauczyciel wychowania 

fizycznego tej szkoły (następnie do chełmskich szkół). W latach 1918-1939 

gimnastykę w Chełmie i regionie popularyzował Chełmski Oddział Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. 15 czerwca 1924 r. K. Janczykowski zorganizował w 

Chełmie pierwszy publiczny pokaz lekcji gimnastyki sytemu „Sokolego” na boisku 

„Czarniecczyków”, podczas święta sportu młodzieży – I-miejsce przyznano 

dziewczętom za ćwiczenia z kółkami, które wymagały dużej szybkości i orientacji, 

II-miejsce też otrzymały dziewczęta za ćwiczenia z chorągiewkami i maczugami, 

natomiast III-misejsce przyznano chłopcom za popis grupowy z karabinkami w 

formie szermierki wojskowej. Forma tego popisu zyskała akceptację władz 
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szkolnych, oświatowych i miejskich i weszła na stałe do programu corocznego 

święta sportu.   W latach 1925-1939  w Chełmie i regionie ruch gimnastyczny 

popularyzował też nauczyciel wf Bolesław  Wirski poprzez system wychowawczy 

reprezentowany przez SKS „Zdrów”, którego był naukowym opiekunem.  \  54 

Od 1 września 1944 r. ruch gimnastyczny w Chełmie reaktywowali B. Wirski i 

K.  Janczykowski, oraz Koła SKS „Zdrów” i SKS  „Czarniecczycy”, jednak 

podstawą były lekcje wychowania fizycznego. Z gimnastycznego ruchu 

„Czarniecczyków” w 1960 r. utworzono grupę gimnastyczną. W 1963 r. z grona 

najzdolniejszych gimnastyków tego ruchu, Jan Wróbel i Henryk Grabowski 

nauczyciele wychowania fizycznego „Czarniecczyków”, powołali męską sekcję 

gimnastyki sportowej jako SKS „Czarniecczycy”. Od 1965 r. sekcja rozpoczęła 

działalność już jako MKS Chełm, grupując najzdolniejszą młodzież ze wszystkich 

chełmskich szkół średnich. Przeważali gimnastycy „Czarniecczycy” i z Technikum 

Mechanicznego, a sekcja należała do najlepszych w okręgu. W 1968 r., odchodzi z 

Chełma Henryk Grabowski. W 1971 r. sekcja przerwała swoją działalność. \  55 

Latem 1964 r. Stanisława Szczerba nauczycielka wychowania fizycznego II 

LO w Chełmie, powołała żeńską sekcję gimnastyki i akrobatyki sportowej. Z czasem 

dołączyły chętne ze wszystkich średnich szkół  chełmskich, a sekcja działała pod 

patronatem MKS –  do 1970 r., do momentu wyjazdu najlepszej zawodniczki Anny 

Włoch do Lublina. Lata 1966-1970 to pasmo sukcesów Anny Włoch utalentowanej 

gimnastyczki na arenach okręgu i Polski – sekcja drużynowo w okręgu plasowała się 

na II-miejscu.  \  56 

  

HOKEJ NA LODZIE  

Umiejętność szybkiego poruszania się po lodzie sięga wielu tysięcy lat, a 

łyżwami z kości posługiwano się już w epoce brązu (4.000 lat p.n.e.). W Warszawie 

w Muzeum Sportu i Turystyki można obejrzeć łyżwy kościane z Biskupina z VI w. 

oraz kolekcję łyżew z drzewa i metalu, obrazującą historyczny rozwój tego sprzętu 

od XIV w. aż po czasy najnowsze. Najstarszy klub łyżwiarski w świecie powstał w 

Szkocji w 1842 r. Szkoci emigranci pierwsi propagowali łyżwiarstwo w Kanadzie. 

Do Polski łyżwiarstwo trafiło ze Skandynawii. Z gier zimowych hokej na lodzie jest 

na pierwszym miejscu – w Polsce, w 1906 r. pierwszy mecz hokejowy rozegrali 

studenci we Lwowie. \  57           

Hokej na lodzie w Chełmie, jako zimowy sport i zespołowa gra wyrósł na 

bazie łyżwiarstwa szkolnego – które weszło do programu z wychowania fizycznego 

szkół chełmskich średnich w 1925 r. i powszechnych w 1929 r. Chełmskie drużyny 

hokejowe powstawały kolejno: w 1927 r. jako UKS „Czarniecczycy” (powołał K. 

Janczykowski); w 1929 r. jako SKS „Zdrów” (powołał B. Kruczek-Wirski); w 1932 

r. jako WKS 7pp. Leg.; w 1934 r. jako Kolejowy KS „Hockey”. Pierwszy pokazowy 
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mecz hokeja na lodzie odbył się w Chełmie w grudniu 1927 r. z okazji powołania w 

czerwcu tego roku UKS „Czarniecczycy”, pomiędzy „Czarniecczykami” a 

młodzieżą z Kowla, 1:0 wygrali goście.  \  58 

Od września 1952 r., hokej na lodzie popularyzował w Chełmie Czesław 

Ściubak nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum Mechanicznym, i od 

marca 1953 r.  przez ZS „Zryw”, a w 1954 r. powołał sekcje hokeja na lodzie. 

Powołał też w latach 1954-1957, chełmską ligę hokeja na lodzie szkół średnich pod 

patronatem ZS „Zryw” – w której grały Technikum Mechaniczne (najlepsza 

drużyna), Technikum Handlowe, I LO, II LO z Chełma, LO z Rejowca a od 1955 r. 

dołączyło Liceum Pedagogiczne.  \  59 

W październiku 1957 r. rozwiązano ZS „Zryw”, i ligę hokejową. Poszczególni 

zawodnicy prezentowali dobrą jazdę i technikę. Właśnie na tej bazie zimą 1957 r. 

Stanisław Karwowski (działacz sportowy) i Jan Kraluk nauczyciel wychowania 

fizycznego Tech. Handlowego, utworzyli drużynę hokeja na lodzie – jako 

reprezentację m. Chełma. Treningi prowadził S. Karwowski na tzw. „starym 

basenie” (przy Uherce). Tu zorganizowano lodowisko z małymi bandami, i tu 

rozgrywano turnieje i mecze ligowe. Od 1960 r. nad sekcją patronat objął M-Z KS 

„Chełmianka”, a reprezentację stanowili: Marek (syn) i Stanisław Karwowscy, 

Markucki, Watychowicz, Kowalczyk, Wojtczak, Chwyć, Konefał, Chmielewski, 

Proć, Pietroń, Surma, Dzieczuk, Komar, Ogaza, Klejszta, Łubkowski i Baranowski. 

Sprzęt sekcja otrzymała w prezencie od WKS „Lublinianka”. Od 1960 r. S. 

Karwowski  organizował cykl turniej hokejowych z udziałem drużyn z Okręgu 

Lubelskiego. Nawiązał też kontakt z redakcją „Ekspresu Wieczornego”. Na jednym 

z turniejów w Chełmie pod patronatem „Ekspresu Wieczornego” i pod hasłem 

talenty, przybyły drużyny z Warszawy i Krakowa. Turniej stał na dobrym poziomie, 

było wielkie zainteresowanie chełmskich kibiców. Wyniki: Warszawa-Chełm 6:5, 

Warszawa-Kraków 3:1 i Chełm-Kraków 3:1. Rosła popularność drużyny i 

oczekiwania, a kiedy zaczęły się rozgrywki ligowe – zaczęły się też i kłopoty 

finansowe (sprzęt, kijki, łyżwy, ochraniacze itd., drużyna otrzymywała od WKS 

„Lublinianka”). W latach 1960-1962 do zaciętych meczy dochodziło z WKS 

„Lublinianką”, a w 1961 r. bardzo dobry mecz-pokazowy w Chełmie z drużyną z 

Białej Podlaskiej. Zimą 1962 r. chełmscy hokeiści rozegrali w Krakowie dwa mecze. 

W drużynie Krakowa wystąpili młodzi hokeiści KS „KTH” Krynica. Oba mecze 

przegrane przez Chełmian po 5:4.  

W latach 1961-1964 sekcja hokejowa aby prosperować prowadziła wiele akcji, 

m. in. turnieje o tzw. złoty krążek, łyżwiarskie turnieje sprawnościowe, karnawały i 

sylwestry na lodzie oraz naukę jazdy na łyżwach, które cieszyły się wielką 

popularnością. W 1966 r. sekcja hokeja na lodzie zawiesiła swoją działalność – 

trudności finansowe.  \  60 
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 JUDO – (dżudo)  

Judo (ju dżu-łagodna \ do-sztuka) – jest to łagodna sztuka-metoda samoobrony 

bez użycia broni, wykorzystująca psychologię i ukryte umiejętności mechaniczne 

ciała ludzkiego, oparta na staro-japońskiej sztuce dżu-dżitsu, ale różniąca się od niej 

eliminacją chwytów i rzutów niebezpiecznych dla życia, kładąc natomiast nacisk na 

zabawowo-sportowy charakter walki, a w chwili rzeczywistego zagrożenia, na 

obezwładnienie przeciwnika bez wyrządzania mu niepożądanej szkody cielesnej. 

Twórcą Judo jako sportu walki był Jigoro Kano Japoński profesor filozofii.  

W Polsce w 1949 r. powstała pierwsza sekcja dżudo przy AZS-AWF 

Warszawa. W 1954 r. utworzono podsekcję dżudo przy Sekcji Podnoszenia 

Ciężarów GKKFiT, a w 1956 r. przekształcona w Samodzielną Sekcję Dżudo 

GKKFiT. W 1957 r. powstał Polski Związek Dżudo i rozegrano I MP. W 1958 r. 

Polska została członkiem IJF.            

W styczniu 1980 r. Stanisław Gołub „Czarniecczyk” (w latach 1973-1978 

judoka sekcji AZS Asahi UW), popularyzował wśród młodzieży szkół chełmskich 

judo, jako sport walki. Z wielu chętnych którzy wcześniej ćwiczyli formy karate, 

samoobrony, namiastki judogo i elementy judo bez fachowej instrukcji – utworzył 

grupę do szkolenia.  

Po treningach z nowym naborem grup prowadzonych przez trenera S. Gołuba, 

Andrzeja Małysza i Jerzego Cichowicza – powstała wiosną (marzec-maj)1980 r. 

sekcja wyczynowa judo przy Ognisku TKKF „Olimpia” w Chełmie – następnie od 

19 kwietnia 1984 r. sekcja stała się członkiem Polskiego Związku Judo. Od 31 

stycznia 1986 r. po reorganizacji formy pracy i porozumieniu z WZ SZS, sekcji judo 

już w barwach TKKF „Olimpia” MKS Chełm. Treningi odbywały się w Zespole 

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i SP Nr 8 w 

Chełmie (z pracy odszedł A. Małysz). Po dalszej reorganizacji i zmianie już jako 

sekcja judo „Olimpia” MKS Chełm – a od 1991 r. już jako sekcja judo MKS Chełm.                  

W 1987 r. podczas Mistrzostw Polski SZS w Łodzi Monika Szulc zdobyła 

złoty medal a Monika Żołnacz srebrny medal oraz brązowy medal na Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w Częstochowie.  

W  1988 r. podczas Mistrzostw Polski SZS we Wrocławiu w swoich 

kategoriach M. Szulc zdobyła brązowy medal a M. Żołnacz złoty medal, a Artur 

Senkowski na tej samej imprezie ale w Kielcach kat. 66kg. zdobył srebrny medal. 

Ponadto M. Szulc awansowała do reprezentacji Polski juniorów, a M. Żołnacz do 

reprezentacji Polski młodzieży szkolnej – nagrodą był obóz we Francji. 

W 1989 r. podczas Mistrzostw Polski SZS w Krakowie M. Szulc zdobyła 

srebrny medal a w 1990 r. wywalczyła II-miejsce na OTK, natomiast w 1991 r. 

podczas Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej w Gdańsku wywalczyła IV-miejsce.  

Na koniec 2010 r. do najlepszych chełmskich judoków należą: Katarzyna 
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Szlendak –  srebrny medal pucharu Polski seniorek, brązowy medal akademickich 

mistrzostw Polski; Katarzyna Kurdziel – brązowy medal młodzieżowych mistrzostw 

Polski kobiet. \ 61 

 

KARATE  

 Na początku 1976 r. kilku zapaleńców zaczęło trenować coś co przypominało 

Ju-Jutsu oraz Taekwondo. Wśród nich byli Sławomir Gzik, Paweł Pędziński, Piotr 

Ostrowski i Romuald Budzyński. W styczniu 1977 r. w\w zaczęli uczestniczyć w 

treningach oficjalnej grupy karate pod kierunkiem Jana Piotrowskiego instruktora 

karate Kyokushin w ognisku TKKF „Lancet” w Lublinie. Po półrocznym treningu 

najwyższy stopień 5-Kyu uzyskał Paweł Pędziński (w 1977 r. uzyskał też instruktora 

rekreacji karate w Sierakowie Wielkopolskim). Jesienią 1977 r. z inicjatywy Jana 

Piotrowskiego i Pawła Pędzińskiego oraz ówczesnego prezesa TKKF Ryszarda 

Nafalskiego powstaje oficjalnie sekcja karate przy ognisku TKKF Olimpia Chełm w 

której zajęcia prowadził Paweł Pędziński 4-Kyu.  

W pierwszym naborze sekcja liczyła 50-osób, treningi odbywały się w I LO 

(razem młodzież i dorośli) wkrótce sekcja wzrosła do 200-osób. Zajęcia poza 

(głównym trenerem) P. Pędzińskim prowadzili instruktorzy: Piotr Ostrowski, 

Zbigniew Hodor, Marek Mielniczuk, Henryk Onyszko, Marek Karwowski, 

Sylwester Swiś i Waldemar Kozioł. Od 1978 r. pierwsze starty, najlepsze w 1979 r., 

3-miejsce P. Pędzińskiego w I Mistrzostwach Polski Wszechwag w Warszawie w 

kat. do 65kg.  

W 1981 r. powstaje specjalistyczne ognisko TKKF Karate Kyokushin – prezes 

Sławomir Ścigaj. Ognisko, jako pierwsze organizuje pokazy, prelekcje, obozy 

sportowe letnie i zimowe, a zawodnicy biorą udział w imprezach okręgowych i 

ogólnopolskich – w wyniku czego Zbigniew Hodor, Gerard Piątek i Marek 

Mielniczuk zajęli miejsca w tabelach 10-najlepszych zawodników w kraju w swoich 

kat.-wagowych.         

W 1987 r. powstaje Chełmski Klub Karate Kyokushi (Ch.K.K.), którego 

prezesami byli: w latach 1987-1991 Jerzy Dobosz, w latach 1992-1996 Wiesław 

Stachnik i w latach 1997-2001 Marek Karwowski. Od 2002 r. do chwili obecnej 

prezesem Ch.K.K. jest Paweł Pędziński. W 1988 r. klub otrzymał od urzędu miasta 

pomieszczenia na stadionie miejskim, tu zlokalizowano salkę do ćwiczeń i siłownię 

kulturystyczną, zajęcia prowadzili specjaliści i P. Pędziński, a Sławomir Bałka i 

Wiesław Kokłowski zdobyli Mistrza Polski Kulturystyki.  

Od 1981 r. klub organizował cykl imprez rangi okręgowej i ogólnopolskiej m. 

in. – mistrzostwa Polaki karate juniorów i seniorów, nieoficjalne mistrzostwa TKKF 

i II strefowe mistrzostwa Polski w kulturystyce – oraz wiele corocznych turniej. 

Największe osiągnięcia drużynowe to, mistrz Polski juniorów zdobyte w Chełmie i 
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Siedlcach oraz 6-razy mistrz okręgu kadetów i juniorów młodszych. W 1999 r. 

powstało w Chełmie pierwsze w Polsce Gimnazjum sportowe o profilu karate, 

zajęcia prowadzili instruktorzy klubowi. Dużą pomoc w rozwoju karate wnieśli 

działacze i sponsorzy oraz instytucje samorządowe, urząd miasta i marszałkowski w 

Lublinie, starostwo powiatowe w Chełmie oraz urzędy gmin w Dorohusku i Sawinie. 

W tym czasie w Chełmskim Karate trenowało około 6.500 osób (mężczyzn, kobiet i 

dzieci), co dawało duże usportowienie społeczności chełmskiej. Ch.K.K. prowadzi w 

dalszym ciągu działalność sportową.                             

*Paweł Pędziński współtwórca ruchu kultury fizycznej w Chełmie-regionie – 

urodził się 18 stycznia 1957 r. w Chełmie w rodzinie „kolejarskiej” z tradycjami, 

ojciec był oficerem AK a matka podoficerem AK. Szkołę podstawową Nr 1 i liceum 

zawodowe ukończył w Chełmie. Sportem (a szczególnie gimnastyką) zainteresował 

go Leszek Masłowski nauczyciel wychowania fizycznego, reprezentował szkołę w 

piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. W latach 1975-1978 zawodnik sekcji 

siatkówki KS „Cement” Chełm – grał  w III-lidze L.OZPS,  trenowali go L. 

Dworucha i L. Matysko. Od 18 roku życia opanowała go karate i w tym kierunku się 

szkolił. W latach 1978-1980 odbywał służbę wojskową w O.WOP w Chełmie – 

reprezentował Oddział na mistrzostwach Polski w grach i pływaniu. Szkolił też 

kadrę z karate i z samoobrony. W wojsku ukończył kurs na stopień mł. ratownika 

WOPR pod okiem trenera M. Karwowskiego. W 1985 r. ukończył Studium 

Pedagogiczne i pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego kolejno w SP Nr 

1, 7 i 8 w Chełmie. W 1989 r. otrzymał stopień st. ratownika a w 1995 r. instruktora 

WOPR. W latach 2000-2004 pracował w MOSiR jako kierownik d\s organizacji 

imprez sportowych, był też radnym m. Chełma, działał w komisji sportu. Miał wkład 

w budowę hali sportowej i życia sportowego miasta. Z jego inicjatywy powstało 

gimnazjum sportowe. W 2005 r. po odejściu z MOSiR rozpoczął pracę w Agencji 

Ochrony „Skorpion” której obecnie jest dyrektorem. Posiada II-Dan Mistrzowski 

Karate. Jest sędzią klasy krajowej karate, i członkiem PZW. Był współtwórcą ruchu 

WOPR w Chełmie i okolicy i nad jez. Białe. Był finalistą strefowych mistrzostw 

Polski w ratownictwie wodnym i maratonach pływackich. Jego córka Alina jest 

wielokrotną mistrzynią Polski oraz finalistką mistrzostw Europy w tańcach 

towarzyskich.   

Na koniec 2010 r. do najlepszych chełmskich karateków należą: Przemysław 

Łoś – złoty medal XI ogólnopolskiego turnieju karate w Chełmie; złoty medal I 

Polish open karate shinkyokushin dzieci, kadetów i juniorów w Lublinie; złoty 

medal strefowych mistrzostw makroregionu w Sandomierzu, brązowy medal 

strefowych mistrzostw Polski styl Kyokushin Budo Key w Hrubieszowie; Agnieszka 

Kozar – brązowy medal  mistrzostw Europy seniorów Kyokushin Karate w 

konkurencji kata w Bułgarii, brązowy medal mistrzostw Polski seniorów.  
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W Chełmie obecnie działają dwa kluby karate: Chełmski Klub Karate 

Kyokushin i Klub Kyokushin-kan Karate-do. \ 62 

 

KOLARSTWO  

Z początkiem czerwca 1924 r., Antoni Pochylski (były członek i działacz 

WTC), B. Kłopotowski i W. Szurmiński powołali w Chełmie Towarzystwo 

Cyklistów (ChTC) z siedzibą przy ul. Lubelskiej 73. ChTC było pierwszą 

organizacją popularyzującą w Chełmie na ziemi chełmskiej i kresach kolarstwo – 

wprowadziło też kolarstwo i wyścigi zawodowe. Wiosną 1926 r. przy ChTC 

członkowie jednej z sekcji utworzyli Klub Cyklistów, który organizował amatorskie 

rajdy i wycieczki regionalno-turystyczne. W dniu 1 sierpnia 1926 r. członkowie 

ChTC uczestniczyli w Warszawie w Zjeździe Towarzystw Kolarskich z całej Polski. 

Od 1928 r. ChTC w porozumieniu z Magistratem i Komendą Miejską Policji 

organizowało naukę jazdy i wydało prawa jazdy. Od 1 lipca 1928 r. ChTC zrzeszone 

w Związku Polskich Towarzystw Kolarskich, posiadało uprawnienia do wydawania 

licencji kolarskich i zawodniczych zawodowych. Zawodnicy ChTC należeli do 

najlepszy w regionie a nawet w kraju.  Wiosną 1932 r. powołano w Chełmie przy 

Związku Podoficerów Rezerwy (Garnizon Chełm), Koło z sekcją kolarską, które 

organizowała wyścigi i rajdy kolarskie oraz wycieczki. Współtworzyło też w 

Chemie ruch rowerowo-kolarski. *(Źródło: W. A. Kozłowski, Życie sportowe w Chełmie w 

latach 1918-1939, Chełm 2004).  

Latem 1925 r. kierownik komisariatu PP w Chełmie komisarz Kazimierz 

Grużewski zorganizował sekcję kolarską. Policjanci-członkowie sekcji kupowali 

rowery i uprawiali kolarstwo-turystykę rowerową, jako ogólnorozwojową dyscyplinę 

sportową – korzystali też z pomocy ChTC. Jesienią 1930 r. powstał w Chełmie (jako 

trzeci wojskowy) przy Garnizonie WKS „Garnizon”, przy którym prężnie działała 

sekcja kolarska i wycieczkowa. W 1929 r. w Chełmie przy PKP, powołano KS 

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (KPW) i Ognisko KPW – przy których bardzo 

aktywnie działały sekcje kolarskie sportowo-wycieczkowe, organizowano też 

zawody sportowe. Najlepszym kolarzem szosowym KS i Ogniwa KPW Chełm i w 

Chełmie z licencją i jednych z najlepszych w okręgu był Jan Grzela – reprezentant i 

członek Chełma, Okręgu Lubelskiego, Krajowego Zrzeszenia KPW i szerokiej kadry 

narodowej. W 1936 r. w Radomiu na zawodach kolarskich Zrzeszenia KPW, zdobył 

złoty medal zajmując I miejsce w biegu kolarskim-klasycznym w klasie starszych 

wynikiem 1.57,21”06 godz. *Źródło: W. A. Kozłowski, Sport w organizacjach 

paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach 1918 -1939, Chełm 2008.          

Po wyzwoleniu, właściwie od 1953 r. kolarstwo – jazdę na rowerze, 

popularyzowało w Chełmie i powiecie chełmskim ZS „Zryw” prowadzone przez 

Czesława Ściubaka przy Technikum Mechanicznym w Chełmie – jako masowy ruch 
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imprez sprawnościowych na odznakę POS. Do najważniejszych imprez tego cyklu 

należały: wycieczki i rajdy rowerowe po regionie, wyścigi i tzw. biegi rowerowe 

ulicami miasta i inne małe wyścigi pod hasłem „szlakami pięknej naszej ojczyzny”. 

Wybijającą się jednostką, wyrosłą z ruchu „Zryw”, był junior i uczeń Technikum 

Mechanicznego Julian Więckowski, który jako reprezentant „Zrywu” Chełm i 

okręgu brał udział w mistrzostwach Polski Zrzeszenia Sportowe „Zryw” w 

Warszawie. *Źródło: Kronika SZ „Zryw” przy Technikum Mechanicznym w Chełmie. 

W latach 1955 – 1960 ruch kolarski w Chełmie i regionie popularyzował 

Zygmunt Berezecki Prezes KS „Spójnia” Chełm poprzez sekcje kolarską.  

Organizował cykl imprez kolarskich ulicami Chełma i w powiecie chełmskim. 

Najlepszym kolarzem „Spójni” wyrosłym z tego nurtu był Jan Ostrowski. *Źródło: 

Zygmunt Berezecki – jego archiwum. 

Chełmianie polubili i przyzwyczaili się do imprez kolarskich i gromadnie 

wylegali aby dopingować zwycięzcom. W 70-latach tradycja ta jakby zanikła. 

Jednak po długiej przerwie kolarstwo odrodziło się w Chełmie z początkiem 80-lat – 

w masowym ruchu imprez  kolarskich organizowanych przez RW Z Ludowe 

Zespoły Sportowe, które powołało też sekcję kolarską, a jej podstawowym celem 

było wytworzenie masowego ruchu jazdy na rowerze, podyktowane zdrowotnym 

charakterem tej dyscypliny. Z dużej grupy młodych zapaleńców sekcji kolarskiej, 

wyrosło kilku dobrych kolarzy, którzy od 1982 r. zaczęli liczyć się na zawodach 

ogólnopolskich.  

W latach 1983-1988 wyczynowe kolarstwo szosowe popularyzował Gminy 

Ludowy KS „Zadrzew” Zawadówka-Rejowiec z sekcją kolarską. Należy podkreślić 

wielkie zasługi jakie położył dla ruchu kolarskiego w powiecie Jerzy Weremkowicz 

z Rejowca Osady. 

Na początku 1984 r. Henryk Mrożko na mistrzostwach Polski juniorów 

wywalczył 23 miejsce, a Cezary Krzywicki podczas ogólnopolskiej spartakiady 

młodzieży 13 miejsce. Również w 1984 r. C. Krzywicki i H. Mrożko w 

mistrzostwach makroregionu wywalczyli medale złoty i brązowy- zostali też 

powołani do kadry okręgu.  

W 1985 r. podczas mistrzostw Polski ponownie C. Krzywicki wypadł dobrze i 

wywalczył 11 miejsce, a na przełajowych mistrzostwach Polski junior Mariusz Głaz 

był w pierwszej 100-senirów.  

Może te wyniki nie były na miarę rekordów, ale trzeba stwierdzić, że 

chełmskie władze LZS robiły wszystko, aby młodzież uprawiała kolarstwo. W kilka 

lat później z braku perspektyw, rozwiązało się kolarstwo. *Źródło: Sprawozdania LZS w 

Chełmie.               

KOSZYKÓWKA  

Koszykówka jako gra rozprzestrzeniała się na terenie Ameryki południowej i 



164 
 

środkowej. Podczas IO w 1904 r. rozegrano mecze pokazowe – następnie stała się 

widowiskową grą światowa zdominowaną przez Amerykanów-USA. 

W Polsce pierwsze drużyny koszykówki powstawały od 1899 r. to dzięki 

działalności słynnego krakowskiego parku im. założyciela H. Jordana (jako gra 

boiskowe), następnie ogrodów W. Raua w Warszawie. Od 1908 r. promowało 

Towarzystwo Zabaw Ruchowych we Lwowie. W 1928 r. powstał Polski Związek 

Gier Sportowych obejmujący koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną i rozegrano I 

MP. Od 1937 r. koszykówka podlegała Polskiemu Związkowi Piłki Ręcznej.      

Koszykówka jako widowiskowa zespołowa gra sportowa o walorach 

sprawnościowo-wychowawczych weszła do programu wychowania fizycznego 

średnich szkół chełmskich od 1919 r. (r.szk.1918-1919). Koszykówkę chełmską 

promowały w kraju SKS „Zdrów”, SKS „Czarniecczycy” i MKS – spełniła ważną 

rolę w Chełmie i regionie w latach 1918-1939. \ 63      

Od września 1944 r., koszykówkę w Chełmie i regionie reaktywowali 

„Czarniecczycy”, Stanisław Podlewski, Ryszard Wieczorek, Ryszard Kaczyński, 

Mieczysław Krzeszowiec i Roman Zajdler. Zorganizowali też w 1949 r. pierwsze 

powojenne mistrzostwa Chełma w koszykówce szkół średnich, które zdobyli.  

S. Podlewski jako kapitan, zgłosił drużynę „Czarniecczyków” w 1950 r. do ligi 

okręgowej, już pod patronatem MKS. Były pierwsze sukcesy i potrzeby finansowe, 

szkoła nie mogła im sprostać. Szukając rozwiązania S. Podlewski łączy dwie 

drużyny w jedną w ramach sekcji koszykówki KS ZZK „Kolejarz” Chełm, która  

od 1951 r. toczy boje w kl.„A”, w składzie: Waldemar Kursa, Romuald Makowski, 

Jerzy Kościński, Jerzy Leszko, Jan Widerski, Roman Rzucidło i S. Podlewski  

jako zawodnik-trener. W 1952 r. zdobyli puchar i mistrza DOKP - grali do  

1955 r.                         

W 1957 r. S. Podlewski na bazie „Czarniecczyków” powołał zespół 

koszykówki dziewcząt. W latach 1958-1959 drużyna pod patronatem MKS zdobywa 

mistrzostwo okręgu juniorek – mimo sukcesów w 1960 r. została rozwiązana. W 

1960 r. S. Podlewski na bazie „Czarniecczyków” tworzy męską drużynę koszykarzy, 

pod patronatem MKS. Od 1965 r. drużyna w gronie najlepszych w okręgu, a w 1968 

r. zdobyła mistrzostwo ligi juniorów. Jako zwycięzca uczestniczyła w finałach 

Mistrzostw Polski Juniorów w Grudziądzu, tu zdobyła VIII-miejsce w pionie SZS. 

W 1969 r. również zdobyli mistrzostwo okręgu. W półfinałach pokonali kolejno 

zespoły z Radomia, Krakowa i Katowic, a podczas Mistrzostw Polski Juniorów w 

Pruszkowie, wywalczyli III-miejsce i brązowe medale, pokonując w finale Katowice 

i Zieloną Górę, w  składzie: Krzysztof Pietrykowski, Krzysztof Chabrowski, 

Krzysztof Woliński, Krzysztof Zalewski, Jerzy Góra, Krzysztof Jakiewicz, Jacek 

Jarmoc i Krzysztof Wach. W 1972 r. drużyna została rozwiązana – wyjazd 

zawodników na studia. \ 64 
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W latach 1974-1978 grupę koszykarzy juniorów w barwach MKS Chełm, 

prowadził nauczyciel wychowania fizycznego trener Zbigniew Władysiuk. Drużyna  

grała w lidze okręgowej juniorów i należał do najlepszych w okręgu.                           

  Od 1978 r. zespół młodych koszykarek prowadził Krzysztof Strus. Od 

1980 r. już w barwach MKS Chełm prowadziły boje w okręgowej lidze młodziczek. 

W 1981 r. zdobyły I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Makroregionu, a w 

1984 r. IV miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i II miejsce w finale 

Mistrzostw Polski MKS, natomiast w 1985 r. również II miejsce w finale Mistrzostw 

Polski MKS i awans do II ligi w składzie: Małgorzata Bochniak, Wioletta Fust, 

Iwona Godula, Marzena Nowak, Małgorzata Stańkowska, Aneta Włodarczyk, 

Monika Dąbrowska, Iwona Głowacz, Danuta Kozina, Beata Szuba, Małgorzata 

Strus, Iwona Nestorowicz, Ilona Pyrtak i Małgorzata Borkowska – w kadrze Polski 

młodziczek w tym czasie były; Małgorzata Bochniak, Wioletta Fust, Iwona Godula, 

Małgorzata Nowak i Małgorzata Stańkowska która również była reprezentantką 

Polski kadry narodowej kadetek. W 1986 r. spadek z II ligi, w 1989 r. powrót i gra w 

II lidze do 1992 r. W  1993 r. spadek i ta drużyna została rozwiązana.  \  65                

  

LEKKA  ATLETYKA 

Lekka atletyka, dyscyplina sportowa obejmująca liczne konkurencje, oparte na 

naturalnych ruchach człowieka, jak: bieg, skok, rzut i chód (lub ich kombinację) – 

właściwie związana z człowiek od jego istnienia. Była doceniana, w Egipcie, Grecji, 

Rzymie następnie w Europie. 

Niektóre z form sportu, uznanych obecnie za lekkoatletykę stanowiły 

przedmiot współzawodnictwa już w średniowiecznej Polsce. Było przede wszystkim 

„w zawód bieganie”. Podróże Polaków do Włoch, udział na wzór antycznych 

igrzysk – w turniejach rycerskich, zabawach ludowych itd. W 1586 r. Teodor Lacki 

(polski szlachcic z XVI w. (zm. 1616), pisarz polny litewski, słynący z niezwykłej 

siły i popisów atletycznych) zwyciężył w Rzymie w rzucie oszczepem do kwintarny 

(tarczy) z konia. Od 1887 r. propagatorami nowoczesnej lekkiej atletyki stały się 

gniazda „Sokoła”. W 1919 r. powstał Polski Związek Lekkiej Atletyki, a w 1920 r. 

rozegrano I MP.  

 Lekkoatletyka – zwana jest też słusznie królową sportu. Lekkoatletyka jako 

jeden z działów wychowania fizycznego weszła na stałe do chełmskich szkół od r. 

szk. 1918\1919 r. wzorcowo w Gimnazjum „Czarniecczykach” i Męskim 

Seminarium Nauczycielskim, stając się częścią programu dydaktyczno-

wychowawczego jako przedmiot obowiązkowy, obejmując: biegi, skoki, rzuty, 

marsze, przełaje i sztafety. Chełmscy lekkoatleci w latach 1925-1939 należeli do 

grona najlepszych w regionie i kraju, jako SKS „Zdrów”, SKS „Czarniecczycy” i 

MKS . \ 66  
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Lekkoatletyka jako dział wychowania fizycznego weszła na stałe do szkół 

chełmskich już od września 1944 r. (wraz z rozpoczęciem pierwszego roku 

szkolnego).  Natomiast jako dyscyplina sportowa promowana od 1946 r. przez 

sekcję lekkiej atletyki SKS „Zdrów” (reaktywowany 15 października 1945 r.) i jego 

opiekuna Bolesława Wirskiego (1900-1972), który w tym roku zorganizował 

pierwsze zawody lekkoatletyczne szkół średnich – organizował je nieprzerwanie do 

1964 r. Następnie jego uczniowie-sportowcy Edward Szałaj i Czesław Ściubak, już 

jako nauczyciele wychowania fizycznego popularyzowali  lekką atletykę w swoich 

szkołach w Chełmie i regionie.  \ 67 

Edward Szałaj (1929-2008) jako nauczyciel wychowania fizycznego od marca 

1950 r. do sierpnia 1952 r. popularyzował lekkoatletykę w następujących szkołach 

podstawowych w których uczył:  w Olchowcu, Wólce Tarnowskiej i Nr 5 w 

Chełmie. *Od 1 września 1952 r. docelowo w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia 

Podstawowego i Liceum TPD w Chełmie przy ul. Obłońskiej 51 (powołanej 1 

września 1950 r.). Od 10 września 1954 r. (zmiana nazwy szkoły i budynku), już 

jako Szkoła Podstawowa i II LO w Chełmie przy ul. Szpitalnej 14 (w robotniczej 

dzielnicy Pilichonki), a od 1 września 1967 r. już samodzielnie jako LO Nr 2 w 

Chełmie (w 1966 r. budynek opuściły klasy szkoły podstawowej), oraz od 19 

czerwca 1974 r. – jako II LO w Chełmie. W r.szk. 1953\1954 r. powołał przy szkole 

SKS „Orzeł” z wieloma sekcjami w tym z lekkiej atletyki, a w 1957 r. 

Międzyszkolny Klub Sportowy (MKS). W 1957 r. na AWF w Warszawie uzyskał 

tytuł trenera II klasy z lekkiej atletyki. Wkrótce przy szkole stworzył wyróżniającą 

się w mieście i regionie bazę (SKS i MKS) sportu a lekkiej atletyki szczególnie. 

Przyczynił się też do rozwoju i sukcesów chełmskiej gimnastyki sportowej, 

łyżwiarstwa figurowego i  narciarstwa biegowego oraz sportów wodnych i turystyki. 

Stworzył następnie przy II LO w Chełmie Szkolny Ośrodek Sportowy z wieloma 

sekcjami w tym i lekkiej atletyki. Ośrodek podlegał pod ZO SZS w Lublinie a 

finansowany przez Klub Środowiskowy SZS AZS Lublin. Od września 1976 r. 

zarządzeniem GKKFiT sekcja lekkoatletyczna II LO w Chełmie, została przekazana 

pod MKS Chełm.  

Czesław Ściubak (1927-1975) jako nauczyciel wychowania fizycznego w 1953 

r. przy Technikum Mechanicznym w Chełmie powołał SKS ZS „Zryw” w pionie 

zrzeszającym szkolnictwo zawodowe (szkoły rzemieślnicze, pielęgniarskie, 

ekonomiczne, felczerskie itd.). Z tą chwilą Technikum Mechaniczne stało się 

wielkim ośrodkiem autentycznego ruchu sportowego w Chełmie i terenie oraz bazą 

dla Chełmskiego „Zrywu” – a lekkiej atletyki szczególnie powołano też 

specjalistyczne sekcje la, jako pierwszą po wyzwoleniu, osiągnięcia lekkoatletów 

„Zryw” są opisane w rozdziale I, opis SKS ZS „Zryw”. 

\*Tabela rekordów ZS „Zryw” Technikum Mechaniczne w Chełmie 1953-1957; 
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Konkurencja imię i nazwisko data uzyskania Wynik 

100m. Eugeniusz Dąbrowski         22. 05. 1955 11,4s 

200m.                   Witold Władysiuk               26. 05. 1954.       23,9s. 

400m Tadeusz Kraczkowski 17. 05. 1954 53,8s. 

800m.                   Jerzy Pejo                           12. 07. 1956 2.01,6min. 

1000m.                Jerzy Pejo                           22. 05. 1956 2.49,2min.     

4x100m.               Paluch, Władysiuk 

Prost, Dąbrowski 

14. 05. 1955.        8,1sek.    

4x400m. Kowalczyk,Pejo,  

Zduńczuk, Wosk 

26. 10. 1953 4.11,2min.    

skok wzwyż         Bogdan Piątek 01. 06. 1957.        163cm. 

skok w dal           Witold Władysiuk 26. 09. 1954.        6.02m.   

trójskok    Ryszard Babiuk 22. 05. 1956.        9.53m. 

skok o tyczce      Tadeusz Wosk 23. 09. 1955 2.65m. 

rzut kulą 5kg Tadeusz Wosk 10. 06. 1956 14.40m 

oszczep 600g Tadeusz Wosk 22. 05. 1955 39.79m. 

  

           

*Tabela rekordów SKS ZS „Zryw” w  Chełmie (miasta i powiatu) koniec 1957 r., 

oraz ich miejsca w tabelach okręgu Lubelskiego ZS „Zryw” koniec 1957 r.; 

Konkurencja imię i nazwisko szkoła wynik w okręgu 

 

w dal                    

 (dziewczęta):  

Bożena Zielińska                          

 

T. Handlowe             

 

4.14m 

 

IV 

skok wzwyż         Bożena Zielińska        T. Handlowe             120cm. II 

rzut kulą               Wanda Wasiuta          T. Handlowe              7.47m.       II    

 

100m.                    

 (juniorki): 

Marta Linde               

 

T. Handlowe             

 

15,0s.        

 

IV 

skok w dal            Irena Kosobudzka       T. Handlowe             4.56m.       I 

skok wzwyż          Irena Kosobudzka T. Handlowe             140cm I 

rzut kulą                Irena Kosobudzka       T. Handlowe             7.87m III 

 

skok wzwyż         

  (młodzicy): 

Tadeusz Kowalczyk 

 

T. Mechaniczne       

 

137cm 

 

II     

rzut kulą Józef Słomczyński        T. Mechaniczne        9.40m III 

rzut dyskiem         Józef Słomczyński        T. Mechaniczne         34.00m.    I 

 

100m. 

(juniorzy):  

Wiesław Olech                        

 

Lic. Felczerskie                  

 

12,0sek 

 

II 

800m.                    Jerzy Pejo                       T. Mechaniczne        2.01,6min I 
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1500m Stan. Kędzierawski         Lic. Felczerskie        4.12,8min. II 

skok w dal            Piotr Pieczykolan             Lic. Felczerskie       5.62m.        I 

skok wzwyż          Bogdan Patek                 T. Mechaniczne        163cm.        I 

 

trójskok Piotr Pieczykolan           T. Mechaniczne        12.82m.      I 

rzut kulą               Tadeusz Wosk                 T. Mechaniczne        14.77m I 

rzut dyskiem         Tadeusz Wosk                 T. Mechaniczne        36.02m.      II 

rzut oszczepem     Tadeusz Wosk                 T. Mechaniczne        41.56m II  

\ 68. 

 Bogdan Szyszkowski (1931-1986) „Czarniecczyk”  w marcu 1953 r. 

rozpoczął pracę w Lublinie w Okręgowej Radzie Zrzeszenia Sportowego „Kolejarz”, 

na stanowisku instruktora sportu. Po kursach uzyskał instruktora I klasy z lekkiej 

atletyki – która stała się jego pasją.  

We wrześniu 1953 r.,  rozpoczął też pracę w nowo powołanym Terenowym 

Kole Sportowym „Czarni” ZS „Start” w Chełmie, jako trener sekcji lekkiej atletyki, 

z młodzieżą pionu szkół zawodowych i rzemieślniczych. Nawiązał też ścisłą 

współpracę  od stycznia 1954 r. z sekcją lekkiej atletyki ZS „Zryw” Technikum 

Mechanicznego i zaczął szkolenie (ZS „Zryw” podlegało ZS „Start”). Następnie 

szukając możliwości rozwojowych, przeniósł w\w grupę lekkoatletów w lipcu 1954 

r. do KS ZZK „Kolejarz” Chełm i utworzył tu sekcję lekkiej atletyki, dołączyli 

wyselekcjonowani uczniowie z chełmskich szkół średnich ogólnokształcących 

(Czarniecczyków, Ekonomiści, II LO). Tak powstała jedna silna sekcja lekkiej 

atletyki KS „Kolejarz” Chełm, w tym czasie uzyskał tytuł trenera II klasy.    

W 1954 r. w Lublinie na stadionie OWKS podczas zawodów o puchar miast, 

Ireneusz Przechodzki przebiegł 100m w 11’4s. i 300m w 39’1s. W 1956 r.: w 

Sopocie podczas mistrzostw Polski młodzików Andrzej Latuszyński rzucił 

oszczepem na 58.50m, był to rekord Polski młodzików i Federacji „Kolejarza”; 

Janusz Smaga w Łodzi podczas igrzysk ogólnopolskich młodzieży w rzucie 

oszczepem wynikiem 53.72m zdobył srebrny medal a w Kluczborgu podczas 

mistrzostw Polski juniorów zdobył I-miejsce w rzucie oszczepem, II-miejsce w 

rzucie młotem i IV-miejsce w rzucie kulą; Janusz Jamka na mistrzostwach Polski w 

Łodzi V-miejsce w biegu na 110m p.pł.; Danuta Sokołowska na przełajowych 

mistrzostwach Polski w Gorzowie IV-miejsce; Ireneusz Przechodzki na 

mistrzostwach Polski juniorów w Szczecinie V-miejsce w trójskoku 12.90m – do 

kadry Polski juniorów zostali powołani: Ireneusz Przechodzki, Bogusław 

Wolwowicz, Zbigniew Jamka, Andrzej Latuszyński i Wiesław Stelmaszczyk. 

Wiosną 1957 r. w Lublinie podczas zawodów ligowych Andrzej Latuszyński 

wynikiem 62.57m, ustanowił rekord okręgu. Jesienią 1957 r. sekcja lekkiej atletyki 

KS „Kolejarz” Chełm została rozwiązana, w tym czasie kadrę trenera B. 
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Szyszkowskiego stanowili: Danuta Sokołowska, Irena Lachman, Ireneusz 

Przechodzki, Bogusław Wolwowicz, Stanisław Kozacki, Antoni Trojan, Ryszard 

Sadz,  Piotr Grzegorczyk, Cezary Polak, Zbigniew Abraszek, Danuta Grygieluk, 

Janusz Chlebio, Janusz Smaga, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Jamka, Andrzej 

Latuszyński i Wiesław Stelmaszczyk.  

Od grudnia 1957 r. B. Szyszkowski rozpoczął pracę jako nauczyciel 

wychowania fizycznego w Technikum Rolniczym w Okszowie koło Chełma w 

pionie ministerstwa rolnictwa. Powołał tu SKS i sekcję lekkiej atletyki a przy szkole 

stworzył wielką bazę dla Zrzeszenia LZS. Pod koniec 1957 r. przenosi sekcję lekkiej 

atletyki z Rejowca prowadzonej od dwóch lat przez Ryszarda Borysowa pod 

patronat Rady Pow. LZS w Chełmie, i zostaje jej trenerem – grupę lekkoatletów 

utworzyli: Danuta Panasiuk, Halina Samonek, Regina Kniaź, Danuta Grygieluk, 

Wiesław Stelmaszczyk, Janusz Smaga, Janusz Grusza, Lech Rybiński, Zenon 

Moskaluk, Marek Warchulski, Ryszard Bochenek, Marian Ciepielewski, Jadwiga 

Czapka, Zdzisław Bruszkiewicz, Kazimierz Pleszczyński, Krzysztof Smarzewski, 

Adam Zdunek, Jerzy Paluch i Leokadia Laskowska. Wspierali go nauczyciele 

wychowania fizycznego: Bolesław Wirski, Czesław Ściubak, Ryszard Borysow, 

Edward Szałaj (ponieważ z ich szkół pochodziła młodzież). W latach 1960-1970 

zawodnicy sekcji la LZS Chełm posiadali 80% rekordów OZLA lubelskiego a 

szkoleniem centralnym byli objęci Maria Sawicka, Krzysztof Smarzewski, Danuta 

Panasiuk i Jadwiga Czapka-kadra narodowa. Wybijającą zawodniczką była Jadwiga 

Czapka, w 1967 r. podczas mistrzostw Polski juniorów w Olsztynie w skoku w dal 

5.82m. zdobyła tytuł mistrzowski i złoty medal (kontuzja wykluczyła ją z igrzysk 

olimpijskich). Wspomnieć należy starty Jadwigi Czapki i Marii Sawickiej w meczu 

juniorów Polska–NRD–Rumunia i Jadwigi Czapki w meczu seniorów Polska–

Węgry. Pomoc sekcja otrzymywała od Przew. Powiatowego Komitetu Kultury 

Fizycznej i Turystyki w Chełmie Henryka Dobrowolskiego. Pod koniec 1971 r. 

sekcja la LZS Chełm, została rozwiązana. 

 

*Tabela rekordów najlepszych lekkoatletów trenera Bogdana Szyszkowskiego; 

 Konkurencja imię – nazwisko Wynik 

 

100m 

(kobiety) :  

Jadwiga Czapka             
12’5s. 

200m Jadwiga Czapka             25’2s. 

400m Danuta Panasiuk            1.00’6min 

500m Danuta Panasiuk            1.22’4min 

800m Danuta Panasiuk            2.26’4min 

80m ppł               Jadwiga Czapka            11’0s. 

100m ppł Maria Sawicka               15’2s 
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 w dal                    Jadwiga Czapka             5.82m 

wzwyż                 Maria Sawicka                160cm. 

kula 4kg   Halina Samonek  10.44m. 

dysk 1kg               Regina Kniaź                  35.74m. 

oszczep Barbara Samonek            38.17m. 

4 x 100m              LZS 55’66s. 

5-bój                     Maria Sawicka                3.942pkt. 

 

100m 

(mężczyźni): 

Jerzy Paluch                    

 

10’7s. 

200m Jerzy Paluch                    22’4s. 

400m                    Zdzisław Bruszkiewicz   51’6s. 

800m Zdzisław Bruszkiewicz   1.58’6min 

1.500m                 Zdzisław Bruszkiewicz   4.01’8min 

3.000m                 Zdzisław Bruszkiewicz   9.01’8min 

5.000m    Marian Ciepielewski       16.31’8min. 

10.000m               Ryszard Bocheński          41.31’8min 

110m ppł              Lech Rybiński                  16’4s. 

400m ppł              Janusz Grusza                   57’2s. 

3.000 ppł              Adam Zdunek                  11.08’2min. 

4 x 100m              LZS 44’8s. 

w dal    Lech Rybiński  6.85m. 

wzwyż                 Krzysztof Smarzewski      190cm. 

trójskok                Krzysztof Smarzewski     14.84m. 

tyczka Zenon Moskaluk 3.40m 

młot 7.25kg         Marek Warchulski            57.84m. 

kula 7.25kg         Kazimierz Pleszczyński    12.91m. 

dysk 2kg Kazimierz Pleszczyński    42.44m 

oszczep Janusz Smaga 62.84m 

/69. 

Jan Grzegorczyk (1935-1964) od 1 września 1958 r. pierwszy nauczyciel 

wychowania fizycznego nowo powstałej Szkoły Rzemiosł Budowlanych – dalsze 

nazwy szkoły Technikum Budowlane \ Zespół Szkół Budowlanych – w Chełmie. 

Jako pierwszy tworzył szkolny ruch sportowy a lekkiej atletyki szczególnie. 

Warunki były ciężkie gdyż w pierwszych latach tworzenia, szkoła mieściła się w 

Gmachu im. PKWN. Lekcje wychowania fizycznego w tym czasie były prowadzone 

na korytarzu i na odległych udostępnianych szkole stadionie im. PKWN i jeszcze w 

tym czasie istniejącym boisku piłkarskim „Kolejarza”. Dlatego też ze względu na 

warunki popularyzował lekkoatletykę – następnie 15 września 1960 r. powołano 
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Szkolny Klub Sportowy z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa stołowego i koszykówki. 

W r. szk. 1961\1962, szkoła otrzymała nowy budynek przy ul. S. Batorego Nr 1 w 

Chełmie – był to przełom w historii rozbudowy szkoły i rozwoju sportu szkolnego – 

szkoła istnieje obecnie. 

Kazimierz Wyczyński od 1 września 1960 r. nauczyciel wychowania 

fizycznego  Szkoły Rzemiosł Budowlanych – dalsze nazwy szkoły Technikum 

Budowlane \ Zespół Szkół Budowlanych – w Chełmie. Powołał przy szkole sekcję 

lekkiej atletyki – od 1962 r. specjalizacja grupy konkurencje techniczne rzutowe: 

kula, dysk, oszczep i starty pod patronatem MKS (trenowali też zawodnicy z innych 

szkół).  

W 1968 r. Tadeusz Rutkowski na mistrzostwach Polski MKS w rzucie 

oszczepem-800g., wynikiem 57.66m. zdobył srebrny medal. W 1972 r. w 

Białymstoku Ryszard Babicz na mistrzostwach Polski MKS w pchnięciu kulą 

srebrny medal. W 1975 r. Eugeniusz Babicz w pchnięciu kulą-7.25kg. wynikiem 

12.73m. ustanowił rek. Polski młodzików. W 1976 r. Stanisław Górak zdobył  

mistrza Polski jun. mł. w rzucie oszczepem, a Eugeniusz Babicz wicemistrza polski 

jun. mł. w pchnięciu kulą, obaj zostali powołani do kadry narodowej. W 1977 r. 

trener K. Wyczyński przenosi sekcję do LKS „Agros” Chełm pod patronat ZW LZS 

(dalej szukanie finansów).  

Trwała passa Stanisława Góraka w rzucie oszczepem – w 1977 r.  na 

mistrzostwach Polski ZS LZS zdobył złoty medal; w kilka miesięcy później podczas 

mistrzostw Polski juniorów również złoto; w Sofii na zawodach przyjaźni medal 

brązowy; w 1978 r. w Edmunton Kanada na Uniwersjadzie medal brązowy; dla 

przypomnienia od 1981 r. już jako zawodnik KS „Lechia” Gdańsk i reprezentant 

Polski oraz członek kadry narodowej i olimpijskiej, a jego najlepszy wynik w rzucie 

oszczepem pochodzi z 1983 r. i wynosi 87.40m.   

W 1979 r. Barbara Prończuk zajęła I-miejsce w krajowej klasyfikacji juniora 

młodszego w rzucie oszczepem-600g wynikiem 46.92m. W 1980 r. Anna 

Laskowska w rzucie oszczepem zdobyła złoty medal na mistrzostwach Polski LZS, a 

w 1981 r. wśród seniorek rzutem na 47.04m. zajęła XV-miejsce. W 1981 r. Ryszard 

Gąbka zdobył złoty medal w rzucie dyskiem na mistrzostwach Polski LZS. Pod 

koniec 1983 r. sekcja lekkiej atletyki trenera K. Wyczyńskiego przerwała 

działalność.  
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*Tabela najlepszych wyników lekkoatletów-miotaczy trenera Wyczyńskiego;   

konkurencja imię – nazwisko wynik 

dysk                      Krystyna Delekta         48.02m. 

oszczep Barbara Prończuk         46.92m 

kula                       Grażyna Marmon         12.06m 

dysk Ryszard Gąbka              43.96m 

oszczep Stanisław Górak            81.70m. 

kula Eugeniusz Babicz         14.44m.    

                               \ 70 

Lech Gębicki od 1 września 1964 r. nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły 

Rzemiosł Budowlanych – dalsze nazwy szkoły Technikum Budowlane \ Zespół 

Szkół Budowlanych – w Chełmie. Powołał przy szkole sekcję lekkiej atletyki 

specjalizującej się w sprincie i sprincie przedłużonym 100, 200, 400 i 800m, oraz 

skokach w dal i trójskoku – starty rozpoczęto w barwach MKS.  

Od 1970 r. sukcesy grupy, przede wszystkim liderki sekcji Grażyny 

Siewierskiej. W 1972 r. na Skrze na mistrzostwach Polski juniorów zdobyła złoty 

medal na 200m w czasie 24’7s. i brązowy w sprincie w czasie 12’1s. W kilka 

miesięcy później zdobyła mistrzostwo okręgu na 100 i 200m., a w Białymstoku na 

mistrzostwach Polski MKS złote medale na 100 i 200m. W wyniku tych sukcesów 

została powołana do reprezentacji Polski. Jesienią w meczu juniorów Polska–ZSRR 

na 200m III-miejsce w czasie 25’2s., i w sztafetach 4x100 i 4x400m II-miejsca. W 

1973 r. w meczu Polska–Francja biegała 200 i 400m, w meczu Polska–USA biegała 

sztafetę 4x400m. i na 200m z czasem 24’9s. zajęła III-miejsce, w meczu Polska–

Niemcy (RFN) Bielefeld biegała na 400m zajmując III-miejsce. Ukoronowaniem 

talentu, był  start na mistrzostwach Europy juniorów Duisburg (Niemcy-RFN), tu w 

biegu na 4x400m zdobyła brązowy medal. W 1974 r. w meczu międzypaństwowym 

ustanowiła swój rekord w sprincie na 11’9s.  

Latem 1974 r. w Atenach odbywały się mistrzostwa świata szkół sportowych, 

w reprezentacji Polski wystąpiła grupka lekkoatletów chełmskiego MKS trenera L. 

Gębickiego. Waldemar Kubik, Artur Cioch i Marek Kultys w biegu sztafetowym 

4x100m zdobyła brązowe medale. Ponadto w sprincie M. Kultys zajął IV-miejsce, a 

A. Cioch w skoku w dal na odległość 7.04m zajął IV-miejsce. Pod koniec 1976 r. 

sekcja trenera L. Gębickiego została rozwiązana, odejście zawodników na studia. 
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*Tabela najlepszych wyników lekkoatletów grupy trenera Lecha Gębickiego;   

konkurencja imię – nazwisko Wynik 

100m Grażyna Siewierska 11’9s 

200m Grażyna Siewierska          24’7s 

400m Grażyna Siewierska         

Ewa Koczura 

Grażyna Tymochowicz    

55’8s 

57’3s 

57’7s 

800m Ewa Koczura                   2.15’0min 

w dal                                                 Grażyna Tymochowicz    4.82m 

100m Józef Nowak             

Marek Kultys    

Waldemar Kubik                                      

10’8s  

10’8s       

10’8s 

200m Józef Nowak                    

Marek Kultys   

22’6s                                                       

23’1s 

400m Jerzy Szukwiec                 50’9s 

800m                Janusz Rybaczek               1.56’9min 

w dal                Artur Cioch      

Waldemar Kubik               

7.10m  

6.89m 

trójskok Artur Cioch                       14.46m.        

               \  71 

Janusz Franciszek Pyc (1942-2007) od grudnia 1974 r. tworzył nową sekcję 

lekkiej atletyki w Chełmie z młodzieży ze wszystkich chełmskich szkół. Kolejno 

pracował: od grudnia 1974 r. jako instruktor sekcji lekkiej atletyki w Szkolnym 

Ośrodku Sportowym przy II LO (ośrodek podlegał pod ZO SZS w Lublinie, a 

finansowany był przez Klub Środowiskowy SZS AZS Lublin); od września 1976 r. 

w II LO i MKS Chełm; od 31 maja 1979 r. szkolił też grupy igrzyskowe młodzików 

ze Szkolnego Ośrodka Sportowego przy II LO w Chełmie; od 1 września 1976 r. 

zatrudniony też jako instruktor sekcji lekkiej atletyki przy Ludowym Klubie 

Sportowym „Agros” Chełm, pod patronatem Rady Powiatowej Zrzeszenia 

Sportowego LZS – szkolił grupę młodzieży szkół chełmskich specjalizacja biegi.  

W 1978 r. Anna Być podczas małego memoriału im. J. Kusocińskiego w biegu 

na 300m zajęła I-miejsce. W 1980 r. Mariola Daszkiewicz na mistrzostwach Polski 

LZS w biegu na 100m p.pł zdobyła brązowy medal a Elżbieta Burcan w biegu na 

400m zajęła IV-miejsce, a w 1981 r. na OSM również w biegu na 400m zdobyła 

brązowy medal. W 1983 r. Roman Tustanowski na mistrzostwach Polski LZS w 

biegu na 400m zdobył brązowy medal. 

Po zmianach strukturalnych w ZS LZS, w latach 2001-2003 instruktor sekcji 

lekkiej atletyki KS „Agros” Chełm następnie po dalszych zmianach, od 2003 r. 

instruktor sekcji lekkiej atletyki nowopowstałego Miejskiego Klubu Sportowego 
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„Agros” Chełm. Klub i sekcja lekkiej atletyki działa do obecnej chwili.   

*Tabela najlepszych wyników lekkoatletów grupy trenera Pyca;   

konkurencja imię – nazwisko Wynik 

800m                    Bożena Dziubińska       2.14’05min   

1.500m                 Bożena Dziubińska       4.51’01min 

100m ppł              Mariola Daszkiewicz    15’54s 

400m ppł              Mariola Daszkiewicz    1.05’05min 

200m Piotr Kwiatkowski         22’3s 

300m                  Mariusz Dołgan             36’62s     

\ 72 

Zbigniew Szczepański (1951-2006) w 1976 r. uzyskał tytuł instruktora lekkiej 

atletyki. Od grudnia 1976 r. do 30 listopada 1981 r. instruktor sekcji lekkiej atletyki 

grupy biegi średnie w Ludowym KS „Agros” Chełm. Szkolił też grupy 

spartakiadowe w ZSR Okszów i grupę młodszą ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w 

Chełmie. Od 1 grudnia 1981 r. do 30 maja 1982 r. pracownik Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Rejowcu Fabrycznym i instruktor lekkiej atletyki grupy 

młodzików. Od 1 czerwca 1982 r. do 30 czerwca 1983 r. pracownik Rady Woj. ZS 

LZS Chełm i instruktor lekkiej atletyki. Od 1982 r. instruktor sekcji lekkiej atletyki 

(młodzież szkół chełmskich) w KS „Agros” pod patronatem Rady Pow. ZS LZS w 

Chełmie – od 1984 r. jako instruktor i kierownik tej sekcji. Po zmianach w ZS LZS 

w latach 2001-2003 instruktor sekcji lekkiej atletyki KS „Agros” Ogniwo Chełm. Po 

dalszych zmianach od 2003 r. instruktor sekcji lekkiej atletyki nowopowstałego 

Miejskiego KS „Agros” Chełm, wychował wielu doskonałych lekkoatletów. W 

styczniu 2005 r. założył w Rejowcu Fabrycznym LKS „Agros” i sekcję lekkiej 

atletyki w której zgrupował młodzież z Chełma, Rejowca i okolicy. 

Na szczególną uwagę zasługuje sylwetka Jolanty Soczyńskiej specjalizującej 

się w sprincie. Karierę rozpoczęła od 1982 r. jako uczennica SP Nr 3 w Chełmie, 

trenując w grupie  Zbigniewa Szczepańskiego. W tym roku na małym memoriale im. 

J. Kusocińskiego na 300m wywalczyła tytuł wice-mistrzyni Polski młodziczek w 

czasie 41’65s., i została powołana do kadry narodowej. W 1983 r. biegała w finałach 

OSM na 200 i 400m oraz w przełajach na 1.500m. Po wyleczeniu pierwszej kontuzji 

wraca na bieżnię w 1986 r. W 1987 r. w Białymstoku w młodzieżowych 

mistrzostwach Polski w sprincie zajęła VIII-miejsce. W 1988 r. w Zielonej Górze w 

tej samem imprezie zajęła VII-miejsce – i rozpoczęła treningi w grupie J. Pyca w 

barwach KS „Agros” Chełm. Po drugiej kontuzji w 1990 r., wraca w pełni sił na 

bieżnie już jako seniorka, potwierdzając swój talent. W tym czasie trenowała pod 

okiem trenera  Janusza Kotlińskiego (trenera KS „Start” Lublin). W roku tym w 

Spale w finałach halowych mistrzostw Polski seniorów w biegu na 60m z czasem 

7’78s zajęła IV-miejsce. Kilka miesięcy później w sprincie z czasem 11’78s zdobyła 
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tytuł wice-mistrzyni Polski seniorek oraz VIII-miejsce w biegu na 200m, powróciła 

do kadry narodowej. W 1991 r. na halowych mistrzostwach Polski seniorek w biegu 

na 60m czasem 7’64s zdobyła tytuł wice-mistrzyni Polski a w biegu na 200m 

czasem 24’96s zdobyła brązowy medal. W Kielcach na mistrzostwach Polski 

seniorek w sprincie zajęła IV-miejsce. Dalej trenowała pod okiem J. Kotlińskiego i 

Bogdana Oborskiego.  

            *Rekordy J. Soczyńskiej: hala 60m 7’64s;  

                                                                  200m 24’96s;  

                                                    Bieżnia 100m 11’78s;  

                                                                      200m 24’41s;  

                                                                     300m 38’91s;  

                                                                400m 55’80s.   

Dorota Czerniakiewicz (z d. Wosk, matka Danuta Grygielun MW 148cm 

wzwyż w barwach LZS, ojciec Tadeusz Wosk MW 14,70m kula w barwach 

„Zryw”). Absolwentka LO profil sportowym przy ZSE w Lublinie oraz F. AWF w 

Białej Podlaskiej, instruktor pływania, instruktor jogi i trener II klasy w lekkiej 

atletyce. Jako zawodniczka „Agros” Chełm była MW młodzików na 100m ppł 18,0s 

i w wzwyż 145cm. Jako zawodniczka „Start” Lublin 1978-79 była MW i Okr. jun. 

mł. na 100m ppł 16,4 i w wzwyż 158cm. W 1979 r. w Kaliszu złota medalistka MP 

Zrzeszenia „Start” na 100m ppł. W 1979 r. na AWF w Warszawie (podczas 

zawodów pierwszoligowych) biegła w jednej serii z Grażyną Rabsztyn, wtedy 

ustanowiła rekord życiowy na 100m ppł 16,17s. Była nauczycielką wychowania 

fizycznego w SP Nr4 w Chełmie, jej wychowankowie odnosili sukcesy. Byli 

mistrzami Chełma i woj. w biegach przełajowych, lata 1990-1995. Zawody 

odbywały się na górce za obecną halą MOSiR. Dziewczęta i chłopcy stawali na 

podium w Czwórboju LA (współpraca ze Zdzichem Jaroszczukiem, Heniem 

Chmielewskim i Jackiem Ćwiekiem. Obecnie nauczycielka wychowania fizycznego 

(SP Nr7 w Chełmie)  ZSO Nr 7 w Chełmie. Pasmo sukcesów w lekkiej atletyce 

zawdzięcza niewątpliwie zgodnej współpracy z MKS „Agros” Chełm i jej dawnym 

trenerem, Januszem Pycem. Od  1996 r. systematycznie tworzyła tzw. grupę 

naborową. Późniejsi zawodnicy Agrosu to w 70% absolwenci „siódemki”. W 1998 r. 

zarówno dziewczęta jak i chłopcy byli mistrzami woj. w 4-boju La i uzyskali awans 

na MP, 16-17 czerwiec 1998 r. w Kielcach. Grupę przygotowała we współpracy z 

Iwoną Chrzan (to był ostatni rok gdy Chełm był miastem wojewódzkim). Dwa lata 

później dziewczęta zdobyły tytuł wicemistrza  w czwórboju La już woj. 

Lubelskiego, w Zamościu 8 czerwiec 2000 r. w składzie: Marek Iwona,( czołowa 

zawodniczka Agrosu ), Tołysz Dominika, Omiotek Marta (IV-m w ogólnopolskim 

finale czwartków La w Warszawie), Osowska Paulina, Kolano Iwona i Kurec 

Aldona. W tym samym roku, reprezentacja szkoły wywalczyła wysokie IV-m w woj. 
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Gimnazjadzie w Lidze La w Zamościu, 6 czerwca 2000 r. W 2004 r. dziewczęta 7-

mki ponownie stanęły na podium  zajmując II-m, w Zamościu, w składzie 

Magdalena Łukaszewska, późniejsza utytułowana zawodniczka Agrosu, ukończyła 

SMS w W-wie, trenując skok o tyczce, obecnie studentka AWF W-wa, Herda Kinga, 

również zawodniczka Agros biegi średnie, Angelika Chomontowska, VIII-m w 

ogólnopolskim finale czwartków La, W-wa, 2003 r., na  60m i V-m w jw. W-wa, 

2004 r. w dal 4,98 jest do dziś niepoprawionym rekordem szkoły; Aleksandra 

Kucharczyk, jednocześnie czołowa zawodniczka szkoły w szczypiorniaka, Joanna 

Serwin, IV-m w woj. biegach przełajowych, Lubartów, 19 październik 2004 r.. Lata 

2000-2003 to pasmo sukcesów skoku wzwyż w Ogólnopolskim Finale Czwartków 

LA w W-wie; 2000 r. Marta Omiotek IV-m; 2001 r. Aleksandra Pietrzyk III-m; 2002 

r. Angelika Gajosz II-m; 2003 r. Angelika Gajosz II-m – kolejne osiągnięcia 

Angeliki, wciąż uczennicy już Gimnazjum Nr 7  w Chełmie – 2004 r. I-m Samsung 

Athletic Cup, Biała Podlaska 165cm (do dziś rekord szkoły oraz rekord Chełma 

kobiet), 2005 r. I-m Samsung Athletic Cup, Biała podlaska 160cm, oraz tytuł MW 

Lubelskiego 164cm Zamość, 8 czerwiec 2005 r. Dzięki wspomnianej współpracy z 

Januszem Pycem, szkoła święciła triumfy również w biegach przełajowych 

indywidualnych i sztafetach (Piotr Nakielski, Marlena i Kinga Herda, Joanna 

Serwin, Ernest Pasieczny, Paweł Serej i wielu innych). Do dziś skoczkowie  7-mki 

nie mają sobie równych, czego dowodem są złote medale MW w Lekkiej Atletyce. 

Obecnie kontynuuje dalej współpracę z Agrosem, i obecnym prezesem Markiem 

Mazurkiem. W tym roku na najwyższym podium stanęli Michał Nowak wzwyż 

175cm i Klaudia Łubkowska w dal 4,53cm. Udany debiut zaliczyła sztafeta 4x100 m 

VII-m. Należy dodać, że co roku w jesieni minimum 2 sztafety przełajowe awansują 

na Mistrzostwa Rejonu. *(patrz MW – mistrz województwa).  

Marek Mazurek, od 2007 r. objął (po Januszu Pycu) sekcję lekkiej atletyki 

Miejskiego Klubu Sportowego „Agros” Chełm – i prowadzi ją z powodzeniem do 

obecnej chwili,  jest też prezesem klubu.  

Na koniec 2010 r. do najlepszych chełmskich lekkoatletów należą: Samanta 

Czaus – finał ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Zielonej Górze, brązowy medal 

mistrzostw  LZS w Zamościu i ogólnopolskich igrzysk LZS w Kielcach w skoku 

wzwyż 163cm.; Dominik Kuśmierczyk – najlepszy sprinter okręgu lubelskiego kat. 

jun. mł. 11,28s., VII na ogólnopolskich igrzyskach LZS w Kielcach.  \  73 

 

ŁYŻWIARSTWO  

Początki niezorganizowanego łyżwiarstwa w Polsce przypadają na poł. 30-lat 

XIX w. Po 1860 r. popularność łyżwiarstwa i jego poziom osiągnął w Polsce 

rokujące efekty. W 1869 r. Stanisław Richter założył Lwowskie Towarzystwo 

Łyżwiarskie, następnie Powstały w Krakowie w 1869 r. i Warszawie w 1893 r., w 
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Poznaniu i w innych miejscowościach.  

Łyżwiarstwo weszło do programu wychowania fizycznego chełmskich szkół 

średnich od 1925 r. i powszechnych od 1929 r. Szerokiej popularyzacji łyżwiarstwo 

zawdzięczało nauczycielowi Kazimierzowi Janczykowskiemu który w 1927 r. 

powołał UKS „czarniecczycy dalej Bolesławowi (Kruczkowi)-Wirskiemu. Jako 

sport ogólnorozwojowy jazda na łyżwach było chętnie uprawiane. Od 1930 r. 

Referat WF i Sportu przy 7 pp. Leg. organizował w Chełmie na rzece Uherce 

wyścigi i naukę jazdy na łyżwach.  W 1935 r. na lodowisku SKS „Czarniecczycy”, 

zarząd koła zorganizował mistrzostwa Chełma i pokazy jazdy figurowej na łyżwach.  

*Źródło: K.P. Janczykowski, Kronika sportowa. 

Od marca 1953 r. łyżwiarstwo, a szczególnie jazda szybka na lodzie, stały się 

motywem do powołania specjalistycznej sekcji przez Czesława Ściubaka 

nauczyciela wychowania fizycznego przy ZS „Zryw” Technikum Mechanicznego w 

Chełmie. Jako  zdobywanie stopni sprawności do odznaki POS. Zawody odbywały 

się na lodowisku zorganizowanym na tzw. starym basenie przy Uherce. Łyżwiarze 

„Zrywu” uczestniczyli w MP Zrzeszenia „Zryw”. 

Również łyżwiarstwo szybkie stało się motywem powołania sekcji przez 

Ryszarda Borysowa nauczyciela wychowania fizycznego przy LO im M. Reja w 

Rejowcu. *(Ryszard Borysow rozpoczął prace w Liceum 1 maja 1949 r. Szybko 

zaadoptował się do nowych warunków, a nawet rozbudował sportowa bazę szkoły, 

która w krótkim czasie stała się wiodącą w regionie. Z jego inicjatywy przy szkole 

wybudowano płytę betonową pod lodowisko i tor dla panczenistów oraz tor 

saneczkowy i zaplecze sportowe. W 60-latach 5-lat współpracował z Instytutem 

Kultury Fizycznej w Warszawie, prowadząc badania swej pracy nad rozwojem 

młodzieży, szczególnie pod katem dyscyplin które młodzież uprawiała – 

łyżwiarstwo jazda szybka, la, piłka ręczna, narciarstwo-biatlon, badania prowadził 

jako jedyna placówka w regionie lubelskim). Stworzył nowoczesna sportowa bazę 

stając się twórcą – szkolnego, miejskiego, ludowo-wiejskiego ruchu sportowego w 

okręgu lubelskim. W 1954 r. na spartakiadzie szkół średnich jazdy szybkiej na lodzie 

w Katowicach, Tadeusz Dederko zdobył na 1.000m zloty medal a na 500m zdobył 

srebrny oraz w wieloboju złoty medal i tytuł mistrza Polski. Natomiast Celina 

Mazurek zdobyła na 500m srebrny medal, na 1.000m srebrny medal oraz w 

wieloboju brązowy medal – pozostali 4-zawodnicy w finałowej szóstce. Zespołowo 

zwyciężył Rejowiec przed Katowicami (w tym czasie Katowice był zwane 

Stalinogród) i Krakowem. W 1956 r. II Spartakiada zimowa szkół średnich w 

Karpaczu – C. Mazurem dobyła trzy złote medale na 500m, 1.000m i wielobój, 

natomiast T. Dederko trzy brązowe, zespołowo zwyciężył Rejowiec przed 

Krakowem i Katowicami.  W 1966 r. (nowa generacja) na centralnych zimowych 

igrzyskach młodzieży szkolnej w Zakopanem, Anna Dąbrowska srebro na 300m, 4-
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m 500m i w wielobojach, a Andrzej Szymański srebro na 500m natomiast Adam 

Wojewódka srebro na 1.000m, i 4-m na 500m i w wielobojach. W 1968 r. na 

CZIMSz w Bielsku Białej dziewczęta zdobyły 4-m a chłopcy 5-m, (natomiast 

narciarze też 4-m). W 1970 r. na CZIMSz w Szklarskiej Porębie dziewczęta 7-m a 

chłopcy 6-m, (a w biatlonie dziewczęta 9-m). Po tych igrzyskach ZG SZS w 

Warszawie uznał i oficjalnie pismem stwierdził, że LO w Rejowcu do 1970 r. jest 

najlepszą szkołą  usportowioną w sportach zimowych w Polsce. W 1974 r. na VI 

CZIMSz  w Zakopanem ogólnie dziewczęta i chłopcy 6-m. W 1977 r. na VII 

CZIMSz w Zakopanem drużyna 19-m (natomiast biatloniści 17-m).  

                       *Źródło: Ryszard  Borysow, Kronika sportowa.                        

 

PIŁKA RĘCZNA - SZCZYPIORNIAK  

W 1898 r. Duńczyk H. Nielsen określił tą grę jako handbold, w 1905 r. czeski 

nauczyciel A. Kristof nazwał ją hazena.  

W Polsce nazwana została szczypiorniakiem, od momentu kiedy to w 

Szczypiornie pod Kaliszem w latach 1917-1918 internowani Legioniści rozegrali 

pierwsze mecze w obozie w tą grę. Po ewolucji ostatecznie –  piłka ręczna.  W 1928 

r. powstał Polski Związek Gier Sportowych obejmujący koszykówkę, siatkówkę i 

szczypiorniaka, a w 1936 r. zmienił nazwę na Polski Związek Piłki Ręcznej. W 1930 

r. rozegrano I MP. W 1945 r. reaktywowano Polski Związek Piłki Ręcznej, a w 1948 

r. zmieniono jego nazwę na Polski Związek Koszykówki, Siatkówki i 

Szczypiorniaka. W latach 1951-53 piłka ręczna, podlegała Sekcji Koszykówki, 

Siatkówki i Piłki Ręcznej GKKF, od 1953 r. tworzyła samodzielną Sekcję Piłki 

Ręcznej w GKKF. Od 1957 r. Związek Piłki Ręcznej w Polsce.   \  74 

Szczypiorniak jako ogólnorozwojową zespołową grę biegową wprowadzono 

do programu wychowania fizycznego chełmskich szkół średnich od 1925 r., a do 

szkół powszechnych od 1930 r. – przez pewien czas znana była też jako hazena. 

Chętnie w szczypiorniaka grała młodzież poszczególnych szkół na lekcjach 

wychowania fizycznego, na zajęciach sportowych i na obozach sportowo-

wypoczynkowych. Przeszkodą w popularyzacji tej bardzo rozwojowej i 

widowiskowej gry był brak boisk-placów przy poszczególnych szkołach. Boiskami 

dysponowały tylko Seminarium i „Czarniecczycy” (oraz 7pp Leg.). Chętnie grano w 

szczypiorniaka na zajęciach sportowych SKS „Czarniecczyków”, SKS „Zdrów” i 

MKS, rywalizacja pomiędzy tymi szkołami i klubami popularyzowała 

szczypiorniaka w Chełmie i okolicy w latach 1925-1939.  \  75 

W 1946 r. szczypiorniaka reaktywował i popularyzował w Chełmie i regionie 

Bolesław Wirski też i poprzez wprowadzenie go w programowe lekcje  

z wychowania fizycznego a od 1949 r. do 1964 r. jako sportową grę. Organizował 

lekcje-mecze pokazowe w Chełmie i terenie przez członków-zawodników  
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SKS „Zdrów”, następnie powołał międzyszkolną liga (nazwa szczypiorniak 

funkcjonowała w Chełmie do końca 70-lat, później już częściej jako piłka  

ręczna). \ 76 

W latach  1953-1957 szczypiorniak w Chełmie i regionie popularyzował 

Czesław Ściubak poprzez ZS  „Zryw” przy Technikum Mechanicznym w Chełmie. 

W 60-latach popularyzowaniem szczypiorniaka wykazało się II LO w Chełmie z 

nauczycielem  Edwardem Szałajem (centrum na Pilichonkach) i  Liceum w Rejowcu 

poprzez Ryszarda Borysowa nauczyciela wychowania fizycznego, jednak tradycja 

upadała. \ 77  

W 1973 r. zarządzeniem władz centralnych, GKKF, SZS i oświaty, zaistniała 

potrzeba ogólnopolska reaktywowania piłki ręcznej i szerszego popularyzowania jej 

w kraju, również i w Chełmie. W naszym regionie po za Lublinem silne sekcje 

powstały w Chełmie, Puławach i Zamościu i w Hrubieszowie. Właściwie dzięki 

stworzonemu przez trenera Waldemara Kozłowskiego systemowi szkoleniowemu w 

latach 1977- 1985 przy SP Nr 6 i MKS. Chełm dominował po Lublinie w kategorii 

młodzik, kadet – junior młodszy w okręgu lubelskim (i odnotowywał sukcesy w 

kraju).  

Na początku 1974 r. (w myśl tego zarządzenia) SZS w Chełmie powołał męską 

sekcję piłki ręcznej przy MKS. Pierwszą grupę na bazie SP Nr 1 w Chełmie tworzył 

Sławomir Ziarkowski nauczyciel wychowania fizycznego. Rosły oczekiwania, 

dlatego od 1975 r., grupę przejęła Urszula Aranowska nauczycielka wychowania 

fizycznego Liceum Medycznego – grupę i szkolenie rozszerzyła o inne szkoły. 

Dyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego I LO w Chełmie Leszek 

Kulikowski, pełnił też funkcję wizytatora kuratorium w Chełmie i odpowiadał za 

wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie i powiecie. Planował z ramienia 

kuratorium  powołanie pierwszej w Chełmie i regionie szkoły sportowej o profilu 

męskiej piłki ręcznej – później dołączył dziewczęta lekka atletyka.  

W 1976 r. inspiracją L. Kulikowskiego, rozpoczął pracę w Szkole 

Podstawowej Nr 6 w Chełmie jako nauczyciel wychowania fizycznego Waldemar 

Kozłowski absolwent AWF trener piłki ręcznej. Następnie przejął grupę U. 

Aranowskiej jako też trener sekcji piłki ręcznej MKS Chełm. We wrześniu 1977 r. 

grupę MKS już zaawansowaną technicznie trener W. Kozłowski przekazał trenerowi 

R. Tukalskiemu – a sam otrzymał misję od L. Kulikowskiego współtworzenia szkoły 

sportowej i pierwszego prowadzącego klasy sportowe chłopców z piłki ręcznej (i w 

perspektywie po ich wyszkoleniu też ich start w barwach MKS).  

W roku szkolnym 1976\1977 L. Kulikowski poleceniem Kuratorium powołał 

pierwszą w Chełmie szkołę sportową profil – chłopcy piłka ręczna prowadzący 

trener Waldemar Kozłowski i dziewczęta lekka atletyka – na bazie SP Nr 6 w 
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Chełmie (na ukończeniu była sala sportowa i salka gimnastyczna, dwa asfaltowe 

boiska wymiarowe do piłki ręcznej i teren do lekkiej atletyki).  

Trener W. Kozłowski opracował specjalistyczny program dla szkoły sportowej 

z piłki ręcznej. Stworzył też w krótkim czasie szkolny system kultury fizycznej i 

wyczynowej piłki ręcznej oddziaływujący na środowisko chełmskie i okręg lubelski, 

był też trenerem MKS. Tak też SP Nr 6 stała się najlepszą szkołą, licząca się 

sportowo w mieście regionie i kraju (w kat. młodzik-kadet, junior młodszy) i bazą 

wyczynowej piłki ręcznej w Chełmie. „Szóstka” w środowisku chełmskim i w 

regionie zwana była „szkółką Kozłowskiego”, wychowankowie-zawodnicy 

prezentowali, maniery, kulturę, i nienaganną technikę.  Odbył też planowe-cykliczne 

obozy sportowe. Piłkarze ręczni SP Nr 6, zdobywali też laury i punkty dla szkoły w 

innych dyscyplinach – lekka atletyka, koszykówka piłka nożna, sporty zimowe. Z 

jego inicjatywy duża sala i dwa boiska asfaltowe na terenie szkoły (szczególnie 

boisko na tzw. skarpie, tu odbywały się wszelkie mecze mistrzowskie) zastały 

zaadaptowane do prowadzenia lekcji, zajęć sportowych, treningów (bramki, linie, 

siatki itd.).       

Trener W. Kozłowski na bazie klas sportowych SP Nr 6 w Chełmie, w latach 

1977-1983 prowadził cykl lekcji pokazowych z zakresu organizacji lekcji 

wychowania fizycznego oraz metodyki i techniki piłki ręcznej dla nauczycieli 

wychowania fizycznego z Chełma, powiatu i okolicy. Uczestniczył w latach 1977-

1983 w zjazdach trenerów (tworzonej w tym czasie) kadry Polski SZS w Tarnowie – 

był też w tym czasie w gronie trenerów kadry SZS a jego zawodnicy byli powołani 

do kadry SZS i uczestniczyli w obozach-turniejach przeważnie w Tarnowie. W 

szkole prowadził gimnastykę korektywną. Jako pierwszy w Chełmie od 1976 r. 

wprowadził zajęcia sportowo-rekreacyjne i gimnastykę odchudzająca dla 

pracownikami UW w Chełmie. W dniach 19-21 maja 1978 r. z ramienia ZOW SZS 

w Chełmie i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie był współorganizatorem 

i sędzią komisji pierwszych wojewódzkich letnich igrzysk młodzieży szkolnej. 

Następnie w dniach 25 maja – 1 czerwca 1978 r. był sędzia i współorganizatorem 

(pierwszych) zawodów strefowych piłki ręcznej dziewcząt o puchar red. „Sport” w 

Okunince  nad Jeziorem Białym. Od 1977 r. osiągał pierwsze trenerskie sukcesy 

sportowe szkoły. W latach 1977-1988  jego drużyna piłki ręcznej zdobywała 

mistrzostwo miasta i województwa i była nieosiągalna dla drużyn miejscowych, 

kilkakrotnie wygrywała igrzyska młodzieży szkolnej makroregionu. W latach 1977-

1983 grała we wszystkich finałach mistrzostw Polski szkół sportowych, najlepsze 

miejsca, IV w Tarnowie i III w Tłuszczu. W 1982 r. i 1983 r. grała w ogólnopolskiej 

spartakiady młodzieży mistrzostw Polski juniorów młodszych. Do najlepszych 

zawodników należeli: Andrzej Walczuk, Piotr Dumicz, Orland Janiuk, Grzegorz 

Miksza, Jan Marchwiany, Cezary Sekuła, Ryszard Uzar, Andrzej Gadzicki, 
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Krzysztof Kot, Krzysztof Kwiatek, Robert Dębiński i inni, z zawodników spoza klas 

sportowych: Mariusz Lichota, Mirosław Molin, Jarosław Banaszek.     

Należy wspomnieć, że (w późniejszym okresie) z klasami sportowymi z piłki 

ręcznej w SP Nr 6 w Chełmie (i MKS) pracowali też trenerzy Ryszard Tukalski i 

Tadeusz Kudełko. Wiosną 1984 r. L. Kulikowski odszedł  z kuratorium. Zaistniała 

sytuacja przerosła dyrekcję, zmieniali się dyrektorzy d\s sportu, podupadał poziom 

sportowy, szkoła sportowa stopniowo się rozwiązywała. W 1988 r. (wobec tych 

faktów) trener Waldemar Kozłowski (zmuszony przez dyrekcję), odszedł ze SP Nr 6 

(piłka ręczna upadła i sport szkolny), do SP Nr 8 w Chełmie również na stanowisko 

nauczyciela wychowania fizycznego.  

W SP Nr 8 w Chełmie trener W. Kozłowski (podniósł sportowy poziom szkoły 

rozbudował SKS i SIS) powołał sekcję piłki ręcznej  reaktywował specjalistyczne 

szkolenie i w krótkim czasie już SP Nr 8 była najlepsza w Chełmie i regionie. Po 

specjalistycznym szkoleniu w 1995 r. wraz z uczniami IV-klas uczestniczył w 

Ciechanowie w pierwszym ogólnopolskim turnieju mini piłki ręcznej uważnym za 

pierwsze mistrzostwa Polski mini piłki ręcznej, drużyna doszła do finałowej 

czwórki.  W 1999 r. Waldemar Kozłowski odszedł na emeryturę, i skończyła się 

męska piłka ręczna w Chełmie.  \ 78 

                                                        

Od 1 września 1996 r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie 

jako nauczyciel wychowania fizycznego Artur Mochniej (absolwent AWF Katowice, 

instruktor I klasy piłki ręcznej). Przy szkole stworzył bazę sportową, szczególnie dla 

rozwoju piłki ręcznej dziewczęcej (i system szkolenia oddziaływujący na innych) i w 

krótkim czasie zaczął odnosić sukcesy w Chełmie i regionie. Jego wychowankowie 

występowali od 1997 r. jako drużyny: SP Nr 7, ZSM, UKS „Dystans”, MKS 

„Temex”, UKS ,,Siódemka” i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie. 

Najważniejsze jego osiągnięcia to: I-m. w Woj. Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt  29-30.04.1998 r.; VI-m. w 

Makroregionalnych Mistrzostwach  Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej 

Biała Podlaska 12-14.06.1998 r.; V-m. w Woj. Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

Piłce Ręcznej Dziewcząt Lublin 18.05.1999 r.; V-m. w Woj. Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Biłgoraj 02.06.1999 r.; II-m. w Woj. 

Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt Kraśnik 24.11.1999 r.; Mistrzostwo Woj. 

Lubelskiego w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Kraśnik 25.05.2000 r.; IV-m. w Woj. 

Licealiadzie Piłki Ręcznej Dziewcząt Lublin 06.03.2001 r.; IV-m. w III 

Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Prezesa 

Towarzystwa ,,Oświata” i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie 05-

06.05.2001 r.; I-m. w I Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Prezesa Zarządu 

Głównego AZS dr Marka Konopczyńskiego 27.05.2001 r.; IV-m. w Woj. Igrzyskach 
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Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt 28.05.2001 r.; IV-m. w Woj. 

Licealiadzie Piłki Ręcznej Dziewcząt Kraśnik 05.03.2002 r.; II-m. w Woj. 

Licealiadzie Piłki Ręcznej Dziewcząt 10.03.2003 r.; V-m. na Festiwalu Piłki Ręcznej 

Dzieci. Puławy 5-7.05.2003 r.; V-m. w Woj. Gimnazjadzie Piłki Ręcznej Dziewcząt 

Łuków 09.03.2005r. Do kadry Woj. Lubelskiego były powołane jego wychowanki: 

Joanna Młynarczyk, Agata Pietrzak, Sylwia Rusinek i Aldona Kurec; w 2001 r.: 

Ewelina Głowacz i Karolina Futyma; w 2006 r.: Aleksandra Kucharczyk i Katarzyna 

Świątko. W 2000 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Chełmie utworzono klasę ze 

zwiększoną ilością godzin z piłki ręcznej na bazie uczennic ze SP Nr 7 w Chełmie w 

której prowadził zajęcia-treningi przez 2-lata, tu wspomagał go MKS „Temex”. 

Następnie 14 jego wychowanek ze SP Nr 7 \ 1988 r. IV-VI kl.\ przeszło do klasy \ 

sportowej o rozszerzonym programie sportowym \ do Gimnazjum Nr 8 w Chełmie – 

a dwie z nich Ewa Jabłońska i Justyna Masiakiewicz w 2003 r. były powołane do 

kadry wojewódzkiej). W dalszym ciągu (jako twórczy szkoleniowiec) prowadzi 

szkolenie dziewcząt na bazie swej szkoły ZSO Nr 7 w Chełmie. Poza piłką ręczną 

jego wychowankowie odnosili (odnoszą) sukcesy w lidze lekkoatletycznej i piłce 

nożnej.  \ 79  

 

PIŁKA SIATKOWA  

W Polsce, 1922-1924 pierwsze sekcje przy klubach. W 1928 r. powołano 

Komisję Techniczną Siatkówki przy Polskim Związku Gier Sportowych. Od 1957 r. 

jako Polski Związek Piłki Siatkowej.  

Siatkówka jako zespołowa gra sportowa w Polsce pojawiła się około 1920 r., a 

od 1922 r. weszła do programów szkolnych. Natomiast weszła do programów 

wychowania fizycznego chełmskich szkół średnich od 1923 r. i do szkół 

powszechnych od 1930 r., zyskując wielką popularność. Siatkówkę w Chełmie i 

regionie popularyzowały też SKS „Czarniecczycy”, SKS „Zdrów”, MKS i WKS 7pp 

Leg. oraz ŻKS „Makabi”, KS „Strzelec” i KS KPW. Siatkarze MKS Chełm liczyli 

się w regionie i kraju. \ 80 

Po wyzwoleniu od września 1944 r. siatkówkę reaktywowali „Czarniecczycy” 

poprzez SKS i lekcje wychowania fizycznego. Siatkówkę pod kątem wyczynowym 

reaktywował w 1948 r. Czesław Małdachowski (zawodnik MKS-Chełm 1934-1939). 

Pierwsze treningi i mecze ligowe odbywały się na boisku jednostki wojskowej przy 

ul. Hrubieszowskiej w Chełmie, drużynę stanowili: Czesław Małdachowski 

(kapitan), Zygmunt Berezecki, Ryszard Wieczorek, Henryk Pasieka, Zbigniew 

Sajecki, Jan Możdżeński i Mieczysław Krzeszowiec (z czasem dochodzili młodzi). 

Od 1950 r. drużyna toczyła boje w lubelskiej kl. „A” OZPS, jako sekcja KS 

„Kolejarz” Chełm.  

W 1953 r. drużyna przenosi się do nowopowstałego KS „Spójnia” Chełm, a w 
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1955 r. wielki sukces: Czesław Małdachowski, Zygmunt Berezecki, Zbigniew 

Sajecki, Jarzy Kwiatkowski, Stanisław Drzewicki i Leon Pasieka, wywalczyli w 

Warszawie tytuł mistrza Polski Spółdzielczości Pracy w pionie ZS „Start”.    

W latach 1953-1957 siatkówkę popularyzowała drużyna SKS ZS „Zryw” przy 

Technikum Mechanicznym w Chełmie w składzie: Janusz Kopyciński, Stanisław 

Mrozowski, Stanisław Dubowiecki, Witold Władysiuk, Ryszard Iwaniuk i Tadeusz 

Kraczkowski.    

W terenie w latach 1956-1962 siatkówkę popularyzowała drużyna siatkarzy 

LZS PGR Hruszów. W 1956 r. na zorganizowanych Mistrzostwach PGR w 

Warszawie, siatkarze z Hruszowa zdobyli I-miejsce podnosząc rangę „chełmskich 

zielonych”.  W 1958 r. siatkarze z Hruszowa wygrali w tym czasie prestiżowy 

turniej siatkówki w Bydgoszczy, pokonując w finale „Legię” Warszawa i „Start” 

Gdańsk  i zdobyli „Puchar Borów Tucholskich”, w składzie: Marian Drobek, Stefan i 

Kazimierz Pleszczyński, Stefan Stefański, Jan Rudzki, Lucjan Dworucha, Janusz 

Kopyciński.\ 81 

W latach 1975-1986 siatkarze KS „Cement” Chełm prowadzili boje w III-lidze 

Lubelskiego OZPS – drużynę prowadzili L. Dworucha i L. Matysko.  \ 82 

W latach 1986-1989 przy WKS „Gwardia” w Chełmskim Oddziale WOP 

istniała drużyna siatkówki. Siatkarze „Gwardii” prowadzili boje w III-lidze 

Lubelskiego OZPS, grali też w finałowych Mistrzostw Polski WOP – drużynę 

prowadził Antoni Skubiszewski.  

Uczniowski Klub Sportowy „Tempo” założyli w Chełmie 24 października 

2000 r.  Wojciech Miszczuk i Jerzy Foryś – specjalność piłka siatkowa. *2000/2001 

III-liga męska  piłka siatkowa III miejsce i po połączeniu z „Agroturem” Stara Wieś 

awans do II-ligi; *2001/2002 seniorzy V miejsce w II-lidze trener Jerzy Miszczuk 

drugi trener Wojciech Miszczuk; *2002/2003 II-Liga VI miejsce młodzicy, IV 

miejsce w lidze wojewódzkiej młodzików, młodziczki trener Krystyna Tracichleb IX 

miejsce; *2003/2004 z przyczyn finansowych z rozgrywek została wycofana 

drugoligowa drużyna seniorów, seniorzy zostali zgłoszeni do III-ligi, IV miejsce 

juniorzy, V miejsce w lidze wojewódzkiej juniorów, kadeci V miejsce w lidze 

wojewódzkiej kadetów, trener W. Miszczuk; *2004/2005 kadeci III miejsce w lidze 

wojewódzkiej kadetów, juniorzy III miejsce w lidze wojewódzkiej juniorów, senior 

III-liga VIII miejsce trener W. Miszczuk; *2005/2006 młodzik VI miejsce trener W. 

Miszczuk, kadet VIII miejsce trener Mariusz Semeniuk, junior III miejsce trener W. 

Miszczuk senior VIII miejsce trener W. Miszczuk; *2006/2007 młodzik V miejsce 

trener W. Miszczuk, kadeci IX miejsce trener M. Semeniuk, juniorzy IV miejsce 

trener W. Miszczuk, seniorzy I miejsce w III lidze B i awans do III-ligi seria A trener 

M. Semeniuk; *2007/2008 powołanie drużyny młodziczek trener M. Semeniuk 

młodzicy I miejsce awans do ¼ finału mistrzostw polski w Warszawie trener W. 
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Miszczuk, kadeci VI miejsce trener W. Miszczuk, senior IX miejsce trener M. 

Semeniuk; *2008/2009 z zarządu klubu odszedł Jerzy Foryś, wiceprezesem został 

Mariusz Semeniuk. W styczniu 2009 r. w drodze powrotnej z meczu ligi 

wojewódzkiej kadetów urazów doznają zawodnicy grający w juniorach i kadetach. 

Sezon ligowy jest stracony rozgrywki muszą dokończyć zawodnicy drugoplanowi 

trener W. Miszczuk, młodziczki IX miejsce trener M. Semeniuk. Klub odnosił 

wybitne osiągnięcia w męskiej piłce siatkowej plażowej, 4 razy awansował do ½ 

finału mistrzostw polski. Dwa razy z drużynami juniorów 2004 i 2009 oraz z 

kadetami 2005 i 2010; *2010 r. rozgrywki w 6 grupach wiekowych: seniorzy, 

juniorzy, kadeci, młodziczki, kadetki, juniorki. Seniorzy zakończyli rozgrywki 

ligowe na 8 miejscu w III lidze, juniorzy IV miejsce w lidze wojewódzkiej, kadeci 

awans do 1/8 Finał Mistrzostw Polski, młodziczki VIII miejsce w lidze 

wojewódzkiej, kadetki VII miejsce w województwie oraz juniorki które zajmują 

aktualnie V miejsce w lidze. UKS „Tempo” wziął także udział w mistrzostwach 

województwa w piłce siatkowej plażowej, najlepszy wynik uzyskali kadeci awans do 

½ finału mistrzostw Polski w Suwałkach na którym zajęli VII miejsce. Aktualnie 

wszystkie grupy są w trakcie rozgrywek ligowych. Klub prowadzi także zajęcia z 

zawodnikami z roczników 1998/2000, ale te grupy nie są objęte jeszcze 

współzawodnictwem sportowym na terenie województwa. Klub  organizuje obozy 

sportowe. Wspólnie z MOSiR zorganizował turniej piłki siatkowej plażowej (Dni 

Chełma 2010). Uzupełnieniem rozgrywek ligowych dla zawodników „Tempa” było 

uczestnictwo w międzynarodowym festiwalu piłki siatkowej i mini siatkówki Zalew 

Zemborzycki 06. 2010., ogólnopolskim turnieju mini siatkówki w Krakowie 12. 

2010 i Lublinie 12. 2010., ogólnopolskim turnieju piłki siatkowej młodziczek w 

Tomaszowie Lubelskim 09. 2010 oraz sparingach w Chełmie i Świdniku. 

Największym osiągnięciem w grupach mini siatkówki było I miejsce na 

mikołajkowym turnieju w Lublinie i X na ogólnopolskim turnieju w Krakowie. 

Aktualnie 2 zawodników „Tempa” występuje w Młodej Plus Lidze: Mariusz 

Marcyniak i Ernest Plizga w „Tytan AZS” Częstochowa, a jedna zawodniczka 

Joanna Przerwa w szkole mistrzostwa sportowego w Miliczu.   \  83       

 

PŁYWANIE  

Sztuka pływania była znana już w średniowiecznej Polsce, podobnie jak w 

innych krajach Europy. *(historię patrz – WOPR).   

Z braku akwenów wodnych w Chełmie, od 1922 r. K. Janczykowski wraz z 

młodzieżą „Czarniecczykami”, tworzył bazę dla wodniaków Chełma i okolicy m. in. 

w Uhrusku, Dorohusku i Bytyniu n\Bugiem. Stworzyło to warunki i możliwości do 

uprawiania sportów wodnych. Od 1925 r., pływanie weszło jako obowiązkowe do 

średnich chełmskich szkół z wychowania fizycznego oraz jako obowiązek dla 
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każdego członka: SKS, harcerstwa, Hufca WF i PW, LMK i PW. Umiejętność 

pływania była również warunkiem uczestniczenia w wędrówkach i obozach oraz 

spływach kajakarsko-wioślarskich dla członków kół sportowych i krajoznawczych. 

W 1933 r. została oddana do użytku długo oczekiwana w Chełmie pływalnia pod 

nadzorem Powiatowej Komendy WF i PW. W 1933 r. odbyły się tu pierwsze 

zawody pływackie w Chełmie, nad bezpieczeństwem czuwał Bolesław (Kruczek)-

Wirski. Od 1935 r. wprowadzono podział na style, kategorie wiekowe i punktację 

klubową – wszystkie sprawy pływackie prowadziło biuro pływalni WF i PW, ul. 

Lwowska 9.  

Po wyzwoleniu pływanie właściwie w Chełmie nie istniało. Dnia 30 czerwca 

1948 r. przekazano basen pływacki w Chełmie dla szerszej społeczności, własność 

Pow. Urzędu WF i PW (teren ogrodzony parkanem z desek w tym, szatnie, ubikacje, 

bufet, weranda przy szatni, mieszkanie dla dozorcy). Dopiero od 1953 r. na nowo 

wybudowanej pływalni WKS „Gwardii” przy Chełmskim Oddziale WOP, (róg ulic 

Trubakowskiej i Lubelskiej) pływanie popularyzowało ZS „Zryw” przy Technikum 

Mechanicznym w Chełmie i jego opiekun Czesław Ściubak (wyniki patrz rozdział I, 

2B).   

W 1958 r. na bazie ZS „Zryw” Chełm, Stanisław Karwowski i Jan Kraluk 

utworzyli grupę pływaków pod kątem grupy wyczynowej. Następnie powołali sekcję 

pływanie kat. młodzików w barwach TKKF „Chełmianka”. Nawiązał współpracę z 

WKS „Lublinianką” Lublin (też i głównym sponsorem),  KS „Avią” Świdnik i KS 

„Unią” Hrubieszów.  Treningi odbywały się na pływalni w Lublinie i Świdniku. Do 

najlepszych pływaków sekcji należeli Marek Karwowski (rekordy styl klasyczny: 

100m.-1.23”1min. i 200m.- 3.13”6min.), Lech Piątkowski, Henryk Raczek, Henryka 

Rokita i Janusz Golik. Sekcja była zgłoszona w OZP a  zawodnicy brali udział w 

zawodach pływackich. Odnosili wiele sukcesów w okręgu-regionie i przyczynili się 

do popularyzacji sportu pływackiego – a M. Karwowski był w okręgowej kadrze 

OZP. Sekcja prowadziła działalność do 1964 r. \ 84     

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” powstał w 1997 r.  na 

bazie sekcji pływackiej SKS działającego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie, 

z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego tej szkoły Mariusza Raćkowicza, 

opiekuna i trenera sekcji pływackiej oraz rodziców dzieci uczęszczających na 

treningi. Celem Klubu jest, aby członkowie sekcji pływackiej mogli startować nie 

tylko w zawodach szkolnych, ale zawodach wyższej rangi.  Pierwszym prezesem 

MUKS „LIDER” był ówczesny v-ce dyr. i nauczyciel w-f SP Nr 8 Piotr Turewicz. 

Początkowo działała sekcja pływacka w składzie 12-uczniów SP Nr 8 w Chełmie, 

wkrótce pływaniem zainteresowały się inne szkoły. Doskonałe rezultaty w biegach 

były motywem do utworzenia w 1999 r. drugiej sekcji działającej przy klubie sekcji 

dwuboju. W 2001 r. „Lider” nawiązał współpracę z Klubem Strzeleckim „Dragon” 
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funkcjonującym przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie. W ramach 

współpracy „Dragon” udostępniał broń i strzelnicę, również i doświadczenia trenera 

Jana Dąbskiego prowadzącego tą sekcję. Współpraca z „Dragonem” owocowała 

licznymi sukcesami zawodników „Lidera” na arenie ogólnopolskiej. W 2004 r. 

„Lider” otrzymał broń, rozpoczęto też działania mające na celu doprowadzić do 

utworzenia strzelnicy pneumatycznej na terenie szkoły, jako bazy szkoleniowej. W 

lutym 2005 r. dyrekcja wyraziła zgodę na utworzenie strzelnicy na terenie szkoły w 

zaadaptowanej salce w piwnicy, prace remontowe wykonali własnoręcznie rodzice i 

trenerzy.  

*Mariusz Raćkowicz (absolwent AWF Biała Podlaska, trener II klasy z 

pływania uzyskał na AWF Wrocław, od 2009 r. nauczyciel dypl. od 18-lat 

nauczyciel w-f  ZSO nr 8 w Chełmie). W latach 2002-2005 współpracował z 

Polskim Związkiem Sportowym Głuchych, pełnił funkcję trenera kadry narodowej 

sekcji pływackiej głuchych. Opracował dla 7-osobowej grupy plan szkoleniowy, 

którego celem był start na olimpiadzie niesłyszących w Melbourne. Jedna z jego 

podopiecznych Karolina Szumigaj, startując na olimpiadzie w styczniu 2005 r., 

trzykrotnie była w finale. Rok później ta sama zawodniczka startując w 

mistrzostwach Europy niesłyszących w Atenach zdobyła brązowy medal na 

dystansie 200m stylem zmiennym. W ciągu 18-lat pracy dydaktycznej opracował i 

wdrożył, ze znakomitym rezultatem, dwa programy własne. Były to programy dla 

uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum. Od września 2007 r.  

realizował kolejny program własny dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole 

podstawowej. Realizacja jego treści przewidziana jest na okres 6 lat. Dlatego też 

przez następne lata tworzone były kolejne oddziały pierwszych klas sportowych 

realizujących opracowany przez niego program. Obecnie w szkole funkcjonują trzy 

poziomy klas pływackich. Efektem są n\w osiągnięcia: 

Magdalena Śmigasiewicz (1989 r.) 7-krotna medalistka mistrzostw Polski 

juniorów w pływaniu, członek kadry narodowej juniorów, karierę sportową 

kontynuowała w szkole mistrzostwa sportowego w Krakowie profil pływanie; 

Agnieszka Kargol (1989 r.) brązowa medalistka mistrzostw Polski juniorów 14-

letnich, reprezentowała Polskę w Wiedniu, powołana do kadry narodowej juniorów  

młodszych, obecnie studiuje kierunek trenerski na AWF; Piotr Pogodzik (1987 r.) 3-

krotny  medalista pucharów Polski w dwuboju nowoczesnym,  obecnie studiuje na 

Akademii Wychowania Fizycznego; Łukasz Kanarszczuk (1987 r.) medalista 

pucharu polski w trójboju nowoczesnym, IV w ogólnopolskiej olimpiadzie 

młodzieży, karierę sportową kontynuował w XIX LO w Lublinie profil pięciobój 

nowoczesny; Katarzyna Kwapisiewicz (1991r.) brązowa medalistka ogólnopolskiej 

olimpiady młodzieży w dwuboju nowoczesnym, dwukrotna medalistka PP w 

trójboju nowoczesnym, powołana do kadry narodowej juniorów w pięcioboju 
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nowoczesnym, aktualnie karierę sportową kontynuuje w szkole mistrzostwa 

sportowego w Łomiankach profil pięciobój nowoczesny; Krzysztof Bekier (1992 r.) 

finalista mistrzostw Polski w pięcioboju nowoczesnym, zwycięzca finału 

wojewódzkiego w dwuboju nowoczesnym w 2008 r., aktualnie karierę sportową 

kontynuuje w szkole mistrzostwa sportowego w Łomiankach profil pięciobój 

nowoczesny; Magdalena Ogrodowczyk (1999 r.) dwukrotna mistrzyni województwa 

lubelskiego na dystansie 100 i 200 m stylem klasycznym, VII w mistrzostwach 

Polski dzieci na dystansie 200 m stylem klasycznym.  

W r. szk. 2009/2010 jego podopieczni należeli do najlepszych w wojewódzkiej 

Gimnazjadzie w pływaniu. Od wielu lat organizuje letnie i zimowe obozy 

wypoczynkowe, rekreacyjno-sportowe, zimowe obozy pływackie, zimowe obozy 

narciarskie, letnie obozy pływackie, letnie obozy kondycyjne. Każdego roku w 

ramach Dni Otwartych ZSO nr 8 prowadzi zajęcia dla odwiedzających szkolę gości z 

okolicznych przedszkoli. Każdego roku w czerwcu prowadzi w przedszkolach nr 13 

i 15 zajęcia z zakresu bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W 2004 r. był 

pomysłodawcą i koordynatorem projektu unijnego pt: „Międzynarodowy miting w 

pływaniu – droga do Melbourne – Zamość 2004”. Przedmiotem wnioskowanego 

projektu była organizacja zawodów sportowych przede wszystkim dla osób 

niesłyszących o zaawansowanej klasie sportowej różnych grup wiekowych. Miting 

organizowany był z myślą o zainicjowaniu długotrwałej współpracy instytucjonalnej 

o charakterze trans-granicznym organizacji sportowych osób niepełnosprawnych 

Polski, Ukrainy, Białorusi oraz państw Unii Europejskiej. W mitingu wzięły udział 

reprezentacje Polski, Ukrainy, Białorusi, Szwecji, Belgii, Austrii, Litwy, Łotwy i 

Estonii (osoby niesłyszące), a także polska młodzież pływająca w następujących 

klubach sportowych: „Lider” Chełm, „Orka” Zamość, „Fala” Kraśnik, „Skarpa” 

Lublin - przeszło 150 zawodników. Kadrę sędziowską w znacznym stopniu stanowili 

nauczyciele w-f z ZSO nr 8 w Chełmie, którzy dzięki udziałowi w imprezie tak 

dużej rangi podnieśli swoje kwalifikacje sędziowskie.   \ 85 

 

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW  

Podnoszenie ciężarów (jak i zapasy), wywodzą się z rodziny siłowych sportów 

określanych mianem ciężka atletyka, (początkowo byli do nich zaliczani, atleci, 

bokserzy, siłacze, cyrkowcy, zapaśnicy). Byli szkoleni od czasów prehistorycznych i 

rzymskich jako sportowcy, zawodnicy, żołnierze, wojownicy, zapaśnicy np. szkoła 

gladiatorów (tzw. barbarzyńców). Zawodowi atleci organizowali się w „Związek 

Herkulesa” – prototyp późniejszych klubów sportowych.  

Do 1914 r. dużą popularnością cieszyły się różnorodne pokazy ciężko 

atletyczne, sięgające w Polsce Średniowiecza. Pierwszą ogólnopolską organizacją 

podnoszenia ciężarów i zapasów było założone w  1925 r. Polskie Towarzystwo 
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Atletyczne – które w roku założenia zorganizowało I MP. W 1950 r. na miejsce 

Polskiego Towarzystwa Atletycznego powołano Sekcję Atletyki i Zapasów GKKF, 

która w 1957 r. przekształciła się w dwa samodzielne związki: Polski Związek 

Podnoszenia Ciężarów i Polski Związek Zapasów. Pierwszym medalistą igrzysk 

olimpijskich reprezentacji polski  był chełmianin Marian Zieliński – 1956 r. medal 

brązowy 335kg. 

Twórcami i propagatorami podnoszenia ciężarów w Chełmie, powiecie i w 

województwie lubelskim byli dwaj bracia Henryk i Jan Bieleccy z gminy Ruda Huta, 

pow. Chełm (17km. od Chełma). Na przełomie 1954\1955 powołali KS LZS Ruda 

Huta z sekcją podnoszenia ciężarów (przy Powiatowym KKF i Z LZS w Chełmie), 

jako jeden z pierwszych w województwie lubelskim – ponadto Henryk Bielecki w 

1955 r. współtworzył (pierwszy) przy WKKF w Lublinie Wojewódzki Związek 

Podnoszenia Ciężarów i był członkiem pierwszego Zarządu. 

Z relacji z 1957 r. Jana Sobczaka (w tym czasie był nauczycielem wychowania 

fizycznego  w Krasnymstawie gdy awansował na) Przewodniczącego powołanego w 

1955 r. (pierwszego) Wojewódzkiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Lublinie 

(kolega Henryka Bieleckiego z którym właśnie w tym roku  tworzył ten związek); 

cytuję „Dopiero od 1955 r. zaczęło się coś dobrego dziać w podnoszeniu ciężarów w 

województwie lubelskim. Pamiętam, że podczas pierwszych mistrzostw 

województwa, startowało tylko5-ciężarówców w hali sportowej. I od tej pory 

ruszyliśmy z miejsca. Dziś mamy już silne zespoły w Rudzie Hucie, w Kazimierzu, 

w  Lubelskiej Gwardii, w Zamojskim Techniku. Cieszy nas, że właśnie na wsi 

podnoszenie ciężarów staje się popularne. Istnieją drużyny w Wożuczynie, w 

Machnowie i innych”.              

Jak wspomina Jan Bielecki (Ruda Huta, maj 2011 r.) –   

Brat mój, Henryk Bielecki (1933-2007), odbywał służbę wojskową w Szkole 

Oficerskiej w Giżycku. W czasie służby w jednostce w 1953 r. poznał grupę znanych 

siłaczy w kraju, na czele ze światowej sławy zapaśnikiem Zbyszkiem 

Cyganiewiczem (1881-1967), w grupie tej był chełmianin reprezentant kraju i 

olimpijczyk Marian Zieliński (1929-2005), propagowali sporty siłowe poprzez 

pokazy i ćwiczenia. Zaimponowało mu to, tak też po przeszkoleniu stał się 

członkiem tej grupy i rozpoczął treningi w sekcji podnoszenia ciężarów. W 1954 r. 

brał udział w mistrzostwach Pomorskiego Okręgu Wojskowego, tu zaprzyjaźnił się z 

Marianem Zielińskim.     

Następnie w latach 1954-1955 już razem Henryk i Jan Bieleccy w rodzinnej 

Ruda Huta, w Chełmie i w powiecie poprzez pokazy i zawody popularyzowali 

konkurencje siłowe i podnoszenie ciężarów. Na przełomie lat 1954\1955  powołali 

KS LZS Ruda Huta a przy niej sekcję wiodącą podnoszenie ciężarów – w ten sposób 

stali się też twórcami wiejskiego i miejskiego ruchu sportowego tzw. „zielonych” 
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Ludowych Zespołów Sportowych w gminie  Ruda Huta, powiecie chełmskim i 

województwie lubelskim – a klub był powołany jako jeden z pierwszych w okręgu i 

przyczynił się do rozwoju podnoszenia ciężarów w okręgu lubelskim. Dla większej 

popularyzacji w tym też roku zorganizowali w gm. Ruda Huta, I mistrzostwa 

podnoszenia ciężarów w województwie lubelskim Z LSZ – na tych zawodach 

drużynowo ciężarowcy z KS LZS Ruda Huta zdobyli I miejsce i tytuł I Mistrza Z 

LSZ województwa lubelskiego. Do czołowych zawodników KS LZS Ruda Huta 

należeli: Henryk i Jan Bieleccy, Roman i Marian Muca, Edward Stachowski i Alfred 

Zagrodnik.            

W 1955 r. H. Bielecki był współorganizatorem (organizował Wojewódzki 

Związek Podnoszenia Ciężarów w Lublinie) pierwszych w Lublinie mistrzostw 

Polski w podnoszeniu ciężarów. Startowało około 45-zawodników prym wiedli 

siłacze WKS Legii Warszawa dalej LZS Mazowsze, KS „Szopienice” Śląsk i KS 

„Odra” Opole. Po zawodach w nagrodę za działalność przywiózł z Lublina do 

Chełma sztangę, do PR Z LZS, w Gmachu im. PKWN. Przewodniczącym był B. 

Fidut, wspomagany przez Henryka Dziurko-Dobrowolskiego wielkiego twórcy 

chełmskich LZS i PKKF. Z braku miejsca, sztangę z Gmachu przewieziono do 

rodzinnej Rud Huty i zainstalowano ją w Dworku (należącego do Huty Szkła) w 

świetlicy kina – i tu pod koniec 1955 r. rozpoczęły się pierwsze profesjonalne 

treningi sekcji podnoszenia ciężarów KS LZS Ruda Huta. 

Dnia 28 grudnia 1955 r. zorganizowano w Ruda Huta zawody siłowe tzw. 

„pierwsze kroki”, były to ważna impreza, ponieważ brała w nich udział spora grupa 

młodych siłaczy z Chełma, tak chełmianie zainteresowali się podnoszeniem 

ciężarów. 

 Przytoczę dla ciekawości cykl zawodów i ich nazwy dla popularyzacji 

podnoszenia ciężarów  w okręgu lubelskim w 1956 r., które stały się też cykliczne: 

*Ruda Huta12 luty 1956 r. zorganizowano I mistrz.  pow. chełmskiego – tu bracia 

Henryk i Jan Bielecki zwyciężyli. Po tych mistrzostwach do sekcji podnoszenia 

ciężarów KS LSZ Ruda Huta dołączyła grupa zawodników z Chełma; *Krasnystaw 

19 luty 1956 r. I Mistrz. Woj. lubelskiego wszystkich zrzeszeń; *Cyców 13 maj 1956 

r. mecz drużynowy LZS Cyców – KS LZS Ruda Huta wynik 7:0 dla Rudy Huty; 

*Ruda Huta 12 czerwiec 1956 r. odbyły się MW lubelskiego Z LZS – Jan Bielecki 

wygrał wagę kogucią; *Puławy 24 czerwca 1956 r. IV Wojewódzka Spartakiada Wsi 

– startował KS LZS Ruda Huta; *Rejowiec 22 lipca 1956 r. Powiatowy Festiwal 

Młodzieży Chełmskiej; *Tomaszów Lub. 28 października 1956 r. MW lubelskiego 

kl. A – start KS LZS Ruda Huta, *Przemyśl 9-11 listopad 1956 r. Mistrzostwa Polski 

Z LZS – start KS LZS Ruda Huta. 

Jak wspomina Jan Bielecki. W Radzyniu 3 marca 1957 r. w Domu Sportowca 

odbyły się II indywidualne drużynowe MW lubelskiego Z LZS – drużyna KS LZS 
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Ruda Huta zwyciężyła i zdobyła puchar i tytuł mistrza, ja indywidualnie wygrałem 

w piórkowej. Po zdobyciu mistrza, szczęśliwa nasza drużyna z pucharami 

oczekiwała na dworcu w Radzyniu na autobus do domu. Był czas, puchary puste, 

wstąpiliśmy do sklepu, były wina marki „Gryf” kupiliśmy, płyn do pucharów i 

degustujemy – i tu wpadliśmy na pomysł nazwy naszego klubu, wino „Gryf”, 

sztanga-gryf i tak od czerwca 1957 r., a właściwie od stycznia 1958 r., już – KS LZS 

„Gryf” Ruda Huta. 

Od 1956 r. na treningi do Rudy Huty dojeżdżała grupa zawodników z Chełma, 

było to uciążliwe. Liczba trenujących się zwiększała, dlatego bracia Henryk i Jan 

Bieleccy zdecydowali, że od czerwca 1958 r. trzeba zorganizować dla chełmskiej 

grupy, punk treningowy w Chełmie przy pomocy RP Z LSZ i PKKF – i tak od 1 

sierpnia 1958 r. zorganizowano pierwszą siłownię w salce Szkoły TPD w Chełmie 

przy ul. Obłońskiej (dyrektorem szkoły był Ryszard Czerniawski znany lekkoatleta, 

wspierający sport i podnoszenie ciężarów). Zajęcia z tą grupę objął instruktor 

Tadeusz Wosk – dalej starty jako KS LZS „Gryf” Ruda Huta – grupę chełmską 

utworzyli: Janusz Golik, Krzysztof Gieryng, Andrzej Latuszyński, Witold 

Władysiuk, Andrzej Habrowski, Henryk Raczek, Kazimierz Łatyński, Ryszard 

Mozoła, Władysław Nielubiński, Ryszard Czerniawski, Edward Peterek, Kazimierz 

Być-(dołączył w 1959 r. po odbyciu służby wojskowej następnie stał się 

współprowadzącym i współtwórcą chełmskich ciężarów), Tadeusz Być, Janusz 

Walczuk z czasem przybywali nowi – grupę Rudy Huty stanowili: Henryk i Jan 

Bieleccy, Roman i Marian Muca, Edward Stachowski i Alfred Zagrodnik. 

W wyniku tych przemian (z inicjatywy RP Z LZS i PKKF w Chełmie) 14 

grudnia 1958 r. odbyły się w Chełmie mistrzostwa drużynowe okręgu lubelskiego. 

W latach 1958-1959 sekcja podnoszenia ciężarów KS LZS „Gryf” Ruda Huta 

zdobyła w klasyfikacji (W)-OZPC II-miejsce a Jan Bielecki, Kazimierz Łatyński i 

Tadeusz Wosk indywidualnie w swojej kategorii zdobyli I-miejsce.  

W 1960 r. dwaj czołowi ciężarowcy okręgu lubelskiego Kazimierz Łatyński i 

Jan Bielecki zostali powołani do wojska (i poleceniem (W)-OZPC w Lublinie) do 

WKS „Narew” sekcji podnoszenia ciężarów Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu. 

Fakt ten zdecydował, że  podzielił się KS LZS „Gryf” Ruda Huta. Ruda Huta 

stawała się klubem weteranów, a w Chełmie przybywało talentów podnoszenia 

ciężarów. 

W dniu 20 marca 1960 r. Ryszard Mozoła (ur. 03.01.1940r.) zdobył 3-m w 

Zamościu podczas mistrzostw okręgu lubelskiego na 1960 r. w podnoszeniu 

ciężarów w kat. juniorów – waga piórkowa wynikiem 162.5kg 

W wyniku tych zmian, dnia 2-4 stycznia 1960 r. został powołany KS – sekcja 

podnoszenia ciężarów LZS „Gryf” Chełm (nazwa „Gryf” została przyjęta z Rudy 

Huty) z inicjatywy i pod patronatem Powiatowej Rady Z LZS w Chełmie – jako 
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pierwszy w Chełmie podnoszenia ciężarów na bazie KS LZS „Gryf” Ruda Huta i jej 

twórców braci Henryka i Jana Bieleckich.   

W 1962 r. z wojska wrócili Jan Bielecki i Kazimierz Łatyński. W Rudzie 

Hucie starsi zawodnicy się wykruszyli i nie było komu trenować. Z końcem 1962 r. 

KS LZS „Gryf” Ruda Huta był rozwiązywany – a z dniem 2-4 stycznia 1963 r. 

zakończył swoją działalność z sekcją podnoszenia ciężarów. Bracia Henryk 

(piórkowa rek. 280kg, wyciskanie 90kg)  i Jan (lekka-średnia rek. 340kg, 100, 135 i 

wyciskanie 105). Bracia Bieleccy posiadali tytuł Instruktora Podnoszenia Ciężarów 

nadany przez PZPC i tytuł Organizatora Imprez Sportowych nadany przez Radę 

Główna Zrzeszenia LZS, ponadto Henryk posiadał tytuł sędziego III-klasy. 

W 1961 r. K. Być uzyskał tytuł instruktora z podnoszenia ciężarów, i wspólnie 

z T. Woskiem prowadzili sekcję podnoszenia ciężarów LZS „Gryf” Chełm.  W 1961 

r. ciężarowcy „Gryfu” Chełm, wywalczyli drużynowe  mistrzostwo okręgu w 6-boju, 

a indywidualnie zwyciężyli: Ryszard Kasprzak, K. Być, T. Wosk i J. Golik. W 

listopadzie 1961 r. „Gryf „ Chełm zajął w  klasie B  II-miejsce i awansował do klasy 

A, w której z początkiem 1962 r. spotkał się z drużynami LZS z Warszawy, 

Koszalina, Szczecina, Kielc i Opola. Rekordy  okręgu w 1962 r. ustanowili: kogucia 

K. Łatyński 265kg., i ciężka  K. Być 302,5kg. W 1963 r. ciężarowcy „Gryfu”, K. 

Łatyński 270kg. i K. Być 300kg. zdobyli złote medale na mistrzostwach OZPC i Z 

LZS. W latach 1965-1966 K. Łatyński ponownie zdobył te tytuły i osiągnął 275kg., 

w 1967 r. w Kielcach zdobył Mistrzostwo Polski LZS w koguciej 280kg. 

- Punktacja drużynowa OZPC w Lublinie z 1965 r.:  

                                1.LZS „Gryf” Chełm,  

                                2.LZS Grom Bychawa, 

                                3.Lublinianka, 4.TechnikZamość, 5. LZS Biłgoraj, 6.LZS 

Tomaszów Lub., 7.LZS Biała Podlaska, 8.LZS Żeglarz Puławy, 9.LZS PZGS 

Zamość, 10.LZS Włodawa, 11.LZS Lublin, 12.LZS Radzyń. 

W latach 1965-1966 ciężarowcy „Gryfu” Chełm zdobyli mistrzostwo OZPC i 

Zrzeszenia LZS a indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: Ryszard Kasprzak, 

Zbigniew Wanarski, Janusz Golik,., Tadeusz Wosk ,Kazimierz Być i Andrzej 

Nowosad . 

Jesienią 1966 r. z „Gryfu” odchodzi T. Wosk i tworzy (drugą konkurencyjną) 

sekcję podnoszenia ciężarów w Chełmie – która zorganizowanie następnie przez 

ponad rok działała jako sekcja podnoszenia ciężarów przy Ognisku TKKF „Olimpia” 

Chełm. Punkt treningowy mieścił się w wiacie-salce na terenie stadionu im. PKWN 

w Chełmie. W wyniku dalszego rozwoju sekcja ta z początkiem stycznia 1969 r. 

(przenosi się i) staje się sekcją podnoszenia ciężarów KS „Chełmianka” Chełm. 

W 1967 r. w Kielcach na mistrzostwach Polski juniorów Adam Prokop 

wynikiem 340kg. w 3-boju wywalczył srebrny medal, a pozostali zawodnicy 
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„Gryfu” pobili rekordy OZPC: Kazimierz Łatyński kogucia 280kg., Wiesław Proć 

lekka 370kg., Andrzej Zdybek półciężka 355kg., Andrzej Nowosad lekkociężka 

392,5kg. i Kazimierz Być ciężka 357,5kg.  

W 1970 r. w Kwidzyniu Zbigniew Szwed zdobył złoty medal i mistrzostwo 

Polski LZS. Od 1972 r. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów wprowadził 2-bój 

wyciskanie zostało zniesienie.  

W dniu 4 października 1970 r. młodzi ciężarowcy KS „Chełmianka” Chełm 

wywalczyli III-miejsce drużynowo podczas młodzieżowych mistrzostw okręgu (16 

pkt.) w Lublinie.  Podczas zawodów w Chełmie 9 maja 1971 r. o mistrzostwo ligi 

okręgowej sztangiści KS „Chełmianki” ustanowili wynikiem 2450 kg nowy rekord 

klubowy – a indywidualnie: Roman Cieślik 247,5kg, Zbigniew Wanarski 275kg, 

Bogdan Fedoniuk 302,5kg, Józef Zieliński 252,5kg, Henryk Raczek 250kg, Tadeusz 

Wosk 290kg, Kazimierz Kryszczuk 262,5kg, Stanisław Mazur 290kg. Drużynie 

„Chełmianki” został zaliczony wynik Mariana Skrajnowskiego, który startował w 

tym czasie w mistrzostwach Warszawy. W tym samym dniu odbył się również 

kolejny rzut rozgrywek o mistrzostwo kl. A. w którym II-„Chełmianka” wysoko 

pokonała LZS Radzyń.  

- Końcowa tabela OZPC w Lublinie za 1971 r.: 

*III-liga MW (Lublin – Rzeszów – Kraków): 10.LZS „Gryf” Chełm 7.147,5kg 

*Liga okręgowa: 1.Lublinianka II – 7.760 kg, 

                                2.Wisła Puławy – 7.442,5 kg, 

                               3.„Chełmianka” Chełm – 6.655 kg,  

4.Świt Hrubieszów,  

5.LZS TM   Tomaszów,  

6.LZS Biłgoraj. 

* Klasa A:1.LZS Wilczopole – 6.205 kg, 

                                5.„Chełmianka” - II Chełm – 5.610 kg, 

                                9.LZS „Gryf” -II Chełm – 2.210 kg.      

Od 1972 r. nowa generacja chełmskich ciężarowców „Gryfu” i „Chełmianki” 

zdobyła Mistrzostwo OZPC w Lublinie seniorów i juniorów, a indywidualnie 

mistrzami zostali: Marian Skrajnowski 210kg., Witkowski 195kg., Gromek 220kg., 

Sawicki 240kg., Panfil 280kg. i Szwed 370kg. Również w 1972 r. M. Skrajnowski w 

Cieszynie  podczas młodzieżowych mistrzostw Polski zdobył brązowy medal 

wynikiem 232,5kg. (102,5kg i 130kg.) – w kilka miesięcy później w Krakowie na 

turnieju nadziei spartakiadowych wywalczył srebrny medal wynikiem 227,5kg. – 

(pod koniec 1973 r. wyjechał na studia na AWF).  

Należy podkreślić, że 20 maja 1972 r. podczas ligi MW w Strzyżowie 

k\Rzeszowa K. Być uzyskał w 3-boju 367,5 kg, a po ustaleniu dwuboju 255kg (110-

115-142,5kg).      
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Od 1973 r. obie sekcje podnoszenia ciężarów LZS „Gryf” i KS „Chełmianka” 

Chełm, liczące się w okręgu lubelskim a nawet i w kraju – (prowadzący sekcje: 

Tadeusz Wosk i Kazimierz Być, posiadali tytuły instruktora, sędziego i organizatora 

podnoszenia ciężarów, obaj przyczynili się do rozwoju nowoczesnych ciężarów w 

Chełmie) – trenowały w wiacie siłowni-salce POSTiW na terenie stadionu im. 

PKWN w Chełmie. Dzieliły w tym czasie miejsce treningu z sekcją zapaśniczą i 

sekcją kulturystyczną oraz gimnastyczną.      

Od września 1977 r. Marian Skrajnowski, rozpoczął pracę jako nauczyciel 

wychowania fizycznego w Technikum Budowlanym w Chełmie i jako trener sekcji 

podnoszenia ciężarów przy Ludowym KS „Agros” Chełm. Powstałym z połączenia 

sekcji podnoszenia ciężarów KS „Chełmianka” Chełm i KS LZS „Gryf” Chełm 

(LKS „Agros” Chełm powstał 5 maja 1976 r. przy Zrzeszeniu LZS w Chełmie).  

W 1978 r. do sekcji jako szkoleniowcy dołączyli Józef Zieliński oraz Stanisław 

Kalisz i Czesław Suski którzy utworzyli w Technikum Rolniczym w Okszowie bazę 

do podnoszenia ciężarów.   

W 1979 r. na mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych Marek Korzan zdobył 

złoty medal, w 1980 r. powtórzył ten sukces a Andrzej Szajner i Jerzy Cieślik 

zdobyli srebrne medale – też w 1980 r. A. Szajner podczas VII OSM wywalczył 

srebrny medal. W 1980 r. A. Szajner i M. Korzan jako reprezentanci Polski wystąpili 

w meczach Polska – Węgry (do 20-lat) rozegranym w Budapeszcie i Chełm – Łuck 

w Łucku (zostali też powołani do kadry narodowej).  

W 1981 r. w Poznaniu na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół 

Rolniczych złote medale zdobyli A. Szajner i M. Korzan a medal brązowy zdobył M. 

Mazurek. W Siedlcach na mistrzostwach Polski LZS juniorów złoty medal zdobył A. 

Szajner a medale brązowe zdobyli M. Mazurek i Zbigniew Buraczenko.  

Pod koniec 1981 r. (w ramach reorganizacji) sekcja podnoszenia ciężarów 

przeszła pod patronat Szkolnego Związku Sportowego w barwach MKS Chełm. W 

1983 r. trener M. Skrajnowski (kontynuator chełmskich ciężarów) zorganizował 

siłownię w Technikum Budowlanym w Chełmie, a grupę nowych talentów stanowili, 

Robert Pietruszka, Leszek Kołosiński i Marek Maślany. Również w 1981 r. trener 

M. Skrajnowski powołał przy szkole klasę sportową o profilu podnoszenia ciężarów. 

Wiodącymi atletami tej klasy byli Marek Maślany i Robert Pietruszka – którzy 

sięgali po medale największych imprez międzynarodowych.  

Marek Maślany – wielokrotny mistrz Polski seniorów, uczestnik mistrzostw 

Europy 1988 r. Cardiff Walia, 1996 r. Stawanger Norwegia i mistrzostw świata 1989 

r. Ateny Grecja i 1990 r. Budapeszt Węgry, wystąpił też na Igrzyskach Olimpijskich 

1996 r. Atlanta USA. Jego rekordy w kategorii 90kg.: 180kg. w rwaniu i 220kg. w 

podrzucie.  

Robert Pietruszka – wielokrotny mistrz i medalista mistrzostw Polski juniorów 
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i seniorów, członek i reprezentant kadry narodowej seniorów. Obaj byli szkoleni w 

ośrodku przygotowań olimpijskich w Opolu.  \ 86        

 

SZACHY  

Tradycje gry w szachy w Chełmie sięgają 1925 r., kiedy to w tak zwanym 

„Klubie” mieszczącym się w Resursie za prawo rozegrania partii szachów z 

przyjezdnym mistrzem płaciło się 5 a nawet 10 złotych.  Na szczęście okres ten 

należy do przeszłości, a gra w szachy z elitarnej, stała się masowa i dla każdego.  

Pierwsze lata powojenne od 1945 r. przynoszą pewne ożywienie w ruchu 

szachowym, w Chełmie, a gry odbywały się też w Resursie, a od 1948 r. już w 

Powiatowym Domu Kultury mieszczącym się też w budynku dawnej Resursy. 

Powstają nowe sekcje szachowe w Technikum Mechanicznym, I LO 

„Czarniecczyków” i Lic. Felczerskim. Gorzej przedstawia się w ówczesnych kołach 

sportowych, jak „Ogniwo”, „Kolejarz” czy „Gwardia”. Starsza generacja szachistów 

oraz młodzież spotyka się w mieszkaniach prywatnych, świetlicach lub słynnej 

kafejce „Bajce”.  

Wielokrotnie do 1954 r., nestor szachistów chełmskich adwokat Marian 

Stefański czynił próby popularyzacji szachów i powołania klubu – na to władze były 

głuche. Niespodziewanie w tym czasie powstaje Społeczna Sekcja Szachów 

Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej, cel główny zorganizowanie pierwszych 

szachowych mistrzostw Chełma. Natychmiast zgłosiło się 50-graczy, po dwóch 

miesiącach turnieju tytuł mistrza Chełma na 1955 r. zdobył Kazimierz Romanowski, 

wice-mistrza Jerzy Jastrzębski, III-miejsce Marian Stefański – wszyscy ze „Startu”. 

W kwietniu i maju 1955 r. mecz szachowy Chełm – Zamość, minimalna wygrana 

gości. Wrzesień-grudzień 1955 drugie szachowe mistrzostwa Chełma, mistrzem 

został Roman Giermata, wice-mistrzem J. Jastrzębski, trzeci był K. Romanowski i 

czwarty M. Stefański. W turnieju 33-szachistów zdobyło III-klasy sportowe oraz IV 

i V kat. szachowe. Przygotowywano  pierwsze mistrzostwa Chełma kobiet 

drużynowe i indywidualne, a drużyna TKS „Start” walczy o wejście do klasy A”. Z 

tego ruchu wyrósł w latach 60-tych wielki talent szachowy Krzysztof Pytel 

„Czarniecczyk”, późniejszy mistrz Polski i międzynarodowy w szachach, członek 

kadry narodowej oraz zdobywca 2-tytułów mistrza polski w szachach w latach 1972 

i 1973.  

Od 1972 r. popularyzowali szachy w Chełmie i regionie: Jan Ciszek (instruktor 

szachowy i sędzia międzynarodowy) który pod patronatem MDK Chełm prowadził 

grupy wiekowe, oraz Edward Chowra (instruktor szachowy i sędzia) który pod 

patronatem KS „Agros” Chełm i  KS „Kolejarz” Chełm prowadził sekcje szachowe. 

W 1978 r. E. Chowra wprowadził sekcję szachową do II-ligi w składzie: E. 

Chowra (kapitan), Zygmunt Ostapiuk, Adam Mart, Marek Kokosiński, Piotr 
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Owadowicz, Krzysztof Kołodziej, Jan Przygrodzki, Jerzy Mazurkiewicz, Sławomir 

Kwiatkowski, Mirosław Król, Marta Nowakiewicz i Marzena Szpytma. 

Do wybijających się szachistów z grupy J. Ciszka w latach 1972-1989 w 

Chełmie należeli; 1. Mieczysław Ciszek reprezentant KS „Agros” Chełm następnie 

KS „Cement” Chełm, kandydat na mistrza, wice-mistrz Polski szkół podstawowych 

z 1978 r., brązowy medalista z eliminacji do mistrzostw świata młodzików z 1980 r., 

mistrz Polski nauczycieli z 1989 r., reprezentował Polskę w meczach z FSGT 

Francja i NRD, mistrz Polski seniorów z 1989 r., znajduje się liście 

międzynarodowej FIDE; 2. Stanisław Kamys kandydat na mistrza, członek kadry 

narodowej juniorów objęty listą FIDE; 3. Ewa Wierzbicka kandydat na mistrza; 4. 

Alicja Pietruńko kandydat na mistrza; 5. Ewa Ręklewska II-kategoria szachowa, 

członek kadry narodowej juniorów, brała udział w 5-turniejach międzynarodowych.  

Obecnie czynione są próby aktywniejszej popularyzacji szachów w Chełmie i 

powicie chełmskim.  \ 87         

                    

TENIS STOŁOWY – (ping-pong)   

Ping-pong jako masowa gra sportowo-sprawnościowa właściwie w Chełmie, 

był uprawiany i popularyzowany od 1925 r. (następnie w powiecie chełmskim). 

Początkowo miejscem spotkań (zdobywania tajników rakietki i małej piłeczki) były 

małe salki i świetliczki rozlokowane na terenie miasta Chełma. Dopiero od 1930 r. 

(ze względu na drogi sprzęt, stoły, rakietki, piłeczki, siateczki itd.) powstawały 

sekcje, zorganizowanego szkolenia przy – TUR, KPW, PPW, ZS, 7 pp. Leg., 2 pac, 

Sokole,  SKS Zdrów” i SKS „Czarniecczykach”. W lutym 1930 r. por. Tymkiewicz 

pod patronatem WKS 7 pp. Leg., zorganizował pierwszy w Chełmie turniej w ping-

ponga o mistrzostwo Chełma (zawodnicy i kibice dopisali, i turniej stał się 

corocznymi mistrzostwami). W wyniku dalszej popularyzacji, 8 marca 1931 r. 

Oddział ZS w Dorohusku, przeprowadził pierwsze mistrzostwa powiatowe w ping-

ponga. W 1935 r. odbyły się pierwsze drużynowe mistrzostwa powiatu, w finale 

pingpongiści Rejowca pokonali drużynę z Dorohuska, a mecz ze względu na rangę 

odbył się w Chełmie w salce sportowej Szkoły Dziesięciolecia.                  

Marian Malec (1917-2010) od najmłodszych lat fascynował się ping-pongiem. 

Jak wspominał Marian Malec „najbardziej w latach 1925-1930 poza „Strzelcem”, 

KPW, „Sokołem” i „Czarniecczykami” w Chełmie i regionie popularyzowali ping-

pong Żydzi. Dla podniesienia walorów rywalizacji wprowadzili gry tzw. mistrz przy 

stole, kto wygrywał zostawał przy stole, przegrywający płacił 5 gr. i oczekiwał na 

kolejkę. Najwybitniejszą jednostką ping-ponga w świecie i w Polsce w latach 1930-

1939 był Alojzy Erlich wice-mistrz świata w ping-ponga, pochodził z Chełma, 

rozegrał też kilka meczy w Chełmie, w jednym meczu grałem z mistrzem”.  
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Marian Malec z ping-pongiem – tenisem stołowym jako uczeń, zetknął się w  

Państwowej Szkole Rzemieślniczej, przy ul. Pocztowej w Chełmie. Od 1933 r. stały 

tu 3 stoły, były szkolne rakietki i piłeczki. Świetlica była czynna codziennie do 

godziny 21.00, nawet w niedzielę. Od 1934\35 był najlepszym zawodnikiem w 

szkole. Poza tym salka ze stołem była dostępny o każdej porze dnia w TUR 

(świetlica była w miejscu obecnego hotelu „Kamena”). Od 1933 r. w TUR była 

drużyna męska: Jan Knot, Marian Malec i Zbigniew Wojciechowski (od 1933 r. 

należeli do najlepszych zawodników w Chełmie i powiecie). Grali też mecze z 

drużynami żydowskimi.  Podczas okupacji w latach 1939-1943\44 przebywał w 

obozie jenieckim na terenie Węgier, nadal grał w tenisa stołowego. Często grywał z 

przedwojennym mistrzem Łucka, który też był jeńcem tego obozu. Działał też w 

konspiracji. Po zwolnieniu z obozu wrócił do Chełma. Na początku 1944 r. w 

warsztacie ojca mistrza mechaniki (ul. Lwowska w Chełmie) zorganizował 

konspiracyjny turniej i rozgrywki w ping-ponga.  

Po wyzwoleniu rozwój ping-ponga – tenisa stołowego w Chełmie i okolicy 

zapoczątkowany został od 1945 r. a to za sprawą zawodników sekcji KS ZZK 

„Kolejarz” Chełm (dawny KS KPW od 1929 r.), którego M. Malec był 

zawodnikiem. Pierwsze powojenne mistrzostwa Chełma współ-zorganizował w 1947 

r. – i to stało się tradycją. W 1955 r. w barwach KS „Spójnia” Chełm M. Malec 

wywalczył złoty medal Mistrza Polski ZS Spółdzielczości Pracy „Start”, a w 1967 r. 

zdobył złoty medal mistrzostw Polski Z LZS. Przez cały czas popularyzował tenis 

stołowy w Chełmie i województwie Lubelskim. W warsztacie ojca (w którym 

pracował po wyzwoleniu) utworzył pierwszą salkę, sam grał i jednocześnie trenował 

innych. Każdy dobry pingpongista Chełma i okolicy musiał przejść przez tzw. szkołę 

salę-warsztatu mistrza Malca.  

W latach 1945-1957 w Chełmie było tylko 5-stołów pingpongowych, które 

były zlokalizowane; w sali „Czarniecczyków”, w świetlicy KS „Kolejarz”, w 

warsztacie rodziny Malca przy ul. Lwowskiej, w Technikum Mechanicznym  i 

świetlicy LZS-Pokrówka.    

Od 1955 r. M. Malec związał się z KS „Chełmianka” jako opiekun i trener 

sekcji tenisa stołowego. Odkrył i wychował wiele talentów. Był twórcą powojennej 

chełmskiej szkoły ping-ponga tenisa stołowego. Wiele akcji sam sponsorował. Był 

zawodnikiem: 1949 r. „Kolejarza” Lublin i po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza 

Chełma; w  1950 r. „Kolejarza” Chełm; w 1956 r.  LZS PZGS Chełm; w 1957 r. 

„Lublinianki” Lublin; w 1960 r. „Sygnału” Lublin i po raz pierwszy zdobył tytuł 

mistrza województwa lubelskiego; w 1962 r. „Lublinianki” Lublin; w 1966 r. LZS 

Piaski, zdobył tytuł Mistrza Polski Zrzeszenia LZS; od 1967 r. „Chełmianki” Chełm, 

gdzie występował jako trener i zawodnik. W 1982 r. rozwiązano sekcję tenisa 

stołowego przy „Chełmiance” Chełm i wtedy zakończył karierę sportową jako 
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zawodnik. Po powstaniu KS „Ogniwo” Chełm został trenerem drużyny. Po krótkim 

okresie został zmuszony do odejścia z klubu i wtedy na zawsze pożegnał się z 

tenisem stołowym. Należał do grona najlepszych zawodników Okręgu Lubelskiego. 

Ponadto reprezentował okręg w meczach z Belgradem, Pragą i Kopenhagą mając 53 

lat. Sukcesom i celom chełmskiego ping-ponga  podporządkował nawet swoją 

rodzinę.  

Osiągnięcia sportowe wychowanków Mariana Malca: 1966 r. Feliks 

Witkowski mistrz województwa lubelskiego juniorów, a Leszek Guściora wice-

mistrz; 1967 r. Jan Wepa  wice-mistrz województwa lubelskiego seniorów, a 

Magdalena Malec mistrz województwa juniorek, natomiast Marek Malec mistrz 

województwa w kat. młodzik; 1969 r. Magdalena Malec mistrz województwa 

lubelskiego w kat.  seniorek, a Marek Malec mistrz w kat. junior; 1971 r. Marek 

Malec mistrz Chełma i powiatu; 1973 r. Marek Malec mistrz Chełma; 1976 r. Marek 

Malec mistrz województwa chełmskiego. 

Jednak największe sukcesy odnosiła jego córka Marzena Malec. W 

wieku  zaledwie 8 lat wygrała w Lublinie turniej grupy wiekowej, od tej pory 

następuje całe pasmo sukcesów tej znakomitej zawodniczki w barwach KS 

„Chełmianka” Chełm pod okiem trenera-ojca. W 1973 r. wraz z Mariuszem 

Machowiczem w mikście wywalczyła srebrny medal mistrzostw Polski młodzików. 

W 1974 r. w Kaliszu zdobyła dwa brązowe medale mistrzostw Polski młodzików 

indywidualnie i w deblu z Kasią Dawidowicz, wgrała wszystkie ogólnopolskie 

turnieje klasyfikacyjne. W 1975 r. w Gdańsku na mistrzostwach Polski młodzików, 

zdobyła złoty medal w mikście z Pietrzykowskim i srebrny medal w deblu z 

Malinowską. W 1976 r. została powołana do kadry narodowej, a podczas Mistrzostw 

Polski Młodzików zdobyła złoto indywidualnie, złoto w mikście z Krzyszewskim i 

srebro w deblu. Również reprezentując Polskę brała udział w mistrzostwach Bułgarii 

gdzie wraz z Małgorzatą Marek zdobyła w deblu brązowy medal, a w Poznaniu na 

igrzyskach młodzieży szkolnej i studenckiej w mikście z Machowiczem wywalczyła 

srebrny medal. Dla podkreślenia jako 13-letnia zawodniczka w Tarnowie na strefie 

seniorek zdobyła III-miejsce.  1977 r. została mistrzynią Polski młodziczek. Od 1979 

r. już jako juniorka, w Łomży podczas VI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży 

zdobyła brąz. Był to okres jej największego rozwoju i szczyt jej kariery. Była znana i 

mogła z powodzeniem grać w każdym klubie w Polsce a nawet za granicą. Dla 

ratowania pozycji Chełmskiego tenisa stołowego ojciec pozostawił ją w Chełmie 

(zamykając jej tym karierę). Grając jako największy talent w chełmskim klubie, (bez 

większej motywacji i konkurencji) była najlepsza i powoli obniżała loty.  

W 1982 r. Marian Malec przeniósł sekcję tenisa stołowego do  powstałego  KS 

„Ogniwo” Chełm. W niedługim czasie w jego jednej ze szkoleniowych grup wiodącą 

osobowością stał się Piotr Szafranek, który w latach 1986-1988 wygrał wszystkie 
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turnieje kwalifikacyjne. W 1988 r. został mistrzem Polski juniorów. Zdobył też złoty 

medal igrzysk młodzieży szkolnej oraz brązowy medal mistrzostw Europy juniorów. 

Następnie jako wielki talent w porozumieniu Klub, rodzina, PZTS, odszedł z Chełma 

do Szkoły Sportowej Gdańskiego KS AZS-AWF.  

W tym czasie sukcesy w „Ogniwie” też odnosili: Tomasz Kościk, Maria 

Ciszewska, Małgorzata Łapińska, Izabela Nowak i Janina Kratiuk. W 1990 r., 

drużyna żeńska awansowała do I ligi w której radziła sobie dobrze w składzie: 

Marzena Malec, Joanna Szafranek, Janina Kratiuk, Urszula Białasz i Izabela Nowak, 

a  męska drużyna grała w II lidze.   

Zmuszony Marian Malec (w rozkwicie sekcji KS „Ogniwo”) odszedł z klubu. 

Z tym faktem, zanikała tzw. szkoła mistrza Malca nienagannej kultury i techniki gry. 

Jego wychowankowie nadal grają w ligach TKKF itd., popularyzując ping-pong w 

Chełmskim i w województwie  Lubelskim, odnoszą sukcesy. Po odejściu M. Malca 

trenerem sekcji tenisa stołowego „Ogniwo” Chełm, został Janusz Chanusiak.  

Po dwóch latach (po odejściu Malca) drużyna kobieca spadła z I ligi i została 

rozwiązana, pogorszyła się też sytuacja szkoleniowa i dyscyplina w klubie (wielu 

zawodników odeszło, a młodzieży nie miał kto szkolić). We wrześniu 2005 r. w KS 

„Ogniwo” Chełm, nastąpiła kolejna zmiana trenera w sekcji tenisa stołowego – dalej 

trwała stagnacja – brak wyników i szkolenia.  

Na koniec 2010 r., działa dalej tylko drużyna męska tenisa stołowego KS 

„Ogniwo” Chełm i prowadzi rozgrywki w II lidze mężczyzn.   \ 88 

                                                                       

Wiosną 1983 r. nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 6 

w Chełmie absolwent AWF trener Waldemar Kozłowski rozpoczął pracę w 

Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dziale Społeczno-Wychowawczym jako 

organizator sportu i rekreacji dla mieszkańców osiedli „Kościuszki” i „XXX-lecia” 

w Chełmie. Poza bogatą ofertą życia sportowego w klubie i w terenie na pierwsze 

miejsce wysunął się ping-pong – tenis stołowy. Najpierw rozpoczął działalność w 

Klubie Osiedlowym „Amator”, w którym postawił dwa stoły. Fachowość i 

podejście  prowadzącego przyciągały nie tylko dzieci i młodzież ale także i 

dorosłych – utworzył wiekowe grupy szkoleniowe. W krótkim czasie dołączył 

Stanisław Kiwiński – który pomagał też w szkoleniu. 

Latem 1984 r. ze względu na ciasnotę W. Kozłowski przenosi swoją 

działalność do  nowej obszernej świetlicy, Środowiskowego Klubu „Nasza Chata”. 

Rozbudował grupy sportowe: w grach świetlicowych, bilardzie,  szachach i piłce 

nożnej, popularyzował sport na osiedlu oraz rozbudował grupy ping-ponga i 

postawił trzy profesjonalne stoły do trenowania i 2 dla chętnych grania. Powołał 

drużyny osiedlowe, kapitanem  drużyn grających w Lidze TKKF został S. Kiwiński, 

a reprezentację osiedla seniorów tworzyli W. Kozłowski, S. Kiwiński i Andrzej 
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Nowosad – należąca w tym czasie do najlepszych w Chełmie.  

Szukając nowych form szkoleniowo-rozwojowych W. Kozłowski nawiązał 

kontakt  z KS „Ogniwo” i trenerem M. Malcem. Dzięki wszelkim kontaktom i 

współpracy Klub Osiedlowy „Nasza Chata” liczył się w tym czasie w Chełmie jako 

„ośrodek kultury, rekreacji i sportu” a dzięki trenerowi W. Kozłowskiemu jako 

punkt sportowo-szkoleniowy tenisa stołowego. Wychowało się tu wielu 

utalentowanych pingpongistów którzy z powodzeniem grali dalej w KS „Ogniwo” a 

do najzdolniejszych należeli Jacek Kozłowski, Krzysztof Majówka, Zbigniew 

Pasztelan, Krzysztof Zosiuk i inni – a wielu dorosłych nauczyło się grać w ping-

ponga.  

Nieoczekiwanie pod koniec 1988 r. prezes zawiesił Dział Społeczno-

Wychowawczy i rozwiązał działalność sportową Klubu Osiedlowego „Nasza Chata” 

(jeszcze do 1990 r. nieoficjalnie można było tu pograć w tenisa stołowego). Należy 

wspomnieć, że w tym czasie wszelkie organizowane wspólnie-zawody i nagrody 

sponsorowali: TKKF, SZS, Fundusz Przeciwalkoholowy, Z H P oraz osiedlowe 

Szkoły Podstawowe, Nr 5, Nr 6 i Nr 8. 

Od 1988 r. trener Waldemar Kozłowski już jako nauczyciel wychowania 

fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chełmie zorganizował przy tej szkole w 

ramach SKS sekcję wyczynową tenisa  stołowego, salę ze stołami, i rozpoczął 

treningi z młodzieżą tej szkoły. Nawiązał kontakt ze sponsorami którzy fundowali 

napoje, stroje a nawet nagrody, młodzież trenująca korzystała z sauny, pływalni i 

siłowni. Miłym gościem sekcji był członek kadry narodowej Piotr Szafranek, 

którego trener W. Kozłowski jak tylko był w Chełmie zapraszał aby przekazał 

wszelkie nowości szkoleniowe i zagrał z najlepszymi – największym talentem okazał 

się syn Jacek.  

SP Nr 8 w Chełmie dzięki trenerowi W. Kozłowskiemu stała się najlepszą 

szkołą w okręgu i liczącą się w kraju. Do grona najlepszych którzy wygrywali strefy 

rejonowo-ogólnopolskie należeli: Krzysztof Majówka, Jacek Kozłowski, Krzysztof 

Zosiuk i inni – a Jacek Kozłowski i Tomasz Prost po wygraniu stref, grali w finałach 

igrzysk młodzieży szkolnej w Białymstoku.  

Trener W. Kozłowski nawiązał też współpracę z KS „Ogniwo” Chełm i z 

trenerem M. Malcem, któremu przekazał do klubu wielu wychowanków. W tym 

czasie talentem okazał się Jacek Kozłowski, który  na przestrzeni 2-lat plasował się 

w pierwszej trójce w strefowych turniejach rejonowo-ogólnopolskich – był nadzieją. 

Po odwołaniu trenera M. Malca z KS „Ogniwo” zawistni przeciwnicy odsuwali i  J. 

Kozłowskiego z prawidłowego szkolenia – aż sam zrezygnował. Po odejściu w 1999 

r. trenera W. Kozłowskiego ze SP Nr 8 w Chełmie – zanikł tenis stołowy i 

prawidłowe podstawowe szkolenie.  

Jacek Kozłowski (następnie) już jako uczeń I LO w Chełmie (nie trenując) 
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wygrywał wszystkie międzyszkolne turnieje tenisa stołowego w ramach SZS. 

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, do chwili obecnej gra w tenisa stołowego w 

lidze TKKF w Chełmie odnosząc wiele sukcesów. Jest w gronie promujących tenis 

stołowy w Chełmie, regionie i kraju, jest też redaktorem sportowym. Pomimo silnej 

chełmskiej grupy tenisa stołowego do chwili obecnej jest w czołówce. Jego 

osiągnięcia – 13.05.2005r. Chełm 3-m. w turnieju tenisa stołowego o puchar prez. 

Ch TKKF – 25.02.2007r. Chełm 2-m. w turnieju tenisa stołowego Z Ch TKKF – 

14.03.2009r. Chełm 3-m. w II turnieju tenisa stołowego o puchar prezydenta m. 

Chełm w kat. open mężczyzn – 09.05.2009r. Puławy 1-miejsce i tytuł mistrza okręgu 

Lubelskiego nauczycieli i pracowników oświaty w tenisie stołowym ZNP w kat. 

mężczyzn do 40-lat – 06.06.2009r. Puławy 1-miejsce w XVII ogólnopolskim 

drużynowym turnieju w tenisie stołowym o puchar prezesa puławskiego TKKF 

(wspólnie z W. Łatyńskim, P. Linde i Z. Rymczukiem). 19.12.2010 r. Chełm 1-

miejsce w turnieju zorganizowanym przez Ch. TKKF.    

                                                                          

Po wyzwoleniu, od 1945 r. rozwój i popularyzacja ping-ponga w Chełmie, był 

za sprawą powołania w 1945 r. sekcji pingpongowej przy KS ZZK „Kolejarz” 

Chełm, którą utworzyli dawni zawodnicy-weterani oraz nowi zawodnicy pasjonaci 

tej bardzo widowiskowej gry sportowej. Nadali też pingpongowi nowe formy i styl a 

nawet metody treningowe. Należeli do nich: Marian Malec, Jan Knutel, Janusz 

Mazur, Zygmunt Berezecki, Jerzy Ulatowski, Leszek Lipiński, Stanisław Kuźmicz, 

Zbigniew Hałasa, Włodzimierz Skalski, Waldemar Prucajło i inni –  grali w 

okręgowej lidze i DOKP i należeli do najlepszych w województwie lubelskim. W 

1955 r. KS „Kolejarz” został rozwiązany – choć właściwie do 1957 r. funkcjonowała 

sekcja pn. „Kolejarz”.  

W latach 1953-1955 działał w Chełmie, powołany przez Z. Berezeckiego KS 

„Spójnia” w Pionie Spółdzielczości Pracy Zrzeszenia Sportowego „Start” z silną 

sekcją pingpongową, którą stanowili: M. Malec, Z. Berezecki, W. Skalski, Jerzy 

Mazur, Czesław Małdachowski i Jerzy Kwiatkowski. W 1955 r. w Warszawie 

zdobyli oni Mistrza Polski Spółdzielczości Pracy, Zrzeszenia Sportowego „Start”. 

Popularyzacja tenisa stołowego w Chełmie w latach 1955-1970 opierała się też 

o działalność następujących drużyn, kół i klubów pingpongowych liczących się w 

okręgu i regionie lubelskim a nawet w kraju: LZS Chełm, LZS-Okszów, LZS-

WZGS, WZGS, Energetyk, LZS, i LZS-Pokrówka, a do najlepszych zawodników 

należeli: M. Malec, Janusz Mazur, Waldemar Zmełty, Waldemar Prucajło, Jan Dec, 

Stanisław Sztein, Jerzy Pobożny, Jerzy Borowski, Tadeusz Patyński, Zbigniew 

Skibiński i Tadeusz Tomaszek. 

Wychowankowie Mariana Malca (weterani), którzy grali w  tenisa stołowego 

w trzech silnych chełmskich klubach, w rozgrywkach ligowych: LZS Chełm: 
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Jadwiga Żródłowska, Waldemar Procajło, Feliks Witkowski, Marek Malec, Leszek 

Guściora; „Energetyk” Chełm Halina Golak, Waldemar Zmełty, Zbigniew Skibiński, 

Wiesław Procajło, (dołączył) Marek Malec; „Chełmianka” Chełm Magdalena Malec, 

Marian Malec, Stanisław Iwaniuk, Jan Wepa, dołączali Leszek Guściora, Tadeusz 

Tomaszek, Marek Procajło, Mariusz Machowicz, Krzysztof Mazur, Alfred Daniel, 

Wiesław Kosowski, Jacek Karwowski oraz kobiety: Danuta Palczyńska, Danuta 

Bartosiak i Małgorzata Kornyluk. Niektórzy zawodnicy z braku miejsca w drużynie 

byli wypożyczani do innych klubów: Feliks Witkowski i Marek Malec grali kilka 

sezonów w LZS Podhorce; Wiesław Procajło grał  w LZS Piaski; a Leszek Guściora 

zasilał klub Wisła Puławy. 

Ruch pingpongowy w Chełmie i terenie też współtworzyli animatorzy 

miejsko-wiejskiego ruchu sportowego: SKS „Zdrów” i nauczyciel Bolesław Wirski; 

SKS „Czarniecczycy”; Technikum Mechaniczne ZS „Zryw” i nauczyciel Czesław 

Ściubak; II LO i nauczyciel Edward Szałaj jako baza dla biednej młodzieży z 

„biednej dzielnicy Pilichonki”; Liceum w Rejowcu i nauczyciel Ryszard Borysow, 

Szkoła Rolnicza w Okszowie i nauczyciel Bogdan Szyszkowski. \ 89     

 

TENIS ZIEMNY  

W  Polsce pierwszy mecz tenisa ziemnego rozegrano w Warszawie na 

przełomie 1870\1880 r. przez pracowników angielskich stacji Telegrafu Indyjskiego. 

W 1921 r. powstał Polski Związek Tenisowy.     

Popularyzacja tenisa ziemnego w Chełmie miała swój początek w 1923 r., 

kiedy powstał kort w Gimnazjum „Czarniecczyków”, a pod kątem wyczynowym od 

1927 r., i było to za sprawą zainteresowań „Czarniecczyków” i nauczyciela 

wychowania fizycznego K. Janczykowskiego. W latach 1923-1927 na tym korcie, 

jako pierwszym w Chełmie odbywały się lekcje, gry w tenisa, treningi i mecze. 

Kortem opiekowali się członkowie UKS-SKS „Czarniecczy”, a od 1930 r. 

nowopowstały KS „Polonia” Chełm też członek Polskiego Związku Lawn Tenis 

(PZLT). Klub też szkolił młodzież i organizował turnieje, finansował utrzymanie 

kortu, ze względu na drogi sprzęt. Prezesem KS „Polonii” był adwokat Aleksander 

Gross, adwokaci też łożyli na utrzymanie kortu. W latach 1939-1944 Chełm 

podlegał rygorom okupacyjnych władz niemieckich, kort ulegał niszczeniu, 

sporadycznie grali w tenisa niemieccy oficerowie. 

Po wyzwoleniu od 1945 r. Herman Sawicki  (1914-1993), (od 1933 r. tenisista 

KS „Polonia” Chełm i członek PZLT) był w gronie ludzi reaktywujących w Chełmie 

powojenne życie kulturalno-sportowe i tenis ziemny. Jako „Czarniecczyk” przede 

wszystkim współtworzył ruch wychowania fizycznego, sportu i turystyki. W latach 

1945-1946 pod jego kierunkiem kort odnowili sportowcy i „Czarniecczycy”. Nadal 

odbywały się na nim lekcje i zajęcia sportowo-treningowe. Odbyły się tu też, z jego 
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inicjatywy w 1947 r. pierwsze powojenne mistrzostwa Chełma w tenisie ziemnym. 

W latach 1948-1975 kort „Czarniecczyków” był miejscem treningów zawodników 

sekcji tenisowych MKS i M-Z KS „Chełmianki” Chełm. Od 1975 r. kort znajdujący 

się na widoku dyrekcji i uczniów tak zacnych „Czarniecczyków” niszczał nadal, 

wobec braku zainteresowania – wkrótce przestał istnieć. 

W 1948 r. H. Sawicki zorganizował pierwszą grupę, z którą prowadził treningi 

i zawody sportowe. Następnie od 1950 r. grupa ta, występuje już jako sekcja tenisa 

ziemnego pod patronatem MKS Chełm, od 1955 r. pod patronatem M-Z KS 

„Chełmianka”, od 1973 r. pod patronatem KS „Zjednoczeni” i od 1975 r. pod 

patronatem KS „Cement” Chełm. Od 1972 r. zawodnicy liczyli się w OZTZ i 

występowali w II lidze. W 1975 r. zdobyli drużynowego mistrza okręgu. Pod koniec 

1979 r. sekcja tenisa ziemnego została rozwiązana. Był też w gronie ludzi, którzy 

powołali w 1955 r. Między-Zakładowy KS „Chełmianka” Chełm a przy nim m. in. 

sekcję tenisa ziemnego i został jej pierwszym trenerem i prezesem. Z jego inicjatywy 

na terenie stadionu im. PKWN w Chełmie w 60-latach wybudowano nowoczesny 

kort z ławeczkami dla widowni – istnieje do obecnej  chwili.     

W 1972 r. Magda Umińska w singlu wygrała wszystkie okręgowe turnieje 

tenisa ziemnego i zdobyła mistrzostwo okręgu juniorów oraz w grze mieszanej z 

Wiesławem Książkiem i w deblu z Bożeną Kwiecień. W 1973 r. M. Umińska 

ponownie najlepszą tenisistką w okręgu, a na ogólnopolskim turnieju nadziei tenisa 

ziemnego wywalczyła IV-miejsce.  

W 1974 r. drużyna tenisa ziemnego awansowała do II-ligi w składzie: M. 

Umińska, Roman Lalak, Sławomir Kowalczyk i Andrzej Kruczyński. W 1975 r. 

drużyna tenisa ziemnego zdobyła mistrza okręgu w składzie: M. Umińska, R. Lalak, 

Jerzy Frykacz, Janusz Kowalczyk, Wiesław Zynek i Andrzej Kruczyński. 

W latach 1975-1978 Magda Umińska indywidualnie najlepsza w okręgu i 

kolejno zdobyła tenisowe mistrza okręgu. Pod koniec 1979 r. sekcja tenisa ziemnego 

prowadzona przez Hermana Sawickiego została rozwiązana.  

Obecnie z grupą młodych tenisistów, zajęcia prowadzi instruktor Romuald 

Dąbrowski . \ 90                                     

         

ZAPASY  

Zapaśnictwo (określane jako ciężkaatletyka) należy do świata prehisto- 

rycznego człowieka i jest tak samo starym zjawiskiem jak wojna, bo historycznie 

było zapewne pierwszym sposobem potykania się wrogów. Służyło więc 

wyszkoleniu wojownika na wiele wieków przedtem, zanim stało się sportem. Zapasy 

uważano za ćwiczenia najbardziej uniwersalne doskonalące ciało i chłopców na 

dalekim wschodzie w Rzymie itd. Dużą rolę w rozwoju zapasów odegrał ,,Sokół”. W 

rozwoju światowego zapaśnictwa znacząca rolę odegrali Polacy. Tytuł mistrza 
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świata w1900 roku wywalczył Władysław Pytlasiński, był on też organizatorem 

życia sportowego w Polsce pod zaborem rosyjskim. Następnie dwaj słynni bracia 

Cyganiewicz specjalizujący się w wolnoamerykance, szczególnie Zbyszko zdobywał 

mistrzostwo świata w 1906 r., 1921 r. i 1922 r. Od 1920 r. zapasy weszły do 

konkursów olimpijskich – wprowadzono podział na style klasyczny i wolny z 

tendencją podziału na kategorie wiekowe. (Historia zapaśnictwa-zapasów patrz 

podnoszenie ciężarów). W 1957 roku powstał Polski Związek Zapaśniczy. \ 91 

Podczas corocznego święta sportu szkolnego w Gimnazjum 

„Czarniecczyków”, 15 czerwca 1924 r. K. Janczykowski przeprowadził z młodzieżą 

pokaz grupowy „gimnastyki Sokolej”. Następnie odbył się też pokaz walk tzw. 

„francuskiej szkoły zapaśniczej”, długo przygotowywany przez miejscowego 

działacza sportowego Osińskiego. Nadano formę zawodów, pary turniejowo-

pokazowe utworzyli: Prokopowicz-Gogolewski, Marcinkowski-Szot i Durko-

Stafiński. Ta forma była prowadzona do 1930 r., z barku zainteresowania zanikła. W 

latach 1936-1938 prowadził w Chełmie walki pokazowe zapaśnictwa klasycznego 

miejscowy siłacz Bogusz. Jego przeciwnikami byli turniejowi koledzy, których 

zapraszał do Chełma na walki ku uciesze sympatyków – walczono też za pieniądze. 

           

MIEJSKI  Klub Sportowy „CEMENT-GRYF” CHEŁM –  

We wrześniu 1966 r. z inicjatywy Janusza Golika, Krzysztofa Magiera i 

Leszka Miszczaka powstała w Chełmie sekcja zapasów (oni byli też inicjatorami 

powstania klubu) pod patronatem Rady Powiatowej Z LZS, następnie jako Ludowy 

KS „Gryf” Chełm, (sekcja często zmieniała lokum m. in. trenowali, w kinie „Zorza”, 

w szkołach, na stadionie itd.). W krótkim czasie Janusz Golik został opiekunem 

samodzielnym pierwszej drużyny. W 1967 r. drużyna w składzie: Zenon Szwed, 

Władysław Nielubiński, Kazimierz Być, Tadeusz Wosk, Ryszard Golik, wzięła 

udział w pierwszym turnieju zapaśniczym w Urzędowie, a T. Wosk wygrał pierwszą 

walkę a drużyna ostatecznie zajęła 5-m. Po tych zawodach wybrano styl klasyczny 

jako specjalizacja klubowa sekcji.  

W 1968 r. sekcja otrzymała pierwszą profesjonalną matę zakupioną przez RP 

Z LZS w Chełmie. W 1969 r. Stanisław Winiarski został mistrzem Polski LZS 

juniorów a w 1970 r. sukces ten powtórzył Ryszard Golik. Od 1970 r. nastąpiły 

pierwsze kontakty z drużynami zagranicznymi, w tym roku byli to zapaśnicy z 

Bułgarii. W 1971 r. Paweł Pogorzelec zdobył srebro na mistrzostwach Polski 

juniorów.  Czołowymi zawodnikami tego okresu byli też: Bogdan Fedoniuk, Zenon 

Starzyński, Andrzej Chabrowski, Mateusz Duda, Marek Bernatek, Stanisław 

Radzicki, Kazimierz Prokop a w następnych latach: Mirosław i Zbigniew Żukowski, 

Ryszard Lipski, Antoni Zieliński, Witold Małdachowski, Izydor Cyfra, Krzysztof 

Łusiak, Bernard Cyfra, Marian Kwiecień, Dariusz Kowalczyk, Roman Ochman, Jan 



204 
 

Potocki, Mieczysław Krudziel, Kazimierz Proscinski, Ryszard Roman i Paweł 

Rozendbajgier, Zdzisław Jarząb,  Sławomir Strzelczyk, Krzysztof Grabczuk, 

Krzysztof Kazimierczuk, Jan Wojtachnio, Mirosław i Mieczysław Czwaliński, 

Marian Wanarski, Romuald  i Ryszard Nawojczyk,  Ryszard Jędrzejewski, Mirosław 

Marzec. Z początkującymi grupami prowadzili zajęcia Henryk Raczek i Sławomir 

Ziarkowski.  

W 1973 r. LKS „Gryf” Chełm zdobył klubowe mistrzostwo ogólnopolskiej 

spartakiady młodzieży. Od 1974 r. do grudnia 1975 r. sekcja zapasów styl klasyczny 

w  nowopowstałym Robotniczo-Ludowym KS „Zjednoczeni” Chełm (z połączenia 

LKS „Gryf” Chełm z KS „Chełmianka” Chełm), pod patronatem LZS, Zakładów 

Obuwia i Kombinatu Cementowego w Chełmie 

Latem 1974 r. gościli w Chełmie zapaśnicy z USA, a Mirosław Żukowski 

wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów w Haparandzie 

(Szwecja) – był to pierwszy medal chełmskich zapaśników.  W 1975 r. Mirosław 

Żukowski (4-m), Zbigniew Żukowski i Ryszard Lipski reprezentowali Polskę na 

mistrzostwach świata juniorów.  

Od 16 grudnia 1975 r. sekcja zapasów styl klasyczny w nowopowstałym 

Związkowym KS „Cement” Chełm (klub przejął majątek rozwiązanego R-L KS 

„Zjednoczeni” Chełm), patronat na sekcją objął Kombinat Cementowy Chełm. W 

1976 r. Stanisław Barej został wicemistrzem Europy juniorów, a Klub zdobył tytuł 

drużynowego mistrza Polski juniorów. Po 1978 r. kadrę szkoleniową stanowili 

Janusz Golik, Krzysztof Łoś i Andrzej Paszko oraz (czasowo) instruktorzy Ryszard 

Golik, Kazimierz Prus, Sławomir Ziarkowski, Mirosław Żukowski. Klub 

dysponował punktami treningowymi: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 6 i MOSiR.   

W 1983 r. sekcja zapasów styl klasyczny (powróciła do Zrzeszenia LZS jako) 

LKS „Gryf” Chełm. W 1987 r. powołano klasy o rozszerzonym programie 

sportowym, zapasy styl klasyczny w Zespole Szkół Mechanicznych i Technicznych 

w Chełmie. 

Największym sukcesem chełmskich zapasów było zdobycie srebrnego medalu 

w 1988 r. przez Andrzeja Głąba na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Do czołowych 

zawodników 90-lat należeli: Dariusz Kucharski, Jerzy Krasowski, Stanisław Cyfra, 

Aleksander Pietraszuk, Janusz Lesicki, Ryszard Matysko, Andrzej Dybek, Mariusz 

Strelczuk, Paweł Zagórski, Andrzej Ulewicz, Jacek Kachaniuk, Krzysztof Fedoniuk, 

Dariusz Grabczuk, Jacek i Mirosław Kozak, Remigiusz Gogułka, Dariusz 

Zwierzyński, Zdzisław Biały, Norbert Kańczugowski, Mariusz Ogrodnik, Jacek 

Papko, Marek Okoński, Sylwester Charzewski, Robert Holub vel Gołąb, Marek 

Zając i Rodosław Truszkowski.                

W styczniu 1990 r., objęto szkoleniem 150-zawodników w 5-grupach 

szkoleniowych, oddano też nowy obiekt jako ośrodek szkolenia olimpijskiego w 
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Chełmie (ul. Kąpieliskowa). Kadrę trenerską stanowili: I-zespół Jan Potocki i II-

zespół Krzysztof Grabczuk oraz Andrzej Głąb a w terenie Józef Byra Chełm, Roman 

Czwaliński Ruda Huta i Krzysztof Kupracz Wierzbica. Pod koniec roku, Krzysztof 

Grabczuk został I-trenerem koordynatorem w klubie. Oprócz w\w trenerów duży 

wpływ na sukcesy sportowe mieli także szkoleniowcy: Mirosław Żukowski, 

Walerian Tywoniuk, Antoni Zieliński, Jan Wojtachnio, Roman Czwaliński, Romuald 

Nawojczyk, Bernard Cyfra, Dariusz Kucharski, Mieczysław Czwaliński, Stanisław 

Dejneka i Kazimierz Prościński.  

Po reorganizacji w klubie, nastąpiła zmiana na Miejski KS „Cement-Gryf” 

Chełm. W 1994 r. Klub powołał  Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole 

Szkół Technicznych w przy ul. Granicznej w Chełmie. W 1996 r. Piotr i Dariusz (8-

m.) Jabłońscy reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. W 

1997 r. powstała przy klubie sekcja zapasów kobiet, trenerem zawodniczek został 

Dariusz Kucharski, a Barbara Szpindowska zdobyła wice-mistrzostwo Europy. W 

2000 r. Darek Jabłoński brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. 

Osiągnięciem sekcji zapaśniczej MKS „Cement-Gryf” Chełm było w 2001 r. i 2002 

r.  drużynowe wice-mistrzostwo Polski seniorów a w 2003 r. drużynowy mistrz 

Polski seniorów. W 2004 r. Monika Maj zdobyła srebrny medal na akademickich 

mistrzostwach świata w Łodzi. 

Prezesami klubu kolejno byli: Henryk Raczek, Jerzy Szwedo, Eugeniusz 

Wójcik, Leonard Semeniuk, Antoni Czerniakiewicz, Bogdan Ozimek, Stanisław 

Adamiak, Mirosław Żukowski, Józef Dzikowski i Tadeusz Radzięciak.  

Wspomnieć należy, że w tym czasie Krzysztof Grabczuk poza obowiązkami w 

klubie, objął funkcje Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego i Wiceprezesa 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i przyczynił się do rozwoju-renomy chełmskich 

zapasów w kraju i w świecie. Prezesem klubu był Tadeusz Radzięciak, a wice 

urzędującym jest Mieczysław Czwaliński. 

   Medaliści: igrzyska olimpijskie (IO), mistrzostwa (M): świata (Ś), 

akademickie (A), europy (E) – seniorzy (S), juniorzy (J), kadeci (K) – kobiety (Ko) –   

            1974 r. Szwecja MEJ, Mirosław Żukowski brązowy medal.;  

            1976 r. Poznań MEJ, Stanisław Barej brązowy medal;  

            1988 r. Seul IO, Andrzej Głąb srebrny medal;  

            1990 r. Izrael MŚJ, Dariusz Jabłoński srebrny medal;  

            1991 r. Czechosłowacja MŚJ, Dariusz Jabłoński srebrny medal;  

            1991 r. Kanada MŚK, Piotr Jabłoński złoty medal;  

            1993 r. Iran MŚJ, Piotr Jabłoński srebrny medal;  

            1995 r. Grecja MŚJ, Piotr Jabłoński srebrny medal;  

            1997 r. Finlandia MES, Dariusz Jabłoński złoty medal;  

            1999 r. Bułgaria MES, Dariusz Jabłoński srebrny medal;  
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            2000 r. Japonia AMŚ, Dariusz Jabłoński brązowy medal.;       

            2001 r. Turcja MES, Dariusz Jabłoński srebrny medal; 

            2002 r. Bułgaria MEKo, Barbara Szpindowska srebrny medal;  

            2002 r. Finlandia MES, Dariusz Jabłoński brązowy medal; 

            2003 r. Francja MŚS, Dariusz Jabłoński złoty medal; 

            2004 r. Łódź AMŚKo, Monika Maj srebrny medal; 

            2005 r. Turcja AMŚ, Radosław Truszczyński srebrny medal. 

 

ULKS „OLIMPIJCZYK”  CHEŁM  To (nowopowstały) klub jednosekcyjny – 

zapasy kobiet. Powołał go w Chełmie Jerzy Krasowski, który jest jednocześnie, 

opiekunem, trenerem i sponsorem.  

Na koniec 2010 r. do najlepszych chełmskich zapaśników należą:  

Mężczyźni: Marcin Jaskot młodzieżowy wicemistrz Polski, akademicki mistrz 

Polski; Mateusz Bierzanowski młodzieżowy wicemistrz Polski, brązowy medalista 

akademickich mistrzostw Polski; Robert Dyjak młodzieżowy wicemistrz Polski; 

Patryk Wilamowski brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Polski; Piotr 

Główka reprezentant Polski na mistrzostwach świata juniorów na Węgrzech, srebrny 

medalista turnieju w Niemczech;  Radosław Bierzanowski młodzieżowy mistrz 

Polski, brązowy medalista mistrzostw, mistrz Polski seniorów, brązowy medalista 

akademickich mistrzostw Polski; Marcin Kunysz mistrz Polski seniorów, 

młodzieżowy mistrz Polski,  akademicki wicemistrz Polski, VI na akademickich 

mistrzostwach świata.        

Kobiety; *Katarzyna Krawczyk brązowa medalistka mistrzostw Europy 

juniorek, wicemistrzyni Polski seniorek, wicemistrzyni Polski juniorek; Krystyna 

Guz mistrzyni Polski seniorek, akademicka wicemistrzyni Polski, brązowa 

medalistka pucharu Polski seniorek; Malwina Golczak akademicka mistrzyni Polski, 

II w pucharze Polski seniorek, brązowa medalistka mistrzostw Polski seniorek; 

Angelika Głąb reprezentantka Polski na mistrzostwach świata i Europy juniorek, 

wicemistrzyni turnieju Fila juniorek na Łotwie, mistrzyni Polski juniorek, 

wicemistrzyni Polski seniorek; Monika Kędrak reprezentantka Polski na mistrzostwa 

świata i Europy juniorek, brązowa medalistka mistrzostw Polski juniorek i turnieju 

Fila juniorek na Łotwie i turnieju Fila seniorek w Niemczech. 

**Joanna Krasowska brązowa medalistka mistrzostw Europy w Serbii, złota 

medalistka mistrzostw Polski, złota medalistka mistrzostw Polski LSZ kadetek, 

srebrna medalistka mistrzostw Polski juniorek, złoto w pucharze Polski juniorek; 

Izabela Czarnota  brązowa medalistka mistrzostw Polski kadetek, srebro i brąz w 

pucharze Polski kadetek, brązowa medalistka mistrzostw Polski LZS kadetek; 

Joanna Czarnota brązowa  medalistka  mistrzostw polski juniorek, brązowa 

medalistka mistrzostw Polski LZS juniorów; Dorota Ryś V na mistrzostwach Polski 
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kadetek.  

W celu popularyzacji zapasów w regionie chełmskim na koniec 2010 r., w 

powiecie działają następujące sekcje zapaśnicze przy: UKS Tajfun Ruda Huta, UKS 

Suples Wierzbica, Zespół Szkół w Strupinie Dużym, UKS Volley Sawin, UKS 

Skorpion Białopole, i Cement Gryf z Chełma. Dla rywalizacji między tymi sekcjami 

zorganizowano też powiatową ligę młodzików.  \ 92 

                      

STRZELECTWO    

Strzelectwo w Polsce propagowane w ,,Bractwach Kurkowych’’. Pod 

zaborami zakazane do 1915 r. 1910 rok Galicja – Związek Strzelecki. W latach 

1918-1939 w każdej organizacj paramilitarnej. W 1932 r. powstała Naczelna Rada 

Strzelectwa w Polsce, obejmowała też łucznictwo. W 1933 r. ustanowiono ,,Odznakę 

Strzelecką”. W 1946 r. reaktywowano Poski Związek Strzelectwa Sportowego.  

Do tzw. sportów wojskowych były zaliczane, (fechtunek) szermierka, 

strzelectwo a nawet jazda konna (wojskowym wynalazkiem jest też pięciobój 

nowoczesny).  

Dnia 12 czerwca 2003 r. powołano Międzyszkolny KS „Dragon” Chełm 

(będący kontynuatorem Klubu Strzeleckiego LOK „Dragon” i Koła LOK przy 

Zespole Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego Chełm) jako stowarzyszenie 

z osobowością prawną, z dwiema sekcjami strzelectwa sportowego i biathlonu 

letniego. Klub jest zrzeszony w trzech organizacjach związkowych: Polskim 

Związku Strzelectwa Sportowego, Polskim Związku Biathlonu i LOK. Jako 

stowarzyszenie klub posiada tradycje związane z funkcjonowaniem w obrębie 

strzelectwa, biathlonu radiołączności i sportów obronnych. Początki są związane 

z działalnością Jana Dąbskiego w Szkolnym Kole LOK przy Zespole Szkół 

Zawodowych Kombinatu Cementowego Chełm, w latach 1977-1978. W okresie tym 

z inicjatywy J. Dąbskiego i wsparciu dyrektora szkoły Adolfa Popielickiego, 

nawiązano ścisłą współpracę z Zarządem Wojewódzkim LOK w zakresie szkolenia 

strzeleckiego z broni pneumatycznej i 3-boju obronnego, efektem był zakup 10-

wiatrówek. Wkrótce przyszły pierwsze sukcesy. Pod koniec 1978 r. J. Dąbski z  

nauczycielem wychowania fizycznego Leopoldem Matysko opracowali program 

nauczania powiązany z systemem sprawdzianów z wychowania fizycznego i 

z przygotowaniem uczniów do udziału w zawodach sportowo-obronnych i przyszłej 

służby wojskowej i rozpoczęli przygotowania do zawodów biatlonowych.  

Lata 1979-1988 to dalszy rozwój sekcji i kolejne sukcesy głównie w zawodach 

wojewódzkich, strefowych i ogólnopolskich oraz spartakiadach w letnich sportach 

obronnych, biathlonie szkół ponadpodstawowych, amatorskiej radiopelengacji LOK 

i zawodach strzeleckich o „srebrne muszkiety”.   
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W 1991 r. powołano nową dyscyplinę, letni biathlon (i szerszą grupę 

zawodników skupionych wokół Klubu Letniego Biathlonu oraz Klubu Strzeleckiego 

przy ZSZ Nr 5 – łączono trening strzelecki z treningiem wytrzymałościowo-

biegowym). W tym czasie w  kraju odnosili sukcesy Robert Kiczyński, Andrzej 

Dziedzicki i Andrzej Śmiałko. W następnych latach skupiono się głównie na sekcji 

strzeleckiej (karabin kulowy i pneumatyczny) i letnim biathlonie.  

Po raz pierwszy w 1993 r. drużyna strzelecka w składzie: Piotr Janiczuk, 

Mariusz Rułka, Jarosław Wdowiak i Zbigniew Krasiński awansowała do centralnych 

zawodów strzeleckich o „srebrne muszkiety" i wywalczyła IV-miejsce. W 1994 r. 

zespół w składzie: Piotr Janiczuk, Mariusz Rułka, Marcin Królikowski i Zbigniew 

Krasiński awansował do zawodów centralnych. W czerwcu 1994 r. w\w zawodnicy 

wygrywali finał centralny o „srebrne muszkiety", a Mariusz Rułka był drugi 

indywidualnie. W 1993 r. powołani do kadry narodowej Andrzej Dziedzicki,  Marcin 

Królikowski. W 1995 r. J Dąbski zostaje członkiem komisji sportów obronnych przy 

Zarządzie Głównym LOK i opiekunem kadry LOK w zawodach międzynarodowych. 

W 1995 r. w klasyfikacji pucharu Europy ISCF w letnim biathlonie, Wiesław 

Michalczuk, w kat. junior młodszy zajął IV-m., rok później już w kat. juniora plasuje 

się na X-m. w klasyfikacji pucharu świata ISCF w letnim biathlonie, a w kat. junior 

młodszy Tomasz Oziemczuk VI-m., a Mariusz Oziemczuk VII-m. 

Jest to też okres gdy, szkolna drużyna biathlonowa z Chełma staje się 

najlepszym zespołem w LOK i przez trzy kolejne lata jest niepokonana w kraju 

w letnim biathlonie. Wysoki poziom sportowy zawodników doprowadza na 

przełomie 1996 i 1997 r., do nieformalnego powołania klubu sportowego, 

działającego w oparciu o szkołę i Szkolne Koło LOK. Zawodnicy zaczynają 

przywozić z imprez krajowych medale: srebro z mistrzostw Europy ISCF w krosie 

strzeleckim w sztafecie juniorów; złoto z mistrzostw Polski LOK w kat. junior 

w sprincie i crossie; srebro z mistrzostw Polski juniorów M. Oziemczuk; srebro z 

mistrzostw Europy ISCF w krosie strzeleckim w sztafecie juniorów; srebro z 

mistrzostw Polski LOK w kat. junior w sprincie i crossie T. Oziemczuk; brąz z 

mistrzostw Europy ISCF w krosie strzeleckim w sztafecie seniorów; i brąz z 

mistrzostw Polski LOK w kat. senior w crossie A. Dziedzicki.  

W 1998 r. największy sukces, Mariusz Oziemczuk podczas IV mistrzostw 

Europy ISCF w letnim biathlonie w łotewskim Cesis zdobył tytuł mistrza Europy 

juniorów w konkurencji sprint oraz wraz z Tomaszem Oziemczukiem 2-m. w 

sztafecie. W 1999 r. M. Oziemczuk w czeskim Letohrad wywalczył Puchar Europy 

w sprincie oraz srebrny medal mistrzostw Polski juniorów, a Tomasz Oziemczuk 

mistrzostwo Polski LOK (kat. junior) w biegu indywidualnym i sprinterskim. 

Ostatnie zawody letniego biathlonu pod patronatem LOK odbyły się w 1999 r., od 

2000 r. rywalizację w tej dyscyplinie przejmuje Polski Związek Biathlonu. 
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W 1999 r. oficjalnie powstaje Klub Strzelecki LOK „DRAGON” Chełm który 

od początku ukształtował się i działał w oparciu o Szkolne Koło LOK. Klub 

zarejestrowano w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, co było warunkiem 

koniecznym do prowadzenia dalszej rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim. PZSS 

przyjął KS LOK „DRAGON” z siedzibą w Chełmie na swojego członka 8 maja 

1999 r. Samą nazwę klubu zaproponowała młodzież, a jego prezesem zostaje J. 

Dąbski, dotychczasowy opiekun Szkolnego Koła LOK. W tym czasie w klubie jest 

zarejestrowanych 25 zawodników z licencjami, z których trzech posiada II klasę 

strzelecką i dziesięciu III klasę. Klub w tym czasie korzysta z 10 metrowej strzelnicy 

przy ul. Jagiellońskiej oraz 50 metrowej przy ul. Szpitalnej. Początkowo działalność 

finansują władze wojewódzkie i władze miasta Chełma poprzez przekazywane 

środków bezpośrednio na konto szkoły z przeznaczeniem na klub. 

Dnia 12 czerwca 2003 r. na walnym powołano stowarzyszenie z osobowością 

prawną pn. Międzyszkolny  KS „Dragon” w Chełmie będący kontynuatorem Klubu 

Strzeleckiego LOK „Dragon” i Koła LOK przy Zespole Szkół Zawodowych 

Kombinatu Cementowego Chełm. Od czerwca 2005 r. klub korzysta ze strzelnicy 

ZSO nr 8 w Chełmie  przy ul. Połanieckiej – do chwili obecnej.  

Na koniec 2010 r. do najlepszych chełmskich zawodników strzelectwa 

sportowego należą: Zbigniew Poliszuk – rekordzista Polski w strzelaniu z karabinu 

dowolnego 3x20 strzałów, wielokrotny złoty medalista mistrzostw Polski, jeden z 

najlepszych zawodników w kraju, dziewiąte (kpn 60) i ósme (kdw 60) miejsce w 

rankingu PZSS seniorów;  Mirosław Majewski – 2-miejsce w VI ogólnopolskich 

zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej (ppn 40), 5-miejsce w mistrzostwach 

Polski grupy powszechnej w strzelaniu pneumatycznym; Artur Powaga – 3-miejsce 

(kpn 60) w rankingu PZSS juniorów, 9-miejsce w Grand Prix w Pilznie, 6-miejsce 

na mistrzostwach Polski juniorów, 7-miejsce w finale pucharu Polski (kdw 60); 

Rafał Łukaszyk – 6-miejsce w finale pucharu Polski (kdw 60); Łukasz Poliszuk – 

brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Polski (kdw 60), 18- (kdw 60) 

miejsce w rankingu PZSS seniorów; Patrycja Powaga – 13-miejsce (ksp 60) w 

rankingu PZSS juniorek, brązowa medalistka M Polski juniorek (ksp 60).  \ 93 

 

MODELARSTWO wodne i latające    

W Szkole Filologicznej – dalej zwanej Gimnazjum „Czarniecczyków” jako 

pierwszej w chełmskiej oświacie od września 1915 r., zgodnie z wymogami 

nowoczesnej szkoły, wprowadzono prace-roboty ręczne dla chłopców i dziewcząt 

jako przedmiot obowiązkowy. Od 1918 r. zorganizowano nowoczesne pracownie z 

szatnią, umywalnią itd., z czasem rozbudowywano. W pracowni dziewcząt, maszyny 

do szycia i wszelki sprzęt do prac krawiecko-szydełkowych. Szyto (też w 

porozumieniu z Czerwonym Krzyżem bieliznę-ubranka dla biednych dzieci itd.), 
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flagi narodow e, stroje ludowe, kostiumy na lekcje w-f, dekoracje, pomoce szkolne, 

udzielno porad krawieckich, szydełkowania itd. W pracowni chłopców, warsztaty 

stolarskie, kuźnia, tokarnia, modelarnia. Robiono, stojaki, stoliki, sanki, narty, 

kajaki, łodzie, tablice, pomoce na naukowe na lekcje itd. Uczono też prac 

kartoniarskich, introligatorskich, stolarskich, w metalu, szydełkowania itd. Na tej 

bazie powstały też różne modelarnie specjalistyczne. 

Dnia 22 stycznia 1926 r., na ideach wytycznych lotnictwa polskiego i LOPP, 

powstało w Gimnazjum „Czarniecczyków” „Koło Miłośników Lotnictwa”, 

zarejestrowane w Woj. LOPP w Lublinie. Z chwilą powołania przy Kole działała 

modelarnia lotnicza. Przystąpiono też do budowy awionetki. W 1929 r. modelarze 

Koła zdobyli pierwsze i drugie miejsce na konkursie modeli latających 

zorganizowanych przez Komitet Woj. LOPP w Lublinie, a w nagrodę trzech 

uczniów uzyskało dyplomy instruktora modelarskiego. Była też stała wystawa 

modeli Polskiego lotnictwa ze szkolnej modelarni – takie wystawy organizowano w 

Lublinie, Warszawie i Lwowie. W 1931 r., zmiana na „Koło Miłośników Lotnictwa i 

Gazownictwa”. Koło o takiej idei, działało do września 1939 r.   \ 94          

Początki (powojennego) modelarstwa w Chełmie sięgają lat-60 ubiegłego 

wieku, kiedy to powstała sekcja modelarska przy Lidze Przyjaciół Żołnierza, 

prowadzona przez p. Zielińskiego. W latach 1959-1961 sekcją, po uzyskaniu 

przygotowania modelarskiego na kursie w Jeżowie Sudeckim kierowała Halina 

Romaniuk. Równolegle, w 1951 r.  w budynku przy ul. Pocztowej 41 powstał 

Ośrodek Metodyczny  ZHP przemianowany (w myśl Uchwały Rady Ministrów z 

dnia 11 sierpnia 1951 r.) na Państwowy Dom Harcerza, który w 1952 r. przeniesiono 

do budynku przy ul. Lubelskiej 50. W placówce, oprócz  wielu innych działał zespół 

majsterkowania w ramach którego funkcjonowała pracownia modelarska, 

prowadzona przez p. Stachirę. W 1957 r. zmiana nazwy placówki z Państwowy Dom 

Harcerza na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. W 1966 r., w związku z kapitalnym 

remontem budynku mieszczącego DKDiM, placówka przeniosła się do internatu 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 przy ul. Wiejskiej. Powrót nastąpił jesienią 

1967 r. Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z 15 maja 1973 r. 

nadano placówce  nazwę Młodzieżowy Dom Kultury. W 1975 r. przeniesiono MDK  

do miejsca, jego początku czyli do budynku nr 41 przy ul. ZWM (obecnie 

Pocztowa). W tym czasie budynek remontowano, dlatego zajęcia techniczne i 

modelarskie grup MDK odbywały się tymczasowo w SP Nr 5 – następnie od r. szk. 

1976/1977 w już wyremontowanej-starej siedzibie. Początkowo w pracowni 

modelarskiej powstawały modele swobodnie latające: szybowców z napędem 

gumowym oraz napędzane silnikami spalinowymi. Popularność zyskiwały też 

modele latające na uwięzi zarówno akrobacyjne jak i do walki powietrznej. Pierwsze 

kroki w zdalnym sterowaniu stawiali modelarze samochodowi. Najmłodsi uczestnicy 
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zajęć zajmowali się budową modeli kartonowych i rakiet. Zajęcia w pracowni 

modelarskiej cieszyły się dużym zainteresowaniem a grupa liczyła do 70 osób. Była 

też ścisła współpraca  z Ligą Obrony Kraju, która sprawowała patronat nad 

poczynaniami modelarzy. 

Do największych sukcesów odniesionych w początkach działalności 

modelarskiej, kiedy w DKDiM pieczę nad młodymi adeptami małego lotnictwa 

sprawowała instruktor Halina Romaniuk, później Halina Wróblewska, było zdobycie 

w 1963 r. zespołowo 1-miejsca w województwie lubelskim i udział w zawodach 

centralnych. Sukces ten powtórzono w latach 1964 i 1965. W 1966 r. na V 

ogólnopolskich zawodach modeli latających swobodnie LOM w Krośnie, Zbigniew 

Grzywacz zdobył medal brązowy w kat. szybowców A-2, a zespołowo drużyna 

DKDiM VI-miejsce. W 1967 r. na VI ogólnopolskich zawodach modeli latających 

swobodnie LOK w Ligocie Dolnej, junior Jan Adamczewski zdobył tytuł 

modelarskiego mistrza Polski w klasie szybowców, a w 1968 r. medal srebrny. W\w 

sukcesy to zasługa doświadczonego modelarza Zbigniewa Grzywacza, który był 

współtwórcą  sukcesów chełmskich modelarzy.           

Zajęcia w pracowni modelarskiej prowadzili kolejni instruktorzy: U. Krzysiak, 

S. Wieczerza, Adela Ożóg, ale dopiero dzięki pracy Andrzeja Chlebowicza (w MDK 

od 1975 r.)  wprowadzającego modelarstwo szkutnicze żaglowe (początkowo jeszcze 

nie sterowane drogą radiową), młodzi modelarze zaznaczyli swoją obecność w 

czołówce mistrzostw Polski. Do wybitych modelarzy tego okresu należeli Sławomir 

Grzywna, Tomasz Osieleniec, Mirosław Sobczuk, Antoni Korszla i Janusz Bielecki. 

Należy wymienić sukcesy Tomasza Osieleńca: 1979 r. VII-miejsce w kl. F1A1 

na strefowych zawodach modeli latających Suwałki, V-miejsce na strefowych 

zawodach modeli żaglowych Lublin, V-miejsce w kl.D-10 na ogólnopolskich 

zawodach modeli żaglowych placówek wychowania pozaszkolnego Morzyczyn 

k\Stargardu Szczecińskiego;  1980 r. II-miejsce w kl. D-10 na strefowych zawodach 

modeli żaglowych Lublin, IV-miejsce w kl. D-10 na mistrzostwach Polski modeli 

żaglowych Pińczów; 1981 r. V-miejsce w kl. F5-10 na strefowych zawodach modeli 

żaglowych Białystok.  

W 1981 r. w  Zemborzycach  mistrzem Polski w kl. D10 został Tadeusz 

Stachniuk a w kl. DM wice mistrzem Mirosław Sobczuk. W 1982 r. na VIII 

ogólnopolskich zawodach żaglowych dla uczestników placówek poza szkolnych 

zespół z MDK wywalczył II-miejsce, a indywidualnie II-miejsce w kl. DX zdobył 

Grzegorz Głaz, a III-miejsce w kl. FSM Antoni Korszla.  

W 1984 r.  drużyna zdobyła 4-miejsce na mistrzostwach modeli żaglowych w 

Firleju a medal srebrny Andrzej Chlebowicz w kl. DX. Kolejnymi instruktorami 

zajmującymi się modelarstwem w MDK byli Sylwester Soja i Jan Kremski, w 

pracowni pod nazwę „Dedal”. Jan Kremski (w MDK od 1978 r., wychowanek 
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Haliny Wróblewskiej) dzięki ogromnemu wkładowi pracy i zaangażowaniu wyniósł 

chełmskie modelarstwo żaglowe zdalnie sterowane – obecnie „radiojachting” –  na 

światowe wyżyny. Lata doświadczeń, doskonaleń konstrukcji modeli i precyzji 

sterowania zaczęły przynosić efekty i czołowe lokaty na zawodach strefowych, dalej 

na mistrzostwach krajowych a następnie powołanie dwóch modelarzy do kadry 

Polski na 1991  r. Na mistrzostwach świata modeli żaglowych w Sopron Węgry  w 

1991 r. Jakub Kremski w kl. F5E junior zajął IV-miejsce i w kl. F5M junior VII-

miejsce, a senior Mirosław Rabczewski w kl. F5E senior XVII-miejsce.  

W 1993 r. na mistrzostw świata modeli żaglowych rozegranych na  Jez. Kiekrz 

pod Poznaniem Jakub Kremski zdobył medal brązowy w kl. F5E junior i IV-miejsce 

w kl. F5M junior. Jan Kremski miał zaszczyt pełnić na tych zawodach funkcji 

kierownika stanowiska pomiarowego modeli F5E oraz sędziego. W 1995 r. Jakub 

Kremski na mistrzostwach świata modeli żaglowych w Xanten Niemcy, uplasował 

się na II-miejscu w kl. F5E junior i na VI-miejscu w kl. F5M junior, a Jan Kremski 

pełnił funkcję obserwatora mistrzostw.  

W 1997 r. mistrzostwa świata modeli żaglowych odbyły się w Polsce, w 

Iławie, tu Jakub Kremski zdobył II-miejsce w kl. F5E junior i III-miejsce w kl. F5M 

junior. W uznaniu zasług Jan Kremski pełnił funkcję kierownika stanowiska 

pomiarowego i startowego modeli F5E i członka jury mistrzostw. W 1999 r. 

mistrzostwa świata modeli żaglowych w Pazardzhik Bułgaria, Przemysław Kremski 

zdobył VII-miejsce w kl. F5E junior i VII-miejsce w kl. F5M junior, a Jan Kremski 

pełnił funkcję kierownika stanowiska startowego kl. F5M i członka jury. Za swoje 

osiągnięcia w latach 1993-1997 Jakub Kremski i Jan Kremski otrzymali Nagrodę 

Ministra Sportu, a Jan Kremski w latach 1992-2002 pełnił funkcję trenera kadry 

narodowej juniorów kl. F5. Z odejściem z MDK Jana Kremskiego  nastąpiła zmiana 

profilu pracowni.  

Podopieczni instruktora Tadeusza Stachniuka prowadzącego zajęcia 

modelarstwa lotniczego również odnosili znaczące sukcesy. Zaliczyć można do nich 

medalowe miejsca na mistrzostwach Polski latawców: 2001 r. Michał Stachniuk II-

miejsce w kl. FLS; 2002 r. Katarzyna Stachniuk III-miejsce  w kl. FLS; 2004 r.  

Maciej Mazurek II-miejsce w kl. FLP i Piotr Laskowski III-miejsce w kl. FLS; 2005 

r. Michał Stachniuk I-miejsce i Maciej Mazurek III-miejsce w kl. FLP i Michał 

Stachniuk III-miejsce w kl. FLS; 2006 r. Maciej Mazurek I-miejsce w kl. FLP i 

Natalia Laskowska I-miejsce i Maciej Mazurek III-miejsce w kl. FLS; 2007 r. Paweł 

Laskowski II-miejsce w kl. FLP i Natalia Laskowska I-miejsce w kl. FLS. Warte 

odnotowania są również pozycje medalowe zajmowane przez modelarzy z MDK w 

mistrzostwach Polski modeli latających juniorów młodszych: 2005 r. Michał 

Stachniuk  III-miejsc w kl. F3J/M; 2006 r. Michał Stachniuk III-miejsce w kl. 

F3J/M; 2007 r. Maciej Mazurek I-miejsce i Michał Stachniuk  II-miejsce w kl. 
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F3J/M; 2008 r. Maciej Mazurek  II-miejsce w kl. F3J/M. Starty w mistrzostwach 

Polski modeli szybowców do lotów termicznych  F3J w 2007 r. uwieńczone zostały 

zdobyciem medalu brązowego przez juniora Michała Stachniuka. Sukcesy te były 

możliwe, dzięki wsparciu Aeroklubu Lubelskiego, Aeroklubu Ziemi Zamojskiej a 

następnie Aeroklubu Ziemi Chełmskiej.  

Chełmskie modelarstwo to nie tylko pracownia MDK. Przez długi czas 

wiodącą rolę odgrywała pracownia „Ikar” przy Chełmskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, objęta patronatem ZW LOK. W początkowym okresie działalności 

od 1966 r.  prowadzona przez wspomnianą wcześniej pasjonatkę modelarstwa 

instruktor Halinę Wróblewską wspieraną przez opiekunów z ramienia CHSM, 

instruktorów kulturalno-oświatowych: Zbigniewa Żołnacza i Janusza Barańskiego. 

Wyróżniający się wychowankowie modelarze z pierwszych lat działalności to: 

Zbigniew Grzywacz, Andrzej Bezkorowajny, Ryszard Ogrodniczak, Jan Kremski, 

Jan Adamczewski, Wiesław Chorążeczewski, Zenon i Marek Przychodzcy, 

Sławomir Bataliński, Szymon Bochen, Krzysztof i Zbigniew Stachniukowie. 

Wsparcia placówce oprócz wspomnianego ZW LOK udzielał Miejski Ośrodek 

Kultury.  

W pracowni początkowo zajmowano się głównie budową modeli latających 

swobodnie F1A1/2, F1H, F1A, F1B, F1C oraz latających na uwięzi F2B i F2D. 

Młodzi entuzjaści małego lotnictwa przechodzili kolejne stopnie modelarskiego 

wtajemniczenia, konstruując najpierw latawce, potem proste, szkolne a następnie 

wyrafinowane, zawodnicze modele szybowców  F1A1/2. Następnym etapem była 

budowa bardziej wymagających modeli F1H. Szczytem finezji w kategorii 

szybowców swobodnie latających była (i jest do dzisiaj) umiejętność budowania i 

startu modelami F1A. Klasy F1B i F1C to jeszcze wyższa „półka” – dochodzą 

dodatkowo napędy (F1B sznurem gumowym a F1C silnikiem spalinowym) 

komplikujące konstrukcję oraz wymagające zgromadzenia ogromnej wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do ich regulacji. Entuzjaści szybkiego i w pełni 

sterowanego lotu tworzyli modele latające na uwięzi: akrobacyjne F2B, oraz 

przeznaczone do walki powietrznej F2D; doskonalili precyzję sterowania niezbędną 

przy kreśleniu miniaturowym samolotem skomplikowanych figur oraz refleks 

potrzebny przy prowadzeniu zwinnych „combatów”. Wraz z rozwojem i szerszą 

dostępnością aparatur zdalnego sterowania, zaczęto budować modele szybowców i 

samolotów  kierowane falami radiowymi.  

Do największych  sukcesów reprezentacji modelarskiej ChSM było zdobycie I-

miejsca w klasyfikacji zespołowej na III ogólnopolskich zawodach modeli latających 

Spółdzielczości Mieszkaniowej w 1968 r. w Radomiu oraz III-miejsca drużynowo na 

IV ogólnopolskich zawodach modeli latających Spółdzielczości Mieszkaniowej w 

1969 r. w Łodzi. W 1972 r. Andrzej Bezkorowajny zdobył I-miejsce na IV 
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wojewódzkich  zawodach modeli latających swobodnie o puchar Zarządu R.S.M. 

„Motor” w kl. F1B. W 1974 r. drużyna zdobyła V-miejsce na centralnych zawodach 

modeli latających LOK w Białymstoku. Na centralnych zawodach modeli latających 

Radzyń Podlaski w 1975 r. Ryszard Ogrodniczak zajął II-miejsce w kl. F1C. W 

rejonowych zawodach modeli swobodnie latających grupy „wschód” w Suwałkach, 

w 1976 r. Jan Kremski zajął I-miejsce w kl. F1C, a rok później w takich samych 

zawodach i tej samej klasie II-miejsce. W 1979 r. na strefowych zawodach modeli 

swobodnie latających, R/C i Rakiet grupy „wschód” w Suwałkach Wiesław 

Chorążeczewski zdobył III-miejsce  w kl. F1A. W 1986 r. drużynowo II-miejsce na 

centralnych zawodach modeli latających LOK w Białymstoku. W 1987 r. na 

kolejnych centralnych zawodach modeli latających LOK w Zamościu II-miejsce w 

klasyfikacji pucharowej i III-miejsce zespołowo do czego przyczynił się Krzysztof 

Karaś który wywalczył I-miejsce w kl. F1A1. Też w 1987 r. na centralnych 

zawodach modeli latających Spółdzielczości Mieszkaniowej w Gliwicach Krzysztof 

Karaś zajął II-miejsce w kl. F1H. 

Dalej w 1988 r.: zwycięstwo indywidualne w klasie F1H na centralnych 

zawodach modeli latających Spółdzielczości Mieszkaniowej w Kielcach; 

zwycięstwo indywidualne w klasie F1A1/2, III-miejsce w kl. F1H,  III-miejsce w kl. 

F1C1, III-miejsce w kl. F3B oraz IV-miejsce w klasyfikacji pucharowej na 

centralnych zawodach modeli latających Ligi Obrony Kraju w Tomaszowie 

Mazowieckim. Największymi sukcesami w 1989 r. były; zdobycie IV-miejsca  w 

klasyfikacji zespołowej i dwóch II-miejsc indywidualne w XXIV  centralnych 

zawodów modeli latających Spółdzielczości Mieszkaniowej w Lesznie. 

Działalność instruktorów pracowni modelarskich to także coroczna organizacja 

od 1976 r. wojewódzkich zawodów modeli latających swobodnie województwa 

chełmskiego. Dzięki współpracy z chełmską PSS „Społem” przez szereg lat 

organizowano miejskie zawody modeli latających kartonowych a także miejskie i 

wojewódzkie zawody latawcowe.  W latach 1987-1990 reaktywowano po długiej 

przerwie wojewódzką wystawę modelarską. Dzięki staraniom Zarządu 

Wojewódzkiego LOK i jego umowie z organizacją DOSAF przez wiele lat trwały 

kontakty z modelarzami z Łucka i Nowowołyńska – wyjazdy na zawody do nich i 

rewizyty spowodowały dynamiczny rozwój klasy F2D.  

Instruktorzy działający w pracowni, zatrudniani przez CHSM: Ryszard 

Ogrodniczak, Wiesław Chorążeczewski, Tomasz Osieleniec (1980-1982), Jan 

Adamczewski (instruktor 1982-1985, następnie jako kierownik do 1989 r.), Piotr 

Szwarc, Tadeusz Stachniuk (1989-1990) i Wiesław Czubiel (1991-1997). Pracownia 

mieściła się kolejno przy ul. Starościńskiej, 22 Lipca, (1979-1985) Narutowicza 8, 

Wirskiego 26, i Wojsławicka 2. Od 1997 r. na podstawie umowy pomiędzy MDK i 

CHSM w modelarni spółdzielni, dysponując jej wyposażeniem zajęcia prowadził 
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instruktor z MDK. Za datę likwidacji pracowni modelarskiej w CHSM należy uznać 

06.07.2006 r. 

Wspomnieć należy o pracowni modelarskiej „Zefir” przy Chełmskich 

Zakładach Obuwia w latach 1979-1990 w budynku hotelu pracowniczego, a 

prowadził ją Ryszard Ogrodniczak (wychowanek Haliny Wróblewskiej). W 

pracowni powstawały zdalnie sterowane modele pływające żaglowe oraz łódki z 

napędem silnikami spalinowymi kl. F1V 3,5,  F1V 6,5, F1V 15, FSR – 3,5, FSR – 

6,5, FSR –15, a także modele latające na uwięzi: akrobacyjne F2B i przeznaczone do 

walki powietrznej – F2D. Zorganizowano trzykrotnie wojewódzkie zawody modeli 

latających na uwięzi. Modelarze uczestniczyli wielokrotnie w zawodach strefowych 

kl. F1V i FSR zajmując czołowe lokaty; startowali też  w mistrzostwach Polski w\w 

modelami. Wyróżniający się modelarze to: Zenon Przychodzki (pełniący rolę 

społecznego instruktora), Piotr Pluta, Mariusz Dziedzic, Mariusz Momot, Wojciech i 

Michał Ogrodniczakowie.  

Chełmscy modelarze mimo przynależności do różnych pracowni byli w stałym 

kontakcie, służyli sobie wzajemną radą i pomocą, nierzadko tworzyli jedną ekipę 

podczas zawodów. Zamknięcie „Ikara” i „Zefira” a także wejście w dorosłe życie 

rozluźniło wielu znajomości, większość jednak przetrwała do dziś.     .  

Obecnie 2010 r. modelarnia działa w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola 

Nr 13 przy ul. Połanieckiej 5, a instruktorem jest Tadeusz Stachniuk.    

 

BADMINTON-(kometka)  

Początki badmintona w Chełmie sięgają lat-70, kiedy to ta dyscyplina 

sportowa była popularyzowana w szkołach przez nauczyciela wychowania 

fizycznego Leszka Cichosza. Zawodnicy, których wówczas trenował, grali w II-lidze 

systemem turniejowym, zajmując wysokie miejsca.  

W 1980 r., kilku młodych ludzi zaczęło się spotykać na stadionie miejskim 

przy ul. Szwoleżerów w Chełmie (wtedy stadion im. PKWN ul. Odrodzonego 

Wojska Polskiego) aby pograć w kometkę. Bardzo szybko odkryli wielką radość z 

faktu spędzania czasu w taki sposób. W tym samym czasie pracownik Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Wojciech Chwedorczuk, entuzjasta gry w 

tenisa ziemnego zainteresował się kometką i w krótkim czasie uzyskał uprawnienia 

instruktora badmintona. Na asfaltowym placu na terenie stadionu, zorganizowano 

cztery boiska do badmintona, zakupiono siatki i słupki i rozpoczęły się treningi-

granie – i tak powstała sekcja badmintona w Chełmie. Na początku trenowała 

czwórka, a byli to: Mariusz Wazelin, Wiesław Podgórski, Robert Delekta i Mariusz 

Matera. W krótkim czasie  odbyły się też pierwsze mistrzostwa w których brała 

udział młodzież z terenu dawnego województwa chełmskiego. Mecz finałowy a 

zarazem pokazowy odbył się pomiędzy Mariuszem Wazelinem i Mariuszem Materą. 
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Po zaciętej walce pierwszym mistrzem został Mariusz Wazelin a wicemistrzem 

Mariusz Matera. Zimą treningi odbywały się w sali gimnastycznej szkoły 

podstawowej Nr 1 w Chełmie. Młodzi (wówczas) zawodnicy stawali się coraz 

sprawniejsi i trener uznał, że jest najwyższy czas aby sprawdzić się na poważnych 

zawodach. W ramach ligi, zawodnicy uczestniczyli w jedynych zawodach 

strefowych w Lublinie – tu mieli okazje zobaczyć badmintona na wyższym niż ich 

poziomie. Wszystkie pojedynki były przegrane, i to były motywacje, do jeszcze 

bardziej zawziętej pracy. Wszystko się rozwija w dobrym kierunku, niespodziewana 

i tragiczna śmierć trenera Wojciecha Chwedorczuka, zakończyła działalność 

pierwszej sekcji badmintona w Chełmie.  

Od 2004 r. popularyzował badmintona w Chełmie, Andrzej Worzanowski 

(absolwent ZW AWF Biała Podlaska, posiada specjalności: odnowa biologiczna, 

młodszy ratownik wodny, instruktor piłki siatkowej i instruktor badmintona), od 30-

lat nauczyciel wychowania fizycznego w następujących szkołach podstawowych: 

1984-1985 SP Rejowiec, 1985-1986 SP Ochoża, 1986-1991 SP Busówno, 1991-

1997 SP Nr 4 w Chełmie, 1997-2008 SP Nr 5 w Chełmie – obecnie jest 

nauczycielem dyplomowanym. W 2004 r.  założyciel, trener i prezes 

Międzyszkolnego „UKS 5 Chełm”, pomysłodawca i organizator chełmskiej ligi 

badmintona pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm. Prowadzi zajęcia treningowe 

dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Od września 2008 r. nauczyciel w klasie 

sportowej o profilu piłka siatkowa przy SP Nr 5 w Chełmie. *Klub zarejestrowano  

w styczniu 2004 r. w UM Chełm jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod 

 nr 20.   \ 95 

                                                    

2. Współzawodnictwo sportowe szkół chełmskich i z powiatu chełmskiego.  

 

A. Współzawodnictwo sportowe szkół  

 

• Baza wychowania fizycznego i sportu szkół m. Chełma. 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (z oddziałami integracyjnymi) ul. 

Wołyńska 1 w Chełmie. Salka gimnastyczna z 1974 r. (18x10). Teren (boisko 

asfaltowe do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej i bieżnia 100m 4-tory). 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Obłońska 51 w Chełmie. Salka gimnastyczna z 

1939 r. (8,15x6,80) Teren (plac zabaw dla dzieci, boisko asfaltowe do 

koszykówki, bieżnia 80m, skocznia w dal, plac do piłki nożnej).    

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Rejowiecka 76 w Chełmie. Salka 

gimnastyczna z 1965 r. (10,05x17,60). Teren (plac zabaw z urządzeniami 

sportowymi, asfaltowe boisko do koszykówki i piłki ręcznej, boisko do 

siatkówki plażowej, bieżnia 60m 3-tory, skocznia w dal i rzutnia do kuli). 
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4. Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wyszyńskiego 15 w Chełmie. Salka gimnastyczna z 

1958 r. (18x9). Teren (boisko uniwersalne o nawierzchni asfaltowej do piłki 

ręcznej, siatkowej i koszykówki i boisko do siatkówki plażowej). 

5. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. I Pułku Szwoleżerów 1 w Chełmie. Hala sportowa 

do gier, z 2005 r. (43,90x28,40). Teren (2 boiska asfaltowe uniwersalne do piłki 

ręcznej,  koszykówki i 2 boiska asfaltowe do siatkówki i bieżnia do skoku w 

dal). 

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Powstańców Warszawy 10 w 

Chełmie. Sala do gier i sala gimnastyczna z 1975 r. (34x18) i (24x12). Teren (2 

boiska asfaltowe uniwersalne do piłki ręcznej i koszykówki, bieżnia, skocznia i 

rzutnia kulą). 

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. Synów Pułku 15 w Chełmie. Sala do 

gier z 1996 r. (18x30). Teren (boisko trawiaste do piłki nożnej i boisko o 

nawierzchni sztuczna trawa wielofunkcyjne). 

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (z oddziałami sportowymi) ul. 

Połaniecka 10 w Chełmie. Sala do gier i salka gimnastyczna z 1982 r. oraz kryta 

pływalnia z 1988 r. (30x18,5), (12x18,5) i (25m.\5-tory). Teren (boiska 

asfaltowe i trawiaste do gier i LA). 

9. Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Reformacka 13 w Chełmie. Salka gimnastyczna z 

1734 r. (21,40x9,20). Teren (boiska asfaltowe i trawiaste, plac do LA i tor 

saneczkowy). 

10. Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Wolności 20 w Chełmie. Sala ćwiczeń z 1989 r. 

(5,90x11,70).  Teren (plac do LA, siatkówki i piłki nożnej). 

11. I Liceum Ogólnokształcące – Gimnazjum Nr 2 ul. Czarnieckiego 8 w Chełmie. 

Hala sportowa z 1992 r. i kryta pływalnia z 1996 r. (42x18), (25m.\6-tory). Teren 

(boisko asfaltowe do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki). 

12. II Liceum Ogólnokształcące ul. Szpitalna 14 w Chełmie. Sala sportowa i sala 

gimnastyczna z 1950 r. (28,80x14,80). Teren (boisko asfaltowe do siatkówki i 

koszykówki, boisko trawiaste do piłki nożnej z bieżnią do LA, skocznia w dal i 

wzwyż). 

13. Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące ul. Sienkiewicza 22 

w Chełmie. Sala gimnastyczna i do gier z 1964 r. (25,10x10,90). Teren 

(asfaltowe boisko uniwersalne do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, bieżnia 

260m, skocznia w dal i wzwyż i rzutnia do kuli).  

14. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Św. Mikołaja 4 w Chełmie. Sala gimnastyczna 

z 1997 r. (21x12). Teren (boisko trawiaste do piłki nożnej). 

15. Zespół Szkół Budowlanych – Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Batorego 1 

w Chełmie. Salka z 1961 r. (11x22). Teren (boisko trawiaste do piłki nożnej i do 

LA, urządzenia do gimnastyki, boisko asfaltowe do koszykówki i piłki ręcznej i 
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boisko do siatkówki plażowej).  

16. Zespół Szkół Technicznych ul. Graniczna 2 w Chełmie. Salka gimnastyczna z 

1966 r. (24x11). Teren (brak boisk).                 

17. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Reformacka 13 w Chełmie.  Salka  

gimnastyczna z 1734 r. (18,78x11). Teren (asfaltowe boisko uniwersalne). 

18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. Jagiellońska 29 w Chełmie. Sala 

gimnastyczna z 1970 r. (27x15). Teren (boisko trawiaste do piłki nożnej i do LA 

i boisko asfaltowe uniwersalne oraz 2 korty do tenisa ziemnego).  

19. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 ul. 

Trubakowska 59 w Chełmie. Sala z 1963 r. (18x8). Teren (boisko uniwersalne 

do gier, plac zabaw i tor saneczkowy.  

 

• Z ostatniej chwili 2010\11 r.:  

Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 wraz z infrastrukturą 

sportowo-rekreacyjną przy ul. Powstańców Warszawy 10 w Chełmie i przebudowa 

zespołu boisk sportowych  - czyli wybudowanie nowych boisk do: do piłki nożnej, 

piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, kort do tenisa ziemnego, badmintona oraz  

bieżnia prosta 120 m i skocznia w dal. Wybudowanie zespołu boisk sportowych 

ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Wołyńskiej w 

Chełmie –  do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki (może być też do tenisa i siatko 

nogi).  Wybudowanie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 na Osiedlu Słoneczne 

ChSM w Chełmie –  do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki (może być też do tenisa 

i siatko nogi), oraz infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.   \ 97 

 

• Baza wychowania fizycznego i sportu w Chełmie do  1939 r. (dla przypomnienia) - 

Ogrody miejskie w Chełmie posiadały rozległe tereny do organizowania 

wycieczek, rekreacji ruchowej, różnych sportów w tym takich form jak festyny 

kulturalno-sportowe i rekreacyjno-sportowe oraz gier i zabaw, zabaw, parad i 

pikników ludowych. Odbywały się tu imprezy-obrzędy związane ze świętami 

miejskimi, narodowymi, religijnymi, regionalnymi i okolicznościowymi. Od 1930 r. 

na terenie jednego z ogrodów miejskich Towarzystwo Gimnastyczne „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 

„Sokoli” prowadzili specjalistyczne zajęcia gimnastyczno-sportowe systemu 

„Sokolego”. Odbywały się tu też obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego, 

przeważnie dla młodzieży szkół powszechnych z braku własnych szkolnych sal 

gimnastycznych (średnie szkoły posiadały swoje). Od 1931 r. Chełmski Komitet 

Powiatowy WF i PW, oddał do użytku Ośrodek WF w Chełmie pn. „Oleandry” w 
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tym: Dom Ludowy, boisko sportowe, kręgielnię, strzelnicę, czytelnię, bibliotekę i 

salkę do ćwiczeń. Na początku 1933 r. oddano do użytku tak bardzo oczekiwaną 

pływalnię (basen pływacki). Na nowej pływalni Pow. Komitetu WF i PW w Chełmie 

zorganizował „Pierwsze zawody pływackie”, z inicjatywy WF i PW oraz LMK. 

Program zawodów  obejmował: pływanie na 50, 100 i 400m., sztafeta 4x50m., skoki, 

gry w piłkę wodna, pokazy, ratowanie tonących oraz inne pokazy, najlepsi 

zawodnicy otrzymali żetony i dyplomy. Zawody te wzbogacano o nowe formuły 

odbywały się co roku. Kompletne obiekty wychowania fizycznego i sportu, 

znajdowały się w Chełmie tylko na terenie 2-średnich szkół wielkich ośrodków 

kultury wschodnich kresów Rzeczypospolitej – Gimnazjum „Czarniecczyków”, 

budowane od 1919 r. z inicjatywy K. Janczykowskiego i Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego budowane od 1920 r., do 1925 r. z inicjatywy J. Mazia a 

od 1925 r. B. (Kruczka)-Wirskiego, opiekę nad tymi obiektami sprawowali 

uczniowie i 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 tylko u 

„Czarniecczyków”, tereny rekreacyjno-sportowe i przyrodniczo-turystyczne, tor 

saneczkowy a zimą lodowisko, były też place do gier i zabaw, strzelnice do 

karabinków małokalibrowych i łuku i stoły do ping-ponga (w świetliczkach). Przy 

szkołach tych istniały też sportowo-gimnastyczne sale oraz zaplecze higieniczne, 

umywalnie, natryski, szatnie i magazynki na sprzęt oraz sale medyczno-higieniczne. 

W 7 Pułku Piechoty Legionów istniało: boisko do piłki nożnej, stadion do lekkiej 

atletyki, boiska do gier, teren do hippiki, strzelnice 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, 

strzelnice, stadion do zawodów i wyścigów rowerowych-cyklistyki, tor 

sprawnościowy i sale do boksu i szermierki. Opiekę nad całością sprawował WKS-2 

pac. i Referat Sportowy i Wychowania Fizycznego. Przy Szpitalu Wojskowym 

istniał kort tenisowy, strzelnice i małe boiska. Przy PKP, Klejowym Przysposobieniu 

Wojskowym (KPW) istniało: 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 musztry i do gier i zabaw, plac sprawnościowy i świetlica do gier i 

ping-ponga. Przy Poczcie – Pocztowym Przysposobieniu Wojskowym (PPW) 

istniało: plac do siatkówki i koszykówki, strzelnice, plac do musztry i 

sprawnościowy oraz świetlica do gier i ping-ponga. Na nowym osiedlu zwanym 

„Górna i Dolna Dyrekcja” dla pracowników i rodzin PKP, istniało boisko do gier 

zespołowych, plac do zabaw, kort tenisowy, lodowisko do jazdy i gry w hokeja oraz  

świetlica. Zimą teren-stok tzw. „Górką Katedralną” był miejscem jazdy na sankach i 

nartach. Przy Polskim Klubie Społecznym istniał kort tenisowy, nadzorowany przez 
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działające przy Klubie, Koło Tenisowe. Istniało też około 20-stołów pingpongowych 

w miejskich świetlicach lub prywatnych klubach towarzyskich. W 1935 r. Zarząd 

Miejski zaczął na terenie przy zbiegu ulic Żeromskiego i płk Lisa-Kuli budowę, 

nowoczesnego miejskiego stadionu sportowego, który ma zawierać: boisko do piłki 

nożnej, bieżnię 400m., boisku do lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki itd., wraz z 

krytą salą gimnastyczna i strzelnicą małokalibrową. Były to obiekty w tym czasie, 

jedne z najnowocześniejszych na kresach II RP.    

 

• Nie istniejące już obiekty sportowe w Chełmie na 2010 r. na których tworzył się 

ruch sportowy w Chełmie po 1945 r. -   

1.  Lodowisko z małymi bandami do hokeja na lodzie na tzw. starym basenie przy 

rzece Uherce w Chełmie. W latach 1953-1960 miejsce ligowych meczy 

hokejowych.  

2.  Wiata-salka sportowa na terenie stadionu im. PKWN - stadionu miejskiego w 

Chełmie. W latach 1966-1981 kuźnia wyczynowa talentów sekcji: zapaśniczej, 

podnoszenia ciężarów, kulturystycznej, a do 2005 r. tenisa stołowego.         

3.  Kompleks obiektów sportowych przy zbiegu ulic Lubelskiej i Trubakowskiej w 

Chełmie (teren wojskowy): boisko do piłki nożnej i mały stadion do lekkiej 

atletyki z bieżnią 400m, strzelnica sportowa od 1970 r. z system automatycznym, 

basen-pływalnia 50m 8-torów i wieża 5m. do skoków do wody, boisko asfaltowe 

do piłki ręcznej;  tu w latach 1946-2010 r. piłkarze WKS Gwardii, Radaru, 

Pocisku, Granicy i KS Chełmianki, rozgrywali swoje mecze ligowe; tu z lekkiej 

atletyki startowała młodzież wojskowa i miejska a w latach 1953-1957 odbywały 

się tu Spartakiady ZS „Zryw”; na basenie odbywały się testy wojskowe a w latach 

1953-1957 Spartakiady ZS „Zryw” i inne, korzystała też z basenu społeczność 

chełmska; na strzelnicy ćwiczyła kadra wojskowa, LOK i inne koła i kluby tu 

trenowały strzelanie. 

4.  Boisko (teren wojskowy), piłkarskie, bieżnia, kort tenisowy, do koszykówki i 

siatkówki – przy ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie. 

5.  Bosiko piłkarskie KS ZZK „Kolejarza”, przy dworcu PKP Chełm obok więzienia; 

tu trenowały  i  grały drużyny piłkarskie w latach 1929-1939 KPW, a w latach 

1944-1959 „OSY”, „Kolejarza” i Chełmianki.           

6.  Na terenie przyszkolnym boiska sportowego dawnego Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego Męskiego (1918), następnie od 1945 r. liceum i studium przy  

ul. Reformackiej, tu działał też SKs ,,Zdrów” 1923-1964 - niszczeją dawne 

urządzenia sportowe.   

7. Kort do tenisa ziemnego tzw. „Czarniecczyków” – był budowany na terenie 
parkowo-sportowym  Gimnazjum w latach 1919-1923 przez K. Janczykowskiego. 
Od 1923 r. na korcie jedynym w Chełmie i w tym czasie zaliczanym do 

najlepszych w regionie, odbywały się: lekcje-zajęcia szkolne i sportowe, gry w 
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tenisa i treningi oraz mecze turniejowe. Od 1975 r. kort znajdujący się na widoku 
dyrekcji i uczniów tak zacnych „Czarniecczyków” niszczał wobec braku 
zainteresowania, aż znikł z pleneru obiektów sportowych szkoły (historia kortu 

patrz – tenis ziemny).                        

 

• Współzawodnictwo sportowe:  

 

MIASTO CHEŁM:  

  

• Wyróżnieni nauczyciele z Chełma –  

 B. Anchimowicz, W. Miszczuk, J. Szafiński, A. Nakonieczny, B. Sadowska, 

J. Kiryk, M. Raćkowicz, P. Sadura, A. Leszczyński, A. Worzanowski, Sz. Krzywina, 

A. Pieńkowski, M. Czerpak, I. Drzewiecki, R. Dec, U. Grzywna, P. Cios,  

M. Jurgilewicz, A. Jasiński, A. Mochniej, P. Turewicz, K. Tracichleb,  

Z. Korzeniowski, D. Czerniakiewicz, E. Wierzbicka, A. Mochniej, W. Sabarański, 

K. Miszczuk, M. Wawryniuk, R. Tarnowski, M. Żyliński, A. Janiak, P. Jabłoński,  

K. Siry, E. Chmielewska, N. Wysocki, J. Kita, M. Sadowska, Z. Jaroszczuk,  

T. Kociuba, Z. Biały, D. Grabczuk, M. Oszust, M. Wójtowicz, J. Siry, E. Jeż-

Szwiec, D. Żybura-Palladino, E. Kaszak, A. Rejent, P. Radzięciak, M. Skrajnowski, 

T. Kudełko, Z Król.        

 

• Najlepsze szkoły za 2005 \ 2006 r. –        

IGRZYSKA  GIMNAZJADA –                        LICEALIADA – 

Miejsce w Chełmie –  (w nawiasie miejsce w województwie); 

1.SP Nr 4(29). 1.Gimnaz. Nr 8- G. Nr 6(6).   1.II LO(6) 

2.SP Nr 7(41). 2.Gimnaz. Nr 7(13).  2.I LO(37) 

3.SP Nr 8(39).  3.Gimnaz. Nr 1(44).   3.ZST(75) 

4.SP Nr 5(95). 4.Gimnaz. Nr 2(91).   4.IV LO(81) 

5.SP Nr10(124) 5.Gimnaz. Nr 6 -G.Nr4).(116).        5.ZSZ Nr 5(84) 

6.SPNr 1.  6.Gimnaz. Nr 3(126).               6.ZSE i III LO(136) 

7.SP Nr 3.                          7.VI LO(150) 

8.SP Nr 11.                                                                     8.ZSZ Nr 4(71) 

9.SSP(161).                                                                     9.ZSB 

10.NSP „Razem”.                                                                                        

11.SP Nr 2.          

    

**(IGRZYSKA – La. sztafetowe biegi przełajowe,  mini gry  piłka nożna, ręczna, 

siatkówka i koszykówka,  tenis stołowy indywidualny i drużynowy, badminton, 

halowa piłka nożna, 4-bój; GIMNAZJADA – sztafetowe biegi przełajowe, piłka 

nożna, ręczna, siatkówka i koszykówka, piłka nożna halowa, tenis stołowy 
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indywidualny i drużynowy, liga La drużynowo; LICEALIADA – sztafetowe biegi 

przełajowe, liga La, sztafety pływackie, pływanie indywidualne i drużynowe, tenis 

stołowy indywidualny i drużynowy, piłka ręczna, siatkówka i koszykówka, piłka 

nożna halowa). 

 

•  Wieloboje sprawnościowe dla chełmskich szkół -  

organizowane przez MOSiR i  M.SZS, dla wykazania w rywalizacji 

usportowienia poszczególnych szkół chełmskich. Na tor wieloboju wchodziły 

elementy sprawnościowo-techniczne, z gimnastyki, lekkiej atletyki, gier 

zespołowych i gier i zabaw.  

 

Szkoły Podstawowe – 

2004 r.       2004\5 r.     2005\6 r.       2006\7 r.       2007\8 r.        2008\9 r.       2009\10   

SP Nr 7   SP Nr 7    SP Nr 7       SP Nr 7       SP Nr 8       SP Nr 5     SP Nr 5   

SP Nr 5   SP Nr 4    SP Nr 1       SP Nr 5       SP Nr 5       SP Nr 8     SP Nr 8 

SP Nr 4   SP Nr 5    SP Nr 5       SP Nr 1       SP Nr 1       SP Nr 1     SP Nr 3 

SP Nr11 SP Nr 1    SP Nr 10     SP Nr 11     SP Nr 7       SP Nr 7     SP Nr 7 

SP Nr 8   SP Nr 8    SP Nr 4       SP Nr 8       SP Nr 3       SP Nr 4     SP Nr 1 

SP Nr 1   SP Nr10   SP Nr 11     SP Nr 3       SP Nr10      SP Nr10    SP Nr11 

SP Nr10 SP Nr11   SP Nr 8       SP Nr 10     SP Nr 4       SP Nr 11   SP Nr 4 

SP Nr 2   .SP Nr 2    SP Nr 3       SP Nr 4       SP Nr 11     SP Nr 3     SP Nr 2 

SP Nr 3   SP Nr 3   SP Nr 2      SP Nr 2                                                     SP Nr10 

*Uwaga: ilość uczestników w każdej edycji dochodziła do 900-osób. 

 

Szkoły Gimnazjalne –  

    2009 r.              2010 r.                                   

1.Gimn. Nr 7     1.Gimn. Nr 8  

2.Gimn. Nr 8     2.Gimn. Nr 7 

3.Gimn. Nr 6     3.Gimn. Nr 1 

4.Gimn. Nr 2     4.Gimn. Nr 2 

5.Gimn. Nr 1     5.Gimn. Nr 6 

6.Gimn. Nr 3     6.Gimn. Nr 3  

*Uwaga: ilość uczestników w każdej edycji dochodziła do 400-osób. 

 

•Wybrana klasyfikacja współzawodnictwa sportowego szkół miasta Chełma –  

*miejsce w mieście i województwie 

2 002\2003 2003\2004 2007\2008 

Igrzyska:  1.(17)SP Nr 8; 1.(16)SP Nr 8; 

2.(18)SP Nr 7; 2.(25)SP Nr 7; 
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3.(53)SP Nr 1; 3.(40)SP Nr 5; 

4.(80)SP Nr 5; 4.(56)SP Nr 11;       

Gimnazjada:  1.(5) G Nr 6; 1.(10)G Nr 6; 

2.(35)G Nr 4; 2.(29)G Nr 3; 

3.(38)G Nr 2;. 3.(60)G Nr 1; 

4.(56)G Nr 1; 4.(67)G Nr 4; 

Licealiada:  1.(8)II LO; 1.(5)II LO; 1.(8)II LO. 

2.(28)ZSM; 2.(33)ZSZ Nr 5; 2.(20)IV LO. 

3.(31)I LO; 3.(62)ZSM; 3.(29)I LO. 

4.(72)IV LO 4.(73)I LO;  4.(60)ZST. 

 

• Wykaz godzin lekcji wychowania fizycznego w chełmskich szkołach,  
stan na 2010 r. 

 Szkoły Podstawowe: SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 5, ZSO Nr 1, ZSO Nr 3, ZSO Nr 7 

i ZSO Nr 8 – po 4-godziny lekcji wychowania fizycznego tygodniowo. 

 Gimnazja: Gim. Nr 2, ZSO Nr 3, ZSO Nr 6, ZSO Nr 7 i ZSO Nr 8  – po 4-

godziny lekcji wychowania fizycznego tygodniowo. 

 Licea: LO I, LO II, ZSE i LO III i LO IV – po 3-godziny lekcji wychowania 

fizycznego tygodniowo.  

Klasy sportowe: 

 ZST – szkoła mistrzostwa sportowego zapasy; 

 ZSO Nr 8 – klasy sportowe piłka nożna i pływanie; 

 SP Nr 5 – klasy sportowe piłka siatkowa; 

 ZSE i LO III – klasy sportowe piłka siatkowa; 

 LO IV – klasy sportowe piłka siatkowa (SP i Gim. przydział po 10-godzin w tym 
4-wf i 6-specjalistyczne w klasach sportowych – Średnie przydział po 10-godzin 
w tym 3-wf i 7-specjalistyczne w klasach sportowych).  

Dotacje finansowe z Urzędu Miasta.     *Źródło; UM Chełm.  

 

POWIAT chełmski – najlepsze szkoły za 2004 \ 2005 r. –  

                   (w nawiasie miejsce w województwie lubelskim)  –    

                     IGRZYSKA GIMNAZJADA LICEALIADA   

SP Wierzbica(32),                  Gim. Siedliszcze(41),          LO. Siedliszcze(21), 

SP Strupin Duży(51),            Gim. Wierzbica(66),           LO. Dubienka(81), 

SPUher(58),    G. Rejowiec Fabr(70),        ZSRoln. Okszów(109 

SP Siedliszcze(71),                G. Liszno(116),         

SP Rejowiec Fabr(87),         G. Uher(130  

SP Wojsławice(163),            G. Strupin Duży(131),  

SP Pławanice(169),             G. Strachosław(144),  

SP Kamień(172),                 G. Sawin(208),  

SP Wólka Kańska(199),      G. Dorohusk(218),  
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SP Czerniejów(234),           G. Żółtańce(225),  

SP Chojno Nowe(2560 G. Pawłów(248),  

SP Staw(268).                     G. Staw(258).  

 

 

• Wykaz obiektów sportowych i wiodących dyscyplin-sekcji sportowych liczących 

się w powiecie chełmskim, najbardziej usportowionych i wyróżniających się szkół w 

powiecie (jako twórczych ośrodków oddziaływujących na środowisko wiejskie) – 

Siedliszcze – obiekty sportowe: hala sportowa, boisko do piłki nożnej, stadion 

lekko atletyczny (333m) z bieżnią tartanową, skocznie w dal, rzutnia, sala zielona, 

plac zabaw, siłownia, tor saneczkowy; sekcje-dyscypliny sportowe: piłka ręczna, 

lekko atletyka, piłka siatkowa, gimnastyka  artystyczna.  

Wierzbica – obiekty sportowe: hala sportowa, boisko do piłki nożnej, dwa 

korty tenisowe, boisko „Orlik” (w komplecie boiska do siatkówki i koszykówki), 

plac zabaw, sala gimnastyki korektywnej; sekcje-dyscypliny sportowe: piłka nożna, 

piłka siatkowa, zapasy; kluby-koła sportowe: ULKS „Suples” Wierzbica (zapasy). 

Sawin – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko „Orlik”, plac zabaw; 

sekcje-dyscypliny sportowe: piłka nożna, zapasy; kluby-koła sportowe: UKS 

„Volley” Sawin. 

Ruda Huta – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko „Orlik”, boisko do 

piłki nożnej; sekcje-dyscypliny sportowe: zapasy, lekko atletyka, piłka nożna, piłka 

siatkowa; kluby-koła sportowe: UKS Tajfun Ruda Huta. 

Rejowiec Fabryczny – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, stadion lekko 

atletyczny (400m) z bieżnią tartanową, skocznie w dal i wzwyż, rzutnie, sala zielona, 

plac zabaw, siłownia, sala gimnastyki korektywnej, korty tenisowe, boisko „Orlik”, 

tor saneczkowy, „Sportowe Centrum Promocji Zdrowia”; sekcje-dyscypliny 

sportowe: tenis ziemny, tenis stołowy, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, 

lekko atletyka; kluby-koła sportowe: UKS „Real” i SKS. 

Leśniowice – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko „Orlik”, boisko do 

piłki nożnej; sekcje-dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka ręczna, lekko atletyka; 

KS „Astra” Leśniowice (piłka nożna). 

Okszów – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boiska asfaltowe do piłki 

nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki, siłownia; sekcje-dyscypliny 

sportowe: tenis stołowy, lekko atletyka, piłka ręczna, piłka siatkowa.  

Staw – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, mini stadion ze sztuczną 

nawierzchnią, skocznia w dal, sala zielona; sekcje-dyscypliny sportowe: tenis 

stołowy, koszykówka. 

Uher – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boiska asfaltowe do piłki 

ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki, skocznia w dal, sala zielona; sekcje-
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dyscypliny sportowe: tenis stołowy. 

Strupin Duży – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, sala zielona; sekcje-

dyscypliny sportowe: tenis stołowy, koszykówka; klubu-koła sportowe: Zespół 

Szkół 

Rejowiec Osada – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, stadion 

lekkoatletyczny (333m) trawiasty, skocznia w dal, plac zabaw, boiska do piłki 

nożnej i piłki ręcznej, tor saneczkowy; sekcje-dyscypliny sportowe: piłka ręczna, 

lekko atletyka, sporty zimowe.  

Pawłów – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko asfaltowe do piłki 

ręcznej, plac zabaw; sekcje-dyscypliny sportowe: piłka siatkowa, lekko atletyka; 

UKS. 

Dorohusk – obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej, plac 

zabaw, sala zielona; sekcje-dyscypliny sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna 

dziewcząt; kluby-koła sportowe: UKS (sekcja piłki nożnej dziewcząt i chłopców).            

Wojsławice – obiekty sportowe: boiska do potrzeb szkolnych, plac zabaw, 

plac do lekkiej atletyki; sekcje-dyscypliny sportowe: tenis stołowy, piłka siatkowa, 

piłka nożna.  

Białopole – kluby-koła sportowe: UKS „Skorpion”. 

 

• Wykaz klubów piłki nożnej CH.OZPN – na koniec 2010 r. (chełmski  powiat):  

 

Klasa okręgowa seniorów:  Ogniwo Wierzbica, Pławanice Kamień, Granica 

Dorohusk, Kłos Chełm, Unia Białopole, Sawena Sawin;  

Klasa okręgowa juniorów: Kłos Chelm, Granica Dorohusk, Pławanice Kamień, 

Sawena Sawin,    

Klasa „A” seniorów: Unia Rejowiec, Victoria Żmudź, Chełmianka II Chełm, 

Spółdzielca Siedliszcze, Hutnik Ruda-Huta, Astra Leśniowice, Vojsławia 

Wojsławice. 

Klasa „A” juniorów: Unia Rejowiec, Chełmianka II Chełm, Astra Leśniowice, 

Victoria Żmudź, Spółdzielca Siedliszcze, Hutnik Ruda-Huta, Vojsławia Wojsławice.           

Chełmska liga trampkarzy grupa północna: Ogniwo Wierzbica, Unia Białopole, 

Spółdzielca Siedliszcze, Chełmianka Chełm, Sawena Sawin, Kiks Ruda-Huta, 

Olimpia Wyryki, Rosiczka Urszulin. 

Chełmska liga trampkarzy grupa południowa: Kłos Chełm, Sparta Rejowiec Fabr., 

Astra Leśniowice, Unia Rejowiec, Pławanice Kamień, Victoria Żmudź.   

Chełmska liga młodzików grupa północna: Niedźwiadek Chełm, Unia Białopole, 

Ogniwo Wierzbica, Kiks Dorohusk, spółdzielca Siedliszcze, Hutnik Ruda-Huta, 

Unia Dubeczno, Chełmianka Chełm,  Rosiczka Urszulin. 
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Chełmska liga młodzików grupa południowa: Sparta Rejowiec Fabr., Kłos Chełm, 

Victoria Żmudź, Vojsławia Wojsławice, Unia Rejowiec.    

     

   

B.  Miejski Szkolny Związek Sportowy w Chełmie  

  

Pierwsze od wielu lat (dla podniesienia rangi sportu szkolnego i wkładu 

nauczycieli wychowania fizycznego w szkolny ruch sportowy) odbyło się uroczyste 

podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół miasta Chełma, 

które  odrodziło się w 2003 r., a to za sprawą Wydziału Edukacji Kultury Sportu i 

Turystyki Urzędu Miasta Chełma i jego dyrektora Marka Sikory. Gospodarzem 

pierwszej uroczystości była Szkoła Podstawowa Nr 10 w Chełmie. Później 

ukształtowała się już tradycja, że goszczącą szkołą jest zwycięzca kolejnej edycji w 

jednej z kategorii, i tak w 2004 r. wygrało II LO w Chełmie, w 2005 r. Szkoła 

Podstawowa Nr 7 w Chełmie i w 2006 r. Gimnazjum Nr 8 w Chełmie (itd.).          

Na zebraniu założycielskim w dniu 13 grudnia 2005 r. w auli II LO w 

Chełmie, w którym uczestniczyło 52 osoby w tym nauczyciele wychowania 

fizycznego, przedstawiciele Urzędu Miasta i goście, został powołany, Miejski 

Szkolny Związek Sportowy w Chełmie i zarząd na 4-letnią kadencję (dotąd 

działający Chełmski SZS został rozwiązany). Następnie 28 grudnia 2005 r. Miejski 

SZS został wpisany do rejestru stowarzyszeń przez Prezydenta Miasta Chełm. 

Prezesem Miejskiego SZS został Marek Sikora a wice urzędującym Marian Sikorski. 

Miejski SZS ma zajmować się międzyszkolnym współzawodnictwem sportowym w 

Chełmie – dla informacji wydawany jest biuletyn „Szkolny Sport” – w Chełmie.   

Należy podkreślić, że Marek Sikora, gdy był jeszcze dyrektorem  II LO przy 

ul. Szpitalnej 10 w Chełmie, stworzył przy szkole wielosekcyjny wyczynowy 

ośrodek sportowy – i powołał przy szkole Klub Sportowy II LO, który oddziaływał 

na chełmski sport. Wiodące sekcje  to – siatkówka, boks, koszykówka, lekka atletyka 

i sporty walki.   \  98                  

 

C. Czwartki lekkoatletyczne  

  

Lata po wyzwoleniu poświecono na odbudowę bazy sportowej dla szkół i 

klubów sportowych. Lekkoatletyka mająca bogate tradycje, szybko odbudowana 

osiągała sukcesy międzynarodowe. W połowie 50-lat narodził się słynny 

lekkoatletyczny „Wunderteam” (tzw. cudowny zespół). Następnie PZLA szeroką 

akcją, upowszechniała lekkoatletykę wśród młodego powojennego pokolenia – 

wynikiem tego był 4-bój lekkoatletyczny (60m., rzut piłeczką palantową, skok w dal 

i wzwyż), który z czasem został zawieszony.  
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Reaktywowano 4-bój LA dopiero w 1995 r. pn. „czwartki lekkoatletyczne”, 

przez Fundację Polskiej Lekkiej Atletyki. W 1997 r. powstało Stowarzyszenie „Sport 

Dzieci i Młodzieży”, które przejęło organizację „czwartków lekkoatletycznych” od 

Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki – nadrzędnym celem był wszechstronny rozwój 

młodych Polaków.  

Jednak zasadniczym celem cyklu imprez pn. „czwartki lekkoatletyczne” dla 

dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży, 

jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych 

rezultatów sportowych.     

Regulamin zawodów pn. „czwartki lekkoatletyczne”: 

1. Organizator Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” Warszawa.  

2. Termin zawodów: wrzesień, październik, kwiecień, maj to eliminacje  czerwiec 

to finał miejski i finał ogólnopolski.  

3. Konkurencje dziewczęta: 60m., 300m., 600m., skoki w dal i wzwyż, rzut p. 

palantową: chłopcy: 60m., 300m., 1000m., skoki w dal i wzwyż, rzut p. 

palantową. 4. uczestnicy startują uczniowie szkół podstawowych, jeden 

zawodnik może startować  podczas jednych zawodów w 2-konkurencjach, 

biegowej i technicznej: I grupa wiekowa 13-lat, II grupa wiekowa 12 lat, III 

grupa wiekowa 11 lat.  

4. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS. Chełm wszedł do współzawodnictwa 

„czwartków lekkoatletycznych” w 2000 r.  

Miejsca zawodników z Chełma w Ogólnopolskich Finałach – 

- 2000 r. \ 60m – 1-miejsce, Adrian Jefiniuk (ur.1989) 8,75s.  

                          \ wzwyż – 3-miejsce,  Marta Omiotek (ur.1988) 134cm.  

- 2001 r. \ wzwyż – 3-miejsce, Aleksandra Pietrzyk (ur.1990) 120cm.   

- 2002 r. \ 60m – 3-miejsce, Kamil Jagliński (ur.1990) 8,45s.    

                           300m – 3-miejsce, Katarzyna Makaruk (ur.1989) 44,29s. 

                           wzwyż – 2-miejsce, Angelika Gajosz (ur.1990) 140cm. 

                           w dal – 1-miejsce, Monika Kacper (ur.1991) 4.30m.     

- 2003 r. \ wzwyż – 2-miejsce, Angelika Gajosz (ur.1990) 145cm. 

-2007 r. \ 1000m – 2-miejsce, Michał Sobolewski (ur.1996) 3:14,49min. 

Czwartkowa kronika lekkoatletyczna dzieci i młodzieży z 2007 r., w dziale 

czwartki tu i tam czytamy, Chełm spośród uczestników czwartków lekko- 

atletycznych w naszym mieście największe sukcesy w dalszym współzawodnictwie 

sportowym odnosili: Angelika Gajosz w skoku wzwyż 3-m. w mistrz. województwa 

i 3-m. w mistrz. Polski LZS; Magdalena Łukaszewska w skoku wzwyż 2-m. w 

międzywojewódzkich mistrz. młodzików; Jakub Sikora w biegach 2-m. w 

międzywojewódzkich mistrz. młodzików oraz Paweł Serej w biegach 2-m. w mistrz. 

regionu.  \ 99  
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3. Wychowanie zdrowotne – wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

System wychowania fizycznego, poza lekcjami wychowania fizycznego 

obejmuje swym zasięgiem wiele elementów związanych z normami higieny 

szkolnej. Higiena szkolna ma w dziejach szkoły polskiej bogate tradycje ciągnące się 

przynajmniej od czasów Komisji Edukacji Narodowej. Na schyłku XVIII stulecia a 

także przez cały wiek XIX wychowanie fizyczne było nierozłącznie związane z 

higieną. Wyrazicielami tego wychowania byli wybitni polscy higieniści, tacy jak: G. 

Piramowicz, J. Śniadecki, H. Jordan, E. Piasecki, S. Kopczyński i inni. Wychowanie 

fizyczne można określić, że jest „laboratoryjną stroną higieny”. Jeśli higiena zaleca 

hartowanie – wychowanie fizyczne praktycznie je realizuje; jeżeli higiena postuluje 

równowagę pomiędzy pracą umysłową i fizyczną – wychowanie fizyczne realnie 

przyczynia się do normalizacji dnia ucznia w myśl tego postulatu. 

 

Twórcą chełmskiej szkolnej higieny i medycyny - wychowania fizycznego i 

sportu oraz miejskiego systemu opieki zdrowotno - leczniczej i higieny ogólnej był 

lekarz Teofil GNIAZDOWSKI (1875-1946) – społecznik, publicysta, działacz i 

sędzia sportowy oraz lekarz sportowy, organizator i orzecznik na Państwową 

Odznakę Sportową (1932-1939). Od 1915 r. działacz i lekarz Polskiej Organizacji 

Wojskowej, skautingu, harcerstwa, TG „Sokół” i Towarzystwa Cyklistów. Od 1924 

r. opiekun medyczny miejskich zwodów sportowych i rangi SKS, MKS i KOSL. 

Prezes Chełmskiej Kasy Chorych i PCK, dobroczyńcza wielu akcji charytatywnych. 

Dyplom lekarza uzyskał w 1908 r. na wydziale Medycyny w Charkowie. Praktykę 

lekarską (ze specjalnością chirurga) rozpoczął w Chełmie od 31 lipca 1907 r. Od 

1915 r. pierwszy lekarz szkolny pierwszej polskiej Szkoły Filologicznej – 

Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie (później lekarz konsultant higieny i 

medyczny szkół średnich i powszechnych). Od 1926 r. Prezes Chełmskiego 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, od 1924 r. Przewodniczący Sadu 

Honorowego „Sokoła”. Od 1926 r. rozpoczął na łamach „Zwierciadła” publikować 

swoje naukowe wykłady-wywody łącząc aspekty medycyny, pedagogiki, 

psychologii, wychowania fizycznego i sportu. Pierwszy jego cykl pt. „Wpływ 

wychowania fizycznego i sportu na ustrój cielesny i duchowy człowieka”, był 

wielkim apelem do społeczności chełmskiej, o dbanie o zdrowie, higienę osobistą, 

pracy i życia, uprawianie sportów, wycieczek a do młodzieży o zaangażowanie się w 

szkolne życie sportowe poprzez wychowanie fizyczne. Kolejny to m. in. cykl pt. 

„Ideały i potrzeby wychowania fizycznego” to wielki kompleks sfery kultury 

fizycznej oddziaływującej na społeczeństwo wraz z ekonomią i warunkami pracy. 

Na specjalnej konferencji 6 marca 1927 r. pt. „W sprawie wychowania fizycznego”, 

na Zjeździe Chełmskiego Towarzystwa Cyklistów w Chełmie miał wykład m. in. 
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powiedział i podkreślał, że: „Wychowanie fizyczne jest równorzędnym z 

umysłowym. Należy dążyć do wydobycia z młodzieży jak największego rozwoju 

zarówno sił umysłowych, jak fizycznych”. Wygłosił też wiele pogadanek na w\w 

tematy, w mieście i w terenie. Jako pierwszy wprowadził do chełmskich szkół 

obowiązkowe porady higieniczno-lekarskie i regularne badania, a wyniki badań i 

wszelkie obserwacje i informacje o stanie zdrowia uczniów były odnotowywane w 

specjalnych kartach zdrowia, w potrzebie lekarz wzywał też na konfrontacje 

rodziców. Wprowadził też karty obserwacyjne kontroli lekarza na lekcjach 

wychowania fizycznego, zajęciach sportowych i obozach oraz wycieczkach. 

Promował też wychowanie zdrowotne i sportowo-zdrowotny styl życia od dziecka 

do dorosłości.        

 

„Bo właśnie ona, kultura fizyczna, niosła przez wieki ideę PROMOCJI  

ZDROWIA. Ona wylansowała pozytywne a wymierne wskaźniki zdrowia: 

sprawność, wydolność, odporność nieswoistą i wypracowała odpowiednie techniki 

ich doskonalenia. Przyczyniła się tym samym do przeorientowania całej medycyny, 

chociaż – w potocznym zamyśle lekarzy – miała być jedynie jej awangardą 

(profilaktyka) i ariergardą (rehabilitacja). Najmocniej też, spośród dziedzin 

służących zdrowiu, związała się z wychowaniem” (M. Demel, 1997).  

 

• Sieć szkół promujących zdrowie na terenie Miasta Chełm 

Edukacja zdrowotna jest podstawowym elementem promocji zdrowia. Ma 

dostarczyć informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacniać działania 

podejmowane na rzecz zdrowia, przekonywać o potrzebie dbania o zdrowie własne i 

innych – w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. 

Głównym celem edukacji zdrowotnej realizowanej w szkołach jest, więc 

kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych, czyli przygotowanie do 

samodzielnego wyboru zachowań właściwych dla utrzymania pełni zdrowia – daje 

skuteczna  profilaktyka. Kolejnym ważnym zagadnieniem staje się promocja 

zdrowia, która jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad 

swoim zdrowiem oraz jego poprawą. W 90-latach zaczął rozwijać się w świecie 

oddolny ruch szkół promujących zdrowie. W 1992 r. powstała – Europejska sieć 

szkół promujących zdrowie – utworzona przez Światową Organizacją Zdrowia, Radę 

Europy i Komisję Europejską. Polska była jednym z pierwszych członków tej sieci. 

Obecnie należy do niej 40-krajów. Przyjęto, że każde dziecko i młody człowiek w 

Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej 

zdrowie. Założenia tej idei miały na celu stworzenie w szkołach warunków do 

rozwoju zasad demokracji w stosunkach interpersonalnych uczeń – rodzic – 

nauczyciel oraz tworzenie odpowiedniego klimatu dla rozwoju zdrowia 
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psychicznego i fizycznego uczniów. Polska była jednym z czterech krajów (obok 

Czech, Słowacji i Węgier), w których po raz pierwszy z inicjatywy Światowej 

Organizacji Zdrowia, rozpoczęto tworzenie szkół promujących zdrowie. Część tych 

szkół jest członkami Europejskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie. W 1992 r. 

zaczęły powstawać Wojewódzkie Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Do udziału w 

rozwoju szkół promujących zdrowie zobowiązuje samorządy lokalne Narodowy 

Program Zdrowia. W Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przyjęto, że 

szkoła promująca zdrowie jest inwestycją dla edukacji, zdrowia i demokracji.  

Szkoła Promująca Zdrowie w Polsce to miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy się i 

bawi wielu ludzi, obowiązują w nim specyficzne normy, prawa i obowiązki. Od 1 

września 2009 r. wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej znajdują się w 

podstawie programowej zajęć klasowo-lekcyjnych na wszystkich etapach edukacji. 

Dodatkowo, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, do podstawy 

programowej włączono obowiązkowy moduł edukacja zdrowotna, realizowany w 

ramach puli zajęć fakultatywnych. Rozszerzono zakres edukacji zdrowotnej o 

zagadnienia zdrowia psychospołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

umiejętności życiowych. Koncepcja szkoły promującej zdrowie wyrosła z ogólnych 

założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z 

dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji 

zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj 

wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz 

własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się 

rozwija i ulega modyfikacjom. Szkoła jest również elementem środowiska 

lokalnego. Oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują. W 2001 r. powstała w 

Chełmie Miejska Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie do niej należy 34 

szkoły i placówki oświatowe. W każdej z nich powołano lidera ds. promocji zdrowia 

oraz zespoły ds. promocji zdrowia, a w ich skład wchodzą: nauczyciele, rodzice, 

pielęgniarki szkolne oraz dzieci. Każda  placówka posiada program prozdrowotny 

opracowany na podstawie diagnozy wstępnej, który realizuje zgodnie z potrzebami 

tej szkoły/placówki. Z Miejską Siecią Szkół Promujących Zdrowie współpracuje 

Zespół Wspierający Sieć Szkół Promujących Zdrowie (16 instytucji, w tym media). 

Programy są realizowane w wielu obszarach: (promocja zdrowego stylu życia; 

zdrowe odżywianie; zdrowie psychiczne; bezpieczeństwo w szkole; higiena osobista 

i otoczenia; profilaktyka powstawania wad postawy; zapobieganie uzależnieniom; 

aktywność fizyczna i rekreacja). Placówki oświatowe, należące do Miejskiej Sieci 

Szkół Promujących Zdrowie są bardzo zaawansowane w jego wdrażaniu. Efekty 

pracy dyrektorów, nauczycieli, dzieci, pracowników administracyjnych oraz 

rodziców są widoczne w codziennym funkcjonowaniu każdej z tych placówek. 

Program Szkoły Promujące Zdrowie został objęty patronatem Prezydenta Miasta 
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Chełm. Tradycją Sieci Szkół Promujących zdrowie w Chełmie stało się 

organizowanie Tygodnia Zdrowia w chełmskich placówkach oświatowych – 

„Zdrowy styl życia - to mój styl” (2008), „Nie ma wiecznych sukcesów i nie ma 

klęsk ostatecznych - jak radzić sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach 

życiowych"(2009), „Jego wysokość kręgosłup” (2010). W latach 2004-2008 

chełmskim szkołom i placówkom oświatowym zostały przyznane certyfikaty: 

Miejskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie – 34 placówek; Wojewódzkiej Sieci 

Szkół Promującej Zdrowie – 12 placówek. Projekt Szkoła Promująca Zdrowie na 

terenie Miasta Chełm tworzy nowe, szersze spojrzenie na sprawy zdrowia, 

koordynuje działania mające na celu poprawę zdrowia dzieci i młodzieży. Stwarzane 

są warunki nawiązania kontaktów i wymianę doświadczeń ze szkołami promującymi 

zdrowie z innych miast Polski lub Europy. Promują Miasto Chełm i miejskie 

placówki oświatowe. W latach 2009/2010 władze samorządowe powołały Miejski 

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.    

                 *Źródło: Urząd m. Chełm.     

 

Obecnie w Chełmie zarejestrowanych jest około 164 organizacji 

pozarządowych, z  których część działa w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 

Ponadto w Mieście Chełm opracowywane są trzy programy: 1.program promocji i 

ochrony zdrowia na 2011 r. (w 2011 r. jest 3-edycja), 2.program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 r., 3.program przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2011 – 2013. Środki budżetowe mogą być wydawane na 

działania/zadania zapisane w\w programach. 

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) jednym z 

zadań samorządu gminy jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. Na tej podstawie środki alkoholowe, czyli środki pocho- 

dzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są 

w Chełmie m.in. na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.  

Wybrane-wyróżnione organizacje:   

1. Chełmskie Stowarzyszenie Medyczne Zdrowie I Edukacja ul. Szpitalna 50/50; 

2. Chełmskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ze 

Środowiskiem   O Godne Życie z/s w Chełmie ul. I AWP 29 lok. 162; 

3. Chełmskie Towarzystwo Samorządowe ul. Połaniecka 5;  
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4. Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROMETEUSZ  

ul. I Pułku Szwoleżerów 15;  

5. Polskie Towarzystwo Masażu Medycznego ul. Powstańców W-wy 2; 

6. Stowarzyszenie Centrum Edukacyjno-Motywacyjne Razem ul. Starościńska 4A; 

7. Stowarzyszenie Na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ACTIVUM ul. I Pułku Szwoleżerów 15 A;  

8. Stowarzyszenie Osób z Cukrzycą Diabetyk Chełmski ul. Brzozowa 9; 

9. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny ul. Obłońska 20; 

10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce 

Powstańców W-wy 2;  

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci O Uśmiech Dziecka ul. Trubakowska 59; 

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji RAZEM w Chełmie ul. M. Reja 54 

13. Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe BOREK - Chełm ul. Rampa Brzeska 57 A;  

14. Stowarzyszenie Ruch To Zdrowie I Uśmiech ul. Kąpieliskowa 30; 

15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Chełmie ul. Brzozowa 9  

*Źródło: Urząd m. Chełm.  

• Wypoczynek dzieci i młodzieży: 

Po reformach (państwowych) ustrojowo-administracyjnych, właściwie od 1999 

r. Chełm jest ponownie miastem powiatowym. Mimo nowej władzy, w dalszym 

ciągu funkcjonuje (szeroki system) organizacji wypoczynku (zimowo-letniego) dla 

dzieci i młodzieży.  

Podstawową jednostką-placówką organizowania wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży (choć nie mają obowiązku) są szkoły – chodzi o zajęcia sportowo-

rekreacyjne we własnym zakresie. Kuratorium nie dotuje organizacji w\w zajęć, o 

finansowe wsparcie można się ubiegać u władz miasta poprzez Wydział Oświaty 

UM. Dlatego szkoły poza własnymi środkami muszą zabiegać o wsparcie sponsorów 

lub współpracują (w urozmaiceniu treści) z zagospodarowaniem w\w wypoczynku z 

miejskim instytucjami takimi jak, MOSiR (imprezy, zawody, turnieje), Chełmski 

Dom Kultury (wystawy, spektakle teatralne, warsztaty twórcze), Chełmską 

Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną (prelekcje, odczyty, kontakt z literaturą) lub też 

organizują wycieczki. 

 (Przykładowo1:) Na podstawie sprawozdania, Chełm 28 sierpień 2008 r., 

„Uprzejmie informuję, że w rejonie nadzoru Chełmskiej Delegatury Kuratorium 

Oświaty w Lublinie w okresie ferii letnich zarejestrowane zostały 44 placówki 

wypoczynku letniego, w tym:        

 (Przykładowo2:) Na podstawie sprawozdania, Chełm 28 sierpień 2009 r., 

„Uprzejmie informuję, że w rejonie nadzoru Oddziału Zamiejscowego w Chełmie 

Kuratorium Oświaty w Lublinie w okresie ferii letnich zarejestrowane zostały 41 

placówki wypoczynku letniego, w tym formy: 
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                (2008 r.)            (2009 r.) 

- zagraniczne   1  1 

- kolonie półkolonie  1  2 

        - turnusy rehabilitacyjne  1  2 

- obozy językowe   1  1 

- biwaki    2  3  

- obóz wędrowny     1 

- półkolonie   7  4 

- kolonie-obozy   11  12 

- obozy szkoleniowo-wypoczynkowe   6                         

- obozy szkoleniowe    6                

  - obozy sportowe   14  10. 

    - inne formy wypoczynku: obozy rehabilitacyjne, obóz młodzieżowy,  

   kolonie zdrowotne. 

Chełmska Delegatura (po zmianie) Oddział Zamiejscowy Kuratorium, ma 

jakby w obowiązku i wizytuje w\w placówki organizujące formy wypoczynku, aby 

uczestnicy mieli zapewnione bezpieczeństwo, w tym dobre warunki lokalowe, 

bytowe, żywieniowe, opiekę, fachową kadrę, i aby był program realizowany zgodnie 

z planem (nie wpłynęła jeszcze skarga ani uwaga ze strony klientów pod adresem 

organizatorów wypoczynku). 

Należy podkreślić, że organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży może 

być każdy (podmiot posiadający osobowość prawną): szkoła, klub sportowy, 

organizacja lub fundacja, stowarzyszenie itd. (świecka, katolicka itd.) oczywiście 

mające w swoim statucie taką działalność. Za miejsce wypoczynku, można obrać 

dowolne miejsce, które by spełniano w\w warunki.              

*Źródło: Chełmska Delegatura Oddział Zamiejscowy KO w Lublinie.            

 

I N F O R M A C J A dotycząca przebiegu wypoczynku letniego dzieci 

 i młodzieży Miasta Chełm. 
Uchwałą Nr XLIII/399/09 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2009 r. został 

przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2010. Program stanowi między innymi o prowadzeniu profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
Zadanie wynikające z tego programu realizowane przez Wydział Oświaty to 
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych 
i dysfunkcyjnych z terenu miasta w formie obozów, kolonii i półkolonii, na realizację 
którego Wydział Spraw Społecznych UM Chełm przekazał kwotę 80.000 zł.  

W ramach tych środków finansowych ogłoszony został w dniu 04 maja 2010 r. 
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
połączony z profilaktyką uzależnień w formie obozów, kolonii i półkolonii, na który 
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wpłynęło 7 ofert, z tego 6 ofert na wypoczynek wyjazdowy tj.: Liga Ochrony 
Przyrody 2 oferty (Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem i Guciów Gmina 
Zwierzyniec), Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego "Caritas" (Puszcza gm. 

Żmudź), Stowarzyszenie Ośrodek Wsparcia Rodziny (Czarny Dunajec 
k/Zakopanego), Uczniowski Klub Sportowy “Niedźwiadek” (Ośrodek Wczasowy 
“Kamila” w Chłapowie), Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" 
(Darłówek-Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny “Piramida”) oraz oferta 
Stowarzyszenie Centrum Edukacyjno – Motywacyjne “Razem” na organizację 
półkolonii letnich w mieście. Ponadto wniosek o dofinansowanie organizacji 
półkolonii dochodzących w mieście złożyła podległa jednostka organizacyjna  - 
Młodzieżowy Dom Kultury.  

Ogółem na organizację wypoczynku letniego rozdysponowano kwotę 77.000 zł 
w tym: dla organizacji pozarządowych 56 000 zł oraz dla Młodzieżowego Domu 
Kultury w Chełmie 21.000 zł.  

Po dokonaniu weryfikacji sprawozdań końcowych złożonych przez oferentów z 
realizowanych zadań wynika, że z wypoczynku wyjazdowego skorzystało 123 dzieci. 
Opiekę nad uczestnikami sprawowała wykwalifikowana kadra tj. nauczyciele, 
pedagodzy, jak również wolontariusze, posiadający ukończone kursy wychowawców 
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ponadto uczestnicy mieli zapewnioną 

opiekę medyczną, a w przypadku wypoczynku nad akwenami wodnymi nadzór 
ratowników. Organizatorzy zapewnili dzieciom ciekawy i urozmaicony rozkład 
codziennych zajęć. Podczas obozów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych dzieci 
mogły spędzić czas przyjemnie i pożytecznie z mnóstwem atrakcji i możliwością 
aktywnego wypoczynku, jak również mogły poprawić swoją kondycję fizyczną. 
Uczestnicy obozu przyrodniczego poszerzyli swój zakres wiedzy przyrodniczej, 
etnograficznej i kulturoznawczej, a także poznali osobliwości turystyczne regionu, 
zwłaszcza z zakresu turystyki przyrodniczej. Dzieci i młodzież niepełnosprawna 

skorzystała z zabiegów rehabilitacyjnych w zależności od stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności jak również zregenerowała siły fizyczne i psychiczne poprzez 
plażowanie i kąpiele w morzu. W trakcie wypoczynku realizowane były programy 
profilaktyczne i terapeutyczne. Realizacją programów zajmowały się osoby 
posiadające odpowiednie przygotowanie. Zajęcia odbywały się w różnych formach: 
pogadanek, scenek rodzajowych, konkursów plastycznych czy wykładów. Celem 
przedmiotowych zajęć było uczenie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z 
trudnościami, odreagowania napięć i niepowodzeń, rozwijanie umiejętności 
nawiązywania kontaktów i przełamania onieśmielenia, zapoznanie z zagrożeniami, 

jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie środków 
odurzających czy narkotyków oraz uświadomienie o możliwości ich wpływu na stan 
własnego zdrowia. 

Natomiast z półkolonii letnich w mieście skorzystało 1.440 dzieci. Zajęcia 
odbywały się od poniedziałku do piątku przez 5-7 godzin dziennie. Dzieci otoczone 
były profesjonalną opieką pedagogiczną. W ramach półkolonii realizowane były 
programy profilaktyczne, które pozwoliły na złagodzenie negatywnych skutków 
przebywania w środowisku zdominowanym przez patologię społeczną, nabycie 

właściwych postaw wobec nałogów i zdrowego stylu życia. Podczas pobytu na 
półkoloniach uczestnicy mieli możliwość pracy w grupie, rozwijania poczucia 
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solidarności i wzajemnej pomocy, pobudzania wyobraźni i twórczego myślenia. 
Zajęcia świetlicowe składały się z zajęć plastycznych, muzycznych, gier zespołowych, 
zajęć fotograficznych, zajęć w pracowni modelarskiej, warsztatów malarstwa 

olejnego, konkursów, pokazów oraz zabaw ruchowych. Zorganizowano różnorodne 
imprezy sportowe takie jak turnieje w piłkę nożną, badmintona i koszykówkę. 
Ponadto organizowane były wycieczki do Lublina do kina, Starego Grodu 
Słowiańskiego w Wólce Bieleckiej, Zwierzyńca, Pawłowa, Zamościa, Włodawy, 
Podziemi Kredowych, Chełmskiego Parku Krajobrazowego oraz miejsc zabytkowych 
znajdujących się na terenie miasta oraz okolic. W trakcie trwania realizacji zadań, 
na które przyznano dofinansowanie, zostały przeprowadzone kontrole . 

Reasumując należy stwierdzić, że w sumie z organizowanego wypoczynku 

zarówno wyjazdowego jak i w mieście skorzystało ogółem 1.563 dzieci, w tym z 
wypoczynku wyjazdowego 123 dzieci a z wypoczynku w mieście 1.440. Dla 
porównania w roku ubiegłym z wypoczynku letniego skorzystało ogółem  945 dzieci, 
w tym z wypoczynku wyjazdowego  377 dzieci a z wypoczynku w mieście 568 – tak 
też liczba wypoczywających dzieci wzrosła o 618. 

                                                                                     *Uwaga: Wybrany przykład. 

 

 

4. Współtworzący kulturę fizyczną w Chełmie i w  powiecie chełmskim.   

 

Nauczyciele wychowania fizycznego szkół chełmskich, którzy podczas pracy 

w poszczególnych szkołach,  tworzyli nowoczesne formy kultury fizycznej w 

Chełmie i regionie a szczególnie nowoczesne formy szkolnego wychowania 

fizycznego i sportu oraz tzw. sportowego życia szkolnego: (obecnie już nie pracują) 

Urszula Aranowska, Lech Cichosz, Lech Gębicki, Jan Grzegorczyk, Marek 

Karwowski, Anna Klimowicz, Waldemar Kozłowski, Leszek Kulikowski, Kazimierz 

Łatyński, Apoloniusz Matysko, Lech Rybiński, Andrzej Strus, Edward Szałaj, 

Stanisława Szczerba, Bogdan Szyszkowski, Zbigniew Władysiuk, Jan Wróbel,  

Sławomir Ziarkowski – (szukaj ich też w dziale: Przegląd osiągnięć dyscyplin 

sportowych). 

                

TWÓRCY szkolno-wiejskiego ruchu kultury fizycznej w powiecie chełmskim –  

  

Edward LUBELSKI (na emeryturze) (ur. 24.03. 1940 r. 

Chełm).  Absolwent: Studium Nauczycielskiego WF w 

Gdańsku-Oliwie; AWF w Białej Podlaskiej, Studia 

Podyplomowe AWF Katowice specjalność trener II klasy piłki 

nożnej; Specjalizacja zawodowa z zakresu kultury fizycznej i 

resocjalizacji. W latach 1954-1968 był zawodnikiem piłki 

nożnej ZS „Zryw”, MKS, KS „Kolejarz” i KS „Chełmianki” 

Chełm. Następnie realizował swoje zainteresowania jako 
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zawodnik i instruktor w klubie sportowym „Vitrum” Nadbużanka w Woli Uhruskiej. 

W latach 1993-2000 trenował drużynę „Błękit” Cyców, którą wprowadził do V Ligi 

Chełmskiej. Pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego rozpoczął w 1964 r. w 

Chełmie w Szkole Podstawowej Nr 4. Do 1973 r. pracował w szkołach 

podstawowych powiatu chełmskiego. W latach 1965-67 trener „Vitrum” 

Nadbużanka w Woli Uhruskiej.  

W 1974 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w 

szkolnictwie specjalnym z dziewczętami niedostosowanymi społecznie w 

Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Głębokiem. W pracy 

osiągał bardzo dobre wyniki sportowe i dydaktyczno-wychowawcze. Stosował 

metody polegające na poznawaniu indywidualnych zainteresowań sportowo-

rekreacyjnych. Na tej bazie tworzył poszczególne sekcje w SKS jak (akrobatyka 

sportowa, lekkoatletyka, gry zespołowe – piłka siatkowa, koszykówka, tenis 

stołowy). Następnym etapem było rozwijanie kontaktów pozaszkolnych z LZS i SZS 

w Chełmie. Jego młodzież uczestniczyła w rozgrywkach z młodzieżą szkół 

rolniczych i szkół ogólnokształcących integrując się i osiągając wysokie wyniki. 

Osiągnięcia: I-m. w Mistrzostwach Województwa Chełmskiego Szkół 

Rolniczych w piłce siatkowej dziewcząt w Kolorówce 26.10.1978 r.; 

Reprezentowanie w Jabłoniu Chełma i III-m. w piłce siatkowej; I-m. w Otwartych 

Mistrz. Woj. Chełmskiego Szkół Rolniczych w tenisie stołowym 19.04.1986 r.; I-m. 

w Mistrz. Woj. Chełmskiego Szkół Rolniczych w koszykówce dziewcząt Okszów 

6.04.1986 r.; III-m Moniki Górskiej w Mistrz. Woj. Szkół Rolniczych w tenisie 

stołowym w kat. juniorek Krasnystaw 10.04. 1988 r.; I-m. Anny Antczak w Mistrz. 

Woj. Chełmskiego Szkół Rolniczych w tenisie stołowym w kat. seniorek Krasnystaw 

11.01. 1988 r.; w/w zawodniczki zakwalifikowały się do rozgrywek makroregionu w 

Jabłoniu tu Monika Górska zajęła III-m. W tenisie stołowym dziewczęta 

reprezentowały województwo chełmskie w finałach centralnym: Kraków 19 luty 

1978 r. Małgorzata Rutkowska; Gdynia 1985 r. Ewa Drabik (20-m.); Płock – 7-8 

maja 1988 r. Anna Antczak (6-m.); Wałbrzych 31 marca 1989 r. Anna Antczak (8-

m.). Jako klub LZS przy POW. w Głębokiem dziewczęta grały w Lidze Okręgowej 

województwa chełmskiego w tenisie stołowym. W 1988 r. dziewczęta zdobyły v-ce 

mistrzostwo województwa po Ogniwie Chełm.  

Przez cały okres pracy prowadził zajęcia z harcerskim zespołem akrobatyki 

sportowej oraz organizował igrzyska sportowe na corocznych wojewódzkich drużyn 

harcerskich „Nieprzetartego szlaku”. Zespół akrobatyki sportowej osiągał wysoki 

poziom sportowy i wychowawczy. Największym sukcesem zespołu był występ w 

Warszawie w teatrze „Buffo”.  

Od 1984 r. ówczesne Ministerstwo Oświaty i Wychowania podjęło inicjatywę 

organizowania Ogólnopolskich Spartakiad Państwowych Młodzieżowych Ośrodków 
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Wychowawczych w następujących dyscyplinach sportowych (lekkoatletyka: bieg 

przełajowy, skok w dal, skok wzwyż, bieg na 60m, sztafeta 4x60m, sztafeta 8x300m, 

gry zespołowe: piłka siatkowa, tenis stołowy). Drużyny liczyły 9 zawodniczek. Jego 

młodzież z MOW Głębokie zaczęła startować od 1985 r. Był organizatorem 

Ogólnopolskich Spartakiad odbywających się na terenie MOW Głębokie.  

Wyniki Ogólnopolskich Spartakiad, w których uczestniczył ze swoją 

młodzieżą: Szczecin 7-9.06.1985 r., I-m. w II Ogólnopolskiej Spartakiadzie; 

Głębokie 11.05.1986 r., I-m. w III Ogólnopolskiej Spartakiadzie; Łódź 2-3.06.1987 

r., I-m. w IV Ogólnopolskiej Spartakiadzie; Głębokie 1-3.06. 1988r., I-m. w V 

Ogólnopolskiej Spartakiadzie; Głębokie 1-3.06.1989r., I- m. w VI Ogólnopolskiej 

Spartakiadzie; Głębokie 1-3.06.1990r., I- m. w VII Ogólnopolskiej Spartakiadzie; 

Głębokie 1-3.06.1992r., I-m. w VIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie; Głębokie 1-

3.06.1993r., I-m. w IX Ogólnopolskiej Spartakiadzie; Głębokie 1-3.06.1994r., I-m. 

w X Ogólnopolskiej Spartakiadzie. 

W Ośrodku organizował różne formy rekreacji (aktywnej) takie jak: rajdy 

rowerowe, biwaki, obozy, wycieczki turystyczne. Szkolne koło sportowe wraz z 

Drużyną Harcerską zorganizowało kilka obozów wędrownych m. in. po Roztoczu, 

Wyżynie Lubelskiej i po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Uczestniczył też 

młodzieżą w Rajdzie Zwycięstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim 1983r. „X Rajd 

Ziemi Kieleckiej”. 

Za swoją pracę otrzymał: Honorową Odznakę za zasługi w sporcie szkolnym 

1979r.; Złoty Krzyż Zasługi 1985r.; Odznakę Przyjaciel Dziecka 1985r.; Zasłużony 

Działacz Kultury 1985r.; Srebrna Odznaka - Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej 

1989r.; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1994r.  

Po przejściu na emeryturę zajął się trenowaniem drużyny piłki nożnej „Błękit” 

Cyców w latach 1993-2000, gdzie też osiągałem sukcesy wprowadzając drużynę do 

V Ligi Chełmskiej.  

Obecnie pomaga młodym nauczycielom sędziując akrobatykę i tańce w 

rejonowych mistrzostwach w Siedliszczu. 

 

 

Stanisław Aleksy ŁOPUSZYŃSKI (na emeryturze) 

(ur. 06.03.1936 r. Teresin, gm. Wojsławice). Absolwent: 

Liceum Pedagogicznego typu WF w Chełmie; Zaocznego 

Studium Nauczycielskiego kierunek WF w Ostrowcu 

Świętokrzyskim; UMCS w Lublinie Wydział Pedagogiki i 

Psychologii i Studium Podyplomowego w zakresie pedagogiki 

specjalnej i resocjalizacji w Jeleniej Górze. Posiada uzyskany 

w Warszawie III-stopień specjalizacji zawodowej w zakresie 



238 
 

pedagogiki specjalnej i resocjalizacji. 

Pochodzi ze wsi i ukończył wiejską szkołę w Teresinie. Interesował się 

sportem, grą w siatkówkę, dwa ognie i palanta, skokiem w dal i wzwyż. Jako uczeń 

Liceum Pedagogicznego w Chełmie był członkiem-zawodnikiem (a przez 2-lata 

prezesem) SKS „Zdrów”, sekcji gier sportowych, gimnastyki i LA, uczestniczył w 

zawodach i obozach sportowych. Tu doświadczył różnicę pomiędzy wychowaniem 

fizycznym na wsi i w mieście, zgłębił też wiedzę z zakresu wychowania fizycznego 

sportu i higieny szkolnej – następnie krzewił kulturę fizyczną w środowisku 

wiejskim i regionie.  

W czerwcu 1956 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel SP w Teresinie – uczył 

wychowania fizycznego, biologii, fizyki, chemii, języka rosyjskiego i historii. 

Prowadził Szkolne Koło Sportowe, drużynę młodszo-harcerską i zuchową. 

Organizował dla członków SKS, harcerzy (i młodzieży szkolnej) zajęcia kulturalno-

sportowe jak wycieczki, biwaki, kuligi, alerty, zawody z 4-boju LA, gimnastyki i 

piłki ręcznej. Brał udział z młodzieżą w powiatowym konkursie budowy zielonych 

sal gimnastycznych zajmując II-m. Drużyny piłki ręcznej zdobyły, dziewcząt mistrza 

a chłopców wice-mistrza powiatu chełmskiego. Drużyna gimnastyczna dziewcząt 

zajęła III-m., w zawodach powiatowych w gimnastyce i II-m. w zawodach 4-boju 

LA. Wspólnie z młodzieżą i dyr. J. Żeleźnickim zbudował zieloną salę gimnastyczną 

i wspinalnię, równoważnię, tram, drążek, huśtawkę, tarcze do rzutu piłeczkami, 

drabinę poziomą, nasyp i tarcze do strzelania z łuków, dwie skocznie, dwa boiska do 

piłki ręcznej, bieżnię 60m., boisko do siatkówki i koszykówki, tablice do kosza w 

sali gimnastycznej. Uczestniczył w Alertach ZHP i Zlocie w Chełmie w 1964 r. 

Organizował 4-bój LA i igrzyska zimowe w narciarstwie i saneczkarstwie i 

lodowisko przy szkole.  

Prowadził pokazowe lekcje metodyczne z chemii i wychowania fizycznego, w 

sali na korytarzu i w terenie, latem i zimą, z wykorzystaniem pomocy naukowych. 

Mimo skromnych wiejskich warunków jako nauczyciel wychowania fizycznego 

realizował w szkole ambitny program WF uwzględniając: gry i zabawy, zajęcia 

rytmiczne i naukę tańców, gry sportowe, gimnastykę, la, łyżwiarstwo, 

saneczkarstwo, narciarstwo, naukę strzelaniu z łuku, jazdę na rowerze, wycieczki 

piesze i rowerowe oraz masowe pokazy gimnastyczne z okazji 1-maja.                

Dwa lata był instruktorem WF w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w 

Chełmie. Wystawił z młodzieżą sztukę pt. „Patrzymy w słońce” w Teresinie i 

Ostrowie. Prowadził ilustrowaną szkolną kronikę SKS. Prowadził dwa zespoły 

samokształceniowe dla nauczycieli WF z Ognisk ZNP w Wojsławicach i 

Leśniowicach. Opiekował się Kołem ZMW i szkolił działaczy LZS w Teresinie. W 

latach 1965-1968 był radnym GRN i przew. Komisji Oświaty i Kultury w 

Leśniowicach. Był członkiem ZP ZMW w Chełmie.                                 
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Od 1 sierpnia 1968 r. był dyrektorem SP im. WOP w Pograniczu gm. Kamień 

– uczył biologii, języka rosyjskiego, chemii, zajęć praktyczno-technicznych, 

wychowania fizycznego i prowadził SKS. Wraz z młodzieżą wybudował dwie 

skocznie, boisko do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, bieżnię okrężną, zieloną 

salę gimnastyczną i tram, równoważnię, ścianę przeszkód, drążek, płotki, rzutnię do 

kuli oraz wiele innego sprzętu. Prowadził lekcje pokazowe i wycieczki, biwaki, 

kuligi itd. W dalszym ciągu się dokształcał.  

Z dniem 1 sierpnia 1973 r. z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Lublinie objął 

funkcję dyrektora nowopowstałej placówki kształcenia specjalnego w Radawczyku 

II „Boboszowie”, którą pełnił do lutego 1975 r. Był też wizytatorem problemowym 

ds. profilaktyki społecznej i resocjalizacji młodzieży w Wydziale Oświaty i Kultury 

w Bełżycach. Od dnia 1 sierpnia 1975 r. do dnia 1 września 1989 r. pełnił taką samą 

funkcję ale już w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Do 1997 r. 

ukończył wiele kursów specjalistycznych w tym kierunku, z czasem sam je 

prowadził. Jego pasją stały się problemy i ich zapobieganie z zakresu alkoholizmu, 

narkomanii, uzależnień czyli patologii społecznej itd. Przez 14-lat pełnił funkcję 

sekretarza i koordynatora w Lublinie woj. zespołu ds. profilaktyki społecznej i 

resocjalizacji młodzieży. Organizował i prowadził wiele (ogólnopolskich) 

sympozjów na w\w tematy zapraszając naukowe autorytety – z tych zagadnień.    

W 1997 r. przeszedł na emeryturę. Opublikował ponad 200 artykułów z w\w 

zagadnień. Wydał dziesięć publikacji-książkowych m. in. „Wieś Teresin – jej dzieje 

pamiątki i ludzie”, „Gmina Leśniowice i okolice” i „Szkoła Podstawowa im. M. 

Konopnickiej w Teresinie – wspomnienia uczniów i nauczycieli”. Za pracę 

otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 

Komisji Edukacji Narodowej, Złotą odznakę zasłużony dla m. Lublina, Honorową 

odznakę za zasługi dla Lubelszczyzny i Odznakę zasłużony działacz kultury 

fizycznej.        

                             

Stanisław Jan USZCZUK (na emeryturze) (ur. 01.08.1936 r. 

Rozkoszówka). Absolwent: Liceum Pedagogicznego i Studium 

Nauczycielskiego w Chełmie (specjalność wychowanie 

fizyczne); UMCS wydział geografii w Lublinie. Jako dziecko 

wiejskiej rodziny ukończył wiejską szkołę podstawową. Będąc 

uczniem Liceum i Studium był też członkiem SKS „Zdrów” w 

Chełmie – tu  doświadczył różnicę pomiędzy wychowaniem 

fizycznym na wsi i w mieście. Postanowił zostać nauczycielem 

i krzewić kulturę fizyczną w środowisku wiejskim. Jako 

nauczyciel wychowania fizycznego i opiekun SKS, ciągle udoskonalał wiedzę i 

metody pracy.  
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Wychowania fizycznego uczył w następujących wiejskich SP: Dłużniów, 

Kułakowiec II, Stanisławka, Skierbieszów, Rozkoszówka, Chłopiatyn i Brzeźno. 

Uczył też geografii i przysposobienia wojskowego. Od 1 września 1963 r. był kier. 

SP w Rozkoszówce, a od 1 września 1965 r. do 30 czerwca 1991 r. dyr. SP w 

Brzeźnie. Łączenie stanowisk dawało większe możliwości w rozbudowie szkolnej i 

środowiskowej bazy sportowej w krzewieniu (kultury fizycznej i) wiejskiego sportu, 

higieny i zdrowia.  

Jako nauczyciel wiejskich SP, osiągnął wiele znaczących sukcesów. W latach 

1955-1956 z młodzieżą SP ze Skierbieszowa zdobył podczas Mistrzostw Powiatu 

Zamojskiego dziewięć I-m., i dwa II-m., a w Wiśle na Ogólnopolskich Biegach 

Patrolowych IX-m. W latach 1963-1965 z młodzieżą SP z Rozkoszówki wywalczył 

I-m. w kl. B w tenisie stołowym   ligi Hrubieszowskiej LZS. W latach 1962-1964 

zdobywał z młodzieżą wiejską, Mistrzostwo Powiatu SP – był to wielki sukces 

zważywszy na skromną bazę sportową wiejskiej szkoły. 

Pracując od 1 września 1965 r. w SP w Brzeźnie, stworzył bazę dla rozwoju 

sportu na wsi, powołał szkolne sekcje tenisa stołowego i piłki ręcznej. W 1967 r. 

jego wychowankowie zdobyli I-m. w piłce ręcznej a w 1971 r. i 1972 r. I-m. w 

tenisie stołowym w powiecie a w latach 1971-74 startowali w finałach Igrzysk 

Powiatowych.  

Również osiągał sukcesy sportowe z młodzieżą na arenach ogólnopolskich: 

1972 r. Olsztyn I-m. i puchar ZSMP; 1974 r. Kalisz III-m.; 1988 r. Warszawa I-m. i 

puchar ZHP; 1989 r. Legnica V-m. podczas Mistrzostw Polski LZS. Za pracę 

otrzymał wiele odznaczeń, medali i dyplomów: Krzyż Kawalerski, Złoty Krzyż 

Zasługi, Medal 40-lecia, Odznaczenie za obronność kraju, Zasłużony dla woj. 

chełmskiego, Złota odznaka ZNP, Zasłużony działacz kultury fizycznej.           

                                    

Henryk DULSKI (na emeryturze) (ur. 27.07.1926 r. 

Chełm) – działacz sportowy, korespondent, społecznik, 

współtwórca i działacz KS „Chełmianka” i OZPN w 

Chełmie.  

Wychował się w rodzinnym domu przy ul. 

Ogrodowej, następnie mieszkał przy ul. Kowalskiej 

(dzielnicy Pilichonki) w Chełmie. Tu uczył się w szkole 

powszechnej i grał w podwórkowej następnie w 

dzielnicowej drużynie piłkarskiej – a piłka nożna stała się 

jego pasją. W 1935 r. zamieszkali w Kowlu, z powodu służbowego przeniesienia 

ojca (dalej grał w piłkę nożną) tu też przeżyli okres wojny i okupacji. Z powodów 

politycznych z początkiem 1943 r. powrócili do Chełma, i zamieszkali przy ul. 

Krótkiej. Po wyzwoleniu dalszą edukację kontynuował w SP Nr 5 w Chełmie – brał 
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udział w zawodach sportowych. Sukcesy w latach 1946-1955 drużyny piłkarskiej KS 

„Kolejarza” Chełm były jego sportowo-wychowawczym ideałem. W Lublinie 

ukończył dwuletnie Technikum Ekonomiczne - Łączności. 

W 1948 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta pocztowego. W 1976 r. 

awansował do Telekomunikacji na stanowisko kierownika administracyjno-

gospodarczego. W tym czasie był prezesem zakładowego Ogniska TKKF, aż do 

przejścia na emeryturę w 1982 r. W tym czasie odpowiadał za sport i wyniki w 

oddziale – powołał też sekcje specjalistyczne, rajdów samochodowo-

motocyklowych, piłki nożnej, tenisa stołowego, szachową i lekkoatletyczną, liczące 

się w okręgu. Prowadził też wypoczynkowy ośrodek zakładowy nad Jeziorem 

Białym oraz zajęcia rekreacyjno-kulturalne i sportowo-turystyczne dla 

wczasowiczów.  

W 1955 r. współtworzył Między-Zakładowy KS „Chełmiankę” Chełm i 

związał się z jego działalnością, a przede wszystkim z drużyną piłki nożnej – 

następnie był kierownikiem drużyny piłkarskiej i sekcji tenisa stołowego. Był też 

korespondentem sportowym Chełma dla „Tempa”, a także członkiem Wydziału Gier 

i Dyscypliny w Chełmskim OZPN – przez 20-lat sprawował funkcję członka zarządu 

piłki nożnej KS „Chełmianka” Chełm. Przez wiele lat był prezesem zakładowych 

ogródków działkowych „Jedność” w Chełmie, tu zorganizował ogrodzenie, wodę i 

alejki. Prowadził  rekreacyjne i bezkonfliktowe życie działkowca. 

Za pracę otrzymał: 1959 r. Srebrny Krzyż Zasługi, 1975 r. Honorową Odznakę 

TKKF, 1987 r. Brązową Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności, 1993 r. Srebrną 

Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, 1994 r. Medal 75-lecia PZPN, 1998 

r. Brązową Odznakę Zasłużonego Działkowca i 2000 r. Złotą Odznakę Honorową 

PZPN.    

Jest najstarszym kibicem w Chełmie, na stałe związanym z piłką nożną i nadal 

aktywnym działaczem. 

 

Mirosław Zbigniew OŻÓG (ur. 18.08.1969 r., 

Wojsławice). Absolwent: Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

TWP w Warszawie w zakresie edukacji zdrowotnej z 

rehabilitacją narządów ruchu i wychowaniem fizycznym. 

Od 17 lat nauczyciel mianowany z wychowania fizycznego. 

Posiada uprawnienia instruktora z lekkiej atletyki i piłki 

ręcznej oraz sędziego okręgowego z lekkiej atletyki. Pracę 

jako nauczyciel wychowania  fizycznego rozpoczął 1 

września 1992 r. w Szkole Podstawowej w Okszowie, 

następnie od 1 września 1997 r. w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu 

Fabrycznym – tu pracuje do obecnej chwili.         
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 Dnia 1 grudnia 1994 r. założył przy szkole w Okszowie Uczniowski KS 

„Dystans” a przy nim dwie sekcje z lekkiej atletyki i piłki ręcznej zrzeszające 60 

zawodników. Sprawował  funkcję prezesa klubu i instruktora sekcji. Znaczące 

sportowe osiągnięcia jego zawodniczek w skali województwa a nawet i w kraju: 

Elżbieta Nowosad 4-miejsce w przełajach w Mistrz. Polski LZS;  Ela Nowosad 1-

miejsce jako  młodziczka w biegach ulicznych-przełajowych w Grand Prix Polski 

Poł.-Wsch.; 7-miejsce w II ogólnopolskim turnieju UKS piłki ręcznej dziewcząt w 

Szczecinie; Joanna Jędrzejewska 1-miejsce w III ogólnopolskich biegach 

ekologicznych Urszulin 1995; Elżbieta Nowosad 1-miejsce w wojewódzkich biegach 

przełajowych; w wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej: Monika Litwin 1-

miejsce w 4-boju la., 3-miejsce w sztafetowych biegach przełajowych, 1-miejsce w 

piłce ręcznej dziewcząt, i  2-miejsce w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.                      

Następnie 20 stycznia 1998 r. (po zmianie pracy) powołał dzięki inicjatywie 

dyrektora Wiesława Ćwikły drugi Uczniowski KS „Spartakus” przy Szkole 

Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu Fabrycznym (w której uczy), a przy nim dwie 

sekcje z lekkiej atletyki i piłki ręcznej. Jest prezesem klubu i instruktorem sekcji. 

Znaczące sportowe osiągnięcia jego zawodniczek w skali województwa a nawet i w 

kraju: finały ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych w Warszawie: 

Przemysław Oleszczyński 1-miejsce w biegu na 60m, Angelika Hasek 4-miejsce w 

biegu na 60m, Elżbieta Łoboda i Agnieszka Roth 9-miejsce w skoku wzwyż, Joanna 

Seweryniuk 10-miejsce w rzucie piłką palantową, Aleksandra Darmochwał 6-

miejsce w skoku wzwyż, Adrianna Raszyńska 12-miejsce w skoku wzwyż, 

Agnieszka Roth 4-miejsce w skoku wzwyż, Ewelina Wołos 4-miejsce w biegu na 

600m, Paulina Szczepańska 5-miejsce w biegu na 300m; 1-miejsce dziewcząt i 2-

miejsce chłopców w Grand Prix Polski Poł.-Wsch. w biegach ulicznych-

przełajowych (indywidualnie Ewelina Wołos 2-miejsce, Natalia Maryjańska i 

Paulina Szczepańska 3-miejsce i Karolina Gryć 4-miejsce); wojewódzkie finały 

indywidualnych biegów przełajowych: Adrianna Raszyńska 1-miejsce, Aleksandra 

Darmochwał 4-miejsce i Martyna Stadnik 8-miejsce; 3-miejsce w wojewódzkich 

biegach przełajowych LZS; wojewódzkie igrzyska młodzieży szkolnej w mini piłki 

ręcznej 2-miejsce; ogólnopolski turniej piłki ręcznej dziewcząt w Chełmie 5-miejsce; 

ogólnopolski turniej piłki ręcznej w Łukowie 2-miejsce.    

Jako animator sportu i rekreacji dzieci i młodzieży (poprzez festyny, turnieje, 

czwartki la, różne akcje, itd.) współpracuje z organizacji kultury fizycznej jak, 

MOSiR, TKKF, SZS, LZS, Sportowe Centrum Promocji Zdrowia w Rejowcu 

Fabrycznym. Organizuje też wycieczki, obozy, i biwaki sportowe na terenie kraju. 

Za swoją pracę dotychczas otrzymał, nagrodę dyr. SP w Okszowie (1993,1995 i 

1996), nagrodę dyr. SP w Rejowcu Fab. (2003), nagrodę burmistrza m. Rejowiec 

Fab. (2009 i 2010), medal 50-lecia LZS (1999 za zasługi dla sportu i turystyki) i 
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medal 50-lecia TKKF (2007 za zasługi).  \ 100 

 

 

5.  Wyróżnieni wybitni sportowcy chełmscy –   

  

Najważniejsze osiągnięcia medalowe sportowców, którzy sławili Chełm na 

stadionach w kraju i na świecie. Podkreślić należy, że na ich osiągnięcia wpływali 

ludzie bezpośrednio ze sportem związani a przede wszystkim – nauczyciele, 

trenerzy, działacze i sponsorzy.      

 

Andrzej Głąb - zapasy styl klasyczny:  

 1988 r. Seul, Igrzyska Olimpijskie, srebrny medal; 

 1987 r. zdobywca Pucharu Świata. 

Dariusz Jabłoński – zapasy styl klasyczny: 

–  1996 r. Atlanta, Igrzyska Olimpijskie, 8-miejsce.       

– 1997 r. Finlandia, Mistrzostwa Europy Seniorów, złoty medal. 

– 2000 r. Sydney, Igrzyska Olimpijskie, eliminacje.  

– 2003 r. Francja, Mistrzostwa Świata Seniorów, złoty medal.     

Piotr Jabłoński– zapasy styl klasyczny:  

– 1991 r. Kanada, Mistrzostwa Świata Kadetów, złoty medal. 

– 1996 r. Atlanta, Igrzyska Olimpijskie, eliminacje. 

Jakub Kremski   - modelarstwo wodno-lotnicze 

– 1993 r. Jez. Kiekrz k\ Poznania, Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych medal 

brązowy w kl. F5E junior;  

– 1995 r. Xanten Niemcy, Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych medal srebrny 

w kl. F5E junior; 

– 1997 r. Iława Polska, Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych  medal srebrny kl.   

F5E junior i medal brązowy kl. F5M junior. 

Barbara Szpindowska – zapasy styl klasyczny:  

– 2002 r. Bułgaria, Mistrzostwa Europy Kadetek, srebrny medal   

   (pierwszy medal kobiety-zapaśniczki).  

Stanisław Górak – lekkoatleta rzut oszczepem:                                       

– 1978 r. Kanada Uniwersjada, brązowy medal. 

Grażyna Siewierska – lekkoatletka sprinterka: 

– 1973 r. Duisburg NRF, Mistrzostwa Europy Juniorów, brązowy  medal  

w sztafecie.                         

 Jadwiga Czapka  – lekkoatletka skok w dal:  

– 1967 r. Olsztyn, Mistrzostwa Polski Juniorów, złoty medal  5.82m.  (był to 

pierwszy złoty medal i tytuł dla Chełma). 

Jolanta Soczyńska  – lekkoatletka sprinterka: 

– 1990 r., bieżnia-100m. Mistrzostwa Polski Seniorek, srebrny medal,  

– 1991 r., hala-60m. Mistrzostwa Polski Seniorek, srebrny medal, 

– 1991 r. bieżnia-200m. Mistrzostwa Polski Seniorek, brązowy medal. 
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Z Chełma pochodzą:   

Marian Zieliński (podnoszenie ciężarów) – Igrzyska Olimpijskie: 

1956-Melbourne,  

1960-Rzym,  

1964-Tokio i 

Andrzej Tomza (strzelectwo sportowe) – Igrzyska Olimpijskie 

1960-Rzym. 

Janusz Wichowski (koszykówka) – Igrzyska Olimpijskie: 

1960-Rzym i 1964-Tokio. 

Krzysztof Pytel (szachista) – Mistrz Międzynarodowy. \ 101   

 

 

6. Najważniejsze sportowe wydarzenia w Chełmie. 

   

Oceniając dotychczasowe osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej – sportu w 

Chełmie (i w powiecie) trzeba stwierdzić, że są one duże. Przy skromnej, choć ciągle 

ulepszanej bazie sportowo-treningowej, dzięki pracy, nauczycieli, trenerów i 

działaczy.  

Sportowcy chełmscy  jako zawodnicy poszczególnych dyscyplin sportowych 

osiągali znakomite wyniki reprezentując barwy – klubowe, okręgowe, związkowe i 

narodowe w meczach międzynarodowych, mistrzostwach Europy, świata oraz 

igrzyskach olimpijskich w następujących państwach: Anglii, Bułgarii, Chinach, 

Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraelu, Japonii, Jugosławii, 

Kanadzie, Korei, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Szwecji, Turcji, USA, 

Węgrzech, Włoszech i ZSRR.  

Dział Organizacji Imprez Sportowych przy Miejskim Ośrodku Sportu i 

Rekreacji  w Chełmie, jest też współorganizatorem cyklicznych wielkich widowisk-

imprez sportowych organizowanych w Chełmie o randze i znaczeniu ogólnopolskim, 

a nawet międzynarodowym, są to:  

 międzynarodowe biegi uliczne o puchar prezydenta m. Chełm,  

 międzynarodowe turnieje kwalifikacyjne ligi mistrzyń w piłce ręcznej, 

 międzynarodowa gala podnoszenia ciężarów im. Mariana Zielińskiego, 

 międzynarodowa gala bokserska Chełm Boxing Show, 

 międzynarodowy wyścig kolarski, 

 mistrzostwa Polski seniorów polskiej federacji Kyokushin – Kan Karate Do, 

 oraz wielu innych. \ 102 
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ROZDZIAŁ IV.  
 

Najważniejsze wybrane dane dotyczące stanu 

 kultury fizycznej województwa chełmskiego 

 – od 1 czerwca 1975 r. do grudnia 1998 r. 
*(wyselekcjonowane na powiat chełmski). 

                                                   

W dniu 1 czerwca 1975 r.  utworzono województwo chełmskie, Chełm stał się 

jego stolicą a powiat chełmski wszedł w jego skład. W Chełmie powołano Urząd 

Wojewódzki który funkcjonował w oparciu o m. in. Wydział Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki, - (od 1995 r. już jako Wydział Kultury, Sportu i Turystyki dalej 

jako Wydział Kultury i Turystyki), z siedzibą w Gmachu im. PKWN. Wydział 

odpowiadał za propagandę, stan, rozwój i osiągnięcia kultury fizycznej, sportu i 

turystyki w województwie chełmskim (politycznie podlegał KW PZPR w Chełmie).  

Wydziałowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (WKFSiT) na polu swej 

działalności – były pomocne i współpracowały – od lipca 1975 r. : Komisja Zdrowia 

Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska (i też Komisja Wychowania, Oświaty i 

Kultury) jako komisje Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Chełmie; Wojewódzka 

Rada Związków Zawodowych; Wojewódzki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

przy UW. Za sport wyczynowy (z nadzorem Wydziału) odpowiadała Wojewódzka 

Federacja Sportu (i sfederowane OZLA, OZTS, OZPN, OZSzach, OZZ). Podległe 

WKFSiT były, Miejsko-Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji. 

Bazę noclegów i gastronomi oraz zabezpieczenia ogólnego dla turystyki 

tworzył, powołany Wojewódzki Program Realizacji Pól Biwakowych i 

Namiotowych w Chełmie pod nadzorem Wojewódzkiego Funduszu Turystyki i 

Wypoczynku w Chełmie z upoważnienia Wydziału KFSiT. Za foldery-informatory 

wydawnictwa ruchu turystycznego oraz „it” odpowiedzialny był Wojewódzki 

Ośrodek Informacji Turystycznej (WOIT) w Chełmie, najważniejsze punkty 

informacji ruchu turystycznego i zaplecza tzw. „it”  w Chełmie były też przy 

placówkach w: OSiR, PTTK, Gromadzie, Orbisie i WPT, (należy wspomnieć, że 

WOIT w Chełmie, podlegał Centralnemu Ośrodkowi Informacji Turystycznej 

(COIT)-(1963) powołanemu przez GKKTiT, natomiast WOIT podlegały – 

Regionalne OIT i Terenowe Punkty IT). *(patrz gradacja – Wojewódzkiej RN, 

Prezydium WRN, Komisje WRN). 

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie z października 1975 r., 

powołano Wojewódzki Fundusz Turystyki i Wypoczynku w Chełmie, który podlegał 



246 
 

Wojewodzie Chełmskiemu poprzez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 

Wojewódzkiego w Chełmie. Przeznaczony był na masowy wypoczynek i turystykę 

łącznie z budową, remontem i wyposażeniem w potrzebne urządzenia organizacje 

turystyczno-wypoczynkowe. Ogniwem pomocnym (kierunek polityczny) w 

tworzeniu ruchu sportowo-turystycznego przy WKKFiT UW w Chełmie była Rada 

Kultury Fizycznej przy Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Chełmie. 

Od  lipca 1975 r. działał, powołany w Chełmie Wojewódzki Sztab 

Wypoczynku Dzieci i Młodzieży na  obszarze województwa chełmskiego. 

Organizatorami wypoczynku akcji letnio-zimowych, rekreacyjnych i sportowych, z 

ramienia obowiązku było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie, oraz 

instytucje związane z wychowaniem dzieci i młodzieży, jak: Związek Harcerstwa 

Polskiego, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci, Ochotnicze Hufce Pracy i Szkolny Związek Sportowy. 

Wojewódzka Rada Narodowa (WRN) w Chełmie (rozpoczęła swoją 

działalność 26 czerwca 1975 r.) była organem władzy państwowej i podstawowym 

organem samorządu społecznego na terenie województwa. Swoje zadania 

wykonywała na sesjach – przy pomocy swego prezydium i komisji, przez 

działalność radnych w terenie, oraz przez swój organ wykonawczy i zarządzający, 

czyli Wojewodę Chełmskiego. Jedną z wielu komisji WRN, była Komisja Zdrowia 

Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – zajmowała się sprawami związanymi z 

działalnością placówek służby zdrowia i opieki społecznej, sportu i turystyki, oraz 

zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i ochroną naturalnego środowiska 

człowieka. *Podległe, Miejsko-Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji. Do 1972 r. 

Gromadzkie Rady Narodowe a od 1 stycznia 1973 r. już jako Gminne Rady 

Narodowe.                               *Źródło: APLOCH Akta UW WKFSiT w Chełmie: sygn. 1,2,3   

                                                                                     

Od lipca 1975 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Chełmie prowadziło 

akcję  na temat: opieka lekarska i higieniczna  oraz oświata sanitarna w 

województwie chełmskim – szczególnie promieniowało to na powiat chełmski. 

Informacja z 12 grudnia 1975 r. – Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych w 

Chełmie informuje, że w bieżącym roku na terenie województwa chełmskiego 

pracowało 106 placówek na rzecz zapewnienia sezonowej opieki nad dziećmi w 

wieku przedszkolnym i wypoczynku wakacyjnego młodzieży szkolnej, wykaz: 

1. dziecińce wiejskie  ilość  91 dzieci   2.514, 

2. półkolonie   6  480, 

3. kolonie letnie   3  156, 

4. obozy wędrowne   3  60,     

5. Obóz stałe    1  30, 

6. Ośrodki wycieczkowe   2  181. 
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Finansowały jednostki: SKR, MBM, KR, TPD, KGW, Banki Spółdzielcze i 

Banki Gminne, Urzędy Gminne, Szkoły Zbiorcze, inne zakłady i odpłatność 

rodziców.  

Wykaz najaktywniejszych placówek województwa chełmskiego na którego 

terenie zorganizowano obiekty letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży za 1977 

r. (są tu też miejscowości z powiatu chełmskiego): Świerże, Jeziora Białe, Czarne i 

Glinki, Różanka, Tuligłowy, Dubienka LO, Rejowiec Osada LO, Okszów PTR, 

Uhrusk, Hańsk, Chełm ZSB i ZSC, Pawłów, Haliczany, Dorohusk, Wierzchowiny.    

 Informacja za 1978 r.: Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

w Chełmie zorganizował w ramach akcji letniego wypoczynku: kolonie zdrowotne, 

ośrodki wycieczkowe dla dzieci wsi oraz obozy wędrowne, natomiast Zarządy 

Miejskie i Gminne TPD: półkolonie, małe formy wczasów i dziecińce. Najlepsze 

ośrodki z powiatu chełmskiego to w miejscowościach: Skryhiczyn, Zawadówka, 

Czułczyce, Bukowa Wielka, Krobonosz,  Marynin, Teresin, Wierzbica, Busówno, 

Brzeźno, Weremowice, Strachosław, Rożdżałów, Strupin Duży, Ruda Huta, Ruda 

Wieś, Tomaszówka, Pokrówka, Dubienka, wykaz:  

1. Kolonie zdrowotne: 1979\80 – 357\ 380, 

2. Turnusy sanatoryjne: 1979\80 – 150\150, 

3. Kolonie stałe:  1979\80 – 6.093\7.500,   

4. Obozy stałe:  1979\80 – 7.800\7.200, 

5. Obozy wędrowne: 1979\80 – 550\800, 

6. Biwaki:  1979\80 – 892\920, 

7.  Ośrodki wycieczkowe w miastach dla dzieci wiejskich     1979\80 – 758\850,  

8.   Półkolonie:  1979\80 – 900\900,  

9.   Dziecince wiejskie: 1979\80 – 2.115\1.900, 

10. Małe formy wczasów: 1979\80 – 9.985\9.400. 

11. Formy wypoczynkowe poza miejscem zamieszkania, 

12. Formy wypoczynku w miejscu zamieszkania. 

   *źródło: APLOCH, KW PZPR w Chełmie, sygn. 804. s. 171.    

    

Meldunek dotyczący wypoczynku 4.627 dzieci i młodzieży za 1979 r.:  

1.Ośrodki wycieczkowe dla dzieci wsi (758),  

2.Kolonie zdrowotne o profilach schorzenia itd. (354),  

3.Obozy szkoleniowe dla samorządów dziecięco-młodzieżowych (33), 

4.Półkolonie wypoczynkowe (285),  

5.Półkolonie zdrowotno-wypoczynkowe (90),  

6.Kolonie „Sztandaru Ludu” (1.385), 

7.Małe formy wczasów (1.600), 

8.Obozy wędrowne (97). 



248 
 

W 1980 r. z różnych form wypoczynku  skorzystało 29.800 dzieci i młodzieży 

(formy wypoczynku jak w latach poprzednich). 

*Źródło: APLOCH Akta KW PZPR w Chełmie: sygn. 867, 907-911.            

 

Wykaz sekcji sportowych działających przy ZOW SZS w Chełmie w latach 

1976-1980: piłka ręczna chłopców i dziewcząt, gimnastyka chłopców, sporty 

zimowe, la, koszykówka chłopców i dziewcząt, łucznictwo, kolarstwo, siatkówka 

chłopców i dziewcząt, zapasy styl klasyczny, tenis ziemny i stołowy, szachy, 

kajakarstwo.      

Informacja z działalności SKS w gminach stan z 1978 r.: (sekcje wiodące) –   

Siedliszcze –  7-szkół  7-SKS  (p. ręczna, la, ogólne przygotowanie),  

 Dorohusk –   8 8 (la, p. nożna, p. ręczna, o.p.), 

Wojsławice –  4 4 (la, p. reczna, o.p.), 

Rejowiec Fab. –  6 6 (kolarstwo, p. ręczna, la, o.p.),   

Białopole –  2 2 (tenis stołowy, la, o.p.), 

Dubienka –  3 3 (p. ręczna, la, o.p.), 

Ruda Huta –  1 1 (la, p. ręczna), 

Żmudź – 6 6 (o.p., p. ręczna, la), 

Sawin –  8 8 (p. ręczna, p. siatkowa, la), 

Leśniowice –  5 5 p. ręczna, p. siatkowa, la), 

Wierzbica –  9 9 (la, p. ręczna, o.p., p. siatkowa). 

W Chełmie szkoły:  

           *ponadpodstawowe – ILO (ps, pr, la); IILO (pr, pk, ps); ZSZ Nr1 (la); SWP 

(la, pk); PTR Okszów (pk, pr, la); ZMM-E (ps, pr); ZDZ (pr); TM (pn); LE (ps, pn); 

LM (pr, la); ZSZ PKS (pr); ZSS (pr); ZSZ Cement (pr, spory zimowe).  

          *podstawowe – SP Nr1 (pr, zapasy, la, op); SP Nr2 (pr, la, tenis stołowy), SP 

Nr3 (la, pr, op); SP Nr4 (ps, pk, la); SP Nr5 (pk, pr, la); SP Nr6 (pr, la); SP Nr7 (pr, 

la); SP NR9 (ps, gimnastyka, la); SP Nr10 (op, pr).     

                                             *Źródło: APLOCH Akta UW WKFSiT w Chełmie: sygn. 1,2,3. 

 

  Przedstawiciele WU WKFSiT w Chełmie uczestniczyli w obradach I 

Kongresu Naukowego Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.    

 Stałe dotacje z planu rozdysponowania środków budżetu wojewody 

chełmskiego,  dział 87  kultura fizyczna i sport: KLUBY SPORTOWE – MKS 

„Gryf” Chełm; MGKS „Start” Krasnystaw; LKS „Włodawianka” Włodawa; MKS 

„Granica” Chełm; Ch. Klub Karate; MKS Judo Chełm; MKS „Kamis” Chełm; MKS 

„Teletrim” Chełm; MKS „Komunalni” Chełm. Dział 88 turystyka i wypoczynek: 

STOWARZYSZENIA WOJ. KULTURY FIZYCZNEJ – ZOW SZS w Chełmie; ZW 

TKKF w Chełmie; ZW WOPR w Chełmie; RW Z LZS w Chełmie; Chełmski OZPN.       
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Automobil-Klub Chełmski ul. Narutowicza 7\1, na dzień 31 grudzień 1988 r., 

członków 715, prowadzi działalność sportową i turystyczną.    

Najaktywniejsze gminy które organizowały imprezy  i uczestniczące w 

imprezach sportowo-rekreacyjnych  i turystycznych w latach 1977-1980: Białopole, 

Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec Os., Rejowiec Fab., Ruda Huta, Sawin, 

Siedliszcze, Wojsławice, Wierzbica, Żmudź –  współpraca z ZG, ZSMP, LOK, SZS, 

PZMoT, ZHP, LZS.     

 

• Kultura fizyczna i  sport w szkołach (województwo): 

Ilość klas z 3-godz. w-f., 1976 \104, 1977\138, 1978\199;   

Liczba klas z rozszerzonym por.  w-f., 

1976\9,.  977\17,  1978\41; 

Liczba klas prowadzi godz. Sport 

1976\42,  1977\77,  1978\97; 

Liczba uczniów uprawiających sport 

1976\6.731, 1977\7.177, 1978\13.424; 

Ilość zespołów korektywy 1976\2,  1977\3,  1978\8; 

Ilość młodzieży organizatorów sportu 

1976\342, 1977\1.461, 1978\1.530; 

Liczba nauczycieli wychowania fizycznego 

1976\224, 1977\228, 1978\199; 

Liczba nauczycieli w-f. mgr  1977\5,   1978\1; 

Liczba nauczycieli trenerów-instruktorów 

1976\27,  1977\30,  1978\47.     

                                                 *Źródło; APLOCH, Akta WRN sygn. 331, 332, 335. 

 

4-6 maj 1979 r. – KW  PZPR w Chełmie preferował wielkie akcje 

propagandowe tzw. Święta książki, prasy młodzieżowej i sportowej w woj. 

chełmskim poprzez Młodzieżową Agencję Wydawniczą (MAW) i Radę 

Wojewódzką (RW) FSZMP w Chełmie: rejon Chełm, Krasnystaw, Włodawa i 

Rejowiec Fabryczny (i powiat chełmski). Powoływana była Wojewódzka Komisja 

Organizacyjna Ogólnopolskiego Święta Prasy Młodzieżowej i Sportowej na czele z 

V-ce Wojewodą Chełmskim. W programie były m. in.: festyny ludowe, jarmarki 

wyrobów-sztuki ludowej, pokazy sportowe, letnie igrzyska młodzieży szkolnej, 

pokazy strażackie, dyskoteki, mecze, biegi przełajowe i sztafetowe – m. in. 

odpowiedzialny też „Motor” Urząd M-Gminny Automobilklub Chełmski, pokaz 

wyrobów Sp-ni „Pawłowianka” Pawłów. 

W dniu 8 grudnia 1977 r., odbył się I Woj. Zjazd LOK w Chełmie – 

sprawozdanie za lata 1975 – 1977 (LOK masowa organizacja społeczna o 
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charakterze obronnym skupiała w swych szeregach obywateli pragnących społecznie 

pracować nad rozwojem siły i obronności kraju): m. in. (z wielu innych) 

zainteresowane zagadnienia to – rozwijanie działalności klubów specjalistycznych i 

krzewienie i rozwijanie sportów techniczno-obronnych. Praca to jest 

popularyzowana na region chełmski. LOK wspierał modelarstwo, strzelectwo, 

prowadził działalność sportowo-obronną. Tworzono też koła kluby i Zarządy 

Gminne (Miejskie) LOK. Na uznanie zasługiwała praca w: gm. Chełm, Białopolu, 

Dubience, Dorohusku, Leśniowicach, Rejowiec Osada, Rejowiec Fabryczny, Rudzie 

Hucie, Sawinie, Siedliszczu, Wierzbicy, Wojsławicach, Żmudzi. Powołano też 

program działania na lata 1978-1981 (i dalsze).                

Przy ZSMP (w założeniach programu 1976-1978 na terenie woj. chełmskiego), 

m. in. prowadzono tzw. – studia aktywnego wypoczynku – organizowane dla aktywu 

zajmującego się prowadzeniem działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej w 

miejscu zamieszkania, zakładzie pracy itd. Studia organizowane przez Szkoły 

Aktywu \ gminne, miejskie, miejsko-gminne, dzielnicowe i zakładowe \ dla 

organizatorów odpowiedzialnych za określone odcinki pracy koła ZSMP. 

Propagandę ideową też współtworzyły – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza 

Prasa Książka Ruch Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki Oddział 

Rejonowy w Chełmie ul. Starościńska 16; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 

Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Zarząd Wojewódzki, Plac Konstytucji – 

obecnie Łuczkowskiego w Chełmie (21 styczeń 1977 r.);   Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Świeckiej Zarząd w Chełmie (1978-1979); Wojewódzka Rada Związków 

Zawodowych ul. Lubelska 63 w Chełmie. 

*Źródło: APLOCH, KW PZPR w Chełmie, sygn. 885. 

   

Wykaz dyscyplin sportowych uprawianych w klubach województwa 

chełmskiego w latach 1980-1997: biegi na orientację, brydż sportowy, jeździectwo, 

judo, jeździectwo, kolarstwo szosowe, karate, koszykówka, lekkoatletyka, 

łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, piłka nożna, piłka ręczna, 

piłka siatkowa, podnoszenie ciężarów, pływanie, radioorientacja, strzelectwo, 

szachy, szermierka, tenis stołowy, tekwondo, zapasy styl klasyczny, zapasy styl 

wolny, żeglarstwo, (inne dyscypliny). Dane statystyczne (najwięcej w roku): 102-

kluby, 204-sekcje w klubach, 11.387-ćwiczących, 194-trenerzy-instruktorzy, 4.621-

kobiety.            

 

Z chwilą rozwiązania województwa chełmskiego – Chełm stał się miastem 

powiatowym. Od 1998 r. przy Urzędzie Miasta Chełma – Miasta Chełm 

funkcjonowały następujące wydziały: 
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1. w 1998 r.,  - Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, 

2. od 01. 04. 1999 r. - Wydział Kultury i Kultury Fizycznej, 

3. od 01. 01. 2003 r. - Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

4. od 15.01.2007 r. - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urzędu Miasta 

Chełm. Wydział ten (zmiana nazwy zależna od ekipy rządzącej) przede 

wszystkim odpowiadał za kulturę fizyczną, sport i turystykę na terenie 

miasta (oraz inne zagadnienia jak: oświata, kultura itd.). 

                                                                       

Powiat w Polsce - jednostka samorządu terytorialnego II stopnia, 

funkcjonowanie powiatów reguluje ustawa o samorządzie powiatowym z 1998 r. z 

późniejszymi zmianami. Od tej chwili Starostwo Powiatowe w Chełmie odpowiada 

za kulturę fizyczną, sport i promocję turystyki (oraz oświatę i kulturę  poprzez 

podległy wydział), który obecnie działa jako – Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury 

i Sportu.      
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PODSUMOWANIE (analiza wnioski) –   

*wychowanie fizyczne, sport, rekreacje w latach 1944-2010; 

 

                           

- Uwagi ogólne do historii : 

 

Po okresie tzw. zbrojnego pokoju w Europie, który miał miejsce po 1871 r., 

sprzyjające przesłanki dla pomyślnego rozwiązania sprawy niepodległości Polski 

tworzyły sojusze Anglii z Francją (1903) i z Rosją (1908) oraz wcześniej Francji z 

Rosją (1897). Z drugiej strony trójprzymierze prusko-austriacko-włoskie (1882). Tak 

oto powstawały dwie skłócone ze sobą potężne koalicje, co sprzyjało przerwaniu 

zmowy milczenia wokół sprawy polskiej.  

Gotowość Polaków do walki o niepodległość w poszczególnych zaborach 

wyglądała różnie, ale nasiliła się ona w momencie, kiedy zaistniał ów splot 

sprzyjających okoliczności zewnętrznych, z których potrafili oni skorzystać. W tym  

kontekście wymienić należy przede wszystkim działania Józefa Piłsudskiego oraz 

innych działaczy, którzy zainicjowali działania niepodległościowe o charakterze 

paramilitarnym bądź militarnym.  

Działalność wielu polskich organizacji w zaborach, w pierwszych latach 

naszego stulecia, stanowi znakomitą ilustrację, w jaki sposób naród walczący od 

wielu pokoleń o odzyskanie utraconej niepodległości potrafił wykorzystać skromne 

możliwości dla rozwinięcia paramilitarnej działalności, także w istniejących już 

wówczas organizacjach wychowania fizycznego lub innych, w których wspomniane 

wychowanie stanowiło ważny element ogólnego procesu wychowawczego.  

Ze względów politycznych (zabory-niewola do niepodległości w 1918 r.) 

każde stowarzyszenie wychowania fizycznego, sportu itd. stawało się automatycznie 

instytucją krzewiącą idee polskości, w których kładziono nacisk nie tylko na 

ćwiczenia, ale i na prace patriotyczną i kulturalną. Dlatego też, dla podkreślenia 

ideałów narodowych, wszelkie imprezy sportowe organizowano w dniach rocznic i 

świat państwowych – a działacze wyczuwali momenty historyczne i natychmiast 

zorganizowanie, uczestniczyli w każdej akcji, prowadzącej do wyzwolenia ojczyzny.          

Wpływ polityki (narodowa demokracja, endecja galicyjska, kler, itd.): np., 

gimnastyka systemu  TG „Sokół”, Zloty „Sokole”, przysposobienie wojskowe w 

drużynach skautowych, Związek Strzelecki, Polska Organizacja Wojskowa – skutki i 

idee ogólnopolskiej rewolucji wywołanej przez Polską Macierz Szkolną (1905). 

Walka o zjednoczenie ziem polskich – (tu też wojna bolszewicka 1920).  
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Obszar Chełmszczyzny  odgrywał na początku XX w. szczególną rolę w 

polityce carskich władz zaborczych i tzw. okupacyjnych państw centralnych. 

Przytoczyć tu należy decyzję władz rosyjskich z 1912 r. o utworzeniu „Guberni 

Chełmskiej” czy postanowienia pokoju Brzeskiego z 1918 r. o przyłączeniu 

Chełmszczyzny do Ukrainy. Było to odwetem carskich władz za aspiracje Chełma 

jako ważnego ośrodka narodowowyzwoleńczych ruchów kresów wschodnich 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W tej sytuacji w momencie odrodzenia się państwa 

Polskiego powiat chełmski znajdował się  w orbicie szczególnych zainteresowań 

władz administracyjnych ze względu na szczególne położenie i skład 

wielonarodowościowy. 

Należy podkreślić, że kwestia różnicy narodowościowej na Chełmszczyźnie w 

XX w. nie istniała, ponieważ ziemia ta była zawsze związana z macierzą. Wojna 

europejska w latach 1914-1918, której wynikiem była masowa ewakuacja ludności 

prawosławnej z Chełmszczyzny do Rosji i na Ukrainę miała ważne znaczenie ze 

względów czystości narodowości polskiej. Jest rzeczą zbyteczną udowadniać, jak 

dalece katolicyzm wiązał się wówczas, również dziś, nie tylko na Chełmszczyźnie z 

polskością.  

Zewnętrzne i wewnętrzne zmiany jak i uwarunkowania polityczne i społeczno-

gospodarcze kraju, w istotny sposób wpływały na formułowanie założeń 

programowych środowisk lekarskich, pedagogicznych, wojskowych i polityków 

dotyczących wychowania fizycznego i sportu w warunkach niepodległej już Polski.  

Na uwagę zasługuje, z września 1918 r. I Zjazd Polskich Stowarzyszeń 

Sportowych i Gimnastycznych – (podczas obrad) jedną z podstawowych była Sekcja 

Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego (nawiązywała do tradycji Komisji 

Edukacji Narodowej i wypełnienia misji propagowania idei fizycznego odrodzenia). 

Powołanie do życia, z inicjatywy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego (MWRiOP) oraz Ministerstwa Zdrowia – Rady Wychowania 

Fizycznego i Kultury Cielesnej (działalność od 29 grudnia 1919 r.). 

Rozporządzeniem (25 kwietnia 1925 r.) Rady Ministrów, została powołana przy 

MWRiOP Rada Naczelna Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 

(wojewódzkie i powiatowe komitety WF i PW). Sytuacja w państwie do i po 

przewrocie majowym z 1926 r. i rola Józefa Piłsudskiego – i utworzony z inicjatywy 

sanacji w 1927 r. Państwowy Urząd WF i PW który stanowił organ Ministerstwa 

Spraw Wojskowych. Powołanie też przez J. Piłsudskiego Rady Naukowej 

Wychowania Fizycznego, która doprowadziła do wprowadzenia w życie w 1930 r. 

Państwowej Odznaki Sportowej – regulamin silnie akcentował tendencje militarne, 

przez wyeksponowanie w próbach na tę odznakę strzelectwa, marszów z 

obciążeniem, wycieczek pieszych z wymogami orientacji  terenie itd.  
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Marszałek Polski i Wódz Naczelny Józef Piłsudski zawsze powtarzał, że: 

że, silny naród i silne społeczeństwo to,  

zdrowo i patriotycznie wychowywana  

młodzież,  w duchu zdrowia,  

siły i kultury narodowej-   

- i też przydatności do obrony granic -         

Poziom kultury fizycznej społeczeństwa w znacznym stopniu uzależniony jest 

od wiedzy, umiejętności i postaw tych, którzy społeczeństwo wychowują – oraz też i 

ilości i jakości  instytucji które kulturę fizyczną propagują. 

Wojna i okupacja 1939-1944 przerwała proces tworzenia nowej wizji Chełma 

– w okresie II Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 1918-1939 po latach niewoli i 

rusyfikacji –  jako nowoczesnego grodu miejskiego i rozwoju wszystkich sfer życia a 

szczególnie kultury i kultury fizycznej, jako dumy narodowej. Upadła też nowa 

wizja Polski, tworzona przez Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. 

Wraz z wojną i okupacją 1939-1944 zawiesiły swoją działalność wszystkie – 

działające w Chełmie w okresie II RP – Polskie organizacje a szczególnie sfery 

kultury fizycznej, ze względu na charakter działania i treści patriotyczne. Należały 

do nich: TG „Sokół”, ZS „Strzelec”, Harcerstwo, WKS 7pp Leg, WKS 2pac, KPW, 

PPW, LMK, LOPP. 

                                                           

 

• Uwagi do tematu : 

 

Wojna i okupacja (1939-1944) doprowadziły do ogromnego wyniszczenia 

substancji biologicznej i materialnej, szczególnie w dziedzinie oświaty. Chełmskie 

należało to regionów Polski można stwierdzić, o większym stopniu ogólnego 

zacofania. Dlatego w pierwszych latach powojennych działacze włożyli tu więcej 

pracy, aby doprowadzić do prawidłowej działalności i funkcjonowania kultury i 

kultury fizycznej poprzez: wychowanie fizyczne, sport, rekreację, wychowanie 

zdrowotne też higiena, poniekąd i wychowanie ogólne i turystykę.  

Polska (wydawałoby się) odzyskała wolność (w 1944 r.), (w rzeczywistości 

podlegała dalszej sowietyzacji) a narzucona polityka ZSRR z jednej strony niszczyła 

samodzielność polskich organizacji sportowych (kultury fizycznej), a z drugiej 

strony wykluczyła możliwości reaktywowania z trwałym rozwojem niektórych 

ważnych przedwojennych polskich narodowych organizacji młodzieżowych i 

społecznych – tu przede wszystkim  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

czy też LMK, LOPP, Związek Strzelecki oraz inne organizacje sportowe, sytuacja ta 

trwała, aż do wielkich przemian w Polsce po 1988 r.       

Dnia 2 września 1944 r. odbyła się w Chełmie pierwsza po wyzwoleniu 
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inauguracja roku szkolnego. Wraz z rozpoczęciem nauki w szkołach wychowanie 

fizyczne weszło do programu dydaktycznego jako przedmiot obowiązkowy, 

powołano też szkolne koła sportowe. Tworzyły się pierwsze grupy reaktywujące-

inicjujące rozwój poszczególnych dziedzin powojennego życia. Na polu odbudowy 

sfery kultury fizycznej utworzyło się w tym czasie w Chełmie kilka inicjatywnych 

takich grup, w skład których wchodziły osoby działające już w latach 1918-1939, 

najważniejsze grupy to:  

1. członkowie i sympatycy SKS „Czarniecczycy”,  

2. kolejarze PKP i zawodnicy KS KPW oraz ludzie sportu 1918-1939,  

3. członkowie i sympatycy SKS „Zdrów” i MKS,  

4. nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy oraz  instruktorzy WF i PW,  

5. działacze sportowi zgrupowani przy chełmskiej oświacie-kulturze. 

Dużą pomoc w tworzeniu powojennego sportowego życia w Chełmie w latach 

1944-1946, ze względów polityczno-społecznych wniosło wojsko i Pierwsza Szkoła 

Podchorążych Artylerii Polskich Sił Zbrojnych – Oficerska Szkoła Artylerii (OSA), 

działająca w Chełmie. 

 W pierwszych latach po wojnie (szczególnie 1944-1946 lub 1946-1948), przy 

wielu szkołach chełmskich ograniczoną działalność rozpoczynały organizacje 

(zabronione ale reaktywowane z okresu międzywojennego z modyfikacją nazwy): 

Polski Czerwony Krzyż, harcerstwo, Liga Morska, Liga Lotnicza, Przysposobienie 

Wojskowe i (legalnie) Związek Młodzieży Polskiej i Hufce „Służba Polsce”.  

Życie kulturalno-sportowe każdej szkoły w Chełmie koncentrowało się w tym 

czasie przeważnie w świetlicach szkolnych lub w salach-salkach sportowych, gdzie 

młodzież miała do dyspozycji czasopisma, radio, gry świetlicowe szachy, warcaby, 

piłki. Tworzono koła literackie i sportowe, organizowano różne zbiórki i wycieczki. 

Pierwszy powojenny robotniczo-miejski KS ZZK „Kolejarz” Chełm (1944\45-

1955), poprzez sekcje: piłki nożnej, ping-ponga, siatkówki, koszykówki, lekkiej 

atletyki, gier świetlicowych oraz działu turystyki (letniej i zimowej) pieszej, 

rowerowej i wodnej i dział wypoczynku wczasów i koloni – propagował 

chełmskiemu społeczeństwu  formy kultury fizycznej: 

 „Wraz z przerwaniem działalności-istnienia  „Kolejarza” zaczął podupadać 

wielki romantyzm epoki pierwszych powojennych lat, patriotycznej odbudowy 

ojczyzny. Ludzie pomimo okupacji potrafili w ciężkich chwilach dać z siebie 

wszystko. Popularność „Kolejarza” była też podyktowana dobrą passą drużyny piłki 

nożnej, liczące się w okręgu a nawet i w kraju – działalność „Kolejarza” wytworzyła 

niezapomniany ruch, który w tamtych latach porwał całe chełmskie społeczeństwo a 

jego celem było upowszechnić kulturę fizyczną”. 
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Między-Zakładowy KS „Chełmianka” Chełm, powstał w 1955 r.:  

 „Miał rozwiązać problemy chełmskiej kultury fizycznej na wiele lat, biorąc 

pod uwagę wszystkie grupy wiekowe ludności miejskiej i okolicy. Aby działalność 

KS „Chełmianki” miała charakter, masowy przystąpiono do budowy obiektów 

sportowych, za które były odpowiedzialne poszczególne najbogatsze zakłady pracy 

klasy robotniczej. Przy budowie stadionu im. PKWN (chluby i dumy miasta), 

pracowali w czynie wszyscy, przede wszystkim młodzieżowe Hufce „Służba 

Polsce”, „Junacy” i młodzież zakładów które wspierały Klub. Na obiektach, miały 

prowadzić działalność powołane przy klubie sekcje sportowe: 1.piłki nożnej, 

2.podnoszenia ciężarów, 3.koszykówki, 4.siatkówki, 5.szachów, 6.tenisa stołowego, 

7.tenisa ziemnego, 8.hokeja na lodzie, 9.pływacka. Wkrótce czas zweryfikował idee 

i możliwości M-Z KS „Chełmianki”. Wiele zakładów przemysłowych nie wywiązało 

się z obietnic inwestycyjnych. Spowodowało to, że budowa wielu obiektów 

sportowych została przerwana lub ciągnęła się latami. W wyniku takiej sytuacji, 

wiele sekcji z braku bazy szkoleniowej, warunków rozwoju i perspektywicznego 

specjalistycznego szkolenia szukało nowych możliwości w innych klubach 

jednosekcyjnych. Jedynie sekcja piłki nożnej, przetrwała do końca (pod pierwotną 

nazwą KS „Chełmianka”), mając wzloty i upadki, ku akceptacji miejscowych 

kibiców, nie zawsze władz miejskich. 

W celu wprowadzenia dalszej stabilizacji w zarządzaniu sferą chełmskiej 

kultury fizycznej władze chełmskie postanowiły, że zajmą się tym przede wszystkim 

wyspecjalizowane organizacje takie jak: – Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze (PTTK)-(1950) zajmie się robotniczym i miejskim masowym ruchem 

turystycznym w mieście i powiecie; – Ludowe Zespoły Sportowe (LZS)-(1952) 

zajmą się wiejską kulturą fizyczną; – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

(TKKF)-(1957) zajmie się robotniczym i miejskim sportem masowym i rekreacji; – 

oraz Zrzeszenie Sportowe „Start” (1952) zajmie się kulturą fizyczną 

niepełnosprawnych; – i Miejski Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku w Chełmie 

(MOSTiW)  tworzony dla chełmskiego społeczeństwa z początkiem 60-lat z siedzibą 

na stadionie sportowym im. PKWN (tu też mieściły się obiekty sportowo-

rekreacyjne) w 1973 r. (MOSTIW) przemianowano na Powiatowy Ośrodek Sportu 

Turystyki i Wypoczynku (POSTiW) w Chełmie będący jednostką bezpośrednio 

wykonawczą zadań w zakresie kultury fizycznej turystyki, rekreacji i wypoczynku. 

Po zmianach strukturalnych (obecnie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) 

w Chełmie. 

 Wielu działaczy, trenerów i pasjansów tworzyły kluby jednosekcyjne a nawet 

swoje przez siebie sponsorowane, i propagowali w nich kulturę fizyczną, 

wychowanie fizyczne,  sport masowy i wyczynowy, i czynną rekreację.  
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Tak też tworzyli nową historię sportu chełmskiego i w powiecie chełmskim, 

bogatą w znaczące osiągnięcia na arenach światowych – to wszystko przedstawiłem 

na kartach tej pozycji książkowej, jako podstawowe i jedyne rzetelne źródło wiedzy 

dla potomnych. 

       

Uwaga: podsumowywać czy analizować można do woli. Jednak czasami duża 

skąpość materiału czy wręcz brak ciągłości chronologii wydarzeń w penetracjach-

kwerendach akt archiwalnych, utrudnia ten proces. Dlatego cieszę się z tego co udało 

mi się wyszukać i wydaje mi się w sposób ciekawy, naukowy i profesjonalny 

przedstawić na łamach tej książki.    
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85. Kronika Klubu i wywiad z Mariuszem Raćkowiczem. 
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86. Wywiady z Kazimierz Łatyński, Tadeusz Wosk i Marian Skrajnowski.      

87. Wywiad z Edwardem Chowrą i Janem Ciszkiem.  

88. Wywiad z Marianem Malcem.  

89. Z archiwum Waldemara Kozłowskiego. 

90. Z relacji Hermana Sawickiego.         

91. W. Lipoński, Humanistyczna…tamże. 

92. Z archiwum MKS „Cement-Gryf” Chełm. 

93. Wywiad z Janem Dąbskim – i archiwum klubu. 

94. K. P. Janczykowski. Arch….tamże. 

95. Modelarstwo (materiały) Tadeusz Stachniuk;  badminton (materiały wywiady) 

Andrzej Worzanowski, (Leszek Cichosz), Mariusz Matera. 

96. Andrzej Klaudel Prezes Chełmskiego WOPR – archiwum prywatne. 

97. Urząd Miasta Chełm. 

98. 98.Szkolny Sport Nr 1\2007; Miejski SZS w Chełmie; Mirosław Ożóg – 

wywiad. 

99. Czwartkowa Kronika Lekkoatletyczna Dzieci i Młodzieży 2007 r. 

100. Wywiady, kroniki, prywatne archiwa – poszczególnych nauczycieli WF. 

101. Prasa sportowa – dokumentacja poszczególnych KS. 

102. Sprawozdania MOSiR; Prasa sportowa. 
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BIBLIOGRAFIA – (źródła i opracowania). 

  

I – ARCHIWA PAŃSTWOWE –  

  

           *Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie (APLOCH). 

               Zespół archiwalny:  

                – Akta miasta Chełma;   

                – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie,  

                   Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki; 

                – Urząd Miejski w Chełmie; 

                – Miejska Rada Narodowa w Chełmie.  

   

II – ARCHIWA PRYWATNE  –  

  

1. Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972); Dzieje Chełma (Ziemi Chełmskiej) 

w latach 1863-1944 z zagadnień kultury fizycznej, regionalizmu, kultury 

duchowej, stosunki międzyludzkie, skarby archeologiczne; archiwum rodziny. 

2. Bolesław Zygmunt Kruczek-Wirski (1900-1972); Historia Chełma i regionu 

1925-1939 z zagadnień; wychowanie fizyczne i sport szkolny, SKS i MKS, 

archiwum rodziny.    

 

  III – WYWIADY –  

 

1. Ryszard Borysow – sport szkolny, LZS, SKS. 

2. Henryk Dobrowolski – PKKF, LZS.   

3. Janusz Golik i Krzysztof Grabczuk – sport zapaśniczy. 

4. Stanisław Karwowski – sport chełmski, boks, pływanie, hokej na lodzie. 

5. Tadeusz Kraczkowski – ZS „Zryw”. 

6. Waldemar Kursa – boks, piłka nożna. 

7. Marian Malec – dzieje ping ponga-tenisa stołowego. 

8. Czasław Małachowski – siatkówka, koszykówka. 

9. Stanisław Podlewski – koszykówka. 

10. Krzysztof Prost – LZS Pokrówka. 

11. Edward Szałaj – szkolny sport, SZS, SKS, MKS, la. 

12. Józef Wosiński – dzieje piłki nożnej „Kolejarza”, „Chełmianki” .   

13. Tadeusz Wosk – podnoszenie ciężarów. 
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14. Zygmunt Berezecki – dzieje piłki nożnej, „Kolejarza”, „Chełmianki”. 

15. Krzysztof Strus – koszykówka.     

16. Bogdan Szyszkowski – sport szkolny, turystyka, dzieje lekkiej atletyki. 

  

IV – Wydawnictwa książkowe: (źródła i opracowania); 

 

1. Bogucki J. \ Woźniak A. Turystyka. EK, Encyklopedia Kultury Polskiej XX 

Wieku, Kultura Fizyczna – Sport, Warszawa 1997. 

2. Bruckner A. Encyklopedia staropolska. Warszawa 1939. 

3. Bugiem-Wisłą z Chełma do Warszawy; dziennik wędrówki  kajakowej; 

28.06.1937. 

4. Chełm i Chełmskie w Dziejach. Materiały z Sesji naukowej. Chełm 1994. 

5. Chołmskaja Gubernia 1914.   

6. Chełmska Szkoła Techniczna 1878-200.   

7. Czernicki K. Chełm, Przeszłość i Pamiątki. Chełm 1936. 

8. .Daszyńska-Golińska Z. Zagadnienia wczasów robotniczych. W-wa 1925.  

9. Demel M. \ Skład A. Teoria wychowania fizycznego. Warszawa 1974.         

10. .Dziennik Urzędowy MWR i OP. (KOS Warszawa). 

11. Dzieje, Złota Księga II Drużyny harcerskiej im. J. Piłsudskiego w Chełmie. 

12. .Encyklopedia kultury polskiej XX w.- Kultura fizyczna i sport. Warszawa 1997. 

13. Fijałkowski D. Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie. Lublin 2003.  

14. Gaj J.\Hądzelek K. Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX w.  

 Poznań 1991.   

15. ,,Gość”. Październik 1922. Rok IV. Nr 1. Miesięcznik I Ch.D.H. 

16. Grzela J., KPW w Chełmie 1926-1939 – maszynopis 40 stron (wspomnienia).  

17. Huizinga J. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. W-wa 1985.  

18. Janczykowski K. P. Wśród wzgórz kredowych. Chełm 1936. 

19. Janczykowski K. P. 40 stron maszynopisu - najdawniejsze dzieje Chełma.  

20. Janczykowski K. P. Kronika Wycieczki Kajakowej. 28 czerwiec 1937. 

21. Janczykowski K.P. Szlak wędrówkowy po powiecie chełmskim. Chełm 1933 r.  

22. Jednodniówka 1918-1928 Chełm.  

23. Jednodniówka 1933. (2 MDH. Chełm 19.12.1918. – 19.12.1933).  

24. Jednodniówka. II Męska. Chełm. 

25. Jednodniówka. PSN – Żeńska w Chełmie 1919-1929. Chełm 1929.   

26. Jednodniówka. Nasza Szkoła Techniczna. Chełm 1969. 

27. Jędrzejewska J. Z dziejów szkolnictwa w Chełmie.  

28. Kamiński A. Funkcje pedagogiki społecznej. W-wa 1982.           

29. Korniłowicz K. Wczasy młodzieży pracującej. W-wa 1927.  

30. Korpus Ochrony Pogranicza. Jednodniówka – MSW. Warszawa 1924-1925.   
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31. Kozłowski W. A. Dzieje Kultury Fizycznej na Ziemi Chełmskiej. Chełm 1994.  

32. Kozłowski W. A. Kazimierz Paweł Janczykowski. 1888-1972. Chełm 2000. 

33. Kozłowski W. A. Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie 

Chełmszczyzny w okresie międzywojennym 1918-1939. Chełm 2001.  

34. Kozłowski W. A. Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939. Chełm 2004. 

35. Kozłowski W. A. Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej. Słownik 

biograficzny. Część pierwsza. Chełm 2007. 

36. Kozłowski W. A. Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939, 

Chełm 2007. 

37. Kozłowski W.A. Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w 

latach 1918-1939. Chełm 2008. 

38. Kozłowski W. A. Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 

1918-1939. Chełm 2008. 

39. Kozłowski W. A. Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej. Słownik 

biograficzny. Część druga. Chełm 2009.  

40. Kozłowski W. A. Dzieje piłki nożnej w Chełmie w latach 1919-2010.  

Chełm 2010.  

41. Kronika Koła Sportowego „Zdrów” przy Państwowym Liceum Pedagogicznym 

w Chełmie Lubelskim lata 1937-1938 i 1938-1939. 

42. Kronika SKS ZS „Zryw” przy technikum Mechanicznym w Chełmie   

43. Kronika Wycieczki Bugiem i Wisłą z Chełma do Warszawy i Morza.  

Chełm 1931.    

44. Księga Pamiątkowa „Czarniecczycy”- W dwudziestą rocznicę 1915-1935, 1936.   

45. Kucha R. Rządowe gimnazjum dla dziewcząt w Chełmie 1866-1915. 

 Lublin 1989.  

46. Kunicki B. J. Rekreacja Fizyczna. Encyklop. Kultury Polskiej XX w. W-wa 

1997. 

47. Kusz J. Zakład kształcenia nauczycieli w Chełmie 1918-1971. Chełm 1971. 

48. Kwietniewski M. Ludność prawosławna m. Chełma w l. 1864-1918 Lublin 2005. 

49. Lipoński W. Humanistyczna Encyklopedia Sportu. Warszawa 1987. 

50. Litwiński R. Materiały informacyjne Komisariatu Policji Państwowej w 

Chełmie. Rocznik Chełmski T. 9. Rok 2003; Policja Państwowa w Powiecie 

Chełmskim w latach 1919-1939. Rocznik Chełmski. T.VI.2000                   

51. Łabaj M. Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939. Kraków 1987. 

52. Łobożewicz T. Turystyka mieszkańców wsi. Warszawa 1987.  

53. Maź J. Praktyczne wskazówki dla zespołów wycieczkowych. 

Dz.Ust.KOSL.1932 r. 

54. Osterloff W.K. Historia Sportu. Warszawa 1976. 
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55. Pamiętnik V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie 14-16.07.1910 r.  

Lwów 1911.  

56. Pisemko – Początkowo była to jedna z sal szkolnych.  

57. Prażmowska-Ivanka W. Wczasy ludzi miasta. W-wa 1937. 

58. „Sokół Polski”. Praca pod kierunkiem druha Czesława Kłosa.    

59. Stefański J. Historia badań etnograficznych na terenie województwa 

chełmskiego. Rocznik Chełmski Tom 2. 1996. 

60. Stemler J. Polska Macierz Szkolna. Szkic 1905-1925. Wyd. Jubil. W-wa 1926.   

61. Suchodolski B. Idea wczasów na tle społ.-gospodarczego rozwoju Europy. 1948.  

62. Szewczuk D. Wycieczki Szkolne w Chełmskiej Dyrekcji Naukowej w latach 

1909-1913. Rocznik Chełmski. Tom V 1999. 

63. Śniadecki J. O fizycznym wychowaniu dzieci. Ossolineum Wrocław 1956. 

64. Tuszyński B. Prasa i sport (1881-1981). W-wa 1981 (z 100-lecia prasy 

sportowej).  

65. Wiadomości Naczelnika ZHP. 1922. nr 11. 

66. Wiśniewski S. W czasach zaborów....[w] Chełm i Chełmskie w dziejach.  1996.   

67. Wolańska T. Rekreacja fizyczna. W-wa 1971. 

68. Wycieczki szkolne krajoznawczo-turystyczne „Czarniecczyków”.   

69. Wroczyński R. Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu. W-wa 1979 

70. „Wzlot”. Listopad 1934. Rok IV. Nr 2 (9). Pismo „Czarniecczyków”.   

71. .„Ziemia” Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. (1910-1914). 

72. „Ziemia” Dwutygodnik Ilustrowany PTK. Warszawa-Kraków. 1929 r. Nr 4. 

73.  „Z bliska i z daleka”. Rok IV. Lwów. Maj-Czerwiec 1936. Nr 5\6 (33\34).  

s. 166. 

74. Z dzienniczka podróży. Dziennik Ustaw KOSL 1932. 

75. Zimmer B. Miasto Chełm. W-wa-Kraków 1974. 

76. Zwolakiewicz H. Dziennik Urzędowy KOSL 1933 r. Nr 5. 

77. Zwolakiewicz H. Regionalne wędrówki wakacyjne. Dz. Urz. KOS L.1932 r.                    

 

*Archiwum: materiały chełmskich zrzeszeń i towarzystw sportowo-rekreacyjnych: 

1.Z działalności Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy „Start”. 

2 Z działalności Zrzeszenia Sportowego – Ludowe Zespoły Sportowe.  

3 Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.   

4 Sprawozdania z działalności Szkolnego Związku Sportowego .  

              *Uwaga: – Do bibliografii patrz też przypisy…..! 

 

 

 

  




























































